
N o 15 (1Ö39). 35:E ÅRG. LOSNUMMER 35 ORE. UPPLAGA A. 

SONDAGEN DEN 9 APRIL 1922. 

ILLCJSTRERAD fäTIDNING 
GRU/vn 

FOR K.VI N NAN g OCH • MEM M ET i \ FRITHIOF HELL BERG 

HUVUDREDAKTÖR: 

E R N S T  H Ö G M A N .  
ANDRE REDAKTOR: 

E B B A  T H E O R I N .  

H U S M Ö D R A R N A  H Ä L L A  R I K S D A G  

l  

mm mm 

/ i  
UNDER VECKAN EFTER PÅSK HÅL-

la Nordens husmödrar riksdag i S tockholm. 
Sveriges Husmoderföreningars Riksförbund 
(S. H. R.) har då i tre dagar årsmöte 
under fru Agnes Ingelmans presidium. 
Samtidigt har S. H. R. inbjudit Nordens 
Husmodersförbund till en kongress i S tock
holm. Detta nordiska förbund består av 
landsorganisationer av husmödrar från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland, och 
dess strävan är ett gott samarbete mellan 
de fyra ländernas husmödrar till allas g agn. 

Husmödrarnas vecka blir utan tvivel in
tressant och väckande i många avseenden. 
S. H. R:s verkställande utskott har ut
arbetat ett synnerligen gediget och lockande 
program där föredrag, utfärder, — nytta 

11 II I immun I min imiimiiii»; 

I övre raden fr. v.: landshövdingskan 
Marja Eden, fru Agnes Ingelman, frö
ken Ida Norrby. — I undre raden fr. 
v.: fru Ida Högstedt, fröken Gerda 
Fröberg, fru Agda Wilén. Samtliga 
äro medlemmar av S. H. R:s verkst. 

utskott. 

iiiiiiiiiiiiniiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii 

\ 

1 
lit 

' J 
II 

»iiiliii 

och nöje, — växla. Idun kommer att de
taljerat skildra husmodersriksdagens för
handlingar och presentera de utländska 
gästerna. Här återges nu porträtt av några 
förgrundsfigurer inom S. H. R. Av dessa är 
fru Agnes Ingelman som bekant ordförande 
i Riksförbundet, fröken Ida Norrby vice 
ordf., fröken Gerda Fröberg sekr., fruarna 
Marja Eden, Ida Högstedt och fru Agda 
Wilén medlemmar av centralstyrelsen. Den
na räknar dessutom flera andra bemärkta 
personligheter, nämligen fröken Kerstin 
Hesselgren såsom Kungl. Socialstyrelsens 
representant, stadsfullmäktigen fru Anna 
Carlsson, fröken Sigrid Göransson, fru Lisa 
Landergren, fru Georgina Jonsson, fröken 
Laura Näsholm, och fru Evelina Wilen. 



KÄRLEKENS HÄMND. AV IVAR THOR THUNBERG 
DET LILLA ISOLERADE SAMHÄL-

let drager sin egen cirkel — en andlig 
ringmur, och mot denna strandar ohjälp
ligt de långsamma, utdöende dyningarna 
från livets stormfyllda hav. Det tusental 
hjärnor, som leva sitt instängda liv inom 
ringmuren, syssla aldrig med annat än vad 
som händer inom det begränsade området. 
De tre målen om dagen och slanten på 
kistbottnen äro lika säkra, därför är varje 
fånigt försök att bli socialt modelejon 
ohjälpligt dömt att dö. I ensamheten för-
beredes och lagas väl till skandalen och 
förtalet, vid kaffejuntorna serveras läcker
heterna. Isoleringen och den lilla pålitliga 
cirkeln göra människorna till landets mest 
tvättäkta lokalpatrioter. Om en man ve
lat diskutera stora världen, skulle han ha 
betraktats som ett menagerinummer, kan
ske roligt att se på men omöjligt ̂ att fa tta. 
Även skandalen och förtalet måste vara 
hämtade inom. cirkeln. Annars kom ett 
lämpligt antal gäspningar och lade om väx
larna för samtalet. Hur uppfinningsrik man 
än var, måste ämnena allt emellanåt tryta. 
Därför malde hjärnorna ofta i tömning. 
Det gick varmt, och vänskapen inom de 
små kotterierna förbrändes till en svagt, 
mycket svagt glödande aska. Kom det nu 
en individ, som inte hade de rätta förut
sättningarna för en »flärdlös» cirkelmänni
ska, blev den för välbefinnandet nödvän
diga förvandlingen en ganska besvärlig pro
cedur. 

— — Havet fick guldkant av den ned
gående solen. Små glödande blixtar strim
made vattenytan, gledo mot land och dogo 
bort i strändernas violetta skymning. Ett 
svagt sorl steg upp mellan stenarna. Tyst
naden började nynna det lilla samhällets 
invånare till nattens ro. Längst upp på 
den björkklädda höjden började de små 
trähusen, och så klevo de efter varandra 
med små försiktiga steg ned mot havet. 
Hösten väntade sitt vanliga storfrämmande 
stormen. Den store färgkompositören hade 
tagit ned all sin bjärta grannlåt från trä
den och slagit en brokig matta över stran
den, allt för den mäktige att sätta sin 
tunga fot på, då han kom från havet och 
behagade stiga i land. — — 

På en fattig träbänk vid stranden satt 
Else Söderberg. Hon hade några år spe
lat med i k vinnolivets stora tragik — me
delåldern. Vanan hon anammat och de 
uttryck hon tvingat sitt viljeliv att taga 
passade bra ihop med det lilla samhället. 
Hon var robust och butter och ämbetsman-
namässig och precis så som hennes byrå
kratiske fader velat ha henne. Modern min
des hon som mor, fadern som en överord
nad höghet med all makt i himlen och på 
jorden. Livet hade aldrig haft något att 
bjuda henne, därför kände hon sig alltid 
tomhänt och bitter. Hon var förutbestämd 
att handha allmänna moraliska värden, 
framför allt det lilla samhällets och i s yn
nerhet nästans. Hon var tillräckligt själs
ligt förkrympt för att vara dvärgsamhäl
lets allra präktigaste invånare. Konturerna 
voro äkta och något annat dömde man inte 
efter. Därför kunde hon så väl dölja den 
hemliga elden i sitt hjärta. En evigt pinan
de eld, som hon varken kunde släcka eller 
giva tillräcklig näring. Den sög därinne 

och sträckte sina verkningar allt längre 
utåt. Därför fördjupades ansiktets blå skug
gor, och veck lades till veck i hennes en 
gång blomstrande hy. Hon var skarp och 
snabb, då det gällde att söka upp och ana
lysera mänskliga defekter. Ingen kunde 
sätta dem under ett så skarpt ljus som hon. 
Och över »moraliska överträdelser» föll do
men omutligt hård. Livsintresset blev det 
underligt hemlighetsfulla spelet mellan kö
nen. Det svarade hennes heta sinne för. 
Ålderns skuggor samlades, och elden brann 
där, och hon gled sakta och säkert fram 
mot en uppgörelse med vrångheten i sitt 
liv. Längtan grep henne med sakta milda 
händer. Hon följde begärligt med. Grep
pet blev ett skruvstäd, och hon fördes mot 
ett lockande ljus, som dolde något skräm
mande okänt. Löjet smög sig fram och 
grinade mot henne ur varje vrå, men hon 
såg intet. Hon bara stirrade förhäxad mot 
ljuset som kommit i hennes liv. Längtan 
hade henne, gamla människan, helt i sitt 
våld. — — 

Nyss hade hon placerat i evig fördömel
se en springpojke och den manliga delen 
av mänskligheten. Pojkstackaren hade stu
lit en slant från principalen för att köpa 
en tvåkronorsring till sin hemligt älskade. 
Vidare hade hon lockat några skrumpna 
men lystna kvinnomunnar till skratt över 
en kvinna som ohjälpligt kär sprang efter 
en karlstackare. — — 

Sen gick hon på stranden med en slags 
sursöt tillfredsställelse och kände sin be
tydelse i sa mhället. Man var rädd för hen
nes skarpa tunga. — — 

Hon satte sig på en sten och såg utåt 
havet. Inför den mäktiga vattenytan sjönk 
hon ihop tum för tum, och sorlet vid stran
den lockade fram dunkla, vemodiga för
nimmelser. Den naturliga, äkta kvinnan 
skymtade bland all vrånghetens mörja. Och 
den ursprungliga nästan bortglömda män
niskan kom med ett par fuktiga ögon. Nu 
var det inte långt till hat mot människorna 
och livet i cirkeln. — — — 

Så hände något mycket egendomligt. 
En karl kom helt tyst och satte sig vid 
hennes sida. Och vilken karl sedan. En 
obetydlig kontorstjänsteman, en pojkvalp, 
stor och grann i kroppen men osnuten och 
absolut okänd i de högre kretsarna. Al
drig tillförne hade Else Söderberg blivit 
så perplex. Hon som hanterade människor
na som tangenterna på den räknemaskin 
hon dagligen använde. Hon skulle genast 
ha klämt till med ett bombord. Men nå
got höll igen, så det gick varken att ladda 
eller fyra av. Pojken hade något spritt 
galet i ö gonen, och blicken han gav hen
ne, smällde ihop det invändigt. Han sade 
endast: »Jag har kännt hur ni dyrkat na
turen. Jag vill så gärna sitta hos er en 
stund. Blir ni ond?» — 

Situationen var löst, och det blev mån
ga ord. Ynglingens sociala ställning i det 
lilla samhället var från detta märkliga ögon
blick en helt annan. Han var sanktionerad 
av Else Söderberg. Och så betaget det hårt 
naggade hjärtat måtte ha blivit. Hon gick, 
gamla ungmön, på stranden och pratade 
med ynglingen många timmar, kom inte 
hem förrän hon drömt över det kritiska 
12-slaget. Och för första gången i s itt liv 
önskade hon sin person osynlig, där hon 

smög sig hemåt. Äntligen lyckligt uppe i 
sin rätt eleganta dublett, blev hon sittande 
på en stol med kläderna pa. Hjärtat dun
kade och huvudet värkte. Varför hade yng
lingen kommit till henner I'räck och djärv 
men ändå — kommit. Och varför kände 
hon sig i ett tag så lösryckt, så ensam. Så 
upplöst?! Nu först blev det henne riktigt 
klart, hur fastfrusen hon varit i liv ets allra 
tristaste förhållanden. Hon grät, och 
det blev en pinande vaknatt. 

Ynglingen kunde skryta med en 
stor stund. Han hade lyckats gömma hela 
sin uppblåsta intighet bakom en sky av 
brinnande ord. Och alla dessa ord susa
de nu utan någon reda inom Else Söder
berg. Lågan därinne hade fått näring, hon 
trodde hon skulle förbrännas. Och löjet! I 
varje detalj, i sit t rum, i sin klädsel, i sina 
handlingar mötte henne det otäcka grinet. 
Hon, gamla människan, och den flabbiga 
pojken. På ett par timmar hade hon blivit 
kär, ohjälpligt förälskad. En godbit till 
skandal, som det lilla samhället aldrig förr 
haft maken till. Och hon, skandalens prä-
stinna, som huvudfiguren i denna maka
lösa historia. Det var omöjligt att komma 
loss från de förgörande tankarna. Alltför 
godvilligt hade hon följt längtans smek
samma, förföriska händer. Utan att hon 
känt det, hade greppet blivit allt fastare. 
Nu satt hon där i s kruvstädet. Och elden 
brann och svedde. Fram på mor
gonen sade hennes trötta sinne stopp för 
löjligheten. Intet mer sammanträffande. På 
kvällen gick hon åter till stranden, och 
ynglingen kom. Hon hade gått så att han 
måste komma. 

* 

Cirkelsamhällets Else Söderberg rasera
des till grunden. Hon smög sig omkring 
som en skugga. Hålögd, otillgänglig och 
skygg. Och varje gång hon gick genom 
en folkhop kände hon sig som om h on pas
serade de gamla gudsdomarnas eldprov. 
Hon visste inte, om hon skulle komma 
igenom utan att falla förbränd till m arken. 

Stackars fröken Söderberg. Hon hade 
hånat cch begabbat kärleken. Nu älskade 
hon själv till vanvett. Älskade under de 
mest absurda förhållanden. Kärleken hade 
tagit en svår hämnd. Hon hade prövat 
alla utvägar, men ingen ledde tillbaka till 
den gamla friheten. 

Ynglingen prisade infallet att kurtisera 
den »karlgalna» fröken Söderberg. Han 
gladdes och skröt över sin erövring. Han 
kände, att han ställt något på huvudet i 
livet, och han berusades av maktkänslan. 
Men även han skulle få sina besvärliga 
dagar. Då han var trött på leken, ville 
han bli fri. Men därmed stod han inför 
något där hans egen vilja inte var allena-
rådande. Fröken Söderberg satte upp ett 
säkert taggtrådsstängsel kring hans bety
delsefulla person. Kon utnyttjade till sista 
möjligheten sin sociala ställning och de 
fördelar hon hade som kvinna. Här mäk
tade hon allt, därför att hon godtog även 
den yttersta förnedring. Hennes viljekraft 
var otrolig. Överallt mötte hon ynglingen, 
stundligen övervakade hon hans handlin
gar. Och varje dag hade han en svår 
räkenskapens stund. Han slingrade sig på 
tusende sätt men utan att bli fri. Något 
hemlighetsfullt höll oket kvar på hans ung-
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JOURNALISTEN SOM BLEV KOKKONSTNÄR 
OCH LITET ANNAT OM MODERNA HERRARS HUSLIGHET. 

EN JOURNALIST I STOCKHOLM, TIDI-
gare järnvägstjänsteman, en bildad man alltså, slog 
för några år sedan om, for till Paris och blev — 
kock. Nyttigare, i varje fall väsentligare än att 
utspisa folk med det tryckta ordet fann han väl att 
bereda de små läckra fiskfärser och kotletter, som 
— säga vad man vill — ge anden bättre flykt. Han 
återvände som utbildad kokkonstnär och satte upp 
egen läroanstalt i Stockholm : "Franska Matlagnings
skolan". Hans namn är Olof Bring. 

Är den äkta mannen husligare än förr? 

Frankrike är ju inte bara målarkonstens, utan 
också kokkonstens förlovade land, och en M. Escof-
fiers' m. fl :s gloria gör, att det där inte anses 
omanligare att komponera en sufflé än ett stilleben. 
Också i Sverige ha vi emellertid — utom hr Bring 
— några manliga kokkonstnärer. Innan vi övergå 
till dem, kunde det kanske vara platsen för att tala 
litet om herrarnas huslighet i allmänhet. En dansk 
tidskrift ställde för en tid sedan en fråga till en hel 
del herrar: Anser ni det förnedrande att hjälpa er 
hustru? Svaren blevo mycket växlande. Det skulle 
kanske vara mer givande att fråga: Har inte den 
äkta mannen blivit husligare än förr? Jag tror, 
svaret skulle bli jo. Det ligger i tiden ett mycket 
praktiskt och förnuftigt krav på att människor -sko
la vara en smula "all round". Det anses inte längre 
omanligt hos en man, att han kan sy fast en skjort-
knapp eller koka kaffe, lika litet som det är okvinn
ligt hos en kvinna att råka veta vad statsministern 
heter. Nu för tiden uppfostras ju ofta också gos
sarna till att hjälpa till litet i hemmet. Jag vet en 
ämbetsmanmafamilj i Stockholm, där den io-årige 
sonen får sköta hushållet för sig och fadern, när 
modern är borta, och han gör det utmärkt. — För 
resten finns det ju nu såsom det alltid funnits sär
skilt husliga män. Den mest kände målaren i Stock
holms sällskapsliv, som utom det att han är målare 
och tecknare är i privatlivet skådespelare, talande 
författare och sångare, lär till alla andra talanger 
också ha den, att han kunde laga maten, medan 

Olof Bring. ' 

hans fru skrev dikter. — Eni annan man, en officer, 
skötte själv helt och hållet den där beryktade knapp-
i-syningen, jämte mycket annat, utan att någon an
såg honom brista i manlighet för det. 

Manliga mästare och nya kompositioner. 

Mais revenons à nos moutons — eller rättare till 
herr Brings. 

Hr Bring erinrar med stolthet om de manliga 
mästarne och föregångsmännen från den1 bekanta 
kokkonstakademien i Paris "Le Cordon bleu", (som 
han naturligtvis gått genom), en M. Barthélémy och 
hans kökschefer Pellaprat och Marest. Och han 
visar också ett diplom han erhållit vid en utställ
ning i Paris: för en hummerrätt och en fågelrätt. 
Herr Brings repertoar inom kokkonsten är emeller
tid inte liten. Hr Bring talar med kok-konstnärens 

förtjusning bl. a. om just varma hummerrätter. 
Som t. ex. hummer à l'américain, fastän lyckligtvis 
nordiskt humaniserad — ty ni vet ju, att skall" den 
tillagas galliskt korrekt och grymt, så skall ohygg
ligt nog, tillagningen börja innan djuret är avlivat 
Vidare dröjer han vid läckra franska grönsaks- och 
fiskrätter. Vad sägs t. ex. om en komposition som 
i smör kokta äppelhalvor, serverade med fiskfärs 
och moussclinesås, eller fiskrätter med saffran? 
Dessa och andra trevliga franska nyheter ämnar hr 
Bring småningom samla hop till en kokbok. 

I sin vackra ungkarlsvåning, som han och en an
nan huslig herre, chef för modeavdelningen i en, st or 
Stockholmsaffär, inrett själva — matsalsmöbleman
get i allmogestil ha de själva målat, ampeln ha de 
snickrat ihop, överdraget på soffan ha de vävt, de 
gamla fina sakerna^ ha de letat rätt på i Paris — 
i de nna våning alltså ger hr Bring matlagningskurser 
dels för damer ur societeten, dels för yrkesko
kerskor. Och nu ämnar han snart också ge en liten 
kvällskurs för herrar i matlagning — det kan ju 
vara nyttigt åtminstone för ungkarlar att kunna ett 
och annat. 

Vad är det minsta en modern man bör kunna av 
matlagning? 

fråga vi med anledning därav hr Bring. — Som 
minimum sätter jag följande, svarar han : Han skall 
kunna koka kaffe, steka en biff och en sill samt 
laga en omelett. Med andra ord: han skall kunna 
bereda en fullständig frukost. Och hur många av 
er kunna det, mina herrar? 

Ännu en kokbok av en man. 

lära vi få så småningom. Det är arkitekt Stubelius, 
som i samband med sitt arbete med källaren Fredens 
dekorering etc. samlar in gamla svenska matrecept 
från landskapsbygderna. Också den kokboken lär, 
när den i sinom tid blir synlig, komma att erbjuda 
åtskilliga läckra specialrätter. 

E. TH. 

domliga, starka axlar. Fegheten förbjöd 
honom att taga till de grövsta medlen un
der sina frigörelseförsök. Han skröt inte 
längre. Han plågades så att han mådde 
illa. Men det sjöd allt starkare inom ho
nom, och det drog ihop till något olycks
bådande. 

* 

Då skymningen vuxit sig stark i skogen, 
smög den sig fram mot det lilla samhället, 
silade ned mellan idyllerna och rann ut 
över havet. 

Else Söderberg var ensam vid stranden. 
Medan hon satt där helt stilla, flyttades 
hon sakta och säkert upp på toppen av 
sin egen historia. Högra handen knöt sig 
krampaktigt kring en bit papper, ett tele
gram. Detta innehöll en lång förtvivlans 
historia i fyra ord : Kom genast mor dö
ende. 

Mor — den enda varelse hon riktigt hört 
samman med under sitt fattiga liv. Nu 
höll mor på att dö, och hon kunde inte 
resa. Hon hade tiggt och bett att hon 
måtte sitta på tåget och vara på väg till 
hemmet. Gång på gång tog hon i t ankarna 
stegen mot stationen, allt medan hon satt 
orörlig och stirrade med blinda ögon. Nu 
hade cirkeln slutit sig obevekligt hårt kring 
hennes eget liv; ringmuren som icke var 
värnet utan fångenskapen. Hon kunde inte 
hjälpa att mor fick ligga ensam och dö 
därborta. — — — 

Det skulle bli bal i det lilla hotellet. 
Dit kallade livet, därför fick döden vänta. 
Till balen, det var lösenordet. Där var 
Han, och dit skulle denna afton den kvin
na komma, som förmörkat himlen och gjort 
jorden till eldklot. — — — 

Två tåglägenheter hade fröken Söder

berg haft till sitt hem denna eftermiddag. 
De två möjligheterna satte fröken Söder
berg på stegel och hjul, men hon höll 
fortfarande ihop, ty hon måste på bal. 
Hon hade till o ch med passat balskor och 
provat klänning, allt medan hon höll ett 
telegram i handen och ett tåg i evighet 
dånade in på bangården — medan mor 
höll på att dö. 

Nu hade hon suttit vid stranden och 
väntat på balen. 

Tonerna från ett piano droppade genom 
mörkret ner till fröken Söderberg. Hon 
följde steg för steg i s akta takt deras lock 
och stod snart i hotellets tambur. Det var 
en underlig balgäst som trädde in. De 
unga paren kände det som om döden skulle 
slagit ned i deras krets. Fröken Söder
berg stod bländad, fastvuxen på samma 
fläck. Och så kom ynglingen med den 
andra under armen. Han ville passera, 
smyga sig undan. Då grep fröken Söder
berg in. Hon tog ett hårt grepp om yng
lingens arm, och ett par hotfyllda, vansinni
ga ögon svedde ynglingens ansikte. Där
med brast det loss: — »Vill du lämna 
mig i fred, ditt f-de gamla spöke!» 

Fröken Söderbergs svar var en örfil så 
kraftig att musiken tystnade och dansen 
upphörde. Hennes handling var mekanisk, 
och hypnosen hade antagligen hållit hen
ne kvar på samma plats, om inte en run
gande skrattsalva kastat den askgrå stac
karen på dörren. Hon raglade hemåt. Pia
noklinket däruppe var piskrapp över hennes 
huvud. 

— — Det låg ett telegram på hennes 
lilla vackra salongsbord. Men hon gick 
det förbi och ställde sig framför spegeln, 
plockade med klädseln och smålog. Så 

fick hon till slut se sitt eget ansikte. Då 
ryggade hon och föll ned i s offan. Meka
niskt sträckte hon sig efter telegrammet. 

Mor var död. 
Hennes sinnesstämning förändrades inte. 

Hon var så fylld av smärta, att hon inte 
kunde mottaga mer. Hon vred med nästan 
likgiltig min en svart papperskniv mellan 
sina fingrar. Blicken hade sugit sig fast 
vid ynglingens porträtt på väggen. Med 
en trött rörelse höjde hon papperskniven 
och slungade den mot porträttet. Den fast
nade i väggen men långt på sidan om må
let. Kniven korsade en svart strimma i 
tapeten, och det blev ett kors, överstycke 
till ett annat kort, ett menlöst fotografi 
över en väns grav på den lilla kyrkogår
den. 

Kyrkogården! Där hade Else Söderberg 
en hållpunkt. Det fanns en ogenomtränglig, 
skymmande häck kring kyrkogården. I e tt 
lugnt, oändligt fridfullt hörn stodo två stora 
granar. Så underbart lugnt det måtte vara 
under de där granarna. I dem gick alltid 
suset. Och kvällssolen låg så mild över 
deras kronor. Under de täta valven här
skade ständigt friden. En fridfull, skym
mande vrå med gransus. Fanns det något 
mer i v ärlden? Något annat att önska? 
Hon och mor, mor som nog förstod, skulle 
ligga där. 

Fröken Söderbergs huvud sjönk ned mot 
bordet. Någon mera utpinad människa 
fanns inte i denna tunga, jäktade värld. 
Det hade hänt henne något, vad visste hon 
knappast. Och hon var mycket, mycket 
trött. Men vad gjorde det, då hon fick 
lägga sitt huvud till vila invid mors i en 
underbart fridfull vrå och lyssna till suset 
i en gran. 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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II. 
I DEN FÖRUT OMNÄMNDA MIN-

nesboken, som ägdes av Rasbokyrkoher
dens älsta dotter Eufrosyne (sedermera g. 
m. L. A. Anjou) skrev Tegnér (1826) 
några rader, vittnande kanske mera om 
hans vänskap för familjen än om hans 
skaldesnille: 

Dina barndomsminnen, Eufrosina 
blekna alla efterhand. 
Ack, men låt dock mig, låt dock de mina 
sist förblekna däribland ! 

Tegnér sände ju ofta till sina vänner 
dikter, avsedda för publicering. Så t. ex. 
den bekanta roliga »Halkan», som han 1819 
tillskickade C. P. Hagberg, då kyrkoherde 
i Klara, kallande dikten »ett blott plaisan
terie», som han ville ha införd i Stock
holmsposten, dock utan utsättande av hans 
namn. »Plaisanteriet» upplästes naturligt
vis i fami ljekretsen och hälsades med ju
bel; liksom så många andra Tegnérdik
ter lärdes de utantill av såväl de yngste 
som de älste. 

En dag längre fram i tiden, i slutet av 
1820-talet, då C. P. Hagberg flyttat från 
Klara och satt som kyrkoherde i Rasbo, 
kom den store Esaias från Uppsala för att 
hälsa på i prästgården. När uppbrottstim
man slagit och den för avresan framkörda 
vagnen stod väntande framför prästgår
dens farstubro, letade Tegnér förgäves efter 
sin hatt. Husets yngste son (med tiden 
professor i Uppsala), knappast mer än fyra 
à fem år, sprang då fram med densamma 
till den berömde farbrodern och citerade 
ur »Halkan»: 

Doktorshatten 
I ! . far för katten. 

Grip den, lärdomen blås bort ! 

Tegnér klappade skrattande den lille på 
huvudet med ett: 

— »Säger du det, din tjuvpojke!» 
Bland de förut omnämnda avskrifterna 

av Tegnérsdikter äro flertalet tillfällighets
dikter och hyllningskväden. Så t. ex. till 
Ling, Palmarna, paret v. Greiff, men fram
för allt till Lundabispen Faxe och hans 
f a m i l j .  H e l e n a d a g e n  ( b i s k o p i n n a n  F : s  
namnsdag) och den 18 maj (biskopens fö
delsedag) tyckas ha varit stående festdagar. 
Tegnér prisar också den 18 maj såsom 
den bästa dagen 

"ty den ger icke rosor blott, mem bålar ^ 
och skämt och glädje i ett muntert lag." 

Det hände väl någon gång, att den store 
Esaias själv blev uppvaktad med vers på 
sin födelsedag den 13 nov. Så skedde åt
minstone, då han fyllde 34 år, att döma 
av några knaggliga verser, enligt påskrift 
»av Kroger författade». Tegnérs gode vän, 
lagman A. J. Kroger lär ha varit en »lyck
lig tillfällighetsdiktare på skånskt lands
mål». Får man döma av här föreliggande 
prov tyckes ej skaldebegåvningen ha sträckt 
sig långt utöver det skånska landsmålet. 

Det är två Stäfvie-kvinnor, (Stäfvie och 
Lackalänge utgjorde som bekant Tegnérs 
prebende) som uppvakta för.att 

" välment få kväda 
en visestump för Esaias Tegnér. 
Han är vår lärare och kan predika 
rörande prosa, på vers må ni tro, 
men har det felet att bort från oss fika. 
Det var dock väl han ej fick Fellingsbro !" 

Tegnér hade som känt sökt Fellingsbro 

Eufrosyne Hagberg. Efter en teckning au 
Maria Röhl 1834. 

pastorat, men blivit förbigången. I fort
sättningen heter det: 
"Den som ej nöjs åt sitt altar i Skåne 
(Tänk på får, grisar och gåsbröst och öl!) 
Den måtte vara en grek eller fåne, 
Prästen får fänad, höns, kalvar och föl. 

Spannmål och smör och ägg bör man ock nämna, 
Spånad och humle och fläsk och än mer. 
För att med liknöjdhet sådant allt lämna 
måste man vara Esaias Tegnér. 

Till Rasbokyrkoherdens intimare vänner 
hörde, såsom nämnts, Frans M. Franzén, 
vilken efterträdde Ii. såsom kyrkoherde i 
Klara. 1831 utnämdes F. till biskop i 
Hernösands stift och flyttade några år se
nare upp till sin stiftsstad. Innan han pa 
allvar lämnade Stockholm, gjorde han ett 
avskedsbesök på några dagar i Rasbo präst
gård. Franzéns hälsa var mycket vacklan
de, han led av kroppsliga smärtor och sömn
löshet, varför han gick mycket tidigt till 
sängs och stod mycket tidigt upp på mor
gonen. Sommartiden steg han vanligen upp 
redan kl. 2 och det vållade Rasboprostin-
nan icke litet bekymmer att i tid uppvakta 
med morgonkaffet. På eftermiddagarna 
gjorde husets folk sitt bästa för att för
strö den ärade gästen och från granngårdar
na kommo fränder och vänner. 

Älste sonen i huset, välbeställd student 
och blivande Shakespeareöversättare sökte 
roa sällskapet; bl. a. genom att visa sin 
talang att härma ett eller annat original 
bland universitetsstadens professorer och 
tjänstemän, som genom vissa i ögonen fal
lande egenheter plägade väcka studenter
nas munterhet. Men då fattade den eljest 
så blide Franzén plötsligt eld; i så skarpa 
ordalag, som hänsynen till gästvänskapen 
tillät, fö rehöll han den unge studenten det 
opassande i hans uppträdande och förma
nade honom att visa större vördnad för lä
rare, som stodo så vida över honom i å lder 
och visdom. Den biskopliga stormen lade 
sig dock snart, och blid och vänlig som 
vanligt bjöd han familjen ett tidigt god 
natt. 

I Eufrosyne Hagbergs minnesbok hade 
Franzén några år förut skrivit omedelbart 
efter fadern: 

Lik denna bok ditt hjerta är ännu: 
En sida endast i det hvita, rena 
är tecknad, men hur skönt ! Där finner du 
en huldrik fars välsignelse förena 
allt livad dig lycklig gör på jordens bryn, 
allt livad dig salig lyfter upp till skyn. 

Men då lian sjelf ett tempel här inviger 
för vänners namn och minaien af de år, 
de glada, sköna du till mötes går, 
i det allt högre upp din vårsol stiger: 

Hur rörd din faders vän der trader 111 
och med hans bön för dig torenar sin. 

Härtill fogade biskopinnan Sophie Fran
zén: 

• Eufrosyne, ej ditt namn förgät. 
Glädjens gratie betyder det. 
Och hon lånar sitt behag allena 
åt de goda och de rena. 

Efterhand som husets söner växte upp, 
drogos även yngre vitterhetsidkare till det 
gästfria hemmet i R asbo; så Elis W. Ruda, 
C. V. Bottiger (som varit C. A. Hagbergs 
kamrat på hans stora utlandsresa). Joh. 
Nybom m. fl. Den senare lockades ofta 
under semestrarna av sönerna undan bohè-
melivet i Uppsala ut till det lugna herda-
tjället i Rasbo, där han författade flera av 
sina dikter. I minnesboken skrev han till 
Eufrosyne H.: 

Tro ej hoppet! O! det är en hägring, 
som utur sitt fjerran 1er så grann ; 
Det blott sviker Dig — ; dess tomma fägring 
rc'n i går bedrog en ann'. 

Tro blott minnet! Som en nordens stjerna 
lyser det i stormarna sin vän; 
och på graven det, en blåvit tärna, 
dröjer kvar i tårar än. 

Sångens pilgrim i Din barndoms dalar 
fann ej någon ros, 110g värdig Dig; 
men är nöjd, om den han fann, blott talar 
någon gång ibland om sig. 

Huruvida E. G. Geijer som även är repre
senterad i m innesböckerna, besökte Rasbo 
är mig icke bekant. Av andra bemärkta 
män, som gästade prästgården må nämnas 
biskop Faxe och Petrus Lœstadius (gift 
med en Hagberg, kusin till C. P. H.). Den 
blivande ärkebiskopen H. Reuterdahl ger 
följande lärda och artiga tolkning åt 
»Eufrosyne : 
Namn betydelse lia. Hvad Eufrosyne vill säga 
lärer det grekiska språk; låt mig förklara (let har. 
När åt en mensklig själ frikostiga gudar förunnat 
herliga gåvor i mängd, tanke och känsla och vett, 
när åt gåvorna se'n en stor harmoni är förvärvad, 
när de ej tränga varann*, när de få verka i fred, 
visar på anletet sig en klarhet den grekerna kalla 
Eufrosyne; vi lia intet som svarar dermot. 
Glädtighet icke är 110g; e j munterhet säger detsamma. 
I-Iuldhet liknar det mest; också med frid det kan ges. 
Älskliga namn på en älskelig ting ! O att manga det 

bure 
lika behörigt soin den, vilken dess tydning här fått ! 

Tegnérs hållning mot Atterbom och 
fosforisterna under de sista skedena, in
nan den nya skolan »flyttade in» i de n gam
la är ju allbekant. Och den så högt be
undrade skaldens åsikter influerade tydli
gen mycket på vänner och anhängare. Peg- 

nér gav dock tidigt nog erkännande åt 
Atterboms skaldebegåvning. I de Hagberg
ska minnesböckerna är A. representerad, 
ehuru ej med originaldikter. Längre till
baka i tiden var det helt andra tonfall, 
då man i dessa kretsar talade om hr »Atter-
baum». I ett brev från Lund 1811 skri
ver C. P. Hagberg till en vän: 

»I s ommar ämnar Tegnér resa till Verm-
land. Får han tid besöker han även Upp
sala, där han förr ej varit. Han hade för 
några veckor sedan ett värvningsbrev från 
Atterbaum att bliva medarbetare i Phosph-
oros. Svaret blev nekande. Han är för he
derlig karl att antaga dylika anbud. Han 
k a l l a r  h e l a  l i g a n  f ö r  g a l n a  s t u d e n t e r ,  
lag såg genom Atterbaums brev och även 
ett brev från Polyfems redacteur med en 
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T R E  D I K T E R .  A o  E R I K  L I N D O R M .  
Grannens klocfya. 

Ofrid mig övermannat. 

Min egen klocka jag stammt 
för att få sova. 

Lemmarna bli så tunga . . . 
Då hör jag klockslag runga, 
tunga och dova. 

Det är klockan hos grannen, 
den tyste, okände mannen, 
jag möter om dagen. 
Och åter jag ligger och stirrar 
i mörkret, som sakta klirrar 
ännu av slagen. 

Och åter sorlar all världen 
runt omkring huvudgärden 
och börjar mig banna: 
"Du fege, jag icke dig släpper. 
I bröstet en klocka knäpper 
som först du får stanna." 

Allt strängare stiger bruset: 
"Du bor icke ensam i huset, 
som du tycks mena. 
Du är icke ensam i tiden, 
du kan icke köpa friden 
åt dig allena." 

Oäfya. 
Det barn som ditt bröst nyss bet 
och tömde i giriga drag 
och som du förargad slet 
från barmen en dag, 
för att dansa i väg med nästa man 
på snedgångna moccaskor, smutsig och 

grann, 
det barn, som du gav i arv 
blott moderlöshet och slarv, 
skall kanske en gång som stor 
i drömmar gå om sin mor. 
Så händer det undret att också du får 
ett gloriesken kring ditt slarviga hår. 

Det huset. nya 
Över den stackars staden 
lyfter du sturskt fasaden, 
gnistrande färsk och flott. 
Högfärdsbesatt du skiner, 
du som dock nyss gardiner 
har uti fönstren fått. 

Du som ej än mist fukten 
och fräna oljefärgslukten 
känner ej världen stort. 
Först skall dig åren barka 

och trasiga barnskor sparka 
hål på din blanka port. 

Ack, du har långt ej hunnit. 
Har väl en kyss ens brunnit 
bakom din port en gång ? 
Än du av sorg ej härdats, 
än ingen kista färdats 
nedför din trappuppgång. 

Ej dina rums tapeter 
bära på hemligheter, 

minnen av hem som sprängts. 
Det kräves många hyror 
innan av livets syror 
riktigt du genomdränkts. 

Fönsterrutorna blänka 
blixtrande klart, kantänka, 
men de ha ingen själ; 
kunna ej vinka, varna, 
lyckligt av kärlek klarna, 
grumlas av hat och gräl. 

Nu är du högfärdsvriden, 
men blir nog bra med tiden, 
när du lärt veta hut, 
när du står mörk i färgen, 
ända till bara märgen 
skrubbad i livets lut. 

sun ultimum tim tum nu i II un intimt inn Humum mm minimi i 

dylik anmodan; det senare brevet besvara
de han alldeles icke.» 

Till sist vill jag omnämna ett kuriöst 
gammalt dokument, som ytterst väl här
stammar från Svenska akademiens arkiv, 
ehuru det på något 
sätt kommit på villo
vägar. Det är en hem
ställan å akademiens 
vägnar den 21 nov. 
1805 från dess sekre
terare Nils von Ro
senstein och försedd 
med hans underskrift 
och vidhängande si
gill. Akademien fram
håller, att den tre år 
å rad såsom tävlings
ämne i vältaligheten 
uppställt ett äreminne 
över Axel Oxenstier
na men utan nöjak
tigt resultat. Akade
mien anhåller därför 
i underdånighet att få 
låta det besvärliga 
tävlingsämnet tills vi
dare vila. I margina
len har Gusttaf IV 
Adolf antecknat föl
jande kärva och för 
den olycklige monar
ken karaktäristiska re
solution, dagtecknad 
Malmö d. 27 nov 
1806: 

»Då det vore en 
skympf för Svenska 

Nationen att hysa den tankan, det ej h varken 
kiänsla eller skikkelighet skulle finnas hos 
en enda svensk att hedra en så stor mans 
minne genom vältalighet; så kan ej bi
fallas till livad Svenska Academien till-

De t re  nya  i  Svenska  akademien .  

Tor Hedberg. Fredrik Book. 

Svenska akademiens val av tre nya leda
möter innebär en ytterligare stärkning 
av akademiens författargrupp. De tre 
nya bland de aderton äro var och en på 
sitt sätt starka och fullgoda representan
ter för svensk litteratur. Samtidigt som 
de komma att ytterligare stärka akade

miens ställning som en pelare för sven
ska bildningstraditioner, skola de utan 
tvivel bidraga till att den ärevördiga in
stitutionen i ännu högre grad än förut 
kommer i den livligaste kontakt med 

"det levande nuet". 

styrkt i detta afseende; utan kommer detta 
täflingsämne att än ytterligare fortfara. —» 

Ett egendomligt sammanträffande är, att 
C. P. Hagberg 1808 erhöll Svenska akade
miens fördubblade stora pris för just ett 

äreminne över Axel 
Oxenstierna. 

Under yngre år var 
H. informator i den 
Ihreska familjen och 
gästade dåoftaWenn-
garns slott i Uppland, 
där de båda skalder
na Gyllenborg och J. 
G. Oxenstierna vista
des. H. vann deras 
stora bevågenhet; ofta 
ledde han vid sin arm 
den sjuka Gyllenborg 
kring i Wenngarns 
parker och Oxenstier
na blev för framtiden 
hans beskyddare och 
var den, som först 
kallade honom till 
predikoämbetet. Kan
ske var det också O., 
som animerade den 
unge prästmannen till 
äreminnet över den 
frejdade farfadern och 
som därmed vann det 
dubbla målet a tt ge sin 
protegé ett tillfälle att 
utmärka sig och på 
samma gång befria 
akademien från ett be
svärligt tävlingsämne? 

Albert Engström. 

Kvalitets-möbler i  alla förekommande stilar och prislägen 
S V E N S K A  M Ö B E L F A B R I K E R N A  
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Tetvadden bör vara rikligt tilltagen på alla sidor o m vaxduken. Den längsta lotten av gördeln stoppas in först, varefter de båda 
andra fästes samman med säkerhetsndlar. 

VII. 
DE S. K. VÄTVÄRMANDE OMSLA-

gen ha en stor betydelse i sju kvården och 
ej minst i he mmen, där de med förkärlek 
användas som ett bra och lätt åstadkom
met medel mot tillfälliga åkommor. Ge
nom ett våtvärmande omslag vill ma n fram
kalla fuktig värme. Den första kylan då 
den kalla duken kommer i beröring med 
huden nedsätter känsligheten och lindrar 
således smärtan, den efterföljande värmen 
drar blodet till det av omslaget täckta stäl
let och ökar omsättningen. 

Man använder vàtvaïma omslag vid in
flammationer, vrickningar, blodförgiftning, 
svullnader av olika anledningar (infektera
de körtlar m. m.). Omslaget består av en 
i kallt vatten urvriden fyrdubbel kompress, 
näsduk eller handduk, därovanpå en bit 
vaxtaft (Mosetigs battist är bäst härtill), 
som är åtminstone 2 cm. större på alla 
sidor än den våta duken och sist fetvadd, 
(ej vit bomull!) som i s in ordning täcker 
vaxduken helt och hållet, och sist gördel 
eller binda för att fixera det hela. I stället 
för vaxduk kan man i nödfall använda per
gamentpapper, impregnerat tyg m. m. och 
i stället för fetvadd något ylle. Utan något 
vadd är det dock svårt att få omslaget så 
tätt tillstoppat vid kanterna, som det måste 
vara för att åstadkomma och bibehålla den 

I De föregående uppsatserna i serien Sjuk- | 
I vård i hemmet återfinnas i nr. 46 och 51 för | 
I år JÇ2I .mint nr. 2, 10, 12 och 13 för i år. | 

fuktighet och värme, som är nödvändig 
för att göra omslaget effektivt. 

Patienten får aldrig frysa i ett omslag 
utan skall känna värme redan efter 10—15 
minuter. I annat fall är det illa lagt och 
måste göras om. Det skall vid avtagandet 
kännas ångande varmt. Större omslag 
(bröst och magomslag) böra endast använ
das av sängliggande patienter. Omslag så
dana som dessa förnyas morgon och kväll, 
då däremot ett omslag över hela kroppen, 
den s. k. »inpackningen», ej får ligga längre 
än tills patienten kommit i s vettning, cirka 
i—i 1/2 timme. 

Man bör helst ha två inre omslagsdukar 
i gång, så att man hinner tvätta och torka 
den ena medan den andra användes. Har 
man bara en bör den sköljas i hett vat
ten och urvridas i kallt mellan var använd
ning. Den heta och svettiga huden av
tvättas mellan var omläggning med tvål 
och vatten och torkas väl. Skulle trots den
na noggrannhet huden bli inflammerad eller 
små kvisslor uppstå, vrider man upp duken 
i Burows lösning eller 4 o/0 borsyrelösning 

istället för vatten. Om hudretningen lika
fullt fortfar, måste man för någon tid upp
höra med omslaget och antingen pudra 
huden med zinkpuder eller potatismjöl eller 
också smörja in något fett såsom borlano-
lin, zinksalva e. d. 

Då man skall upphöra med omslaget 
borttages det ej på en gång utan först den 
våta duken och vaxduken, och sedan efter 
ytterligare några dagar fetvadden eller yl
let, så att man ej på en gång borttar allt 
värmande. 

Ett kallomslag som Fig. I visar lägges 
på följande sätt: 

Själva omslaget: den våta fyrdubbla näs
duken, vaxduken och fetvadden lägges runt 
halsen och så högt upp bakom öronen som 
man kan komma samt fästes med ett varv 
runt halsen av bindan, som bör vara 8 
cm. bred. Sedan lägger man bindan från 
hakan upp bakom vänstra örat, tvärs över 
hjässan och ned framför högra örat och 
runt halsen ett varv. Därefter går man 
åter upp, denna gång framför högra örat 
o. s. v. tills hela trakten nedom öronen 
är väl täckt. Båda öronen skola vara fria 
Fig. II. 

Till ett magomslag använder man som 
Fig. III visar en tredubbelt lagd hand
duk, vaxtaft och -fetvadd eller ylle samt 

a Tuppens Zephyr 
och Ni köper ingen annan. 

Bindan 
lägges ba
kom örat 
över huvu
det för alt 
fixera om
slaget, som 
bör komma 
så lic 
som 
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B A C C H I  S A F T E R "  G E N O M  L I N N É S  G L A S Ö G O N  
EN FOLKBOK, NYTTIG BÅDE FÖR FANATIKER OCH LIBERTINER. AV DEN I NB I TN E. 

VILKET FÅRAHUS VI ÄN. TILL-
höra, politiskt, religiöst eller socialt — e ller 
om vi tilläventyrs äro getter — torde vi 
kunna komma överens om;  att spritspörs
målet spelar en alldeles omåttligt stor roll 
här i landet. Denna fråga är ju rent av 
på väg att lamslå hela vårt andliga liv. 
Förr i v ärlden gick man ut med goda vän
ner och samtalade vid ett symposion — 
kring alco eller sinalco allt efter smak och 
motståndskraft — om själens odödlighet 
och andra höga ämnen. Man levde med 
i världsutvecklingen bytte tankar och blev 
rikare av umgängeisen med andar av an
nan eller vi dare expansion än ens egen. 

Nu äro andarne döda. Det kroppsliga 
höljet finns väl f ortfarande kvar, men allas 
tankar kretsa kring denna kvalfulla fråga: 
hur i all världen ska vi kunna kringgå 
lagen och få något mer att dricka,, utan 
att behöva äta? Över hela vårt fordom 
fria, fordom glada folk ligger detta pro
blem som en mara, förkvävande allt and
ligt liv. Väl fullgöra vi våra plikter som för
ut, men det är som att arbeta under glas
kupan till en luftpump eller i ett fångläger: 
frihetsluften saknas. 

För någon tid sedan träffade den, som 
skriver dessa rader, en fransman, som var 
f u l l  a v  b e u n d r a n  ö v e r  s v e n s k a r n e s  f i l o s o 
fiska läggning vilken han för övrigt hört 
ryktas på långt håll. Då jag visade upp 
en undrande min, berättade han, att, var
helst han än rört sig i Stockholms ute
liv, på enklare eller finare ställen hade 
han hört dem överallt vid borden tala om 
»le système» och om »ranson», vilket se
nare ord han tydligen fattat som en hyper-
boreisk förvanskning av det franska 
»raison». Vad skulle jag svara? Jag sade, 
att vi visserligen voro mycket filosofiska, 
men att i dett a fall »systemet» hade myc
ket litet samband med tankesystem och 
att om det fanns reson i ransoneringen, 
så inte var det fransk import. Alltsam
mans vore endast en politisk och social 
makt- och rättshaverifråga utan kontakt 
med de socialetiska eller den rena tankens 
källsprång, vilka man i högtidliga ögonblick 
åberopade som tillflöden. 

Jag såg på honom, att han inte förstod 
ett ord av det jag sade, men jag bytte ge
nast om samtalsämne, ty man bör ju tvätta 
sitt smutsigaste linne hemma. 

Emellertid — när man år efter år stått 
och sett på, hur diskussionskvarnarna, lika 
mycket libertinernas som asketernas, ideli
gen matats med doktriner i s tället för med 
idéer, sett huru de malt och malt, tills de 
malt tömning, då längtar man ut från den 
agn- och dammängda kvarnluften till G uds 

en gördel (ett lakan, en långschal eller dyl.) 
dubbelviken med den ena lotten längre än 
den andra. Det inre omslaget lägges i 
förut nämnd ordning på magen och stop
pas väl in på sidorna, varefter den förut 
under patienten utbredda gördeln hopfä
stes på så sätt, att den långa lotten som 
skall ligga närmast kroppen lägges över 
magen och stoppas in ordentligt på mot
satta sidan, Fig. IV, och de två återstående 
lotterna stadigt hopsättas med säkerhets
nålar. 

fria himmel. I den sinnesstämningen bör 
man gå till l äsningen av en liten folkskrift 
från 1748, författad av ingen mindre än 
Linné. Klemmings antikvariat har haft den 
goda idén att ge ut avhandlingen i en stil-
trogen faksimilupplaga. Att för en kort 
stund fördjupa sig i det lilla häftet i al -
manacksformat är som att från partikom
postens kvalm komma ut i hög, ren luft, 
obesmittad av alla intressepolitikens och 
den etiska fariseismens miasmer. 

Linnés av alla bibliofiler välkända, efter
traktade, men av få ägda skrift, vilken 
först utkom som bihang till almanackan 
för skottåret 1748, bär denna fullständiga 
titel : 

Kongl. Archiaterns samt Medic, och Botan. Pro

fessor i Upsala Högädle och zvida Berömde Herr 

Doct. Carl Linncei Anmärkningar om Brännwin. 

Ytterlighetsmän åt någotdera hållet, vare 
sig cenakelmän eller frihetsbröder, avrå
das från att läsa denna snart 200 år gamla 
avhandling. De skulle bara förarga sig. 
Eller kanske böra de studera den just 
av denna anledning. De få där läsa kloka 
ord av en man, som koxat — ett vanligt 
linnéuttryck — djupare in i Guds och na
turens hemligheter än de fleste, men som 
anspråkslöst säger om sin egen ståndpunkt : 
»Jag, såsom medicus, will ej särdeles in
låta mig hvarken i Theologiska Sedeläran 
eller Politiska Hushållningen: men allenast 
till slut nämna hwad jag sjelf erfarit.» 

Tänk om alla, som i d etta arma land 
av yrke eller ohejdad vana älska att tumla 
brännvinspegasen, ville ålägga sig denna 
den store naturforskarens självbegränsning! 
Och framför allt: tänk om de haft en gnista 
av Linnés godmodiga h urnor vid behand
lingen av detta annars i si g självt allvarliga 
ämne! 

Det är i s ynnerhet denna ädla kvintes
sens, som gör det så svårt och nära nog 
meningslöst att referera Linné — det vet 
var och en, som någon gång vågat försöket. 
Om man än tycker sig ha fått med det 
mesta av det sakliga innehållet, så har man 
en känsla av, att det väsentliga stannat utan
för: det ogripbara, oefterhärmliga tonfal
let och den goda, muntra glimten i ögon
vrån. 

Linné börjar med att utreda den rena al
koholens kemiska egenskaper samt de fysio
logiska och patologiska förändringar i m än
niskokroppen som följa av missbruk. Slut
satsen blir, alt ett rent brännvin är ett 
starkt förgift för människans kropp. Så 
följer denna i allt sitt allvar dråpliga passus, 
vilken måste citeras in extenso: 

"Men då denna flygtige ångan till några droppar 
blandas med watn och intages, så retar det alla de 
finaste nerver, spänner dem och uppmuntrar krop
pen; tages några droppar mera, hetär det kroppen; 
änn mera, giör det en yr och galen ; änn mera, för-
skiämmer det hela kroppen och dödar. Häraf ser 
man, at det kommer mycket an på dosis eller myc
kenheten' och starkleken av Brännwinet : hwarefter 
det upmunlrar, styrker, lättar sinnet, giör en glad, 
skämtsam, öppenhiertad, tåpig, läspande, narraktig, 
raglande, sömnig, död. Hwarföre ock wisse Natio
ner inte wåga at taga sig stora supar, utan småtta 
på glaset; wåga ej eller at supa det på tom maga 
eller at släppa det (såsom de kallat) in på hiert-
blodet. Däremot andre hafwe för maner, at på kar-
lasätt taga kronsupar på fastande maga eller för 
(= före) göken." 

Kan man på ett mera levande sätt prisa 
den rätt brukade potatisdruvans välsignelse, 

måla den ödesdigra övergången från den 
dionysiska yran till det bacchiska förfäandet 
och hålla en narrspegel för svenska folkets 
på den tiden icke just snarvackra ansikte, 
en på sitt sätt älskvärd narrspegelp framräckt 
utan fariseisk självförhävelse och utan en 
skymt av moralpredikantens höjda pekfin
ger? Det är, som om vi hade att göra med 
en gammal klok och snäll husläkare, vilken 
vi lita på„ men som tar varligt och humo
ristiskt på våra små svagheter. Men om 
nutidens patentmetod, att piska folk till 
dygd och goda seder med restriktioner och 
förbud, finns varken här eller i hela av
handlingen den minsta antydan. 

Eljes skräder Linné minsann inte orden, 
när han, som säkerligen vid mer än ett 
tillfälle sett prov på den vitt utbredda dryc-
kessedens förbannelser, vill utmåla följder
na av spritmissbruket, såsom när han skri
ver: 

Däremot de, som läppia dageligen sit finkeljokom, 
wäl lefwa länge, men få en bräcklig ålderdom med 
darrande lemmar och förnötta sinnen, som stunde-
ligen komma i olag och wela stadna, om de ej up-
dragas med morgonsupen, förmiddagssupen, appe-
titsupen, matsupen, eftermiddagssupen, aftonsupen 
och qwällssupen. Ty det är med sådane spiritueuse 
saker och wåra spände nerver nästan som med regn 
och tacklen på ett skiepp. Tacklen stå spände; och 
då regn kommer, spännas de ännu mera, at de näs
tan må springa; men så snart wätskan är uttorkad, 
blifwa tacklen långt slappare, än de först voro, så 
at master och stänger sedan runka och luta, in til 
des en ny regnskur kommer, som åter giör dem 
fasta. 

Skulle man kunna gissa på någon an
nan än Linné som upphovsman till denna 
liknelse mellan drinkaren och ett skepp med 
slappnande tackel och tåg? Näppeligen — 
och man ville nästan tillönska herrar cena
kelmän att ha till hands ett så målande 
åskådningsmaterial i ställ et för de i good-
templarlokaler övliga kolorerade väggplan
scher, som väl numera icke skrämma någon 
till dygd. Det är i v arje fall en märklig 
kulturföreteelse, dock allt annat än ovanlig, 
när det gäller föregångsmannen Linné, att 
i en skrift från 1748 finna en uppfattning 
i fråga om den enskildes förhållande till 
alkoholen, utvecklande sig på ett högre 
andligt plan än svensk nykterhetsrörelse 
någonsin torde nå upp till. 

Det sagda må vara tillräckligt för att 
påpeka icke blott tillgängligheten av ett 
hittills mycket sällsynt tryck, utan av en 
skrift, som skulle kunna göra stor nytta 
bland fanatici ur alla möjliga läger. Den 
kan naturligtvis, som allting, läsas så, som 
en viss potentat lär studera bibeln, och ta
gas som intäkt för förbuds- och restrik
tionssystem. Men anammas orden i an da 
och sanning, så har man nöjet att umgås 
en stund med en andens renässansman och 
en barnafrom man tillika, som prisar Guds 
dråpliga verk även i brännvinet, men — 
utan att falla in i predikotonen — veten-
skapligen och i å skådliga bilder framlägger 
vådan av gudsgåvornas orätta bruk, en 
man som är på det klara med vad de nu 
så tillbakasatta individualisterna anse axio-
matiskt: att en framtvingad dygd saknar 
allt etiskt värde och att utan frihet ingen 
moralitet gives. Och detta — icke mak
ten och dess missbruk — är väl till sist 
målet för all ärlig mänsklig strävan? 

5: 
Ett gediget och billigt praktverk 

— Carl La rssons: S venska k vinnan genom seklen. 
Rekv. direkt fr, Iduns Exp.Sthlm. Fraktfritt Kr. 5: CREME DE CHOLEPALMINE 

Antisept i ska  hudmedel ,  säljes å apotek, av parfym-, speceri-, sy-
behörs- och färghandlare, perukmakare m. fl. i tuber à Kr. 1.— och 60 öre. 
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K O B E  -  " O R I E N T E N S  L I V E R P O O L "  
N Å G R A  D A G B O K S B L A D .  A V  H OL G E R  L U N D B E R G .  

'The Bund" i Kobe: T. v. bron, som för till doc korna och pirarna. Utsikt över Kobe och hamnen från Suayama Park. 

NYSS VAR DET NEWYORK. GATU-
livets helvetesorkester, jazzvansinne, ljus
vimmel på Broadway. — 

Nu är det Orienten. 
— På en topasfärgad himmel hänger so

len tennvit och glödande, inte en vind kom
mer acaciornas och de stela palmernas 
blad att darra, marken brinner, bergskon
turerna suddas ut i en vibrerande solrök. 
Framför mig på bordet står en kanna is
kallt te, flera gånger om dagen låter jag 
duschen kyla av mig, — bara för att bli 
lika brännande het några ögonblick efter, 
och att under middagstiden ge sig utanför 
husets kyliga hägn är ett verkligt före
tag. Ty termometern visar över 98° Fahren
heit och seismografen i Tokyo registrerar 
dagliga jordskalv. 

Nedanför mina fönster ligger Kobe. De 
vita husen suga till si g den skälvande vär
men och fönstren glimma som eldgnistor. 
Långt nere ser jag hamnens färgbrokiga 
liv och som en jättebricka breder Stilla 
havet ut sig mot horisonten. Solen står 
som högst och strålarna falla lodräta. Det 
är tyst uppe på berget där jag bor tyst i 
huset. Det enda man hör, är cigalernas ner
vösa kvitter, ett ljud, som tyckes bli till ett 
med den darrande atmosfären. Regntidens 
svalka är förbi, och vi lär inte få en skur 
på ännu många veckor. Utom när en tyfon 
då och då oväntat sveper över staden, ryc
ker upp några träd och lyfter bort ett par 
hustak. 

Regntiden, ja! Jag tycker det är ett år 
sedan jag såg en molnbildning på den blåa 
evighet, som utan förändring dagligen ly
ser lika varm över landet. Man längtar 
tillbaka till de dagarna, fast man natur
ligtvis under den våta tiden suckade efter 
en solstråle. Människan är ju al drig nöjd. 

Förra månaden strömmade regnet ned 
över oss i skydrag. Dag efter dag vak
nade man mot samma tröstlösa grå_ him
mel, samma hällande skurar. Men sin ef
termiddagspromenad måste man ha ändå. 
Jag brukade då gå upp på berget bakom 
staden, där det var lugnt och torrt under 
de gungande trädkronorna. Där kunde man 
sitta och se ned över Kobe, som låg med 
våta tegeltak och rökande skorstenar långt 
under. Ute på havet slog bränningen löd-
dervit och regnet drev i svarta molnkulis
ser in mot land. Palmerna stodo med hän

gande blad, liksom gråtande, längtande ef
ter sol och varma vindar, en och annan 
rickshaw ilade som en svart likkista över 
de leriga, nästan bottenlösa gatorna, och 
man avundades infödingarna deras »getas», 
de höga trätofflorna, som hålla dem över 
all dy och smuts. 

Nu är scenen en annan. Ridån har gått 
upp för den varma årstiden, och man har 
antagligen fått nog av den akten, innan 
den är över. — 

På morgonen, då jag kommer hem från 
min promenad,för mig min väg genom de 
krokiga gatornas vindlingar upp mot kul
larna. Livet börjar pulsera. De små bu
tikerna slå upp sina dörrar. Trätoffel-, para
soll* och silkeshandlarna hänga upp skyltar
na. Grönsaksförsäljarna, med sina korgar 
på den sviktande stången över axeln, kom
ma sjungande nedför gatan. Det vimlar 
av barn i varj e portöppning och de gran-

Nunobiki vattenfall nära Kobe. 

na dräkterna bilda färgstarka inslag i ga
tans fysionomi. Rickshawmännen tränga 
sig fram i vimlet, en tiggare med sin lilla 
mässingstrumma och enorma vita hatt upp
repar med monoton röst sin litania fra mför 
varje port och får ett kopparmynt här och 
där. Pappersfönstren skjutas åt sidan, tid
ningsförsäljarna, med sitt bälte av glatt 
pinglande mässingsklockor, springa ropan
de mellan några svartklädda pilgrimer. 
Folk möts på gatan och hälsa sit t »ohaio» 
under högtidliga bugningar. En oxvagn 
lotsar sig fram genom hopen av lekande 
barn. Genom de låga butikerna, ser man 
in på miniatyrträdgårdarnas grönska. Hus
modern placerar de små risskålarna fram
för gudens tempel och ansar blommorna, 
som frodas mellan de konstfärdigt grup
perade stenblocken. Två ungar med sa
murajsvärd av trä leka krig, och från en 
port kommer en flicka ut i solsk enet. Det 
blanka, svarta håret är kammat i t unga 
bucklor, Kymonons bjärta färger lysa och 
på små nätta fötter i vita getas går hon 
långsamt nedför gatan. Himlen 1er, vin
den är varm, livet le ker brokigt och f ängs
lande runt omkring, men den unga flic
kans ögon se lika oberörda och inåtvända 
ut. Ser hon inte allt glatt, som omger 
henne? Känner hon inte solens ännu mor
gonsvala kyss som en lyckogåva? Vad tän
ker hon på? Det vet ingen. Med den 
kroppsliga och andliga balans, som reli
gion, tradition och uppfostran gett henne, 
skrider hon sin väg. Viker undan för en 
bensinstinkande automobil, utan att se på 
den, som sitter i d en, utan att observera, 
med blicken rätt ut„ — och så försvinner 
hon i mängden. — 

Det är kväll och mörkret faller fort. 
Jag är ensam-, och ser hur den rodnande 
himlen där de kopparfärgade molnen* to r
na upp sig mot horisonten,, går över i en 
varm mattblå ton. 

Över Stilla havet hänger en vit måne, 
omgiven av tunna^, genombelysta moln. 
Vattnet är stilla och speglar i g ranna re
flexer ljus och lanternor från skeppen i 
hamnen. Cigalerna sjunga„ d et rasslar sakta 
i palmernas blad och en bedövande blom
sterdoft stiger upp från dolda trädgårdar. 
Himlen är stjärntungi. eldflugorna dansa, 
och på l judlösa vingar sväva fladdermössen 
omkring. 

: vid Dålig Matlust, Blodbrist och därav följande trötthet och nervositet använd • 
' iärnmedicinen Idozan. Idozan är framställd efter läkarevetenskapens nyaste fordringar och med \ 
' « dubbel iävnfkatt, jämfört med andra dyl. prep. Ger genom sin höga järnhalt och utmärkta ;  
i sammansättning överraskande resultat, samt bliv billigast att använda. Utmärkt välsma- :  
: kände. Rådfråga läkare. Fås å alla apotek. ; 
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Hamnen i Kobe. Byggnaden t. /i. är Oriental Hotel. 

som en hjärtelängtan mot de stora dar
rande stjärnorna. 

Hur har den kommit över oss? 
Sakta, nästan omärkligt har sommaren 

glidit in i h öst. Solen lyser lika klar, den 
värmer ännu med Brittmässglöd under mid
dagstiden,, men kvällarna äro kyliga, och 
på rnornarna lindar sig dimman vit kring 
Tutatabis vackra bergstopp. Klubbhuset vid 
Mirumé är stängt# och regattorna och sim
tävlingarna blott ett minne. De vita råsi
denkläderna, tropikhjälmarna, solfjädrarna 
och de färgrika pappersparasollerna ha för
svunnit. Från Poko och andra sommar-

lyser av färg mel
lan trädstammar
na: de sörjandes 
vita nunnebok, prä
sternas bjärta si-
denkymonos, blom
sterpraktens offer
gåvor. Som en 
fantastisk drömsyn 
skrider processio
nen genom skogs
dunklet, där sol
strålarnas eld gnist
rar på silverbeslag 
och lackeringar 
och kastar sitt ljus 
på allvarliga, orör
liga ansikten. Le
den skrida förbi 
och försvinna in i 
skogen. — Nu har 
solen vidrört hori
sonten, himlens 

mattas, man börjar se stjärnorna och må
nens tunna silverbåge. Vinden vaknar och 
bladen dansa. Ljusen lysa från staden. 
Kvällen har kommit. — 

Nere på Oriental Hotel är det dans. 
Inne i den ljusa, vackra marmorfoajén vim
lar det av frackar och decolletterade da
mer, det doftar parfym och puder och från 
den närbelägna matsalen, där rosor glöda 
i låga skålar på borden, hörs champagne
korkarnas smällar. Filipinerkapellet firar or
gier och i jazzens vanvettslöpningar blan
da sig de dansande om varandra. Instru
menten vråla och skratta, harskramlorna 
surra, mässingslocken darra, trumman går 
i stackaterade virvlar. Detta är inte Japan. 

paren därinne. Vad de tänka vet man inte. 
Men att de förundra sig är säkert. Deras 
uttryckslösa stenansikten röja emelleriid in
tet, och utan ett ord återvända de till sin 
pipa, sin rickshaw och sitt brickspel. 

Men den främling som från den bullran
de glädjen i hotellet blickar ut mot de 
skugglika skepnaderna, som sitta nedhuka-
de vid den lilla kolelden på den mörka 
gatan, tänker nog omedvetet på Kiplings 
kända ord: 

»For East is East and West is west 
and never the twain shall meet.» 

"Bygge och Bo", den store, byggnadsutställ-

lingen i Liljeval chs Konsthall, som öppnas 

(len 29 april, motses av både experter och 

allmänhet med den största förväntan. Den 

blir ett "byggnadsfolkets universitet" där ar

kitekter och byggmästare kunna studera de 

nyaste uppslagen på detta för hela vårt folk 

så v iktiga området. / konsten att elda under

visa ingenjörsvetenskapsakademien genom sin 

kraft- och bränsleutredningsavdelning. Sven

ska slöjdföreningen visar ideallägenheter4 på 

i rum och kök, inredda av arkitekterna Carl 

Malmsten, Ilrnst Spolen och Carl Ilörvik. 

Så snart utställningen står färdig, kommer 

I dun att i ett stort, rikt illustrerat specialnum

mer utförligt behandla expositionen. Detta 

specialnummer blir inte blott en intressant 

läsning under den vecka då tidningen utkom

mer utan torde ined fördel kunna gömmas 

och användas som ledning, då längre fram 

någon av Iduns läsare själv skall sätta bo 

i eget bygge. 

Äkta Spets- & Sidendépôt 
L I N N É G A T A N  3 8  

A. T. 197 M. 2 tr. HISS. Biks 0. 4 3S. 

Material till Handarbeten: : 
LINNE, BATIST, SPETSAR, MOTIV, GARN, MODELLER, j 

Uppritningar utföras omsorg sfullt .  :  

Så hör jag plötsligt sång. Den kommer 
från villan bredvid min, och jag vet vem 
det är, som sjunger. Hon är en ung ryska, 
som tillbringar sommaren i Kobe efter att 
under vintern ha, från konsertestraden, lagt 
New York för sina fötter. Man ser henne 
ibland vid onsdagsdanserna på Oriental, 
men oftare på bergsstigarna bakom staden. 
Genom tystnaden ljuda de välkända ariorna 
och romanserna, drömmande, vibrerande av 
själ och känsla. 

Ute på verandan mot trädgården, där 
jag sitter och lyss till sången är det svalt. 
En stilla nattvind leker bland träden och 
kommer då och då fontänens tunna silver-
stråle att stänka sina droppar på den gamla 
stenlyktans skulpterade fot, ;  där drakvid-
undren grina i d unklet. Här och där ser 
jag de stela bronsfåglarna ute i blomster
rabatterna^ och de lustiga terracotta-gro-
dorna av jättelika dimensioner tyckas le
vande och rörliga. Nedanför huset blinka 
ljusen i staden,, ibland är det gatlyktorna, 
ibland det diffusa skenet av en lampa bak
om en oljad pappersruta. En rickshavvdra-
gare hör jag ropa nere i den trånga grän
den;, långt borta blåser ett tåg. En hund 
ger skall från någon gård. En annan sva
rar. Så faller tystnaden åter drömtung och 
sagolik över staden. 

Natten skrider. Jag glömmer tiden. Är 
det en timme jag suttit här. Eller ett år. 
Jag vet det ej. Men från huset ljuder 
den varma sopranen. Ut över den tysta 
trädgården, där till och med cigalernas 
mandolinspel nu har slutat sväva tonerna 
mellan palmer och rosenbuskar,, leta sig 
upp mot himlens svarta sammet och stiga 

nöjen komma främlingarna tillbaka till 
Kobe. Säsongen har börjat. — 

Min eftermiddagspromenad för mig .upp 
till Suayama, parkanläggningen på berget 
bakom Kobe. Långt under mig ligger sta
den och drömmer, vid breder Stilla Ocea
nen ut sig, som en evighet av guld och 
purpur. Himlen är klar och genomskin
lig och solen rullar sakta och sömnig ned 
mot horisonten. Några stora linjeångare 
ligga på redden. Röken stiger rätt upp 
i en vindlös luft. Nedför höjderna välla 
lönnplanteringarna som en eldflod. Vin
tern lär bli kall och bladen ha redan bytt 
färg. Rött i ol ika nyanser. Här och där 
insprängt med pin
jernas allvarliga 
grågröna ton, eller 
av palmernas blan
ka trädkronor. Töc

kendimmornas 
mjölkfärg går över 
i purpur. Några ro
safärgade rokoko
moln bygga slott 
högt uppe i s kyn. 
Marken är en bro
kig matta av blod
röda och guldgula 
blad. — Så börjar 
gongongen i ett 
närbeläget tempel 
slå sina djupa moll
toner. och upp 
mot kyrkogården 
på bergssluttnin
gen ringlar ett be
gravningståg. Det 

Teater- oeh affärsgata i "Orientens Liuerpool". 

Det är ju Newyork. Är det inte »Darda-
nella», som spelas? Är det inte en lördags
natt på Ritz, Carlton eller Plaza? Ligger 
inte Broadway ljusskimrande och lockan
de utanför de breda trapporna? — Nej! 
— På den tysta gatan, dit dansmusiken 
endast d iffust förnimmes sitta rickshawmän-
nen och sjunga sina svårmodiga visor. Det 
glöder från deras mässingspipor, och pap
perslyktornas matta sken kasta drömlika 
reflexer på de små svartklädda männen i 
sina vida hattar. Några våga sig upp till 
hotellingången. De hundra elektriska lam
porna komma deras ögon att blinka och 
de stå orörliga och betrakta de dansande 
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IDUNS FÖLJETONG. ESTER. EN NUTIDSROMAN 
A V  E L I S A B E T H  H Ö G S T R Ö M - L  Ö F B E R G .  

(Forts.) 

OCH ESTER SVARADE, NUo SOM 
när de som barn reste i solnedgången: 
»Visst följer jag med!» utan att därmed 
förbinda något annat än lockelsen av rese
äventyr och vidgad kunskap. 

Men eftersom dagarna ledo mot ferier
nas slut, blev Harry dyster och ängslig till 
mods. När Ester stod uppe i sin kammare 
och skruvade till sin växtpress för sista 
gången, följde han först helt tyst hennes 
rörelser, men bröt sedan ut : 

»Och nu reser du ifrån mig! Förstår 
du,, hur jag avskyr att vara här, när du är 
borta. Jag vill "inte vara det borttappade 
fårets beklagansvärda lilla lamm, jag kunde 
ha slagit mormor i ansiktet, när jag var 
mindre och hon kom med sitt mjölkkrus 
med hälften grädde och sitt: drick nu duk-
digt, din stackare! Den ende, som förstår 
sig litet på mig är morbror Thomas, men 
han lever ju bara för Guds rike och jag 
vill slåss om ära, berömmelse och lycka! 
Åh, jag vill bli s tor, inte ihåligt, utan verk-
ligt !» 

När så Ester sista kvällen låg i sin vit
målade bredsäng och just skulle glida över 
i sömn, hörde hon med häpnad och för
skräckelse dörren sakta öppnas och någon 
komma in. 

»Bliv inte rädd, Ester», viskade en röst 
och hon hörde då genast att det var Harrys. 

»Jag kunde inte ligga stilla därinne i 
mör.kret, jag måste se dig, känna att du 
ännu fanns kvar!» 

Han satte sig på sängkanten och hans 
smala fingrar grepo krampaktigt kring hen
nes handleder. 

»Jag vill att du skall tycka om mig, Ester, 
— inte bara som förut, utan på ett nytt sätt, 
så att du inte ser åt eller dansar med nå
gon av dem i sta'n —, så att du en gång 
blir riktigt min och stannar hos mig för 
alltid! Lovar du mig det, då blir jag frisk 
och "kommer att bli någonting, — sviker 
du mig, då har jag inga krafter mer!» 

I det ljusa huvudet på kudden trådde 
tankarna en tumlande, rådvill dans och det 
bultade i de yviga tinningvrårna. 

Visst höll hon ju av Harry, hon beund
rade hans ritningar, hon inneslöt honom 
i en spirande moderlighets ömma beskydd, 
och han var hennes förtrogne, ciceronen 
och vandringskamraten på alla fantasiens 
pilgrimståg. Men att lova, — att, som han 
sade, bli hans, han menade väl gifta sig. 
få barn? 

Hon kände plötsligt hans heta andedräkt 
genom linnets halsöppning och tänkte: Han 
är sjuk igen! Det är inget orätt att lova, 
när jag inte bryr mig det minsta om någon 
annap, aldrig längtar efter sådant. Och 
Harry reste sig, böjde sig ned och tryckte 
blygt en kyss på hennes friska läppar. Han 
kände att hon besvarade den, men han 
suckade ändå otåligt: Det fanns ingenting 
däri av det hans brådmoget hungriga känsla 
begärde. Med bitter, av sjukdom och en
samhet åstadkommen klarhet, såg han allt 
som det var. Prinsessan Törnrosa hade 
blott pratat litet i sö mnen, lekbrodern var 
ingen prins och kyssen förmådde inte 
väcka. 

Dock — en skär aning, en dunkel oro 

var väl ändå oundviklig, och den resulte
rade under den kommande terminen i 
mångdubblad flit. Lärarne i sk olan, sär
skilt de i h istoria och svenska, förvånades 
över hur raskt Ester Lyckhammer mar
scherade och ändå alltid tog jämnt med 
sig. Inte så att hon blev någon plugghäst, 
som nattvakade och konsumerade utan såll-
ning, hennes uppsatser voro fria, förbluf
fande personliga och hon var en av de 
mest outtröttliga i gymnastiksalen, om hon 
också aldrig lyckades frigöra sig från en 
viss bastant tyngd i rörelserna. När hon 
skrattade, och det gjorde hon ofta, skrat
tade man gärna med,, och i knapphålet i 
hennes kavaj satt undantagslöst en blom
ma,, från tidiga snödroppar, till frostsved-
da ringblommor. 

Så blev det jul och syskonparet tyckte 
att tåget enkom för att reta dem,, krälade 
sig fram genom bergslagsbygderna. De 
skulle ju hem! Hem till far och morfar 
och mormor och Harry —„ till lill-släden 
och Blacken^ gr enljus och saffranskusar och 
julkalas hos doktorns och länsmannens med 
pantlekar och gam mal-vals! 

Grymma öde-slägga, som alllid slår hår
dast till, när en förväntning står spänd! 
Stränge magister Sorg, som ensam kan lära 
skilja på stort och smått! 

De välkomnades som alltid av faderns 
ljusa leende,, men nu stelnat i oåterkalle
ligt avsked. Den gode pastor Lyckham
mer hade slutat sina dagar, slutat dem 

Anna Maria Roos 60 år. 

FÖRFATTARINNAN ANNA MARIA ROOS 
fyller den 9 april sextio år och blir då säkert före
mål för hjärtliga hyllningar från vida kretsar 
av vårt land. Fröken Roos genomgick vid mycket 
unga år Högre lärarinneseminarium, och hennes in
tresse för det uppväxande släktet har sedan präg
lat hela hennes liv och diktning. Hennes namn är 
bekant redarn för de små sjuåringarna, som lära 
sig stavningens konst i hennes förträffliga läsebok 
Sörgården. Det är också hon som för dem in i 
sagans värld i sina otaliga barnböcker med motiv 
från Sverige, Arabien, Kina och många andra län
der. Jämte barnlitteraturen har Anna Maria Roos 
också skapat sig ett namn som diktare och novel
list, och hennes rcligionsvetenskapliga skrifter ha 
vunnit stor spridning. Inom den vittra världen har 
fröken Roos beklätt flera ansvarsfulla poster och 
fått mottaga en del förtroendeämbeten. Så var 
hon under åren 1898—1902 redaktionssekreterare i 
Ord och Bild, i Författarföreningen var hon en tid 
styrelseledamot och under åren 1899—1901 redaktör 
för dess kalender Vintergatan. I sällskapet Nya 
Iduni var hon ordförande 1901—1905 och hon är 
som bekant en av ledamöterna i samfundet De Nio. 

i en stilla död. När tjänstflickan föregå
ende morgon kom upp med hans kaffe
bricka,, fann hon honom sanslös i bädden, 
och efter ett par timmar utsläcktes livslågan. 

Det blev en förlustens och smärtans jul 
för hela orten. 1 småstugornas fönstertäp
por gingo saxar och knivar, och folk från 
avsides ställen utan riktig väg arbetade 
sig fram till kyrkan genom drivorna be
gravningsdagen. Ull och med kom bisko
pen upp och höll ett gripande griftetal över 
ordet: se, en rätt israelit, i vilken intet 
svek är! Thomas grät hejdlöst när kistan 
sänktes, men Ester hade inga tårar. Hen
nes ögon stodo torra och vidöppna., och 
ansiktet blev gradvis så blekt., at t Diamant-
Änders fruktade, hon skulle svimma av. 
Oberörd av mängden omkring tyckte hon 
sig föra ett sista, förtroligt samtal med 
fadern. Hon visade honom alla sina fel 
och försummelser, men också sin kärlek 
till honom, och till sist frågade hon: Vad 
skall det nu bli av mig, när du är borta? 
Han hade ju själv sagt: »På insidan är 
du en Lyckhammer»,, och hon kände och 
visste, hur sant det var. 

Brodern, Harry och morföräldrarna, exi
sterade inte för henne dessa dagar, och 
utan att låta sig rubbas ur sin isiga dvala 
av vare sig smekningar och trösteord eller 
av förebrående tal om den sorg, som icke 
är efter Guds sinne, for hon tillbaka till 
skolan. Först faderns barndomsvän, den 
gamle blinde läroverksadjunkten, fann den 
rätta formeln. Med hans fina förstående 
regnbågeglans över gråten grät hon ut och 
räckte åter verkligheten handen. 

När avslutningsdagen kom, överräckte 
rektorn med några erkännande ord o ch ett 
synnerligt vänligt leende det högsta be
tyget och ett blygsamt, men högt efter
strävat stipendium till Este r Ingeborg Char
lotta Lyckhammer. Vilken fest skulle det 
inte varit att komma hem med det till 
far! Nu var det bara livlösa papper, som 
hon gömde djupt i s in skrivbordslåda. 

Men en utmärkelse återstod, som ej kun
de undgå att genomvärma henne med verk
lig glädje. Det var då vid avskedsfesten 
dagen efter det pris, som flickorna själva 
tilldelade »den bästa kamraten» lämnades 
henne och hon fick veta att ingen enda 
av de tjugosex röstsedlarna upptagit något 
annat namn än hennes. Det låter sig ju 
tänkas, att denna enhällighet till nå gon del 
bottnade i medkänslan med den föräldra
lösas sorg, men Ester hade blivit alltmera 
avhållen. Fast hon var så styv, var hon 
aldrig det minsta »mallig», och hon hade 
tid och intresse för andras bekymmer, utan 
att därför spela beskyddarens roll elle r for
dra gengåvor. — 

Så som Ester Lyckhammer nu, sjut
tonårig och sorgklädd, stod på tröskeln 
till liv et, hade hennes så mycket omtalade, 
yttre likhet med modern nått sin fullkom-
ning. Blott var dottern åtskilligt längre, 
men annars var det samma för deras lands
del typiska figur med fyllig midja och 
brett, bärkraftigt höftparti. Håret var ej 
rikt, men lockigt och lent, Ester bar det 
upprullat kring ett sammetsband och fram 
ringlade det sig mjukt kring den höga 
pannan. (Forts.) 

L
. .. Q m är den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gör en 
-J I « X v« I finnig, narig och ful hy slät och fraîche. Rek. av fram-

jCjfc | | 11 I fl II I ^ ̂ | I A' II stående läkare. Finnes i alla välsorterade affärer. 
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R E D I G E R A D  A V  I D A  H ÖG S T E D T .  —  G L I M T A R  F R Ä N  I D U N S  P R O V K Ö K .  

FRÄN DANMARKS HUSMODERSFÖRENINGS 
UTSTÄLLNING. 

I. 

På färs-demonstration i Köpenhamns Industripalast. 

(Eftertryck förbjudes.) 

(Forts.) 

Färstimbal med äpplen och katrinplommon 

(för 6 pers.). 

Hälften av ovanbeskrivna färsmassa, 5—6 färska 
äpplen (eller 1 hekto torkade äpplen), i]/2 hekto 
enkla katrinplommon, vatten (till fruktens kokning), 
i tsk. smör eller växtmargarin (för smorning av 
formen). 

Äpplena skalas tunnt, skäras i klyftor, som be
frias från kärnhusen och sedan få koka nätt och 
jämt halvmjuka i helt litet osockrat vatten, varefter 
de få avrinna. Katrinplommonen sköljas och ko
kas även de halfmjuka och urkämas. — En form 
smörjes med smör eller växtmargarin och i botten 
och upp mot sidorna lägges ett omkring \l/2 cm. 
tjockt lager av färs. Därpå fördelas hälften av 
den fullt avsvalnade frukten, varefter åter kommer 
ett tunnt lager färs och därpå åter frukt. Sist läg
ges resten av färsmassan överst, varefter formen 
förses med lock eller överbindes med smörat, segt 
papper. Timbalen gräddas i vattenbad på spis eller 
ugn — se ovanbeskrivna recept! — omkr. 1/ tim. 
Serveras med kokt — eller stekt — potatis och sås, 
beredd som i föreg. recept, varvid jämte den sås, 
som samlats i formen, även tages något av den si
lade fruktsaften. 

"Toppinghampudding" (för 6 pers.). 

Omkr. Yz eller endast av ovanbeskrivna färs
massa, omkr. l/2 lit. "brunkål", drygt omkr. l/2 lit. 
risgrynsgröt, överbliven sådan eller 1 del. risgryn, 
mjukt kokta i 5—6 del. mjölk, 1 msk. smör eller 
växtmargarin, 1 msk. stötbröd. 

I botten av en smord eldfast form lägges färs
massan, därpå den kalla brunkålen, och så den ock
så kalla rismassan. Ytan beströs med stötbröd och 
belägges med små klickar av smör eller växtmarga
rin. Puddingen gräddas utan lock i ugn — om så 
önskas halva tiden i vattenbad. Serveras i formen 
med skirat smör eller sås liknande den som ovan 
beskrivits. 

Beredning av brunkål: se Iduns köksalmanack 
föreg. nummer! 

Fyllt selleri à la Sorfl. 

Tämligen stora sellerier skalas, sköljas och ur-
gräves uppifrån med ett litet runt formjärn tills 
väggarne äro endast 1 / cm. tjocka. Öppningen 
upptill jämnas nätt med kniv och den bör ej gär
na vara större än 5—7 cm. i diameter, beroende på 
rötternas storlek. Sellericrna fyllas med färsmassa, 
vilken upptill jämnas med kniv. De ställas på sil, 
vilken nedsänkes i en kastrull med så mycket ko
kande saltat vatten att detta når endast till av 
sellcriernas höjd. Lock pålägges, och sellericrna få 
sakta ångkoka tills de äro mjuka och färsen är 
kokt, vartill för stora sellerier brukar åtgå omkr. 
2—2^4 tim. Skulle vattnet koka in allt för mycket, 
påspädes försiktigt mera kokande sådant. Selleri
crna upptagas försiktigt med hålslev och läggas på 
varmt fat, och aktas väl så att ej de bräckas eller 
den vackert höjda färsen rubbas. Serveras heta 
med någon lämplig sås beredd av samman fräst smör 
och mjöl och buljong tillika med helt litet av sel-
lerispadet. Såsen kan uteslutas då anrättningen 
serveras med rört smör, detta under rörningen små
ningom tillsatt med 2 tsk. citronsaft och 2—4 tsk. 
av sellerispadet. 

Färsfyllt kålhuvud. 

i medelstort, fast vitkålshuvud — i Köpenhamn 
funnos, eget 110g, ännu i medio av mars sådana 
— vatten, salt. — Omkr. /2 kg. färdigberedd färs
massa eller \\ sådan blandad med lika mycket i 
mjölk förvällda risgryn. 

Kålhuvudet ansas och de yttre lösa bladen bort
tagas. Det lägges i kokande, saltat vatten och för
vällas under 20—30 min., men får dock ej bli 
mer än knappt halfmjukt. Kålhuvudet upptages och 
får väl avrinna på sikt. Överst avskäres ett lock i 
diameter av 8—10 cm., och med lämpligt redskap 
— kniv eller form järn — urgräves så mycket kål 
att, väggarne bliva omkr. 3 cm. tjocka. Färsen iläg-

ges och kålhuvudet lägges på sikt, varefter det får 
koka som färsfyllt selleri — se ovan — omkr. 2— 
2}/2 tim., varvid dock iakttages att \attnct kan un
der kokningen få stå till nära hälften av kålhuvu
det. IDA HÖGSTEDT. 

"ÄKTA DANSKA WIENERBRÖD." 

"DANSKA" WIENERBRÖD ÄR VÄL OM 
något en högst besynnerlig benämning. Men 1111 ha r 
den emellertid fått hemortsrätt inom svenska språ
ket, — d. v. s. tal- och annonsspråket — så det lö
nar sig där före ej alls att komma fram med några 
småviktiga rensningsförslag. 

Välbakade, äkta wienerbröd är något, som alla 
människor sätta värde på och ofta 110g föredraga 
framför än en den allra läckraste bakelse. — Mån
gen anser, att det ej går för sig alt i hemmet med 
endast tillhjälp av en vanlig köksspis-ugn baka äkta 
wienerbröd, men denna tro kullkastas lätt, i ty att 
de allra delikataste wienerbröd kunna framställas 
just i en dylik spis, denna må sedan uppvärmas 
med ved, gas eller elektricitet. — Då från Iduns 
läsekrets inkommit flera förfrågningar angående 
bakning av wienerbröd, skall här nedan lämnas ett 
par utförliga recept å framställning av dessa bröd
typer. 

Akta wienerbröd (stor sats). 

(Eftertryck förbjudes.) 

Omkring 1 kg. bästa vetemjöl, V/2 del. strösocker, 
12 st. stötta kardemummor, 300—400 gr. smör (eller 
hälften smör och hälften växtmargarin eller enbart 
prima margarin), 50 gr. jäst, omkring y2 lit. oskum
mad mjölk, i ägg. -7- T ill pensling: 1 ä ggula, 4 msk. 
grovt strösocker, 40—50 gr. skållad och finhackad 
mandel. 

Mjölet siktas och större delen därav blandas med 
sockret och kardemummorna. Den ljummade mjöl
ken iblandas jämte den med litet socker utrörda 
jästen. Degen slås smidig och blank och utkavlås 
nästan omedelbart utan föregående jäsning till en 
stor fyrkant, drygt i cm. tjock. Det kalla, väl ar
betade smöret eller margarinet lägges i stora tunna 
flak på degen, men ej alldeles ut till kanten av 
denna. Degen vikes tredubbel och åter tredubbel, 
eller som en servictt lägges. Den utkavlas åter och 
hopvikes tredubbel, och detta upprepas 3—4 gånger 
eller tills smöret etc. är väl inarbetat. (Skulle under 
arbetet smöret allt för besvärande komma fram eller 
fästa vid kavel och bakbord, göres ett uppehåll och 
degen ställes på kallt ställe 15—20 min.) — Efter 
sista utkavlingcn får degen vila på kallt ställe under 
i tim. för att bliva fast. Den utkavlas då i en om
kring 15 cm. .bred och —V/2 cm. lång remsa, 
vilken först skäres i 5 cm. breda bitar. Dessa skä
ras mitt' itu efter längden, men på sådant sätt att 
de hänga samman vid övre ändan', varefter varje 
del vrides eller böjes runt omkring och bakåt samt 
fästas vid den sammanhängande kanten, på så sätt 
att en kringla bildas. Bröden läggas på smorda, 
lätt mjöldoftade plåtar och få sakta jäsa upp på ej 
för varm plats. (Är platsen varm eller t. o. m. 
nära spisen, smälter en del av smöret ut, och wie
nerbröden bliva ej som meningen var från början.) 
När bröden jäst upp — dock ej fullt så mycket som 
vanligt vetebröd — penslas de med äggulan, utrörd 
med helt litet vatten, och beströs med socker och 
finhackad mandel, varefter de gräddas i varm ugn. 

Obs.! Skola bröden förvaras flera dagar, beströs 
ej alla med socker, utan endast med mandel; detta 
av den anledning, att sockret skulle smälta där brö
den ligga i sin låda. — Hembakta wienerbröd äro 
utmärkta även' en eller flera dagar efter de bakats, 
blott de få under ett par minuter ligga i varm ugn. 

Olika fyllningar för zvienerbröd. 

100 gr. socker, 50 gr. sötmandel, 50 gr. smör. — 
Mandeln skållas och males samt blandas med. sock
ret och smöret till en jämn massa. Ett stycke wie
nerbröd utkavlas till en remsa av 30 cm :s bredd och' 
i tjocklek av knappt 1 cm. Mitt på remsan lägges'* 
mandelsmörmassa, de båda ytterkanterna vikas över 
massan, varefter längden lätt tryckcs till med ka-
veln. Remsan skäres sedan i snibbar, vilka ställas 
på smord plåt, få jäsa på svalt ställe och sedan 
gräddas i vann ugn. 

En annan fyllning består av fast sylt eller dito 
fruktmos. Här kan degen kavlas ut i i cm :s tjocka 
och 10 cm. stora fyrkanter, på vilkas mitt lägges 
en klick sylt varefter två av snibbarne hopvikes över 

syltet. — I stället för sylt kan stadig vaniljkräm 
användas. 

Wienerbröd kunna också glaseras. Då utlämnas 
sockret, och oftast också mandeln och när bröden 
äro färdiggräddåde, överbredas de delvis med en 
tjock glasyr, bestående av 2 del. florsiktat socker, 2 
msk. kallt vatten och 1 msk. citronsaft eller rosen
vatten. Blandningen röres jämn och blank, och 
bredes med kniv på de varma färdiggräddåde brö
den. I H—DT. 

I DUNS KÖKSALMANACK. 

9— IS APRIL. 

SÖNDAG. Frukost: Bräckt skinka, stekta ägg 
och stekt potatis; smör, bröd, kaffe, vetekaka. — 
Middag: Brun avredd soppa med ost; kalvstek med 
potatis och brynta palsternackor ; kejsarinne-dessert. 

MÄN DAG. Frukost: Salt spicken sill och ny-
kokt potatis, smör, bröd, ost, 1 assiett kallskuret; 
kaffe, skorpor. — Middag: Köttfärstimbal med 
jordärtskockor, potatis och saltgurka; rabarberkräm 
och mjölk. 

TISDAG. Frukost: "Låda" med bräckkorv och 
köttfärsrester; smör, bröd, kaffe. — Middag: Kokt 
kabel jo med äggsås och potatis; scmlor och mjölk. 

ONSDAG. Frukost: Sillgratin'; smör, bröd kaffe. 
— Middag: Uppvärmd kalvstek i sås med stuvade 
makaroner och potatis; enkel chokladpudding. 

TORSDAG. Frukost: Sammanstuvad kabel jo och 
potatis på krutong; smör, bröd, kaffe och skorpor. 
— Ärter och fläsk; ugnspannkaka med lingon, (dub
bel sats). 

FREDAG. (Långfredagen.) Frukost: Kokt frank-
furterkorv med riven pepparrot och potatis; smör, 
bröd, kaffe, skorpor. — Middag: Griljcrad rimmad 
laxrygg med kaprissås och kokt potatis; semlor, 
fyllda med mandelmassa, mjölk, (eller brödpudding 
med saftsås. 

LÖRDAG. (Påskafton.) Frukost: Uppstckt pann
kaka med sylt, (rester), smör, bröd, ost, kaffe. — 
Middag (tidig): Fläskkotletter och potatis; lingon
päron och gräddmjölk. — Supé: Delikatessill och 
potatis, böckiing, fin bräckkorv eller bräckta rökta 
prinskorvar; renstek, löskokta ägg, (risgrynsgröt 
med gräddmjölk). 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Brun avredd soppa (för 6 pers.). — 1 stor mo
rot, i d :o palsternacka, 1 bit .kålrot, 1 purjolök, 1 
liten rödlök, l/2 msk. socker, 3 msk. smör, ]/2 lit. 
vatten', 3 msk. mjöl, 2 lit. svag buljong, salt, peppar, 
(cayenne och 1 msk. madeira). — Rotsakerna ansas, 
skäres i småbitar, brynas i hälften av smöret och 
soèkret påströs. De omröras flitigt sa de bliva väl 
brynta på alla sidor men aktas för vidbränning, 
ty då blir soppan besk. (Till rötternas brynmg kan 
gott tagas växtmargarin eller annat gott flott, dock 
ej sådant av stekt, rökt fläsk.) Vatten påslås, och 
rötterna få koka mjuka då de genast passeras. Res
ten av smöret fräses med mjölet, det passerade ned-
vispas, och när massan kokar, påspädes småningom 
och under vispning buljongen. Soppan avsmakas 
med kryddor och om så önskas vin. Användes 
cayenne i stället för vitpeppar tages endast några 
få korn eller omkring 20:delen av vitpepparmäng
den. Soppan serveras het med ostbröd eller ost
smörgåsar. 

Ostbröd (för 6—8 pers.). 125 gr. smor eller vaxt-
margarin, 1 äggula, 150—165 gr. vetemjöl, J/2 msk. 
socker. — O st massa: 50 gr. riven ost. Yaxt-
margarinet röres med äggulan 5—10 min., och sock
ret och mjölet iblandas. Degen arbetas smidig och 
utkavlas tur.it, naggas och sporras i 2j/4 cm. breda 
och 10 cm. långa bröd. Dessa läggas på smord 
plåt och gräddas ljusgula i ordinär ugn. — Smöret 
röres vitt och den rivna osten iblandas. Bröden 
läggas dubbla med ostmassan emellan. 

Brynta palsternackor (för 6 pers.). — Knappt 1 
kg. palsternackor, 1 liten msk. socker. 2—3 msk. 
smör eller växtmargarin, 1 tsk. salt, (helt litet kott-
spad eller vatten. — Palsternackorna ansas och ska
ras i breda'strimlor, som sköljas , och få avrinna. 
Fettet brynes i en stekpanna eller i järnkastrull, 
palsternackorna iläggas, och sockret och saltet strös 
på. De få sedan brynas under varsam omrorning, 
och när de fått färg, pålägges lock och de fa ™Jllk" 

(Forts. sid. 361.) 
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Turc Ryberg 
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Skulptursalen, l äraren professor Carl Milles vid fönstret. 

Professor 
Ragnar Öst
berg, lärare 
i byggnads
konst. 

Docenten Andreas Lindblom, t. f. föreläsare 
i konsthistoria. 

I landskapsskolan. 

DET FÖRSTA INTRYCK, EN F. D. ELEV FÂR AV DFQ 
sa ögonblicksbilder från skolorna, är intrycket av hur bra 
har det vid »inrättningen» nu för tiden. Annat var clet { 
gamla lokalerna och under den gamla tågordningen. ]sju ^ 
eleverna både teckna och måla efter levande modell , * 
stadium, då han förr måste t ragga uteslutande med de evinn 

C 

liga antikerna, som han lärde sig att avsky — vilket inte r>er" 
eis var meningen. Nu kan man bli uppflyttad i en höcJ6 

avdelning när som helst under terminen, och man 

En teckningslektion i manliga avdelningen. 

F Ö R  I D U N  A V  G E O R G  N O R D E N S V A N  

• 

Fig ur målarskolans 

Professor Alfred Bergström, lärare i landskaps
målning. 

Figurmålarskolans högre avdelning. 

Målarskolan, professor Björcks lägre avdelning. 

lägre avdelning. 

Professor Johnny 
Roosval, föreläsare 

i konsthistoria. 

E. Ilolmén foto. 

Teckningsavdelningen för kvinnliga elever. 

sin lärare i målning, det vill säga, att man får välja mellan 
de två målarprofessorer, som finnas att tillgå. Att döma efter 
fotografierna förefalla även professorerna ganska belåtna. I 
de flesta avdelningar trivas manliga och kvinnliga elever gott i 
varandras sällskap — förr i världen ansågs en dylik gemen
samhet i studierna opassande och otänkbar. Då skildes den 
kvinnliga avdelningen från den manliga genom en ständigt 
igenlåst dörr — med ett nyckelhål i. På den tiden, då det 
gamla akademihuset ännu fanns kvar, var det för resten en 

Professor Wilhelm 
Smith, lärare i mål

ning. 
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REPRESENTATION OFFICIELLE DE LA CO-
incdie Française har det under tre kvällar stått att 
läsa på operans affischtavlor, vilket betytt att vi 
haft gästbesök från "Molières hus" — en liten ut
vald ensemble, i motsats till föregående stjärntur-
néer från olika paristeatrar. 

Fransk scenisk konst i sin bästa form är ju 
främst teknisk skicklighet, kunnandet drivet till sin 
höjd i tal, gester och mimik, virtuositeten med ett 
ord. Och därtill kommer vördnaden för traditionen 
— ty fransk teater har som bekant lysande tradi
tioner från sin klassiska dramatiks dagar, då Cor
neille, Racine och Molière genom sina tragedier och 
satiriska sedekomedier skänkte den franska skåde
spelarkonsten dess fasta grundval, på vilken den 
sedan byggt in till våra dagar. 

Och nu lia vi fått Molière spelad av fransman 
från Molières egen skådebana. Det första program
met upptog "L'ccole des femmes", den bittert ko
miska skildringen om den till åren komne mannens 
fåfänga försök att vid sig som hustru binda en 
flicka i övergångsåren och hur han själv råkar i de 
fällor han utlägger för hennes älskade, samt "Les 
précieuses ridicules", pryderiets och den uppstyltade 
fåfängans gisslande satyrspcl. 

Intrycket har ej överväldigat oss. M. Bernard 
gav visserligen Arnolphe alldeles förträffligt, sår
skilt läggande vikt vid det tragiska i d en försmådde 
mannens kärlek; Agnes framställarinna, m:mc Bovy, 
var i det yttre en helt annan än man föreställer sig 
styckets naivt medvetna och tjusande unga flicka. 
Mager, liten och oskön gjorde hon närmast intryck 
av en ful docka. Rösten är spröd, men det stilise
rade spelet hade utsökta detaljer. Horace, den gyn
nade älskaren, gavs av M. Dehclly, som I läxade 

som en stor läderlapp på scenen och slungade ut 
Molières alexandriner i ett furioso och med en 
svindlande snabbhet. Det var talkonstens akrobatik. 
Replikbehandlingen är för övrigt dessa fransmäns 
största egenskap. Hos dem kommer ordet helt till 
sin rätt. Deras tal är en hänförd hyllning åt språ
ket; de frasera, betona, facettera, skänka ande, 
rörelse, glans och klang åt varje ord som 0111 d et 
vore en helig skatt de förvaltade. 

De övriga rollerna utfördes jämnt — totalintryc-
ket blev alltså: en god Molière-tolkning, men vad 
själva spelet beträffar, ej märkvärdigare än vad 
våra bästa svenska artister förmå i s amma uppgifter. 

I "Les précieuses ridicules" utmärkte sig M. Bru
not i Mascarilles drastiska roll. Hans högkomiska 
sångföredrag väckte sensation. Prccicuserna, spela
de av m :mes Bovx och V al preux, voro lika utstu
derat löjliga som deras toaletter voro grclla och 
parodiska. Det uppsluppna stycket blev avgjort 
kvällens bästa behållning. 

* 

Tredje kvällens program omfattade en enaktare 
"L'epreuve" av Marivaux, Alfred de Mussets gra
ciösa komedi "Il ne faut jurer de rien" samt som 
avslutning den realistiska byskildringen "Poil de 
carotte" av Jules Renard — ett program som 1 
längd kunde tävla med en av Wagners operor. 
Marivaux' rococointeriör med Lucidors fladdrande 
intrigspel för att pröva halten av Angéliques kärlek 
spelades con amore av M. Dehclly och M :me V al-
preux. Det var solguld mellan lätta ovädersskyar, 
ömliet och koketteri, hjärtesveda och sällhet i 
snabba skiftningar. 

Alfred de Musscts gammalparisiska frivolitet, dar 
något av hans vackraste lyrik finnes invävd, hade 

Renée Björling som El hel Warren och Än
ders de Wahl som Jean Paurel, tijältebari-
tonen, i komedien "Damernas egen" på 
Svenska teatern. Almberg & Preinitz foto. 

helt annan stämning över det hela. Man 
tecknade vid sk enet av oljelampor, som sto-
do i träställningar och som luktade och 
rökte, modellen stod i flödande belysning 
ovanifrån, från en ljushärd inom en bleck
huv, och rummet låg i e tt halvdunkel, som 
man kan få kalla Rembrandtskt. Nu år 
allt ljust och korrekt, och om den gamla 
stämningen är borta, så få vi hoppas, att 
det glacla lynnet från fordom fortlever och 
trives i den nya miljön. 

Den nya byggnaden har medfört ökat 
utrymme men även nya anspråk och flera 
helt nya avdelningar. Minst av allt kunde 
man då drömma om att skulptörerna — 
i dagligt tal kallade »lergökarna» — sku lle 
få rymliga och luftiga lokaler enkom för 
sig med sin egen modell och egen profes
sor. Förr fingo de få lergökarna sticka sig 
in var de kunde bland målarne — deras 
eget lilla kyffe invid teckningssalen var 
ingenting att tala om. 

Något absolut nytt är även den deko
rativa skolan, som residerar i ett långsträckt 
rum åt Akademigränden — se interiören 
i förra numret, där professor Olle Hjortz-
berg håller sig diskret i sk ymundan, me
dan den unga generationens monumental
målare måla uppåt väggarna jättar och 
heroer och låta fantasien strömma fritt i 
bundna former. Den dekorativa skolan är 
för övrigt en ganska invecklad inrättning. 
Den sysselsätter tre lärare, en i målning, 
en i sk ulptur och en i arkitektur. Elever
na voro under det förra arbetsåret 27, där
ibland 11 damer. 

Motsvarande lokal i h usets västra del åt 
Rödbodtorget till upptages av arkitektsko
lan. Med sina stora ritbord är den natur
ligt nog mindre målerisk, och någon inte
riör därifrån har ej fått komma med i 
Idun, som i stället presenterar dess båda 
professorer, Ragnar Östberg — ännu så 
länge helt ny som akademisk lärare, de 
stora möjligheternas man alltså — och Mar
tin Olsson, Riddarholmskyrkans restauratör, 
som för ett år sedan efterträdde nuv. bygg
nadsrådet Sigurd Curman som ledare av 
undervisningen i sve nsk arkitekturhistoria, 

ett i ak ademien helt nytt ämne. Det är 
självklart, att kännedom om äldre bygg
nadskonst och inredningskonst i landet är 
lika önskvärd hos arkitekter som känne
dom om utlandets arkitekturalster. Sko
lans elevers studieresor efter vårterminens 
slut till s täder, slott, herrgårdar och kyrkor 
— ett begränsat oitiråde för varje rund
tur — tillhöra dessa nyheter i utbildningen, 
som måste ha goda resultat. 

Nu återstår oss en titt in i landskaps
skolan. Den är som synes ganska spar
tansk — antagligen är det vederbörandes 
mening, att ungdomen ej skall trivas där 
allt för gott och få lust att stanna där 
länge. Interiören visar i sj älva verket ej 
den riktiga landskapsskolan, ty dess lo
kal är ute i det fria här och var i olika 
landsdelar — i fjo l uppe i J ämtland. Ty
värr bestå vi oss med ett så illa valt kli
mat, så att denna friluftsateljé ej kan 
användas året om — när där blir allt för 
dragigt, kan det lilla krypin, som synes 
på bilden, vara bra att ha. De allra sty
vaste målareleverna kunna till och med, 
om de ha tur, få sin egen ateljé i ak ade
mihuset. Där finns ej mindre än 11 dy
lika småateljéer. 

Dessa nya anordningar medförde på sin 
tid betydligt ökat utrymme — på det gamla 
akademihusets tid måste målarskolorna hyra 
lokal på annat håll. Men ändå har Konst
högskolan blivit trångbodd — nya resurser 
draga som bekant med sig nya önskemål. 
En av de nya avdelningarna, etsningssko
lan, logerar utomhus, i st atybildhuggarbo-
stället vid gamla Rännarbanan, nuvaran
de Sergelgatan n:o 1 B. Skolan bilda
des av nuv. professor Axel Tallberg, som 
1895 fick tin stånd en kurs 'l  raderingens 
nobla konst. Nu har akademien sin egen 
etsarskola med statsanslag och med tal
rikt tillopp av elever utom eller inom Konst
högskolan — under förra vintern summa 
63. Det är historisk mark, man trampar, 
när man besöker denna lilla vrå av Stock
holm. Huset byggdes av bildhuggaren By
ström, som inredde våningen två trappor 
upp åt sig själv — denna våning med sin 

klassicistiska kupolsal är fortfarande bo
ställe för professorn i s kulptur — »kung
liga hov- och statybildhuggaren», som han 
officiellt kallades — och han disponerar 
även Sergels gamla ateljé i hörnet vid Hötor
get. Sergel bodde i denna del i kom plexet. 
Etsningsskolans stora rum har sannolikt 
varit Byströms ateljé, sedermera var där 
skola, Schultzbergska skolan, skildrad av 
Johan Flodmark i h ans stockholmsminnen 
»Från skolan och gatan». 

Även Sergels ateljé är för närvarande 
upplåten åt Konsthögskolan, professor 
Milles, som har sin egen storartade studio 
ute på Lidingön, har installerat skulptur
skolan i d en Sergelska miljön (se interiö
ren i detta nummer). 

* 

Konsthögskolan har som synes utvidgat 
sig betydligt på sista tiden. Det är onek
ligen en dyrbar institution, den är lika
ledes uppskattad, om man får döma av 
tilloppet av lärolysten ungdom. Hösten 
1920 anmälde sig 85 inträdessökande. Un
der arbetsåret antogos 41 till aspi ranter i 
målnings- och skulpturskolorna — man 
skall numera gå som aspirant det första 
året, efter denna prövotid bestämmes huru
vida man blir upphöjd till elev eller blir 
tillrådd att egna sig åt ett annat levnads
kall. Trots denna försiktighetsåtgärd har 
elevernas antal ökats i or oväckande grad. 
Inom arkitektavdelningen är antalet mått
ligt, 13 elever under nu pågående arbetsår. 
Men i m ålar- och skulpturskolan äro aspi-
ranterna 33 — därav 11 kvinnliga — och 
eleverna 78 — därav 24 damer. Som be
kant finns det även andra konstskolor att 
tillgå — allmänna och privata — och ej 
heller dessa stå tomma. Morgondagens 
konstnärliga verksamhet är onekligen tryg
gad vad beträffar tillgången till ar betskraft. 
En annan fråga är vad alla dessa unga män 
och kvinnor ämna leva av. 

Tills vidare leva de i fö rhoppningarnas 
molnfria rymd. Det fria konstnärslivet loc
kar och livet är fullt av möjligheter. 

GEORG NORDENSVAN. 

- 358 -



«/a Vid allmän s\)agh«t,'< 
r>«r\Josi tet, överansträng

ning och sömnlöshet.e-» 

A..B.-PHARMACIA, SJÖHOLM 

Till konfirmationen 

SMOKING
K O S T Y M E R  
av prima svart foulé, sidenslag, 

120.— 135.— HÖ-

KAVAJ
K O S T YM E R  
av prima marinblå cheviot, 

handsydda slag, 

73.— 85.— 120.— 
dito av prima svart iTC 

cheviot 1-i. J. 

COVER-COATS 
beigelilrgade, p rima engelska tyger, 

71 — 78.— 99.— 

ROCKAR och ULST RAR 
i stort urval 

SIDENMÖSSOR 
prima ripssiden och lilderskilrm, 

5.90 

A/B NORDISKA KOMPANIET 
Gosskonfektions-avd. 1 tr. 

Äkta Spetsar 
alla genres. Dukar, Kragar, Motiv m. m 
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N:r 12 

att uppvisa en ypperlig karaktärsframställning i M. 
Leon Bernards onkel van Buck. Vilken genom
fransk bourgeois, kolerisk, spjuveraktig och lev-
nadsfrisk! Valentin gavs med aplomb av M. 
Dehelly, om än vi nordbor ha litet svårt att förlika 
oss med en så explosiv älskare. Cecile spelades 
putslustigt av m:me Nisa. 

I "Poil de carotte" gav m :me Bov,y en lika sann 
som gripande bild av "askungen;", som lider under 
sin mors föraktfulla behandling och flyr till fadern 
för att finna näring för sitt ömhetshungrande hjär
ta. Fadern spelades fulländat av M. Bernard och 
även modern, den av hältskhet och inbunden sorg 
förpinade kvinnan, samt pigan, respektive m :mes 
Even och Chauveron, gåvo sitt tillskott till den 
fulländade ensemblen. 

Så blev gästspelets sista akt dess bästa, en glimt 
av fransk skådespelarkonst i sin fulländning. — 

Svenska teatern får, efter allt att döma, uppbära 
publikens tacksamhet i form av många goda hus 
på det nya programmet komedien "Damernas egen", 
av Leo Diedrichstein. 

Som diktverk har det föga att ge men desto 
mera i sin egenskap av ett underhållande teater
stycke. Ett skildringsvärde finns där likafullt: det 
öppnar en roande inblick i de världsberyktade ope
raartisternas groteska tillvaro, deras intriger, av
und, erotiska äventyr och självupptagenhet. 

Hr Anders de Wahl är den avgudade hjältebari-
tonen, teaterdirektörernas förtvivlan för sin fåfän
gas skull och kvinnornas ideal för sin rösts och 
sina banalt romantiska erövringars skull. 

Rollen ger tillfälle till många publik fångande 
tries och skådespelaren försitter inte fatalierna. 
Han är ypperlig vare sig det gäller att brottas med 
efterhängsna divor, övertyga motsträviga teaterdi
rektörer eller svära den stora kärlekens något fläc
kiga fana. Vad apparitionen beträffar torde han i 
sin vita Don Juandräkt komma att oroa oräkne
liga stockholmska flickhjärtan — och det är ingen 
liten seger, när man själv för längesedan vänt de 
tjugu åren ryggen. 

Fru Halidén är en sydländsk primadonna av dem 
som kunna misstänkas bära en dolk i strumpebandet 
och en giftflaska i handen; och fröken Renée Björ-
lings intagande kvinnlighet gör sig bra i kärleks
scenerna. 

Första akten spelas på ett amerikanskt opera
kansli, där en rad av världsberömda operasångare 
från olika europeiska länder rusa in och ut och 
rådbråka tungomål, rasa och gestikulera under tryc
ket av sitt otyglade konstnärsblod. Onekligen en 
rolig bild ur konstnärslivet. 

* 

Fröken Geethe Wiesenthal från Wien har dansat 
wienerdanser för stockholmarne under ett tretal 
aftnar. Hennes danskonst är graciös och kysk, 
poetisk i. tanke och utformning. Den präglas med 
ett ord av sant estetisk kultur, något att sätta värde 
på i en tid som denna då dansens fina konst urar
tat och blivit vulgär och dum. ARIEL. 

* 

Det tredje skottet på Vasateatern: är en ameri
kansk filmsensation i tre akter med förspel. Det 
vill med andra ord säga: det är spännande, men 
saknar varje egentlig människoskildring. Man 
skulle ha glömt det hela dagen efter det man sett 
det, om inte hjältinnan fru Tollie Zell mans spel 
varit. Hon var mänsklig t. o. m. i den där vanliga 
film-omänskligheten, att en hederlig och förträfflig 
kvinna ljuger även i de mest onödiga, omöjliga och 
för henne och hennes kära farliga situationer för 
sin man, därför att hon är rädd att väcka hans 
svartsjuka. T. 

Erh&lles i alla juvelerare- och bo
sättningsaffärer. Tel. 51 Höör. 

Rosina Heitel 80 år. 

BLOTT STEGVIS FÖRAS UNGA IDÉER 

.framåt på en mark, där urgammal slentrian slagit 
alltför djupa rötter. Detta ha förvisso de kvinnor 

Tveka ej i valet av tvål 

Aktiebolag 

•• Xipsmn 
jwiUi KortrviMhio» 
i : 

utan köp 

G a h n s  L a n o i a t v å l  

Detta kaffe 
rekommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

PERCY F. LUCK & Ca 

Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande 

Pension I 

ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Grundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid denna tidning bör åberopas. 

——— STORKYRKOBRINKEN 11 - STOCKHOLM ——— 

Varuhuset Vollmers-Meeths 
GÖTEBORG 
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Jumper-Garn 
2-tr. helyllegarn för stickning och 
virkning ar Jumpers, Scarvers etc. 

EU 40-tal moderna färger. 

Bunt à 100 g r Kr. 1: 75 
Docka à 10 gr » 0:18 

Färgprover på begäran. 

Till landsorten mot post
förskott -f- po rto. 

JAAVAICA 

KSS 
'MEN DE MÂ5TE jVARA MOGNA 

T j e c e p t  g r a t i s !  
Tillskriv 

The Banana Company A.-B.  
Norrlandsgatan 16 - Stockholm. 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Oöverträffade i lättsmälthet. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

A.-B. NORDISKA 

T V Ä T T -  &  S T R YK I N R Ä T T N I N G E N  

LEVERERAR PÂ KORTASTE TID 

HUSHÅLLSTVÄTT 
SKONSAM OCH SAK

KUNNIG BEHANDLING. 

INGA FRÄTANDE ÄMNEN. 

FÖRSTKLASSIGT ARBETE. 
H. K. H. Kronprinsens 

HolIcveranlSr ALLM. TEL. NORR 9960 RIKS TEL. 30460 

urra! 
Jfu har mamma 
ivcdtat min klän
n ing med 

Gummans Flingor 

ir allt id bist 
I parti- lio s : 

Aktiebolaget AHLBERG & BRENNER | 
Stockholm. 

I minut hos: 
Knut Spira, Flemminggatan 17, Sthlm. 

i vårt land, vilka ägt mod att söka trotsa fördo
marna och för sig öppna väg till nya verksamhets
fält, fått erfara. Speciellt har detta varit fallet, då 

det gällt att genombryta de skrankor, med vilka för

dom och lag omgärdat tillträdet till högre bildning. 
Härvid har kräfts ej blott en okuvlig viljekraft, utan 

även mod, ty svårigheterna ha varit många och 

stora. Att Rosina Heikel, som den 17 mars fyllde 
So år, ägt detta mod, parat med en aldrig svikande 

ansvarskänsla, att hon velat bliva banbryterskan för 
kvinnan inom läkaryrket, länder henne till stor be

römmelse och gör henne förtjänt av tacksamhet 

främst hos alla dem, vilka befriade från de svå
righeter, med vilka horn fått kämpa, trätt i hen

nes spår. 

"Men den, som vinner ett pris", yttrade en kvinn
lig biograf på 80-årsdagen, "får kämpa om det i 

mången tävlan för att kunna behålla det. Rosina 
Heikel förstod, att hennes sätt att fylla det nya kallet 

skulle i hemlandet bli a vgörande för värdesättningen 

av kvinnan som läkare. Under ansvar fullbordade 

hon sin arbetsdag och fyllde trofast plikten. De som 

följt ha endast skördat goda frukter av den sådd 

hon gjorde i oplöjda tegar." 
* 

Emma Rosina Heikel är född i Kaskö. Efter 

avslutade studier och övningar vid universi
tetet i Helsingfors undergick hon enskilda för

hör i de kurser, som fordras för medicine-

kandidat- och mcdicinelicentiatexamen, men fick 

som kvinna ej avlägga själva examen. Efter en 
resa till Stockholm och Köpenhamn, under vilken 

hon studerade sjukinrättningarna därstädes, slog hon 

sig så 1878 aiied i Vasa, där hon med dispens av 

senaten verkade såsom praktiserande läkare, främst 

i kvinno- och barnsjukdomar. Senare bosatte hon 
sig, efter att yttermera hava förkovrat sina kunska

per genom resor i utlandet, i Helsingfors, där hon 

bl. a. även fungerat såsom distriktsläkare. Det er

kännande hon såsom läkare vunnit är ej ringa och 

hennes inflytande under utövandet av sitt makt-

påliggande kall har sträckt sig både till hemmen, 

skolorna och fabrikerna. 
Redan .dessa biografiska data vittna om ett livs

arbete av epokgörande art. Men Rosina Heikel har 

ej inskränkt sig enbart härtill — all verksamhet för 
kvinnosakens främjande har ägt och äger i henne 

ett städse vaket och initiativkraftigt stöd. Hon kan 

därför med stolthet blicka tillbaka på sin livsgär

ning i medvetandet av att hava gagnat ej blott dem, 

vilka följt i hennes fotspår, utan även sitt land 

och sitt folk. 

Helsingfors i mars 1922. 

VOLMAR LINDMAN. 

Försters 

Sommarferiekurser på badorter i Eng
land och Frankrike. 

Aug. 
Flyglar och Planinon 

Hirschs Planinon 
CEDERGREN & MÖLLER 

Regeringsgatan 26. Stockholm 

Husligt arbete ser 

fula händer 
är ett påstående med modifikation. Hu

den blir grov av att den vid tvätt, disk

ning o. s. v. berövas sitt fett. Ersättes 

detta med ett fett av samma samman

sättning, d. v. s. om händerna ofta in-

gnidas med oxygenolfabrikens Amarant-

Coldcream, så bli dessa åter genast 

återställda. 

Utsikt från Saint-Servan. I medaljongen 
Bernhard Jansson. 

ETT UTMÄRKT TILLFÄLLE FÖR STUDE-
rande ungdom att under god uppsikt och betryggan
de kontroll få besöka att främmande land och stu
dera dess språk, seder och bruk erbjudes genom de 
feriekurser, som läroverksadjunkten Bernhard Jans
son i Linköping även instundande sommar anordnar 
i England och Frankrike. Deltagarna inackorderas 
i bildade privata familjer, och undervisning medde
las av infödda lärare och lärarinnor. 

De engelska kurserna förläggas till den pittoreska 
badorten Shanklin på Isle of Wight och stå under 
anordnarens personliga ledning med fil. kand. fru 

ytterst delikata. 

Hemmets 
Symaskin 

KRYMPER 

EJ YLLE 

60 

tand-crème öre 
Filtat* beställas eller köpas billigastfr. 

11101 osi. Begär vir illustr. priskur. 
Arvika Spinneri o. Vävnadsaffär, 

Oxtorgsgatan 9 A - Stockholm 

T ä n k  a l l t i d  p ô  
N O R M A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegnergatan 23. — Odengatan 41. 
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Världsmärket 

ßn morgonfrisk påskhälsning 
till alla dem, som vilja vårda 

och försköna sin hy. 
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iPfisnÉlBil 
i å gedigen litteratur | 

April och Maj 

1 9  2  2  

| l  0 , 0 0 0 !  
v o l y m e r  

Rekvirera prisned* ë 
sättningskatalog! : 

I SvensKa KyrKans DiaKoni- i 
styrelses BoKförlag. 

Ë Sveriges Kristliga Student- | 
rörelses BoKförlag. 

Det  är  karaktär ist iskt  
för Nestlés barnmjöl att barnet icke blott mår 

väl av detsamma utan att barnets vikt 
även regelmässigt tilltager med sam

tidigt muskel- och benbildning utan 
ensidig fetma. Men framför

allt ligger barnmjölets 
styrka däri, att det 

förebygger de far
styrka däri, att det 

förebygger de far
liga mag- och 

tarmkatar
rerna. 

bland fickur. 
6,000,000 Omega-ur i bruk. 

Dräkter, Kostymer 

Kappor, Överrockar 
som kemiskt tvättas hos oss 
garanteras bli till belåtenhet 

Skönfårgen & %em.. 
Ovättanstalt, Göteborg 

KUNC-L. HOVLEVERANTÖR 

M .  Z A D I Û !  
prlsbelönta neutrala 

Lanolin Crême-Tvâl 

den yppersta av alla Toilette-
tvålar, förlänar huden ung
domlig friskhet och skönhet. 

M .  Z A D I G ,  M a l t n ö .  
H. M. Konungens Hovleverantör. 

Lilly Classcn i London som ledarinna för den 
kvinnliga kursen. För de franska kurserna har va
let fallit pâ de naturskönt belägna badorterna Saint-
Malo och Saint-Servan på Bretagnes kust, och le
dare för dessa kurser bliva rektor E. H. Isacsson 
i Malmö och professorskan (fil. kand.) Anna Mor-
tensen. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 355.) 

steka på mycket svag värme under 1—V/2 tim. Ser
veras varma. 

Kejsarinnedessert (för 6—7 pers.). 3 stora eller 
4 små äggvitor, 2*4 del. strösocker. — Till sås: 3 
msk. prima kakaopulver, 3 msk. socker, 1 tsk. va
niljsocker, i liten msk. majsena- eller potatismjöl, 
4V2 del. vatten. — Till garnering: *4 lit. tjock 
grädde, 2 msk. hackad, lätt rostad mandel. — Ägg
vitorna vispas till hårt skum, och sockret nedröres 
försiktigt. Av massan lägges med sked äggstora 
klickar på väl smorda och lätt mjölade plåtar, och 
marängerna gräddas i ytterst svag ugnsvärme tills 
de äro torra. — Till såsen blandas alla ingredienser
na i en kastrull och få under ständig vispning koka 
upp, varefter kokningen fortsättes några min. Så
sen får sedan kallna. (Glöm ej att en och annan 
gång röra i den så att skinn ej bildar sig på ytan!) 
Marängerna uppläggas i pyramid på serveringsfatet 
med litet av såsen emellan, och täckes med sås samt 
överströs med mandeln. Garneras med stora klic
kar gräddskum. — Obs.! Uppläggningen av marän
gerna etc. bör ske i sista stund, så dessa ej hinna 
mjukna innan de serveras. 

Köttfärstimbal med jordärtskockor (för 6—7 
pers.), i lit. jordärtskockor, vatten, salt. — Färs: 
300 gr. malet oxkött, 150 gr. malet färskt sidfläsk, 
150 gr. riven kokt potatis, 4—5 msk. stötbröd eller 
mjöl, X äg g, omkring 4y2 del. mjölk, salt, peppar. 
— Ärtskockorna skrapas och läggas allt efter som 
de äro färdiga i kallt vatten, blandat med litet 
ättika. De få sedan koka mjuka i lätt saltat vatten. 
— Färsen beredes på vanligt sätt, (se föregående 
nummer av Idun, om färs och färsrätter), varvid 
iakttages att den rivna potatisen skall vara kall när 
den iblandas, och att stötbrödet fått mjuksvälla i 
mjölken. En ganska stor form smörjes med smör 
och i dess botten lägges ^ av färsen; därpå kom
mer hälften av de kokta, kalla ärtskockorna, skur
na i tjocka skivor och sedan ett lager med färs och 
därpå resten) av skockorna. Överst lägges sista tred
jedelen av färsen. Formen förses med ett lämp
ligt lock — t. ex. ett från en järngryta eller annat 
kokkärl, detta om formen saknar eget lock — och 
timbalen gräddas i vattenbad på spis eller i ugn 
omkring V/2—2 tim. Timbalen uppstjälpes och ser
veras med den sky, som bildats i formen, vilken sky 
avredes med y2 msk. smör, sammanblandat med i 
msk. mjöl, och spädes med spadet från jordärt-
skockorna plus helt Litet köttextrakt. 

Låda med bräckkorv och färsrester (för 6 pers.). 
Sönderskurna rester av bräckkorv (förut stekt), 
rester från timbalen etc., kokta makaroner, risgryn 
e. d. (tillsammans I lit.), 2—3 ägg, 6 del. mjölk, 1 
rågad tsk. vetemjöl, 1 tsk. potatismjöl, y2 tsk. salt, 
Va tsk. vitpeppar (socker). — Korv- och färsrester 
sönderskäras och läggas, tillika med kokta makaro
ner eller d:o risgryn i en större smord eldfast låda 
eller form. Äggen vispas med mjölsorterna, mjöl
ken påspädes, och kryddorna tillsättas, varefter 
blandningen slås i lådan. Denna införes i god ugns
värme och får stå tills äggstanningen är fast och 
har gulbrun färg. 

Savimanstuvad kabeljo och potatis (för 6 pers.). 
Rester av kokt kabeljo (omkring y2 lit.), I lit. kokt 
potatis, \/2 msk. smör eller växtmargarin, 3 msk. 
mjöl, drygt y2 lit. mjölk, peppar, socker, persilja, 
(i hårdkokt ägg). — Till garnering: Stekta bröd
skivor. — Kabeljon befrias från skinn och ben och 
sönderdelas smått. Potatisen skivas tunt. — Smör 
och mjöl fräsas, mjölken påspädes småningom un
der vispning och redningen får koka några min., 
varefter kabeljon och potatisen iläggas och få ett 
uppkok. Stuvningen avsmakas med kryddor och 
finhackad persilja ilägges. Anrättningen upplägges 
i värmd karott och överströs om så önskas med ett 
hårdkokt, hackat ägg. Runt omkring nedstickas 
stekta brödskivor, förut skurna i triangel form. 

I. H—DT. 

Rättelse. I artikeln om Barnpyjamas i föregående 
nummer hade en rad bortfallit, så att missförstånd 
lätt kan uppstå om priserna på Ebbas pyjama. Me
ningen är, att modellen Ebba, tillklippt efter mått, 
broderiet uppritat och påbörjat, picoten påbörjad kos
tar i engelsk zephyr kr. 15:25, i färgad shantung kr. 
35 • —. i naturfärgad shantung kr. 28 : —. Garn in-
beräknat. Pappersmönster med broderiet ritat kostar 
3:50. 

Husmödrars 
: Tisdagen den 11 april h ålles de mönstra- i 
I tion i Iduns provkök kl. 11,30—2,30. | 
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Kalmar 
Risstärkelse 

§ och NI blir belåten med resultatet. 

j Kalmar Ângkvarns A.-B. 

ZENITH'S EXTRA VÄXT 

b,5s99l" SJOSTEDT t~C2 

Använd \ 
alltid \ 

O 

al la  husmödrar  erkänna at t  

förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

WATTA HEMMA 
MED 

tu:kni\ 
Den materna _ 

husmoderns tvätthjälp 

Svittar 100ki tvätt pr dap 
för en totanostnadavu  

hôfrt IS ort pr 

* ClEK.TR Am 

Cevcrr.raskomplett medtlckt 
risk motor samt med e ller 
utan vrtdmashm i olika 
storlekar (rån kr255• 

DEMONSTRERAS I 
VAR UTSTÄLLNING 

"Vni a£ a ta ii 40 
S t o c k h o l m  



VIKINGABALK 

Stundom vikarna i stilla, nattlig timma 

spegla månens sken och stjärnors skimmer 
och när skeppet glider in i ljusets strimma, 

du all nattens skönhetsprakt förnimmer. 

Samma rika glans, som då sig uppenbarar 

Viking skokräm dina skodon skänker 

och den saken säkert bäst förklarar, 

varför du vid köp pä Viking tänker. 

mmmmÊiÂ 

V I K I N G  

GlILDPLÄTERADE 

URKEDJOR 
VARAKTIGAST SMAKFULLAST 

BILLIGAST 
I parti hos Sverige« Ur
makare A.-B , Sthlm. 

& 

Tjänixen 
på dixen! 

(1 nr) an ti alltid 

1« 

^ ÖOD°L" 
Hipp fvÅL 
Srkänd öoerlåc/sen alla 
in och utländska medfäö-
laré. 

i Ä 

I  M V. \ \ \ \ \  

ATA/ÏGAft/Ar/ïAB/f/X. Sroctf /rot/Vj 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

Signaturerna "Lidande" (fråga 
av 8 jan.), Flerårig helårsprenu
merant, Livsintresse, Fröken D. 
L., Landsortsfru, T. IL, Tilly, 
Förhoppningsfull 26 år, Rådvill 
landsortsflicka, Mycket bekymrad 
och Inga ha personliga svar att 
avhämta. Insänd svarsporto, så 
tillställa vi er svaren omgående. 

FRÅGOR OCH S VAR 

l:råga: Är något låghalt och 
använder en s. k. hög käng. Har 
emellertid hört talas om, att kor
ken kan placeras inuti skon och 
därigenom göras mindra märkbar. 
Vore mycket tacksam, om någon 
av Iduns läsarinnor ville ge an
visning på, vart jag skall vända 
mig för att få sådana kängor 
gjorda. Lililh." 

Svar: Vänd Eder till Stille 
och Werners försäljningsmagasin', 
Fredsgatan 5, Stockholm. 

Fråga: 1) Hur bakas s. k. "va
niljdrömmar"? 2) Undertecknas 
elt bröllopstelegram med endast 
förnamnet, då man känner en
dast ena parten? 3) Hur stor 
lön och pension har handarbets-
lärarinna med i-årig utbildning? 
Är banan överfull, så att det är 
klokast av småskollärarinna att 
förbliva vid sitt gamla yrke? 
Tacksam för svar är 

"Spörjande". 
Svar: 1) Ni får allt något tyd

ligare beskriva "drömmarne" i 
fråga innan vi kunna lämna Eder 
något recept å desamma. 2) Skriv 
under både för- och efternamnet; 
del finnes ju flera bland både 
brudens och brudgummens be
kanta, som kunna ha samma för
namn; för övrigt är det mera 
artigt mot den okända parten, ty 
vid ett sådant tillfälle som detta 
får väl även den taga åt sig gra
tulationen ! 3) Varken lön eller 
pension torde vara av någon så
dan storlek, alt de. motivera att 
ni utbyter er säkra småskolelära-
rinnebefattning mot en inom det 
mycket osäkra handarbetslärarin-
uc facket. Högsta begynnelselönen 
för en sådan, som genomgått full
ständig kurs — den är längre än 
i år — 1,500 kr. vid Stockholms 
folkskolor. (Dessa uppgifter 
stamma från ett verk från 1919.) 

Fråga: Vill någon av Iduns 
välvilliga läsarinnor giva mig ett 
gott råd hur jag själv skall kun
na tvätta en; hermelinboa. Tack
sam för svar är 

Anna. 
Svar: Det är mycket vanskligt 

alt själv tvätta en hermelinboa, 
huru omsorgsfullt man än går till 
väga, vill den dock gärna antaga 
en lätt gul- och gråaktig nyans. 
Ni kan; emellertid breda ut den 
slät och beströ den tjockt med 
potatismjöl och talk, förut be-
stiinkt med bensin, och låta mjö
let etc. ligga kvar omkring 24 
timmar. Borsta sedan boan väl 
med ren borste och skaka den i 
fria luften. 

Fråga: Frågar härmed om nå
gon kan ge mig ett gott råd hur 
jag skall kunna åstadkomma ett 
sjukhem. Har varit sjuksköterska 
innan jag gifte mig, men min 
längtan till att hjälpa sjuka och 
lidande är så stark att jag varje 
dag som går försöker utgrunda 
hur det skall gå till. Kan någon 
ge mig en god ide om startandet 
av ett sjukhem för lindrigt nerv-
sjuka. Jag har studerat homöo-
patien också, vore kanske mera 
idé att få till stånd ett homöopa-
tiskt sjukhem. Det är ju så vid 

KVARNSTRÖM & ERIKSSON 
Sliperi. Förnlcklinjrs-

deringsfabrik 
Kungsgatan 84, 

Allm. T. Kh. 121 -

& ERIKSSON y 
:l ings-  & Oxi-  B 
fabrik 
i, Stockholm. TV 
L - R. T. 303 J4.UU 

'Z /ar  m ycke t  Omlyck lCL, 
"3/4 kg. cvsk" 
Choklad, i e n d a s t  
Konfekt 5 kr. 
Marmelad | per ask. 

till landsorten fraklfrift5:80kr.prask rekommenderas. 

PERCY F.  LUCK & C i  

SOLO-KAFF£ 
/«JU 

AB. MAIMÖ 
KAFF t KOMPANI 

X «  O t t  e X t r »  

Flaggor 
Sticktäcken 

och 
Vadd madrasser 
i alla prislägen o. 
kvalitéer. Begär 
prislista. Driftiga 
agenter antagas. 

Göteborgs Flagg- & Täckfabrik 
GÖTEBORG I.  

Z M H N S  
nya bok 

Hans a ndra l iv 
har på originalspråket s&lts i 

över 

100,000 
ex. Den populäraste av Ernst 
Zahns berättelser frftn Alperna ! 

Översättning från tyskan av 
Hugo H ultenberg.  

Häftad 4.75, klotband 6.50, halv-
franskt band 12 kr. 

Av Ernst Zahn ha förut utk.: 

Clari-Marle,  Kvinnorna 
i  Tannô, Storbonden, Kyrko
herden 1 Anderlialden, Ensam
het,  Vardagslivets hjältar,  

Vår Herres trådar.  

Lindblads Förlag, Uppsala. 

NISSENS 
Choklad • Kor*fekt 

Lakritz • Kara/aelj-er 

Spécia l i té :  
HISSENS BRÖST-
KARA/AELLER ' 

främsta velocipeden på alla tävlings
banor. Olympiska mästerskapet och 
stora guldmedaljen erövrades pä 
HERMES i A ntwer pc 11 1920. 

7b NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA. 

&Man kokar bäst och får den 
vackraste och etfektU 
vasie stekningen i gj utna 
kokkärl, j. 

HUSQVARNA 
GRY I OR och PANNOR 
hava alltsedan de börs 
jade tillverkas erkänts 
såsom de absolut bästa. 

m 

21 ÖRE OM DAGEN, 
(högst), blir kostnaden för en Sanokur. — Spiec-

kers Sanokapslar hava för en dagligen växande 

popularitet att tacka sin av många tusen perso

ner — såväl läkare som lekmän — beprövade för
måga att på ett snabbt och lika angenämt som 

bekvämt sätt alstra nerv- och muskelkraft, energi, 

spänstighet och levnadsmod, varför de äro oum

bärliga för dem, som på grund av kraftnedsätt-

ningar eller själsliga lidanden dragas med trött

het, sömnlöshet och missmod. 

Säljas i askar om 20 kapslar (tillräckligt för 

20 dagars regelbundet bruk) till pris kr. 4: 25 å 

alla apotek och kemikalieaffärer. 

Generalagenter för Skandinavien : 

HARALD WESTERBERG & Co., GÖTEBORG 

— 362 — 



!3)en v er Ii h i(i>a orsaken L 
tili att många fruar ännu i dag föredraga t. o. m. 
dåligt smör framför gott margarin ligger varken i 

smörel eller i margarinet. Den ligger i en lika oriktig 
som segl ivad föreställning.härrörande från en svunnen 
tid, da margarinet ännu icke hade hunnit fram Lill 

sin kvalitativa jämbördig het med smöret. Jtt delta, 
senare nu år fallet bevisas på ett förbluffan de sätt 

om man gör ett försök med 

mmiMz 
"  B Ä  S T A - V Ä X T  "  

JCrantz 

Blomsterlökar, rosor m. m. 
v å r p l a n t e r i n g :  

stående . . gräsplaner. Finnas 1 
färger, rosa, stålblå. gul, röd, vit. 
Pris pr st. I: 75, 10 st., 2 av varje 
färg, IG k r., 5 st. av en färg 7: 50. 

Höst-phlox är en praktfull grupp-
växt genom sin rikedom på Î" 

Kinesiska Sllkes-pioner. 

Kinesiska Silkes-ploner. Dessa träd
gårdens förnämsta prydnadsplan
tor äro vinterkärdiga, ge härliga, 
stora silkeaktiga blommor i säll
synta färger ock dofter. En gång 
planterade stå de för varje år på 
nytt i blom. Finnas i en mängd 
färger och nyanser från klarvit, 
créme, rosa, röd till djup purpur. 
Pris pr 1 st. 1: G5. 5 st., en av varjo 
färg. 7: 80. 10 st. 15 kr.. 15 st. 22 kr. 
5 st. av en färg 7 kr. Lev. även i 
bl. färger, vårt val. 5 st. G kr., 10 
st. 11 kr.. 25 st . 25 kr. 

Rcmontantrosor utmärka sig fram
för alla andra rosor genom sin 
rikedom på vackra och lysande fär
ger, från renaste vitt och rosa till 
djupaste mörkrött och violett, de 
äro dessutom mycket härdiga. 

Remontantrosor finnas i färger 
karminröd, svartröd, mörk purpur, 
snövit, silkesrosa och rosa. Pris pr 
styck 1: 75. 6 st., en av varje färg, 
10 kr., 5 st. av en färg 7: 50. 

Thea-hybrld- och Thea-rosor äro 
mycket rikblonnnande. blommorna 
äro mycket välluktande och ha en 
fin och elegant form. De finnas i 
många praktfulla sorter och färger 
från seharlakan, rosa, orangegul, 
laxfärgad, laxrosa, korallröd, rent 
gul till orange-rödgul. Pris pr 1 st. 
2 kr., 8 st., en av varjo färg, 14 kr. 
5 st. av en färg 8:50. 

Polyantharosor äro de för plan
tering i kruka allra lämpligaste, de 
äro mycket rikblommande. stam
men är buskformig och blommorna 
framkomma i stora klasar. Äro 
även synnerligen lämpliga till grup
per, häckar och infattningar. De 
finnas i härliga färger från vitt, 
mörkrosa, körsbärsröd, ljusrosa till 
mörkrött.1" Pris pr 1 st. 2 kr., 5 st
en av varje färg, 9 kr., 5 st. av en 
färg 8: 50. 

Klangrosor äro kraftigt växande 
och oerhört rikblommande, plante-

intill mur, veranda eller fri-

arger 
ocn oiommor. under blomningsti
den är den så överhöljd med blom
klasar, att inga blad synas, endast 
blommor. Phlox finnes i färger 
vitt, rött, rosa, rosa med rött samt 
lila. Pris pr st. 1 kr.. 5 st.. en av 
varjo färg, 4: 50., 5 st. av en färg 
4 kr. 

Anemoner, härliga, storblommiga, 
i vackra färgnyanser, blomma hela 
sommaren och trivas överallt, fi st. 
85 öre. 12 st. 1: G5, 24 s t. 2: 05, 50 st. 
5 : 50. 100 s t. 10 kr. 

Iianunkler, präktiga dubbla blom
mor i mycket vackra färger, ut
märkt gruppblomma. 10 st. 75 öre, 
15 st. 95 ö re, 25 s t. 1: 95, 50 st. 3: 75, 
100 st. 7 kr. 

Enkel begonia, äkta jätteblomman-
de. i färger vit. rosa, gul, orange, 
seharlakan och svartröd. 1 st. 35 
öre, G s t., en av varje färg 1:95. 
10 st., en färg, 3 kr. 

Dubbel begonia, stora, dubbla 
blommor i färger som enkel be
gonia. 1 st. 38 öre, G st. 2:25, 10 
st.. eu färg, 3: 25. 

Gladiolus, ny prakt, vackraste 
nyhet i färger vit, laxrosa, orange-. •• 
röd, rengul, indigoblå. sammetsröd, lvanner> 
mörkrosa, karminröd, 1 st. 33 öre, representanter 

nervsjukdomar, att folk tro ofta 
mer på homöopatien än det rent 
vetenskapliga, men vår käre vär
derade professor Ribbing sade em 
gång: "Vetenskapen står stum in
för fall, där människokärleken 
gör allt". Och så är det nog, och 
det är just av ren människokärlek 
jag nu vill försöka starta ett litet 
sjukhem. Här i mim församling 
är jag deras allt i allo vid sjuk
domstillfällen. Men hur skall jag 
bäst kunna åstadkomma detta, den 
ekonomiska frågan har jag grubb
lat mycket på. 

Ny prenumerant. 
Svar: Det är ett mer än vansk

ligt företag att våga sig på något 
så krävande och därtill så — åt
minstone till en början — kapital-
slùkande som öppnandet av ett 
sjukhem. Och ämnar ni delvis 
stödja Er på homöopatisk medi
cin och dithörande ting åtager ni 
er ett ytterligare större ansvar. 
Det är nog gott och väl med ren 
människokärlek, men ännu mycket 
mera fordras innan man vågar sig 
på att grunda ett sjukhem. — Den 
ekonomiska frågan är ju också 
mycket viktig, i det att ett dylikt 
företag måste från början stå på 
en säker ekonomisk grund. Men 
denna torde dock ej vara så svår 
att ordna, när ni, enligt er egen 
utsago "är församlingens allt i 
alle". Några bland dessa alla, t or
de väl dock vara i den ställnirfg, 
att de kunde ingå i ett eventuellt 
sjukhem med andelar? 

Fråga: Vill någon av Iduns lä
sarinnor vara så vänlig omtala 
för en okunnig landsortsflicka vad 
ordet "vernissage" egentligen be
tecknar. Man läser ofta detta ord 

samband med konstutställningar 
i Paris och här hemma, men me
ningen' med det förstår ej 

Frågvis. 
Svar: När en enskild konstnär 

eller en större eller mindre konst
närsgrupp anordnar en utställning, 
inbjudes ett större antal privata 

kända konstälskare och 
för pressen att da-

innan utställningen öppnas 8 st., en av varje färg, 2:45, 10 st., l0.„n, 
en färg, 2: 75. =.. . , • , 

Montbrctla, mycket vacker grupp-'ior allmanheten, taga denna i be
blomma, gula. orange och röda ny- traktande; 

ras intill mur, 
GARANTI: Varor ej till belåtenhet återtagas, ej groi 

med nya gratls.Order torde insändas snarast. Obs.! Odl 
medföljer varje order. 

WIDNERTZ' 

anser i blandning. 10 st. 98 öre, 15 
st. 1: 45, 25 st. 1: 95, 50 st. 3: 75, 100 
st. 7: 25. 

Alla ovannämnda blomsterlökar 
äro avsedda för trädgården. För 
krukodling rekommenderas: 

Prakt-kruk-llljor, jätteliljor med 
enastående vackra blommor, för
nämsta och mest eleganta kruk-
blomma. Jättelökar. Färg: vit, 
rosa, röd. 1 st. 1: 75, 3 st., en av 
varje. 4: 95. 

Ny-kruk-Calla är just inkommen 
i nya, extra goda variationer, 
mycket kraftiga lökar. Vackraste 
och mest omtyckta krukblomma. 
Finnes i färger: renvit, rengul, vit 
med brokiga blad, 1 st. 1: 45, 3 st., 
en av varje. 4: 25. 

Gloxinia. Olika färger. Pr st. 60 
öre. 5 st. 2:50. Utmärkt vacker 
krukväxt. 

Fransad Kruk-Begonla, i färger 
som enkel begonia, stor, praktfull. 
1 st. 48 ö re, 6 st. 2: 75. 

Köksväxt- o. Blomsterfröer i lager. 
Prislista gratis. Återförsäljare och 
agenter antagas. 

Varorna sändas överallt, nog
grant packade och med garanti för 
varans äkthet och grobarhet. Li
kvid uttages genom postförskott 
eller efterkrav, order understigan
de 5 kr. torde åtföljas av likvid, 
gärna i frimärken, jämte 80 öre 
till porto. 

robara ersättas 
ingsanvisning 

FROHANDEL, Hälsingborg 10 

F A L U-
Ä T T  I  K  A  
— den bästa könserverings-, mat- och 
bordsättika, som finnes i marknaden — 

tillverkas av 

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS A.-B. 

då resp. konstnärer 
själva mottaga och visa sina resp. 
konstverk. Detta tillfälle benäm
nes vernissage. 

Fråga: Skulle någon, av Iduns 
läsekrets kunna upplysa om var
ifrån man skulle kunna pr post 
få köpa äkta skånsk spettkaka? 
Såg före jul i dagspressen en an
nons därom men försummade 
taga vara på adressen. 

Gammal I dunvän i Göteborg. 
Svar: Någon adress på person 

ii Skåne, som bakar och försäljer 
spettkakor, kunna vi tyvärr ej för 
tillfället erinra oss. Men goda och 
vackra sådana finnas i Feights 
konditori (försäljningslokalen, ej 
kaféet) 21 Sveavägen, Stockholm. 

Fråga: Som jag sett att många 
erhållit råd och hjälp i Iduns frå-
geavdelning, undrar jag om nå
gon vill vara vänlig och upplysa 
mig om, vilka fonder och andra 
hjälpkällor som stå till buds för 
en obemedlad flicka som ämnar 
söka vinna inträde vid statens 
södra Folkskoleseminarium. Har 
hört talas om Cedergrenska sti
pendiet och Fredrika Bremersam-
fundet, mera vet ej vart man bör 
vända sig för att få närmare upp
lysningar. Oändligt tacksam för 
svar blir 

Framåt strävand e. 
Svar: Skriv direkt till Fredri-

ka'-Bremerförbundets byrå, Klara-
hergsgatan 48, Stockholm. 

Splrella-Korsetten. 
Bekväm, hälsosam. Ett års garanti för 
fjäderns hållbarhet. Fru H. Gellcrstcn, 
S:t Paulsgat. 6 C, Sthlm. A. Sö. 4299. 

Varning för efterapning! 

K N U T S O N S  
Specialaffär  för 

n  » m  a  Bäddmöbler  och 
Dalag. 1 4 s ä n g k l ä d e r .  

MIIIAAIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII um 11 MMIIIIHIIMI mmimm. 

Av SANQALLA the 
rekommendera vi våra k ända märken 

" P E K O E  S O U C H O N G "  
"IMPERIAL", "ORDINARY" 

i originalförpackningar. 

PERCY E LUCK & Co. 

TOellins Food 
är en världsberömd, lättsmält kraftnäring för barn, ammande möd
rar, konvalescenter och ålderstigna samt för personer, som lida av 
mag- eller tarmsjukdomar. Förordas av läkare. Köpes i apotek, 
speceri- och drogaffärer. Mellins Food Depot, Malmö. 

Äter Ni havregröt? 
Vet Ni huru den skall smaka? 

Har Ni provat AXA (i originalpaKeter)? 

Crème OdalisK 
ger torr och ojilmn hy ungdomlig charm. 

Pris pr flaska kr. 3:— och 6;.—. 
Nederlag: 

PARFYM. JONNY JOHNSSON, Hamng.2, S thlm 
Till landsorten m ot postförskott. 

Tänk så lätt 
aluminiumkärlen återfå sin silverglän-
sande yta, då de poleras med "ZELOS 
ALUMINIUMPUTS". Priset är en
dast 45 öre pr burk. Tillverkare Fa
briken Zelos, Göteborg. Återförsäljare 
antagas. 

VICTORIA* 
LAYENDEL TVAL 

FÖRNÄMSTA I SVEB.IGE 



m̂ir PRISSUMMA KR. SOOOmM1 

PROGRAM FRÄN 

HUGO SVEN55DN&C9 G ÖTEBORG 

3 Weil)vills 

f '{ Grönsaks-
fröer 

från V/eibuäsholmsVåxifcrådlrngsanstaLt 
tillförsäkra, odlaren, god. sköra. 
Grobarhelen angiven åvarje paket-

Även minsta, order exp Ws"Ledare <jrahs• 

"ôdÂccVaxit,pA.fy.k/o. 2 

LANDSKRONA W.WEIBULL 

a Garderob. 

j5^^5äk«rt 
•^Tv&ttäktA. 

att använda ett sämre puder 

därför att det möjligtvis är lite 

ider kan som 

s bovara hud*n sammets 

•Itu* 

borttages genom 
Dr Hoffbauers lagligt skyddade 



\%JÀiséait 
PATENT 0^ 

DET NUMERA 
FÖR.NÄMSTA J9W 

VETEMJÖLä® 

IDUNS SKÖNHETS-
INSTITUT 

N :r 26. Beder om ett råd. Da 
jag gick med min lilla flicka fick 
jag en vårtliknande upphöjning å 
mitt högra ögonlock. Den är nu 
dubbelt så stor som ett knappnåls
huvud och alldeles vit. Jag vet 
inte om den växer fortfarande, 
men den har vitnat på senare ti
den. Tacksam för upplysning om 
hur jag skall behandla denna miss-
prydande utväxt. Fru Edit. 

Eftersom den vårtliknande ut
växten är placerad på ett så öm
tåligt ställe råder jag er att ej 
själv experimentera därmed. En 
läkare tar snabbt bort vårtan och 
ni har sedan intet men därav. 

N :r 27. Vore tacksam få bedja 
Iduns Skönhetsdoktor om ett bra 
råd. Är besvärad av mycket le
verfläckar i ansiktet och vill där
för veta om man själv kan ta bort 
dem med något medel. 

Lcverfläckar. 
Lägg på ( omslag av salicylsyra 

fuktad med' glycerin eller alkohol, 
omslagen få ligga på en haltvim-
me i taget. 

N :r 28. Av vilken anledning 
uppkommer s. k. "gåshud" och 
huru lättast få bot på densamma? 

Ebba. 
Tillfällig s. k. gåshud uppkom

mer av att den yttre huden hastigt 
blir avkyld, men sådan knottrig 
hud kan också vara medfödd och 
permanent. För att råda bot där
på tvättar man ett par gånger om 
dagen med hett vatten och grön
såpa. Därefter gnides huden med 
en slät pimpsten och sist med lika 
delar glycerin, sprit och rosenvat
ten. I envisa fall bestryker man 
de åsyftade ställena med grön
såpa, lägger gasbinda över och lå
ter sitta en stund, dock ej så att 
huden svider för mycket innan 
man tvättar bort såpan med hett 
vatten. Därefter samma behand
ling som ovan. 

CHRISTIANSIAO 
GÖTEBORG 

är âet kraftigast aptitgi-
vande och mest stilrkande 
av alla m oderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största ve rkan. Dess an ge
näma smak g ör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som v uxna. 

Tillverkas å 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABOR A TORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fâs â alla apotek. 
iiti»uttiuraaMnJUTHiinnrnri.--ïas=ointtonnnBnianmwiiinmiratiiHHmirmii 

är oöverträffad l s l i ts tyrka och elegans,  krymper el  l  tvätt  och 
bevarar alltid sitt vackra utseende. "Luvisca" är lätt att tvätta och 
•tryka och är idealtyget för damblusar, klädningar, pyjama», barnkläder 
och herrtkjortor. 

För underhal t iga efterapnlngar eller s .  k.  ersättningskvali téer 
varnas.  Den äkta varan har allt id namnet "LV VIS CJi" tryckt 
på stadkanten av varje meter.  

"Luviica" finne* i en mångfald vackra mönster och färgitällningar. 
Äkta "Luvlsca" erhålles hos alla välsorterade manufaktur• 

affärer l  l andet t i l l  e t t  faststäl l t  pris  av 

Kronor 5:75 Perenna Växter 
100 st. i SO vackra s orter, vårt 

val med namn Kr. 25: — 
50 st. i 25 vackra sorter, vårt 

val, med namn Kr. 15: — 
25 st. i 13 vackra sorter, vårt 

val, med namn Kr. 10: — 
S t a m - ,  T h e a -  o c h  R e mo n t a n t r o s o r  
n y a  s or t e r ,  k r af t i g a  ex em pl a r  

billigast från 

LinKöpings Trädgårdsförening 
Kt. 15 49. Katalog gratis o. franko. 

Har Ni »virighet att anakaffa äkta "Luviica" tillskriv da fabrikanterna 

Messrs Samuel Courtauld <&• Co. ,  (Foreign) Ltd.,  
19 J ildermanbury, LONDON, E. C. 2., 

som beredvilligt namngiva Eder närmaste inköpskälla. 

Var försiktig 
vid val av ströpu-
dcr mot hudlöshet, 
revormar etc. hos 
barn. Använd en
dast: 

BREVLÅDA 
RED :S BREVLÅDA. 

Barbro S. Kan ej användas. 
O. H. Jo, vi börja märka att 

"våren kommit har". Posten brin
gar oss dagligen hälsningar från 
yrvakna lutknäppare med blåfrus
na fingrar och gikt i stämbanden. 

Jaque L—y. Eder "diktarsjäl" 
var ingen levande ande. Därför 
har den gravlagts i papperskor-
gen. 

H—y. Virvlade bort i den ly
riska vårfloden. 

Valentin S—g. Ett bedrövligt 
opus. 

EXP :S BREVLÅDA. 

Sign. "Sjuk dam på l andet" tor
de uppgiva namn och adress till 
Iduns exp.. för erhållande av svar. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Borås 
blott cn råtta gör, 
och många ändå mer. 
Bjud dessa endast på " RÄTTUT" 
dc dör 
och finnas icke mer. 

Pris pr pkt Kr. 1.25. 
BERNER & ZETTERSTÖM, 

Göteborg D. 
Säljes å apotek, färg- och kc-

mikalieaffärer samt speceriaffärer 
pä landet. 

Äktenskapsförord. Boskillnads-
och äktenskapsskillnadsmål. 
Boutredningar och arvskiften. 

T E S T A M E N T E N  
Begär offert!  

bampuder, ett av läkare erkänt snabbt 
läkande och rensande .specialmedel. 
Vasenol rekommenderas av läkare och 
barnmorskor. 

Advokatfirman 

Andén & Staël von Holstein 
Eva Andén. Mathilda Staël von Holstein 

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7576, 24488 Allm. 18836 

ns;va Höra l)en amerikanska elektriska hörapparaten AC O U ST / CO N som är värl-
^ w ° dens förnämsta, kan nu regleras i 6 styrkegrader efter örats olika hörselförmåga. 
Förordad av öronspecialister. Oumbärlig för lomhörda i kyrka och teater. För efterapningar varnas. 

Öronmassageapparaten MASSACON botar susning för öronen. ACOUSTICON ä r .tillerkänd 
guldmedalj i S:t Louis o ch den Engelska kröningsmedaljen i guld. Användes av IL Maj:t Ankedrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen. Vi lämna 
lem (5) års garanti på alla Acusticon-apparater. Begär katalog och intyg. Ensamförsäljare för Sverige: 
M almoin and age Etablissement, Per Veijersgatan 9, Malmö i. — TeIefoit_4975^ TALRESARMADRASSEN IDEAL 

Hygienisk - Billig . Hållbar 
Prislista gratis och franko 
AKTIEBOLAGET RESÅR 

Tel. "80 Karlstad Tel. 780 

LÖSNINGAR 
AV REBUS o. HOMONYMEN 

Rebus i. Stor efterfrågan på 
biljetter. 

Rebus 2. Två trevliga maske
rader. 

Homonymen. 
1) Det är få människor, som få 

vara med om något sådant. 
2) Ville ville inite k omma i går. 
3) Allan anser sig ha uppfyllt 

allan rättfärdighet. 
4) Denna blomma kalla träd

gårdsmästarna kalla. 
5) Det är hans fel, att du gick 

fel. 
6) Inga har inga läxor i dag. 
7) Såg du, vem som tog min 

såg? 
8) Rätt skall vara rätt. 
De tre först påträffade riktiga 

lösningarna hade insänts av A. 
Forslind, Järvsö, Eufemia Islan
der, Kaffatorp. Fru Karna Ry
dén, Lund, som alltså erhålla var
dera 5 kr. i pris. 

OATINE är behagligt i bruket, välluktande och oundgängligt i barnkammaren. Begär ut
tryckligen Vit creme grönt lock och tillbakavisa alla efterapningar. Tub eller burk, vanlig storlek, 
och stor burk (5 gånger så mycket). 

Begär endast OATINE "Vit créme, grönt lock" och tillbakavisa alla efterapningar. Fås i burk, 
eller tub kr. 3 : —, och stor burk (tredubbelt innehåll) kr. 6 : —. 

OATINE SNOW är fin, snövit och mycket dryg i bruket och är välluktande och uppsuges 
ögonblickligen vid lätt ingnidning. Genom ständig användning bevaras huden smidig, klar, mjuk 
och vacker. Fås i burkar av samma storlek. Kr. 3 : — och 6 : —. 

Fås överallt, eller skriv till 

THE OATINE COMPANY'S Generaldepôt, Kr. Bernikowsgade 1, Köpenhamn. L ondon & Paris. 

O A T I N E  E n  G r o s :  M o d s e n  &  W i ve l ,  K ö p e n h a m n .  

Vid val av levnadsbana, studera först 
Kvinnligt Yrkcsregistcr. Finnes i bok
lådorna och å Kvinnligt Yrkesregisters 
expedition, Vasagatan 50. Pris 3 kr. 

Emanerade 
Grytor 

starkast octvvacKrasf. 
8TOCKHOli*/o£^#^'CÔTEBORG 
DSOrrNIK60AT-S» ^ A\*ÛAStMS6AX.»a. 

KOCKUMS JERNVERK. KALUNGE 



m es 

Regeringsgat. 19 
Stille-Werners Central 

R. T. 166 72. 

Gördlar av alla slag (nya modeller). 
Gummistrumpor och bandager 

Måttagning och provning även i hemmen. 

H Å L F O T S I N L W G G  
D:r Henning Waldenströms modell. 

Lätta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföras 
de efter foten för varje särskilt fall och härdas därefter 
— bibehålla sedan sin form. Vid beställning per post 
(till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna; 
tagas på följande sätt: Fotsulan bestrykes med en lös
ning av mörk vattenfärg, som får avdunsta något, tills 
foten är lagom fuktig, varefter patienten ställer sig på 
ett ark papper och man liar så avtrycket. Bäst att 
behandla en fot åt gången. Ju finare avtrycket är, desto 
bättre passande bliva hålfotsinläggen Pat. anm. 

Det kan aldrig nog 
papenas 

an 

ARBOGA 
örikens högsta märke 

är af all margarin den förnämsta^ 

SVENSKA MEDICINALVÄXTFÖRENINGENS 
torkade blåbär, lingon, spenat, dill, sopprötter m. m 

Högsta kvalité. Billiga, hållbara, lätta att förvara och 
enkla att anrätta. Bären ge utmärkta soppor. Lingonen 
ge dessutom en god sylt. Sopprötterna ge med obetydlig 
fettillsats en välsmakande buljong. Utförlig beskrivning med
följer varje kartong. Finnas i varje välsorterad speceriaffär. 

OBS.! Förekomma i minut endast i våra kartonger. 

MATTORNA 
rengöras och sommar

förvaras bäst hos 

STHLMS VACUUM CLEANER A/B. 
(Firman grundad 1905.) 

13 Uppsalagatan 13. 
Rikst. 93 52. Allm. Tel. Norr 93 52. 

S P I R E L L A - K O R  S  E T T  E N  
Beställningar emottagas a v Ester Holm
gren, Hamngatan 13, Stockholm. 
Allm. 7979. Rt 2356. 

O T T O M A N E R  
PÅ B AN, Stjärng. 5 (inv. Odenplan)Sthlm. 

A K T I E B O L A G E T  

S T O C KH O L M S  U T H Y R N I N G S B Y R Å  

Fastighetsförvaltning * Vicevärdskap 
Efterhör våra låga arvoden, sedan över 20 år oförändrade. Lån mot 

inteckningar ombesörjas ; i första hand för de fastigheter vi förvalta. 
Bästa referenser från personer, som under många år anlitat oss. 

Stockholms Uthyrningsbyrå, Avdelning 9, 
Sturcplan 6, Stockholm. 

Byrån grundad 1894. 

Se vad Diamant' làdan från Jimerika innehåller t  
1 extra fin Bordlöpare, 12 fina Servietter, 1 fint Armband m. ur, 1 elegant 

Halskedja, 1 smakfull Fingerring, 25—100 Vykort, 25—100 Postpapper, 25—100 
eleg. Kuvert, 1 Brosch, 1 Notisbok, 2 Blyertspennor, 1 Pennskaft, 5—25 Stål
pennor, 5—25 Säkerhetsnålar, 1 Skoborste, 1 Köksborste, Etui med 25 Syred-
skap, 25—100 mek. Tvättklämmor, Ficketui med spegel, en stor romanbok 
Hämnd och Kärlek samt ett par 100 metalldelar. Alltsammans för endast 4,75 
plus frakt. 1 Damtröja, 1 par Kalsonger till var 3 : dje köpare. 

Fabriksncderlaget, Värnamo 10 D. Reklamsatsavdelningen. 

Önskar Ni uppfriska 
Edra kunskaper i engelska 
språket, önskar Ni uppehålla 
dem på ett angenämt och be
kvämt sätt och vill Ni läsa 
engelsk litteratur på orginal-
språket utan att behöva slösa 
bort Er dyrbara tid med att 
leta i lexikon, då måste Ni 
skaffa Eder 

The E nglish-Swedish M agazine 
Engelsk-Svenska Tid skriften) 

Detta magasin utgives på en
gelska med parallell svensk 
översättning under medverkan 
av framstående engelska och 
amerikanska författare jämte 
Ernst Lundquist som över
sättare. 

Lösnummer à 1 kr. till salu öv erallt. 

Prcn. : Helår 10 kr., halvår 
5: 50, på posten, i bokhandel 
och portofritt från tidskriftens 
Red. och Exp. Västerlångga
tan 65, Stockholm. At. 49 46. 
Provnummer sändas portofritt 
på begäran. 

QTTOMANER 
Förmånliga betalningsvillkor 

THORWALD OLSÉH, B lecktwnsgränd 6 , Sihlm. 

DEN TID A V 
PÅNYTTFÖDELSE 

inför vilken vår världsdel nu 
står, måste i främsta rummet 
byggas på d e solida egenskaper, 
som sedan hedenhös bibehållit 
sig hos jordens arbetare, skrev 
nyligen en lärd och erfaren man. 
Är Ni intresserad av hithörande 
frågor, läser Ni Vårt Land och 
Folk, Bondeförbundets huvud
stadstidning, som tillika är ett 
vaket nyhetsorgan. Prenumere
ra på närmaste postkontor eller 
köp lösn:r à JO öre hos Press
byråns bud, kolportörer och tid
ningskontor. 

DEN SOM SÖKER 
förbindelse med 1 an t be-

™re sig detgäl-
folkmngen hy erMUa 

tjänare, köp eller försäljning 
e t c .  a n n o n s e r a r  n u m e r a  i  Vå r t  
Land och Folk, som samti
digt har stor spridning och bil
liga annonspriser. Adressera en
dast Vårt Land och Folk, Stock
holm I. Stå gärna till tjänst 
med prisuppgift. 

LEDIGA PLATSER 

Hos medelålders ungkarl  
. större landsortsstad finnes plats för 
medelålders dam, för att fullgöra en 
husmoders åligganden i hemmet samt 
dessutom sköta åldrig moder. Platsen 
kan tillträdas 15 april. Betygsavskrif
ter, löneanspråk jämte foto., som åter-
ställes, sändes p. r. "B. H.", Jönköping. 

För Gymnastiklärarin-
nebefattningen 

vid önnestads Kvinnliga Folkhögskola 
(nära Kristianstad) önskas för tiden 7 
juni—7 aug. kompetent vikarie, helst 
av person som samtidigt kan i utbild
ningssyfte utnyttja trädgårdskurs. Svar 
till gymnas tikdirektör Helga Molin, 
Kristianstad. 

Svenska Kurortföreningen 
k „R Dip Badanstalt, Katrine-

* holm, Kneippbad, Starkt 
radiumhaltigt vatten. Skogsluft. Uppl. 
Badkont. Bie. Läk. : Stadsl. R. Pou-
sard, Katrineholm. 

Rorcrholm (öland)- Harl- klimat-Dorgnuim A1)a slags ba<1 o 1)e. 

handlingar. Bill. priser, överläkare 
Dr Joh. O. A. Bergqvist. Uppl. Kam-
rerarck. 

FtAetnH« Havsbad o. k uranstalt. 1/6 Ottsmus _1/9 Mi | t, jämnt klimat, 
häri. läg., en av Västkustens natur
skön. badorter. Läkare : Dr Anders 
Weltzin, Stockholm. Gymn.-dir. Th. 
Holmberg. 

niiircatm Brunn, Versås. Lugnt, ujursatra stillaj enkelt Högt 0 
fritt läge. Järnkällor. Väl serv. bad. 
Hetluft. Elcktr, ljusb. Omsorgsf. 
massagebeh. Bill. Läk.: Fredrik 
Sundelin, Uppsala. 

Frifl (Verml. Eda) Charlottenberg. 
^Utt Säs. 6/6—15/8. Utm. bad, 

gyttje-, tallbarrs- o. el. Kvartslampa. 
Gott bord. Goda bäddar. Läk. : Dr 
Alfhild Tamm, Stockholm. 

Plnllnn« c :a  800 m,r  h. I björk-i jamma skogsb Härl  fjâi ln., gott 
bord, c:a 60 rum . Juni—Aug. Läk. 
E. Rodhe. 

Orännaforssa "S,11;; 
specialbeh. Läk. : Dr B. Björnsson, 
Sthlm. 

Q0tfl.ro P.r  f"nosj°- Smål. Högt 
^ läge i skogr. trakt vid sjö. 

Vanl. badf., god järnkälla. Rikst. 
Mass. Läk. 

Hjo Badanstalt 
bad. Utvidgade badlokaler. — God 
mat. överläkare: Dr E. Tengstrand, 
Sthlm. 

Hälsans Brunnsanstalt, Hälsing
borg. Den berömda So

fiakällan. Järnkäll. Härl. havsbad i 
Öresund med sandstrand. Reum. mag-
o. tarmsjukd., katarrer. Läk.: A. 
Björkman. 

Johannlsdal - Ka^ K-
dioaktivitet, vars vatten anv. ä ven till 
alla bad. Läk. : G. Ericsson, Köping. 

K S I I v i l r  8/6—21/8 v. Loftah. Häl-
sobr. o. bad mot Rlieum., 

Gikt, Nervsj. Läk. : W. Bergwall, 
Kneippbaden. 

I  a n nn c k p r l p  Härl. läge å Smål. LannabKeue h5gl 900 ft ö h 

Skogr. trakt. Stark järnk. Alla badf. 
Spec, gyttjeb. Kneipp, ö. 3/6. Läk. 
G. Cars, Linköping. 

Loka —17/8. Rheumat., Hjärtfel, 
Neurasth. Berömda gyttjebad. 

Radiuminhal. överl. Th. Hedborg, 
Sthlm. 

I VQpiflt Havsbad, klimatisk kur-
* och rekreationsort, füllst. 
brunns- och badkur, sjukgymn. o. 
massage. Mod. anläggn. o. goda bo
städer. Nya bergsprom. Läkare: 
Axel Hellstenius, Sthlm. 

Malpfi Båstad. Fullständig kurort. 
'  Varm- o. havsbad. Vid

sträckt barrskog. Sjukgymnastik. 
Lekledarinna. Läk. : Doktor A. 
Weltzin, Stockholm. 

Mflratrnnrl Havskuranstalt, utm. marsiran Q HA(L SPCC GYTTJC. OCH 

tvålmassageb. Prosp. m. port. g. 
Badk. Läk. Dr Th. Julen. 

UpHpv] Skogssanat. Berömda järn-
käll m. radioaktiv utstråln. 

Utm. gyttje. o. halvbad. Sol- o. luft
bad. Kalla bad i Vättern. Terräng
kurer. Dietiskt bord. Läk. Professor 
G. Bergmark, Uppsala. 

Norrtefie 10/6—26/8. Berömda 
gyttjemassagebad, spec. 

led- o. muskelreum. Kolsyre- o. tall 
barrsb. Kamr. Hilda Peterson. Läk. 
I. Wiidner. 

NvbrO k"1 ' *r" Kalmar. Härl. 
J furuskog. Torr grusgrund. 

Alla badformer. Starka järnk. Mas
sage, gymna., hetluft, elekt. Tesla. 
Bill. Gott bord. Med doktr. Gustaf 
Lundahl, Sthlm. 

Porla Brunn- Berömda, kraftiga 
järnvatten. Füllst, badanst. 

I term. 1/6—1/7. II term. 5/7—2/8. 
Postadr. Porla. Läk. : Docent Med. 
dr Harald öhnell, Birgerjarlsg. 31, 
Sthlm. Rt & At. 

Rnnnphv Brunn. Järnkällor. Bad. 
ivuimcuy Rekreation. Füllst. Di

etkurer för socker-, tarm- o. njursj. 
m. m. Läk. : Docent Med. dr Thor-
ling, Uppsala, Dr Rietz, Dr Falk o. 
Dr Kinberg. 

Rostock iÄ'bSf-Ä 
re. Förstkl. mass. Bill, restaur. 
Prosp. Adr. Dals-Rostock. 

Rvd Badanst. m. radioakt. järnk. 
* Elektrisk ljusb., Massageb. 

Kneippb. Skog o. sjö. Billigt. Läk. : 
Bertel Möller, Sthlm. 

CfrÔtrmfflH Havskuranstalt, milt siromsiaa havsklimat, berömda 
gyttjebad, nytt friluftsbad, solbad. 
Säsong 10/6—31/8. Läkare: A. 
Bergel, Sthlm. 

Sätra Brunn 
busstr. Gyttjeb., ljusb., gymn., 
mass., särsk. matordn. f. magsj. ö. 
2/6—4/8. Int. : Dr Alfred Bjure. 

Söderköping 
hus. Nauheimerb. Elektr. ljusbad. 
Sjukgymn., mass, och hetluftsbeh. 
Utm. skogsprom. Gott, bill. bord. 
Läk. : R. Almberg, Sthlm. 

Bad- och Kuranstalt juuerteijc har äterupptagit sin 

öppen året om. Sä-
Fullständig varm

verksamhet. 
song: Juni-Aug. 
o. kallvattenkur. Badläkare D :r Al
fred Ljung. 

TroniQ Vattcnkuranst. öppen året ï ranas om_ Varm. 0_ ka|lv..beh. 
Luftbad. Röntgen, Höhensonne, Diet
kur. Moderata priser. Läk. : H. 
Tham, Tranås. 

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

kände luft. Varm- o. saltsjöbad. En 
läkare. 

Tnl^phnrlfl Brunn o. Bad, Kyrk-i uibeooaa hult  Blek NatUrsk. 
läge i högt ligg. skogstr. Bill. Läk. : 
G. Helmer, Lund. 

Bad & Sanatorium. Fy-
sikal.-dietisk kurort. El. Tyringe 

glöd- o. bågljusbad. Spektrosoll o. 
Högsolsbad. Teslastr., syrgasbad m. 
fl. Gott bord. God luft. Läk. : Dr 
O. Reimers, Tyringe. 

Ulricehamns Sanatorium o. bad
anst. öppet aret 

om. Vidstr. skogsomr. Mer än 300 
m. ö. hav. Alla brukl. bad o. fysi-
kal. behandl.-met. Läk. : John A. 
Andersson, Ulricehamn. 

V&rberf Havsbad o. gyttjebadan-
" stalt. Bästa havsbad, 

spec, gyttjebad. Elektr. ljusbad. Mo
derata avgifter och levnadsomkostna
der. Läkare : Dr Sigge Wikander, 
Storg. 12, Sthlm. 

Vfchv med Strandbadet Kneippbyn. 
V ,a"-y Läk.: K. Kallenberg, Strand, 

vägen 39. Spec, å ncrvsjukd. o. hyp-
not. beh. 

Öregrund ?avsb- .HarL Ia?e-Gott bord. Brukliga 
badf. Läk. : D :r H. Åkerberg, öre-
grund. 

Östhammar s.^dd- A
lagc. , vid 

v:k av Alandshav. 
Många badf. billigt. Badläkare: D:r 
Alvin, Sthlm. 

Medicinska förfrågningar besvaras av resp. läkare och för närmare upplysningar hänvisas till den av Sv. Kur
ortföreningen utgivna publikationen "Svenska Bad- och Kurorter" (tillgänglig i bokhandeln) och till de olika kur
orternas prospekt, som erhållas genom kamrerarekontoren och Svenska Turistföreningen, Stockholm, samt genom 
Nordisk Resebureau; Stockholm, Operahuset; Göteborg, Palace Hotell; Malmö, Stortorget 13 A; Köpenhamn, 
Kristen Benikowgade 1. 

OBS./ Önskligt är att kurgästerna medföra eget linne. 

— 366 — 

B aby utstyrslar 
verkligt förstklassiga, allt för den ny 
födde Kr. 10:—, extra fin Kr. 14:—, 
engelsk blöja och gördel samma pris 
Bärmantel kr. 4 : —, örngott av nob 
lessväv broderat hörn kr. 3 : —. Mön 
ster medfölja. 

fru CLARA LINDQVIST, 
ö .  K v a r n g .  3 2 ,  B o r å s .  

Edra krukväxter. De 
leva e j enbart av vat 
ten. Giv dem Planta 
gén, ett på veten 
skaplig grund sam 
mansatt konc. växt 

näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi 
kaliehandlare. 

Sköterska 
(examinerad ej nödv.) önskas för tiden 
15 juni—15 aug. för att sköta 30 st. 
friska barn i åldern 6—12 å r vid Seffle 
Barnkoloni, belägen vid Värmlands Ny-
säter. Fordringar: stadgad, duglig, 
vänlig och van vid barn. Husmor och 
jungfru finnas. Ansökningar med lö-
neanspr., betygsavskr., referenser och 
helst foto, som återsändes, torde före 
den 15 april sändas till Fru Hilma 
Winqvist, Seffle. 

Köksföreståndarinna 
(hushållerska) ålder 35—40 år, fullt 
kunnig i allt vad till ett köks och mat
varors skötsel och behandling hörcr 
erhåller plats från 1 maj vid Sollidens 
tuberkulosvårdanstalt. Lön 600:—, dyr-
tidstillägg, semester, vivre m. m. När
mare upplysningar lämnas å Sollidcn, 
tel. 677, adress Östersund. 

Sysslomannen. 

En snäll och anspråkslös, omkring 

30-årig flicka 
ur bildat hem, kan erhålla fritt vivre 
och någon lön, mot att sköta de hus
liga sysslorna för 3 damer i bekvämt 
hem. Svar till Fröken Ingeborg Lun
din, adr. Uddevalla. 

Sjuksköterskeelever 
emottagas å Göteborgs Barnsjukhus. 
Kurserna äro förberedande 1-åriga. 
Prospekt sändes på begäran. 

Föreståndarinnan. 

VARFÖR 
ÄR NI  SJUK 

då HOMEOPATIEN bevisli
gen är den bästa hjälparen vid 
alla sjukdomar. Ring, skriv 
eller gör oss ett besök. Fråg-
lista för sjukdomsbeskrivning 

på begäran. 
Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & H omeopatiska In st. 

Hom. läkare. 

Vardagar 10—2. 
Aftoninottagn. : Tisd. o. Fred. 

6—7 c. m. 
R. T. 121 25. A. T. 237 36. 
Kl. V. Kyrkog. 5, 3 tr., hiss. 

STOCKHOLM. 

Avdelning för: Massage, sjuk
gymnastik, olika elektriska be
handlingar, hetluft 111. m . (Bil

lig taxa.) 

O B S . I 
Institutet inflyttar i tidsenligare och 

mera centralt belägna lokaler, Sture
gatan 6, Sthlm (vid Stureplan) den 
12 April 1922. Vår gamla adress Klara 
Västra Kyrkogata 5, gäller t. o. m. 
den 11 April 1922. Tisd. den 11 April 

1922 stängt på grund av flyttning. 

med kompetens att sköta ett hem, tro
ende, bildad, intresse för litteratur, teo-
sofi, bildande konst, erhåller lätt plats 
hos 36-årig änkeman (affärsman). Ett 
litet rart barn kan event, få medtagas. 
Sökande måste kunna trivas på landet 
(naturskön trakt). Hjälp med grövre 
sysslor. Svar med betyg, ref. och foto 
till "15 maj 1920", Iduns exp. f. v. b. 

Trädgårdselev, 
flicka av bildad klass erhåller plats för 
sommaren vid Husbygård, Bettna. 

Bättre flicka, 
absolut frisk, van vid ordning, något 
kunnig i matlagning, samt intresse för 
hushåll, erhåller utmärkt plats i sydsv. 
kuststad att tillsammans med husmor 
sköta hemmet. Modern bekväm våning. 
Svar med fotografi, rek., lönepret. till 
"Gott sätt", S. Gumaelius' Annonsbyrå, 
Malmö. f. v. b. 

fullt kunnig i matlagning och serve
ring får den 24 april event. 1 maj, god 
plats i mindre familj med bostad 
Långedrag (cirka 30 min. spårvägs
resa utanför Göteborg). Rekommenda
tioner fordras. Svar till "Välordnat 
hem", H. T.-Centralen, Göteborg. 



I goda hem 
finnas väl avlönade platser för ex. 
barnsköterskor, barn- och ensamjung
frur, husor, kokerskor och andra hem
biträden. 

Stockholms Stads 
Arbetsförmedling. 

Regeringsgat. 107. Högbergsg. 37. 
E-xped.-tid 9—4, dag före helgdag 

stänges 2 . 
Obs. ! Betyg och rekommendationer 

böra medhavas. Även tillf, arbets
kraft förmedlas. Avgiftsfritt för bäde 
husmödrar och tjänare. 

J 

8-klassist 
önskar plats å herrgård eller gods att 
läsa med barn. Deltager ev. i lättare 
hushållsgöromål. Lön önskvärd. Svar 
till "Nainia", Dag. Nyh., Hornsgatan. 

INACKORDERINGAR 
Doktorlnnan Vilma Erikasona 

Vilohem 
beläget IS min. skogsväg från Arvika. 
Adr. Högåsen, Arvika. Bröstklena mot
tagas ej. 

medelålders, frisk, bildad, barnkär, 
helst ekon. ober. crh. plats hos kom 
minister på landet (änkling). Jungfru 
finns. Sv. m. noggr. uppg., ref. o. foto 
motses till "Sacerdos G" under adress 
S. Gumailius Annonsbyrå, Stockholm 
i. v. b. 

Husa 
omkring 22—23 år, erhåller förmånlig 
anställning i finare hem, h os ensam än
keman i större landsortsstad från inst. 
1 maj. Sökande som bör vara fullt 
förtrogen med göromålen i ett bättre 
hem skall vara omtänksam och pålitlig, 
hava gott utseende och vara fullt frisk. 
De som icke veta sig äga förutskrivna 
egenskaper göre sig ej besvär. Med 
bifogande av avskrift av betyg från de 
tvennc senast innehavda pl atserna samt 
fotografi och uppgift om lönepretentio
ner ingives ansökan före den 10 inst. 
april märkt "Förstklassig husa". Sven
ska Telegrambyråns Annonsavdelning, 
Stockholm f. v. b. 

Frielever, 
som önska lära finare matlagning emot-
tagas å kuranstalt från och med den 1 
maj d. å. Ansökningar stäl las till Kur-
anstalten, Hindås. 

Vid Tovshäll 
med utomord. vackert läge på Tibble 
bergets sydvästsluttning mottagas nå 
gra inackorderingar. Vegetarisk kost. 
Ref. Sv. Turistfören. Närm. upplysn. 
genom fr. L. Landgren, Torshäll, Lek
sand. Tel. 194. 

Doktor J. A rvedsons k urs 
i Sjukgymnastik, Massage 

Pedagogisk Gymnastik 
medför enligt kungl. maj :ts medgi
vande samma komp. och rättigheter 
som en kurs vid Gymn. Central
institutet. 

Kursen, 2-årig, börjar den 15 sept. 
Prospekt på begäran gen. D :r J. 

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

Â herrgård 
i mellersta Sverige hos bildad familj 
önskas inackordering för sommaren av 
familj bestående av herre, fru, 2 barn 
(14 och 17 år). Vällagad och närande 
föda önskas. Svar till "Angenäm som
mar", Iduns exp. f. v. b. 

TILL SALU 

Miga sommarnojen. 
Vid Rindöbaden intill Vaxholm be

lägna villor med sjötomter och innehål
lande från 3 till 15 rum, kök m. m. 
Särdeles billiga priser. 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Avdelning 9, 
Stureplan 6, 
Stockholm. 

Vid korrespondens torde dubbelt por
to bifogas. 

PLATSSÖKANDE 
Bildad tyska, 

behärskar engelska oc h franska, önskar 
plats till 1 juni, event, senare, såsom I 
lärarinna, barnfröken, e ller hjälp i hus
hållet. God karaktär, vana vid ocli kär
lek till barn, glad, musikalisk, dessutom 
mycket praktisk. Goda betyg och refe
renser. Svar till "Lärarinna, 28 år", 
Iduns exp. f. v. b. 

Till utlandet 
önskar bildad 22-årig frisk och hurtig 
flicka plats, är gärna villig medfölja 
dam som hjälp eller sköta ett par små
barn. Ar kunnig i enk lare matlagning, 
bakning, sömnad, vävnad, musikalisk 
och barnkär. Svar till "Maj månad 
1922", Iduns exp. f. v. b. 

Ex. sjukgymnast 
önskar plats i familj. Handarbetskun-
nig, även något svkunnig. Fina rek. 
finnas. Tacksam för svar är "25-årig 
Gymnast", Iduns exp., f . v. b. 

Ung Hicka 
med real- och handelsskolebildning ön
skar plats i bättre hem i södra Sverige 
som hjälp med skrivning och andra i 
ett hem förekommande göromål. Svar 
före den 15 april till "Skånska 1922", 
Iduns exp. f. v. b. 

Lantbrukaredotter, 
kunnig i husliga sysslor, önskar plats 
i liten familj eller att sköta hushållet 
för ensam person. Gärna till landet. 
Svar till " Familjemedlem E. P." Iduns 
exp. f. v. b. 

Lärarinna 
önskar omkr. 15 juni—15 augusti mot 
fritt vivre plats i b ättre familj, där jung
fru finne s, önskar lära matlagning och 
för övrigt allt som hör till ett hems 
skötsel. Helst i södra Sverige. Svar 
'ill "Familjemedlem 29 år", Iduns exp. 

DIVERSE 

B a b y  u t s t y r s l a r .  
välsydda och bra modeller av bästa 
tillbehör Kr. 10:—, med engelsk blö
ja och gördel samma pris. Bärmantel 
Kr. 4 : —. Dopklänning med mössa fr. 
10:50 till 15:— kr. Lakan och örn
gott Kr. 8:—. Mönster medf. Röda 
Korsets modeller å Babyutstyrslar äro 
utarbetade i min ateljé. 
Dagmar Jacobsons Vitvaru- o. Linne-

sömnadsaffär. 
Borås. Rt 1406. 

Ungdomlig charme, 
persikolen, mjuk och smidig hy ger 
Majorskan Edmanns Idealcrême. Pris 
2 : — kr. per burk. Fås i Parfymaffä
rer. I parti A/B Parfymeri Barlach, 
Stockholm C. 

Fräkencréme 

IGfl 
/Borttager fräknar, fin-
, nar, fnassel m. m. Pris 
I kr. 6: 50 + porto. För
vändes diskret. Fran-
jska Parfymmagasinet, 
i Hovlev erantör, Drott-
^ninggatan 21, Sthlm. 

Uns examinerad 
sjuksköterska 

önskar anställning i bildad familj. Vil
lig delta ga i hemmet förekommande gö
romål. Svar till " M. K. I.", Iduns exp. 

En 20 års flicka 
önskar plats i liten f amilj, till d . 10 maj, 
helst i Stockholm eller dess närhet. 
Xågot kunnig i matlagning och bak
ning. Svar snarast möjligt till "H. J.", 
Iduns exp., Stockholm. 

22-årig 
bättre flicka önskar plats som hjälp 
och sällskap hos ensam dam. Lön ön
skas. Svar till "Skånska", Hultaberg. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätaregatan 5 
(hörnet av Tegnérgatan). Rt. 825 11. 
Mottagn. 10—12; 2—4 eller enl. över
enskommelse. Specialitet: Magsjukd., 
blodbrist, reumatism, fallandesjuka, in
fluensa, njur- och gallsten samt soc
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

S:ta Birgittas svavelpomada 
innehåller svavel i löslig Horm, 
stärker hårväxten, förhindrar 

mjällbildning. 

Parfymeris S:ti Birgitta, Stockholm. 

D:r A. KARSTEN 
Medicinskt Elektrici tets- ,  
Ljus- och Röntgeninsti tut  

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

fGumattsEra A h om m or*. 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N:o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar d en 15 september. 

1 kursen ingår kostnadsfritt 
undcrvisnnig i moderna fysikaliska 
behandlingsmetoder såsom Diatlier-
mi. Kvarts- och Spektrosolljusbe-
strålning, Värmebehandling, Z andcr-
gymnastik, Ortopedisk behandling 
m. m. Begär illustrerat prospekt. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Thulin, LUND. 

Smålandsgil le 
Lampskärmar bandmålade 

med motiv från hembygden (Röd lyser 
stugan). Mått och färg efter överens
kommelse. Levereras från Lisa Wes
terbergs Specialaffär i Lampskärmar, 
Amiralsgat. 1, Malmö. Tel. 43 81. 

Försilvra själv I 
Louis, med 2 guldmedaljer, prisb. 

silverpulver, försilvrar koppar, brons, 
mässing, nysilver. Obs. ! Innehåller 
äkta rent silver. Pris 2 kr. pr ask 
direkt från Fabriken Louis, Pipersgat. 
14, Stockholm K. Allm. Tel. 20111. 
Riks 337 33. Klipp ur annonsen. Bruks
anvisning medföljer. Säljas även hos 
A.-B. Wilh. Becker. 

R O S O R  
för inplantering i kruka till drivning i 
hemmet säljas nu i kraftig vara till 
följande priser: 5 st. i vitt, gult, skärt 
och rött, mörkrött pris kr. 7 :—. 10 
st. i ovanstående färg kr. 12 : — em
ballage- och fraktfritt. Insänd order 
omgående. Alla sorters fruktträd, bus
kar och perenna växter finnas. Begär 
prislista. 

BJÖRKLID ENS TRÄDGÅRD, 
Ottebol. 

Lider Ni av huvudvärk 
och nervsmärtor? 

Om Ni alltjämt lider av huvudvärk, 
reumatism, ischias eller neuralgi, där
för att de medel, Ni använt, icke hjälpt 
eller åstadkommo svettningar, hjärt
klappning och susning för öronen, så 
försök med Dr. Stohrs Kephaldoltablct-
ter. De skola hjälpa Eder och äro full
komligt oskadliga för hjärta och andra 
organ. Användas sedan åratal av de 
främsta kliniker och läkare med de 
bästa resultat och utmärkta rekommen
dationer. Finnas å alla apotek. 
•iiiiiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiis 

Stilfulla Kappor och Klänningar 
Aftontoaletter, sys väl och billigt i Fru Louise Lundgrens Damskrädderi-
atelje, Västerlånggatan 68, 4 tr. R. T. 224 61. Mångårig praktik. 

TRÄDGÅRDSKURS 
för kvinnliga elever vid Torshäll, Leksand 1 apr.—31 okt. — 15: de kursen 
Extra elever även på kortare tid. Vegetarisk kost. Ref., prosp. och vidare 
upplysningar på begäran. 

LILLIE LANDGREN. MÄRTA PHILIP. 

— 9 statsunderstödda specialavdelningar för män och kvinnor — 
Husmoderskolan, Handolskolan o. Lanthushållskolan 

börja sina sommarkurser 16 maj. Vinterkurserna 1 november. 
7,300 f. d. elever. Välkomna till Prospekt mot dubbelt porto. 
40-ärshögtid midsommarafton. 

JOH. LINDHOLM, Rektor, Karlskoga. 

Sommarferier vid fransk badort. 
London, Paris, Berlin beses. Moderat pris. Uunga damer och herrar. Se 

anm. i Idun n :o 12. Begär prospekt av överstinnan Gabr. Ringertz, fransk 
officier d'acadcmic och diplom. Lärarinnor i levande språk. Skansen, Stock
holm. Riks 713 31. Allm. 1116. 

Hammenhögs 
Lanthushållsskola 

Sommarkursen börjar den i maj och pågår till d. 15 okt. 
Undervisning i alla i ett hem förekommande arbeten såsom 
matlagning, bakning, slakt, konservering samt sömnad och 
vävnad, såväl enklare som konstvävnad. Statsunderstöd 25—45 
kr. pr mån. för mindre bemedlade och obemedlade. 

Prospekt erhålles portofritt från 
Föreståndarinnan, adr. Iiammenhög. 

Sommarkurs 
anordnas å Hösterums Husmoders- o. 
Trädgårdsskola. Utm. ref. Vid. uppl. 
Fru S. af Ekenstam, Hösterum, Sö

derköping. 

FOLKHÖG/KOLA 

KVINNL. KURSER 25 april. 
Prospekt adr. Tärna. 

Kneipp-Byn 
på Gotland. 

Speciellt behandlas nervsjukdomar. 
Doktor Kallenberg mottager patien

ter för hypnotisk behandling endast 
från 1 juni till 30 juni och 1 aug.— 
10 sept. 

Begär badortens prospekt, adr. Bad
läkaren, Strandvägen 39, Stockholm, 
till den 15 maj. 

Furuhems Husmodersskola 
Malen — Båstad 

börjar sin sommarkurs den 1 J uni d. å. 
Grundlig undervisning i matlagning, fi
nare & enklare, bakning, dukning och 
konservering samt slöjd: konstsöm. lin-
ncsöm, klädsöm, knyppling m. m., även 
vävnad, såväl enkel, som konstvävnad, 
läderplastik m. m. 

Skolan har det mest förtjusande läge 
inom badorten. Begär prosp. Sändes 
mot dubbelt porto. 

Mattis K osacks S kola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM 

Rt. 70156. 
Lämnar undervisning i all sorts prak
tisk klädsömnad samt målning. 

Malens Havsbad 
PENSIONAT FURUHEM. Malen. 
öppnas för säsongen den 1 juni d. å. 
Förstklassigt läge. God mat. Propra 
rum. Avsevärt nedsatta priser. Förfr. 
besvaras omg. Tel. 109 Båstad. 

Vördsamt Eva Persson. 

Crème o. puder 
att användas vid skötsel av 
späda barn, Bäddunderlag, 
Dinappar, flaskor m. m. Ba
bybyxor, impregn. 

I parti och minut billigast 
från 

Carl Stangenberg, 
10 Hötorget, Stockholm. 
A. T. 28690. R. T. 7762. 

Birgittas 
Åkta Citron-Crême. 

Ofelbart medel mot sträv och narig hy | 
Bästa ansiktsmassagecrême. § 

Utplånar rynkor o. ojämnheter i huden. | 
Tillverkas av saften av friska citroner, f 

Parfymeri S;ta B irgitta, Stockholm. |  
Pris kr. 3 : — 

Om Ni är sjuk 
så vänd Eder till oss. En bok 
om homeopati jämte intyg, 
frågolista m. m. erhålles mot 
enkelt porto fr. F. Engman, 

hom. läk. Rörstrandsg. 16, 
Stockholm. 

Mottagning vard. 11—2, sön- & 
helgd. kl. 4—5 e. m. Tid bestäl
les pr Sthlms Tel. Vasa 36 60, en 
dag i förväg. 

Obs. ! Även massage i alla former. 
Ultra violetta strålar, Hetluft m.m. 

gottgör &. m 
m 
• 

Deposit ions-  & Kapitalräkning •  
• 

Högsta gällande ränta Z 

GRANSHOLMS 
FINPAPPERSBRUK 
ANLAOT 1803 - G E M L A  - ANLAOT 1803 

Specialbruk för fl  na re p a p p e  rss o r te r 

L E V E R A N T Ö R  A V  

IDUNS PAPPER 
O M B U D  O C H  P A R T I N E D E R L A G  I  S T O C K H O L M :  

R.  W.  STARE 
R. T. 4044 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 19230 
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!  UtmärKta organ I 
för 

annonsering i landsorten: 
I Arvika: Arvika Nyheter. 

\ Avesta: Avesta-Posten. 

I Borlänge: Borlänge Tidning. 

I Borås: Borås Tidning. 

I Engelholm: Engelholms Tidning. 

i Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 

I Falun: Fa/u-Kuriren. 

I Gävle; Gef/e-Posten. 

I Halmstad: Hallandsposten. 

i Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 

I Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen. 

i Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad. 

I Härnösand: Hernösands-Posten. 

i Höganäs: Höganäs Tidning. 

I Hörby: Hörby Dagblad, 

z Jönköping: Smålands Allehanda. 
a •• 

i Kalmar: Barometern. 

I Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 

I Karlstad: l/ärmlands Läns Tidning. 

5 Katrineholm: Katrineholms-Kuriren. 

I Landskrona: Landskrona-Posten. 

i Linköping: Östgöten. 

I Ludvika: Ludvika Tidning. 

Luleå: Norrbottens-Kuriren. 

Lysekils Lysekils-Posten. 

Malmö: Skånska Aftonbladet. 

Mariestad: Tidning för Skaraborgs län. 

Mora: Mora Tidning. 

Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 

Nässjö: Nässjö- Tidningen. 

Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad. 

Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 

Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 

Säter: Säters Tidning. 

Söderhamn: Söderhamns Tidning. 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 

Uddevalla: Bohusläningen. 

Umeå: Västerbottens-Kuriren. 

Upsala: Tidningen Ups a la. 
v'sby: Gotlänningen. 

Västervik: Västerviks-Tidningen. 

Växjö; Nya Växjöbladet. 

Örebro: Örebro Dagblad. 

Örnsköldsvik: Örnsköldsviks-Posten. 

Östersund: Jämtlands-Posten. 

ml riiiiciiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiixttsittfitiiiiaiiistiiinitiiiftiitiiriiiiiiiiiiBiitiiiiiiiiiiiiiiitaiiiiBiitiiiiiiiiiiiiiiiaiiirtBiiiiiiaiaiititiiiiiiiiS 

*mmumuuumiimuuuumumiiiumumm!imiiiiiuiiiumiiiiiiuimuiiuuuiuiiiiiiiiiuiiiiuuiiuuikiiiliuiittiuiutiiiimiiB£ 

1 (Cenxtaj/Gz I 

Caccuy~ 

&uÅ£en/ 

COLUMBUS UPPTÄCKTE AMERIKA; 

cacaon fanns och användes där dessförinnan. 

Den gurkliknande frukten hade väckt urinvå

narnas intresse och de funno att cacaobönorna, som 

radvis ligga inneslutna i det blekröda fruktköttet, gå-

vo en härlig dryck. Det blev den nya världens bäs

ta present hem till den gamla, och sedan 50 år fort

sätter nu CLOETTA att förse i första hand Sve

rige med varan. 

Ciaettay 
Nordens a/ds/a men modernaste 
t il/ver/cn in g. Finn es _ övera KL 

H 
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