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BYGGE OCH BO 

SPARSAMHET — DET 
är ordet för dagen, parollen, 
som skall föra oss ur mod
löshetens träsk upp till för e
tagsamhetens och arbets
glädjens ljusa vidder. Spar
samhet står också jämte 
ändamålsenlighet och skön
het som ett oskrivet motto 
över den svenska utställning 
i Liljevalchs konsthall, 
som kronprinsen i l ördags 
skänkte sin välgångsönskan. 
Bygge och Bo är en utställ
ning för fackmän, som här 
kunna tillägna sig de nyaste 
erfarenheterna på området. 
Men samtidigt har den så 
mycket att lära lekmännen, 
som drömma om en egen 
stuga eller spm få nöja sig 
med att bo i andras byggen, 
att Idun velat ge sina läsare 
en så målande bild som 
möjligt av utställningen. 
Och de många ute i byg-
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H O S  N Å G R A  B Y G G E  O C H  B O - M Ä N  

Ingenjör Axel Adling. Ingenjör Petrus Wretblad. Arkitekt Johannes Dahl. Arkitekt John Åkerlund. 

INGENJÖR AXEL ADLING, ORDFO 
rande i Stockholms Byggnadsingen jorsfor-
ening, vilken står som anordnare av Bygge 
och Bo och byggnadskurserna, är som bekant 
chef för en Stockholms mest kända byggnads
byråer. Hr Adling omnämner för I duns med
arbetare, som sökt upp honom och några an
dra av Bygge och Bos män, att Stockholm 
under de senaste åren fått i genomsnitt 300 
nybyggda rum om året och att byggnadsverk
samheten e fter den långa avdommngspenoden 
sedan tiden före världskriget nu börjar kom
ma in i normala banor. Man talar sa mycket, 
fortsätter hr Adling, om den krämarupp-
fattning, som husbyggarna ha om bostads
frågan. Men sanningen är nog den, att 1 
bygge och bofrågor tycker sig var och 
en förstå allt bäst själv. — Jag halter 
med den tyske Stadtbaurat, som falide ytt
randet: Det är lätt att bygga hus men svart 
att lära folk bo i dem. På hemkonstens om
råde har ju gjorts en del i Sverige, men det 
återstår ännu ofantligt mycket. Vad bygg
nadsyrket beträffar, vill jag inte förneka att 
det industriellt sett är illa ordnat. Undervis 
ningen är tämligen defekt, våra yrkesskoloi 
äro knapphändiga, och även om vi ha tekniskt 
skickliga fackmän, är byggnadsindustrien in
gen permanent industri. Men Kom byggdes 
ej på en dag och vi få väl genom daglig 
ånger och bättring förkovra oss! Utställnin
gen just nu är ett bevis pa b otförsöken. Spe
kulationsbyggandet, vars sista period vi upp
levde 1911—13 i Stockholm, är nu slut for 
lång tid framåt, menar hr Adling. Nu upp
stå icke mera kasärner, uppförda av en bygg-
herre, utan det är i stället de små husbygge
nas tid som nu ingått. Ett tidens tecken äi 
förresten, att man mitt i en storstad som 
Stockholm, vid Upplandsgatan, byggt upp så 
låga hus som 3-våningshus .. . 

Det är tekniske konsulenten i Kommerse
kollegium, ingenjör Petrus Wretblad, som har 
det ansvarsfulla värvet att vara kommissarie 
för Bygge och Bo och som därjämte organi
serar och leder byggnadskurserna och bygg
nadsstämman, som hållas i samband med ut
ställningen. Till den hantverkets renässans, 
varpå den nu pågående byggnadsutställningen 
är ett talande bevis, har ingenjör Wretblad 
bidragit på ett storslaget sätt. Det var han 
som på ej mindre än 106 platser i Sv erige an
ordnade Hantverkets dag, den 4 sept. 1920, 
med bl. a. 42 tombolor, han har organiserat 
sex hantverksstämmor, av vilka den senaste i 
Malmö 1921 räkn ade 800 deltagare, och förut 

har han under sex år verkat som ombud och 
sekreterare i hantverksorganisationen. 

Den svenska arbetaren är i stort sett för
träfflig — menar hr Wretblad — man kan 
verkligen hos oss tala om intelligensindustri. 
Det klagades under krigsåren så mycket över 
arbetarnas slöseri och andra ovanor. Men det 
är bara de sämre individerna, utskottet, som 
väcka dessa ogynnsamma omdömen. Den 
driftiga kärnstammen, som lever sitt lugna, 
idoga liv, den hör man inte av, odh därför 
tänker man inte alltid pa att den existerar. 
Och hr Wretblad berättar hur han år 1920 
reste till en Exhibition of Household Things 
i London för att lära av engelskt hantverk odh 
samtidigt visa engelsmännen " vacker vardags
vara" från Sverige. Där fick han vara med 
0111 den surprisen, att det inte fanns något 
engelskt hantverk att tala om. Det svenska 
konsthantverket gjorde i gengäld succès, och 
hr Wretblad upptäckte, att svenska arbetare 
— skräddare, snickare och vad de nu tillhör
de för yrke — voro ofantligt uppskattade i 
London, därför att de voro så intresserade 
av sitt yrke och hade en så konstnärlig upp
fattning. . o , , • 

Varför är det så dyrt att bo 1 vart land 1 
jämförelse med andra länder? frågar man sig 
ofta. Hr Wretblad har strax svaret till hands. 
Det beror mycket på de klimatiska förhållan
dena, som kräva varma, välbyggda hus och sa 
ha vi svenskar så stora pretentioner. Se t. ex. 
på Köpenhamn. Även i mycket goda hus 
finner man där trätrappor, vilket aldrig kan 
tänkas hos oss numera — det finns inga 
innanfönster, och väggarna äro betydligt 
tunnare än våra. All den komfort svensken 
får, garderober o. d. får han betala. På tal 
om värmen berättar hr Wretblad om en del 
intressanta resultat, som ingenjörsvetenskaps

akademien kommit till på det bränsletekniska 
området och som utställningsbesökarna kunna 
studera. I köken Sverige runt utnyttjas ännu 
endast upp till 10 pro cent av spisvärmen. Nu 
visar man på Bygge och Bo en del nyheter, 
varigenom 40—50 procent av spisvärmen kun
na tillvaratagas. Då man betänker at t 40 pro
cent av den i hela landet förbrukade bränsle
mängden kommer pa hushallens lott, förstai 
man den nationalekonomiska betydelsen av 
dessa bränslebesparingsmedel. 

iiiiiiiiiiinmimiiH 

I Nästa nummer av Idun blir ett utuid- § 
I gat 32-sidigt specialnummer, i likhet | 
I med detta nummer ägnat åt Bygge \ 
I och Do. En hel del detaljer, som icke | 
I nu med hunnits på grund av den korta i 
I tiden före pressläggningen, komma \ 
\ där att behandlas i text och bild. 1 | 
1 detta kommande nummer skall Idun | 
1 även lämna en lista på goda adresser | 
Ï och inköpskällor för dem, som stå i | 
i: begrepp att sätta bo i eget bygge. = 

Hembygdsvården är också representerad 
på utställningen, och d enna avdelning har ord
nats av arkitekt John Åkerlund i Industri
förbundet, som är sekreterare i Samfundet 
för Hembygdsvård. Samfundet, som nu har 
fem år på nacken, hör inte till de bullersam
ma, men det verkar i tysthet i sin sträva n för 
ändamålsenlighet, skönhet och pietet mot 
gamla goda traditioner. 

— Vi observeras nog ej så mycket, säger 
hr Åkerlund, ty vi opponera inte. Vi försöka 
få fatt i de beslutande myndigheterna, ̂  gripa 
in då något är i görningen och s öka nå vårt 
mål genom att vända oss till producenterna. 
Så t. ex. hålla vi föredrag för stadsfullmäk
tige i städerna, vi ä ro rådgivare för en hel del 
byggnadsnämnder och vi hålla byggmästar
kurser. Det är ej esteteri vi arbeta för utan 
för en förnuftig planläggning av byggnader. 
Ofta få vi vederbörande över p å vår sida, då 
det visar sig, a tt en rationellare planläggning 
gör huset billigare att bygga, sedan får bygg
herren på köpet glädjen att rummen tack vare 
planmässigheten bli vackrare. 

Men också textilier och annan slöjd om
huldas av Hembygdsvården. Och hr Åker
lund berättar att tack vare hemslöjdsrörelsen 
och folkhögskolorna syssla inte de unga flic
korna ute i bygderna nu så mycket som förr 
med mer eller mindre hemska bonader och 
andra "prydnadsarbeten", i stället utföra de 
en enhetlig textil utsmyckning till ett rum, 
ting som ha ändamålsenlighetens skönhet över 
S1g-

Liksom så många andra fackmän anser ar
kitekt Åkerlund, att vi svenskar ha mest att 
lära av England, då det gäller att bygga 
praktiska bostäder. Men svenskarna ha några 
egenheter — eller fördomar, — som försvåra 
arbetet för herrar arkitekter och byggmästare. 
Först och främst kommer då kärleken till fi
len. När engelsmannen, som framför allt äl
skar lugna rum med en ingång, bygger fyra 
rum bredvid varandra, vart och ett med en 
dörr ut till korridoren utanför, slopar sven-

: Iduns byrå och expedition, 
Mästersamuelsgatan 45, Stockholm. 

!  nu. f  : 

Iduns prenumerationspris 
Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 

Helt år Kr. 15: — 
Halvt år 
Kvartal 
Manad 

4: 25 
1: 59 

Idun B, praktuppl. med julnummer: 

Helt år Kr. 19: 50 
Halvt år 10: — 
Kvartal 5:25 
Månad » 2  : — 

luns annonspris: 
Pr millimeter enkel spalt: 

Utländska annonser: 
45 öre efter text., 50 öre 
å textsida, 20 % förh. 
för särsk. begärd plats. 

35 öre efter text. 40 
öre å textsida. Bestämd 
pl. 20 % förh. Led. pl. 
o. Platssökande 25 öre. 

— 4 42 — 



55^5) 

KVALITET I HEMMET. AV GREGOR PAULSSON 
ATT STRÄVANDENA FÖR HEM-

mets förbättring under de senaste åren kom
mit att intaga centralplatsen i den sociala 
diskussionen är ett tecken, alla mörka spå
domar till trots, att vi nu gå mot bättre ti
der för mänskorna. Hela den diskussion om 
sociala frågor, som under de senaste åren 
förts och alla de åtgärder som därav föran
letts, h a haft en mera offentlig betydelse, de 
lia lagt den nödvändiga för alla mänskor ge
mensamma grundvalen för en förbättrad livs
föring. Men många ha ansett dem som icke 

sken korridoren och anbringar dörrar mellan 
alla fyra rummen, vilket har den nackdelen, 
att man får ont om hela, lugna väggar. Den 
svenska smaken kräver vidare, att fönstret 
sättes mitt på rumsväggen, varigenom man 
får mörka hörn. Dessa undviker engelsman
nen genom att placera fönstret i ena hörnet 
så att han får ljus över hela rummet. 

Kärleken till filen gör också, att i ett fler
familjshus en svensk familj ogärna förläg
ger sin fyra rumslägenhet till två våningar i 
stil med det engelska bostadsschemat : kök 
och v ardagsrum på nedre botten, s ovrummen 
en trappa upp. I ett svenskt flerfamiljshus 
köper m an våningarna i horisontalplanet, vil
ket kan medföra och ofta medför juridiskt 
trassel, eftersom ingen av bostadsinnehavarna 
äger varken grund eller tak till sin lägenhet. 
I England, där bostadslägenheterna i dessa 
fall byggas i höjden, bredvid varandra, und
går man dessa svårigheter utan att trevnaden 
lider därpå. Till på köpet bli familjehus, 
byggda intill varandra, billigare genom att 
kostnaderna för gemensamma väggar delas 
och ge nom de minskade rörledningarna. Alla 
dessa smakegenheter höra nog samman med 
de små förhållanden, som rått hos oss. Dock 
ser det ut som om de yngre generationerna ej 
skulle h ålla så styvt på "filen" som det äldre 
släktet. I Göteborg och på Lidingön har man 
på se nare tid börjat bygga familjehus enligt 
engelskt mönster och till vederbörandes be
låtenhet. 

* 

Arkitekt Johannes Dahl h ar under den se
naste veckan bokstavligen kämpat i rök och 
damm för Bygge och Bo. Det är nämligen 
han, som är utställningens arrangör, och i 
denna egenskap får han nog i dessa dagar 
höra många vackra ord. Att göra 150 utstäl
lare till lags och samtidigt åstadkomma en 
estetiskt tilltalande och väl avvägd utställning 
är ingen lätt sak, men tillfredsställelsen inför 
det lyckade resultatet uppväger kanske mö
dorna. Det blir också arkitekt Dahl som jäm
te arkite kt Axel Eriksson kommer att demon
strera utställningen för byggnadskursernas 
deltagare. Hr Dahl betonar att Bygge och Bo 
är a tt betrakta som en byggnadsteknisk v aru-
mässa, d är fackmännen kunna studera hur ett 
modernt bygge kommer till, från grunden till 
taket, och få del av alla nya uppslag. Som 
åskådningsmaterial för byggmästare från skil
da d elar av landet bör Bygge och Bo kunna 
verka för ett planmässigare och vackrare 
byggnadssätt och ekonomisering både i fråga 
om byggm aterial och hemmens inredning. Det 
svenska byggnadsmaterialet är ju framför allt 
trä — betonghus som användas så mycket t. ex. 
i Amerika ställa sig för dyra här, då betong ej 
är värmeisolerande och kräver dyra värme
apparater — och en hel de l nyheter just i t rä
konstruktioner visas. R. 

Gregor Paulssön. 

vidkommande de enskilda individerna. Nu 
har man kommit fram till huvudsaken, till 
alla de små byggnader som d e enskilda män
skorna och familjerna resa åt sig, de små 
världar där var och en har sitt ankarfäste. 

Detta är betydelsefullt och skickelsedigert. 
Ty därmed är en möjlighet given att skaffa 
samhället något av den sans och ro, som fanns 
under den gamla goda tiden. I den tid vi 
nyss passerat, hade man för alla offentliga 
frågor helt och hållet glömt bort privatlivet, 
vars förbättring ju dock ytterst var avsedd. 
Sak samma med näringslivet. Uppfinningar 
gjordes, tekniken utvecklades, produktionen 
ökades i en oerhörd grad, sagolika ekonomi
ska vinster uppkommo, men man glömde un
der denna framstegsprocess bort målet för 
det hela, d e varor som den enskilde individen 
skulle bruka och som skulle bilda ramen 
kring hans liv. Därför försämrades varorna 
i betänklig grad, de blevo visserli gen billigare, 
men kvaliteten försvann och slutligen tog 
skräpet överhand. Näppeligen komma några 
av de möbler, som nu köpas i dç genomsnitt
liga möbelaffärerna, att som förut skedde gå 
i arv generation efter generation. De komma 
att kastas undan, inte bara därför att de äro 
fula, utan därför att de också i de flesta fall 
äro dåliga. Trots vår obeskrivliga utveckling 
hade man för ett halvsekel sedan, om man 
undantar de minst bemedlade klas serna, i allt 
som rörde hemmet en högre levnadsstandard. 
Det är denna vi måste vinna tillbaka, o ch vi 
måste därjämte se till att arbetarklassen vid 
höjningen av sin levnadsstandard icke gör 
om samma beklagliga misstag som det ovan 
berörda. 

Vi måste eftersträva en högre kvalitet i 
vår konsumtion, men icke en lyxkvalitet utan 
en som är oupplösligt förbunden med enkel-

ijiiiimiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiimiiiiiiiiiitiijiiiiiiiiiiig 

i En barnavårdskurs, skriven av den i 
I kände barnläkaren dr Arthur Fürsten- i 
I berg, e n kurs i sjukvård för h emmet, \ 
I författad av Röda Korset, med in- i 
= struktiva bilder, nya matrecept och \ 
I hushållstekniska artiklar av fru Ida | 
I Högstedt, Sveriges främsta matexpert, i 
I — se där några av de praktiska och jj 

I lärorika serier, som nu pågå i denna i 
i tidning. Men Idun — de bildade i 
Ï husmödrarnas och yrkeskvinnornas j 
I veckotidning — håller dessutom sina § 
i läsare à jour med vad som rör sig jj 
i inom konst, teater, litteratur o . musik, jj 

het. Vi måste t. ex. bannlysa alla de fullkom
ligt onödiga möbeltyper som uppkommit un
der 1800-talet, vi måste lämna den vana att 
till enkla bostäder överföra lyxmöbler från 
de högsta sociala skikten, som ännu är allmän 
regel. I själva verket kan ju ett hem bestå 
av ett fåtal möbeltyper, endast man väljer 
dem ur praktisk synpunkt, ser till att ett verk
ligt behov f inns för dem. För att endast taga 
ett enda exempel är skrivbordet i 99 av 100 
hem en lyxmöbel, emedan de få skrivgöro-
mål som privat förekomma lika väl kunna 
göras vid klaffen av en chiffon jer eller sek
retärbyrå, möbler vilka ju samtidigt äro nöd
vändiga förvaringsmöbler. Skrivbordet skrä
par alltid, där det ej är rummets centralmö
bel, vilket det nästan aldrig är i de mindre 
hemmen. Går man igenom olika möbeltyper 
ur denna synpunkt och utvidgar man gransk
ningen jämväl till rwwwtyper, skall man finna 
hur mycket onödigt vi dras med och hur 
detta onödiga ger otrevnad och en falsk prä
gel. 

Oskiljaktlig med detta krav på en med en
kelhet och gedigenhet förenad kvalitet är 
strävan att åstadkomma en god form i våra 
möbler odh andra bruksföremål. Ja, man kan 
rent av säga, att det är de estetiska reform
rörelserna som fött alla andra. Slagordet 
skönhet för alla, konsten åt folket, vackrare 
vardagsvaror, få icke uppfattas som präglade 
av blott es tetiska rörelser, de se till de konst
närliga värdenas etiska betydelse. Och detta 
är väsentligt och riktigt. I en oändlig kedja 
påverkar skönheten hela livet och samhället. 
Hade mänskorna en god smak, ett kvalitets
sinne, skul le detta gripa tag i den ena länken 
efter den andra. Skräp- och basarartiklar 
skulle inte finna köpare, nöjena skulle för
ädlas, gatomas skyltfönster Skulle prydas av 
bättre varor, offentliga byggnader skulle bli 
bättre, bostäderna skulle höjas, arbetslokalerna 
bli trevligare, en mängd fullständigt onödig, 
ja skadlig produktion skulle förhindras, livet 
skulle få en lugnare rytm, värdigt arbete och 
värdig vila skulle fylla det. 

För att detta tillstånd skall uppnås, och 
det kan uppnås och måste uppnås för den 
mänskliga solidaritetens skull, fordras att kon
sumenterna genom självuppfostran lära ' sig 
att ställa högre krav på produktionen och 
att var och en i sin stad vid sina inköp skaffar 
endast högvärdiga varor och att de som där
till hava tillfälle oc'h intresse aktivt stödja 
de föreningar som i vårt land arbeta för att 
förädla produktionen, söka åstadkomma en så 
att säga kulturell produktion: Svenska slöjd
föreningen, den äldsta och ur vilken alla spe
cialförbunden ha utvecklat sig, hemslöjdsför
eningarna, Samfundet för hembygdsvård 
m. fl., vilka på parallella l injer utan konkur
rens söka uppnå samma mål, Svenska slöjd
föreningen genom att konstnärligt förkovra 
industri och hantverk, hemslöjdsföreningarna 
genom att återuppväcka och ge livskraft åt 
allmogeslöjden, Samfundet för hembygds
vård genom att i främsta rummet sträva efter 
bättre bebyggelse på landsbygden. Med kon
sumenternas hjälp skola de då kanske en 
gång uppnå ett tillstånd, då icke längre som 
nu hälften av världens produktion är ägnad 
åt nöjesartiklar, mindervärdigt basarskräp, 
vapen och annat som inkräktar på motsva
rande köp- och arbetskrafter, vilka kunnat 
användas till vär digare. 

I H- E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL [ 
* • 
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L I T E T  O M  A L B E R T  E N G S T R Ö M  
A P R O P Å  D E T  S E N A S T E  A  K  A  D  E  M  I V A L E  f .  

VÅR STÖRSTE NU LEVANDE HUMO-
rist, Albert Engströms, inval i Svenska Aka
demien har som bekant orsakat en smula 
opposition hos vissa pressorgan. På en del 
håll — särskilt de något stelnat gammalradi
kalas — liar man liksom spå rat en rädsla för, 
att Svenska Akademien skulle bli allt för po
pulär genom Engströms inval, under det man 
på den andra kanten — inom d et frireligiösa 
lägret — fruktat det rakt motsatta, ja, ropat 
att Akademien riskerade att bli en härd för 
gudlöshet, sedan den fruktade gisslaren och 
satirikern inbjudits att slå sig ned i en av 
dess fåtöljer. 

Man har visserligen inte kunnat eller va-
gat bestrida hans snille, men, har det hetat 
på detta håll : "Den onde är också ett snille, 
men icke har man velat ha in honom i aka
demien." 

Slutligen har man inom de strängt forma
listiskas läger funnit den store skämtaren och 
dock allvarssägaren vara allt för "oakade
misk". Som om han icke på sätt och vis re
dan skulle vara akademiskt hallstämplad, då 
ju Konstakademien på hans 50-arsdag kallade 
honom till sin ledamot. 

Under tiden har föremålet för dessa ut
läggningar gått omkring och tagit hela saken 
med den mest fullkomliga ro. Själv har Al
bert Engström inte lagt två strå i kors för 
att komma in i akademien. Jag minns, hur 
han, då det bland hans vänner började bli 
bekant, att akademien hade sina blickar rik
tade på honom, en afton sade till mig: 

— För min egen del är jag lika glad, om 
jag kommer in i akademien eller inte. Men 
jag vill inte sätta mig däremot, om valet skulle 
falla på mig, emedan jag vet, att det skulle 
göra min gamle far glad... 

För dem, vilka opartiskt se på sa ken är det 
alldeles tydligt, att det länder Svenska Aka
demien till heder att inom sin krets ha fått 
den måhända mästerligaste utformare av 
svensk prosa, som för närvarande lever inom 
vårt land. En gärd av rättvisa åt den mest 
svenske av alla nu skrivande svenska förfat
tare. Han som är så svensk, att det t. o. m. 
märks, när han skriver på grekiska om fran
ska konstföremål. 

Här är inte platsen att värdesätta Albert 
Engströms författargärning — den lika litet 
som hans artistiska. Men för min ringa del 
anser jag, att det mest träffande omdömet 
om Albert Engström fälldes av hans nyss-
blivna kollega inom aka demien, kritikern, pro
fessor Fredrik Böök, när denne i en enquête 
för ett par år sedan yttrade: 

"Jag tror, att Albert Engström som konst
när tål att jämföras med Bellman; som per
sonlighet är han för mig intressantare. En 
av de djupaste malmådrorna i svenskt väsen 
går hos honom upp i dagsljuset. Det finnes 
icke många svenska författare, som med så 
stort lugn kunna vänta eftervärldens dom — 
att han kommer att bli räknad bland vårt lyn
nes klassiska s kildrare, bland vår prosas mä
stare, därom tvivlar jag icke en sekund." 

När man läser detta är det ju onekligen e n 
smula groteskt att tänka på, det invalet i aka
demien av en diktare, som får ett dylikt vits
ord av vår nuvarande mest uppmärksam
made kritiker, blivit föremål för klander. 

* 

Svensk är Albert Engström framförallt och 

S 
Itäl 

i 

nat med förtroende vända sig och som de a\ -
guda. „ 

Jag minns, på tal härom, när Albert lång
ström fyllde 50 år. Han hyllades med en ban
kett på Hasselbacken, där en hel del av vad 
Sverige äger ypperst inom konst, litteratui 
och rang med en prins i spetsen hyllade ho
nom. 

svensk av den speciellt småländska sorten.^ Ty 
visserligen har Albert Engström bott många 
år av sitt liv i Roslagen och där hämtat mo
tiv till de ssa skildringar, som smaka av havs
vattnets friska sälta och skärgårdsbrisens ilar, 
men smålänning är och förblir han. Hans 
kynne har för alltid fått sin s tämpel av denna 
karga men härliga och stolta näjd — enbusk-
landet, där det sega, viljestarka och nöjsam
ma folket bor, där vinden spe lar s ina melodier 
över moar och myrar, där det som Albert 
Engström själv brukar säga, "doftar av snus 
och trolldom och fanstyg", men där folket 
inte desto mindre har Gud fader i hjärtat och 
humorns blänkande pärla djupast i botten på 
själarna. 

Albert Engström är som bekant född i Lön-
neberga, en station på Nässjö-Oskarshamns 
järnväg, där det karaktäristiska för naturen 
är de väldiga vitstammiga björkarna och de 
trollska, mörka skogstjärnarna, där det susar 
av mystik och vildmarksromantik. 

Senare i tiden flyttade han med sina för
äldrar till Hult, som är en annan station på 
samma banlinje och där dessa ännu bo. På 
tal om Albert Engströms och hans föräldrar 
har det alltid rått ett alldeles sä rskilt gott för
hållande mellan dessa och deras barn. Hans 
mor har förresten alltid varit ett slags föresyn 
och hjälpare för hela hemtrakten, till vilken 
alla vänt sig, om det gällt ett gott, praktiskt 
råd eller att få annan hjälp. Hon förbinder 
skogsarbetare, som råkat ut för något olycks
fall med samma villighet, so m hon ger bond
gummorna praktiska anvisningar beträffande 
hushållet. Jag minns en gång, hur en kolare 
råkat falla ner i en brinnande mila och halvt 
ihjälbrändes. Långt var det till stad och lä
kare men den brände arbetaren fördes till 
fru Engström, som mycket riktigt också räd
dade hans liv. 

Fadern har alltid varit sina barns äldre 
kamrat, till vilken de i livets alla skiften kun-

Albert har just aldrig varit någon mera 
framstående festtalare, men så mycket vack
rare blev intrycket, när han reste sig och pa 
sitt kärva, rättframma sätt riktade ett tack 
till sina föräldrar. Och jag minns ännu orda
grant hans slutord: 

—Jag är gammalmodig nog att tro på kraf
ten hos goda och vackra tankar och jag 
vet, vad jag i detta fall har mina föräldrar 
att tacka för... 

Det är en man med dylika tänkesätt, som 
en frireligiös tidning jämställde med "den 
onde", när bladet i ifråga yttrade sig om det 
senaste akademivalet ! 

Det är ju rätt vanligt att humorister och 
särskilt de med sat irisk anstrykning börja som 
lyriker. Humor är ju bara en annan sida av 
ett patos. 

Albert Engström har haft samma utveck
ling. I själva verket var han i sin ungdom 
rätt sentimental. Han har en gång berättat 
mig om den första dikt han fick publicerad. 
Den stod att läsa i Eksjö-Tidningen och har 
sin historia. Prästen i hans församling hade 
fått kännedom om att den 16-årige gymnasis
ten fabricerade riktigt nätta verser. När så 
en flicka — en småskollärarinna i församlin
gen — dog, bad pastorn Albert att skriva en 
dikt till hennes begravning. Den stac kars lä
rarinnan, som för resten led av lupus, var inte 
vacker, brukar Albert berätta. Men hon var 
skön ändå, emedan hon menade så vackert 
med sitt liv och sin livsgärning, brukar han 
tillägga. 

Den unge gymnasisten effektuerade emel
lertid beställningen och resultatet blev en dikt, 
ur vilken jag som ett personhistoriskt doku
ment tillåter mig citera sista strofen: 

"Klaga ickc, friden har hon vunnit. 
Sörj ej ! Hennes trötta ande hunnit 
Till en evig sällhets ljusa fröjder, 
Hennes längtans ljusomgjutna höjder." 

Detta var således det första publicerade 
alstret av den musa, vars av attiskt salt 
mängda hexametrar vi nu för tiden bruka fa 
njuta av i "Strix". 

Det publicerade alstret numro två blev pa 
prosa — en halvt mystisk novellett, som in
fördes i Oscarshamns-Posten. Och med den 
följde det första honoraret — hela 2 kr 50 
öre. 

Säkerligen drömde inte den gamle redak
tören C. O. F. Sewerin i Oscarshamns-Posten, 
att det var en blivande ledamot av Svenska 
Akademien, en a v de 18, som den gången fick 
sin första diktarlön av honom. 

— Det gaget var i alla fall högre än det, 
som enligt gällande markegångstaxa betalades 
i E ksjö. Ty för mina följande opera fick jag 
inte mera än 1: 50 per novellett, brukar Albert 
Engström berätta. 

* 

Jag minns första gången jag träffade Al
bert Engström. Det var en natt med skälvan
de månsken över Kalmarsundets vatt rade vå-
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ID UNS 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, fr. 11 :r 17.) 

LIKA LITET FÖLL DET DOCK Gi
vetvis h enne in att göra gemensam sak med 
de oförvitliga, som hängde en kvarnsten 
av sedlig fördömelse kring halsen på en
var, som lade sitt liv på sidan om bås 
och skrank. 

Sttudentskornas majoritet konstaterade 
snart att »dalklockan» saknade tempera
ment, och hon erkände villigt att jämfört 
med deras hennes känsloskala var ohjälp
ligt för smal. De voro för övrigt en lustig 
art! I samtal gåvo de sig gärna skäl av 
att vara hårdknäckta psykologiska chara-
der, men »mitt första» och »mitt andra» voro 
inte särdeles komplicerade ting. Mestadels 
voro de genompyrda av erotik, men gick 
en åstad och gifte sig, då omtalades hon 
strax med något av medlidandet med ett 
slaktfår och föraktet för en avfälling. 

Ännu ett år gick, utan att någonting 
hände Ester Lyckhammer, blott kunde hon 
ibland övermannas av en så tung, besviken 
trötthetskänsla. Här gick hon nu i s itt stu
diearbete, tränade sina tankar och slipade 
sitt språk, men tjänade det egentligen till 

gor å den romantiska klippön Blå Jungfrun) 
där Verner von Heidenstam firade sitt 
bröllop i kretsen av vänner och yrkesbröder. 
Jag var med i egenskap av referent och jag 
minns det underbara intrycket av alla celebri
teterna i vita togor och med murgrönskransar-
na på sina hjässor. Albert bar förresten sin 
murgrönskrans kring slokhatten. Och jag 
minns Fröding med den tungsinta blicken 
följa de dallrande månreflexerna på vattnets 
mörka yta. 

Sedan dess ha vi ofta tältat tillsammans 
under färden utefter livets stora landsväg. Vid 
något tillfälle skall jag skildra ett roligt här
nadståg genom Skånelandet till "Köngens 
Köbenhavn". Genom Hälsingborg och Malmö 
gick f ärden dit och där kamperade vi tillsam
mans med konstnären Hilding Nyman, den 
sedan omkomne Grönlandsforskaren Mylius 
Erichsen samt den ännu som jag hoppas friskt 
levande arktiske forskaren Knud Rasmussen 
— e n av Albert Engströms bästa och mest 
trofasta danska vänner. Liksom doktor Erik 
Axel Karlfeldt, stjärnforskaren och lifförsäk-
ringsmannen dr Nordenmark samt general
direktören Herman Rydin, konstnären Bruno 
Liljefors, dr Lundbohm, förr i Kiruna, samt 
landshövdingarna Bergström och Murray 
höra till den intimare svenska vänkretsen. 
Likaledes var Zorn, så länge han levde, en 
av Engströms bästa vänner. 

Så några ord om privatmannen. Vänfast 
har han varit i al la sina dagar. Denne bitande 
satiriker, modige skämtare och allvarsfulle 
sanningssägare, som utan fruktan slår ned på 
allt, som han finner lumpet i världen, är bland 
sina vänner den älskvärdaste och mest god
modige m an. Han äger ett barns goda hjärta 
på samma gång han är en fast och okuvlig 
man — en karl i varje tum. 

Var han går och var han befinner sig är 
han sa mme käcke livsbejakare, som " tål intet 
ont i världen, men är glad åt allt got t". Sam
me allva rlige man, som tänker och vill allvar
ligt, men hos vilken det glittrar något soligt 
och varmt innerst i ögonvrån. 

HERM. SELDENER. 

något? Var hon inte snart duglig att göra 
en insats, den måtte vara aldrig så ringa, 
i levande livet, när skulle väl hennes dag 
komma? 

En dag gick hon från en föreläsning 
i en stark känsla av just denna ofruktbar
het och i en intensiv beslutsamhet att hon 
dock, kosta vad det ville, så fort denna 
examen var klar, skulle rädda ett innehåll 
åt sin tillvaro, och ställa sig på öppen 
krigsfot med allt det, som gör livet smått 
och erbarmligt. 

Kommen utanför ett blomsterhandelsfön
ster erinrade hon sig att det var Vanda 
Erlings födelsedag och att hon måste ha 
något med och gå dit upp. De hade skilts 
som närapå ovänner häromdagen, men fe
let var hennes eget. Hon hade varit trött 
och blivit helt uppbragt över deras för
slag att hon skulle medverka på en basar 
med att klädd i sin sockendräkt berätta 
bygdemålshistorier. Efteråt hade hon snart 
insett att de säkert inte alls förstått att 
det kunnat ligga något sårande däri. 

När hon nu kom dit upp var Vanda 
upptagen av att ordna för middagen och 
lämnade henne att hålla sällskap med sig 
själv inne i docentens rum. Där kröp hon 
upp i hans stora skrivstol och begagnade 
tillfället att sätta om sitt hår, vilket var 
en snabb och enkel procedur. På skriv
bordet låg en tidskrift uppslagen, ett täm
ligen nytt organ för en ideell sammanslut
ning ur de båda vänsterpartierna. Hon ög
nade igenom de första sidorna och fast
nade därpå vid en artikel, vars originella 
rubrik var det gammaltestamentliga ordet: 
Bättre ett fat kål med kärlek än en gödd 
oxe med hat. 

Allteftersom hon läste höjdes färgen på 
hennes kinder, och hon kände motstånds-
löst tårarna tränga fram. Här var ju sva
ret på hennes tysta rop — här fanns hand
lingskraft, här fanns blå hänförelse och röd 
harm och här var en kraft som slog utan 
att väja, slog för att värna kärleken i mänsk
ligheten och få den upp i högsätet! Här 
var inte läran om frihet och broderskap 
urvattnad, så den förlorat sin sälta. Det 
steg i hennes bröst en hittills okänd, obe
skrivlig känsla, — så måste det vara att 
vandra i månader i polartrakter och änt
ligen få se solen! Vem hade skrivit detta? 
Tord Eliasson stod det inunder. 

Hon vaknade upp först vid att både vär
den och värdinnan och bakom dem magi
ster Veländer, som gjorde skäl för sitt ök
namn »Tråckeltrån», stodo i dörröppningen 
och skrattade. »Kära Ester, vad går åt 
dig? Du ser ut som du kunde börja tala 
med tungor när som helst! Är det verkligen 
Eliassons utbrott som gjort ett sådant in
tryck?» 

»Eliasson?» sade Vanda, »är inte han 
en av dina skolkamrater, Harald? Den där 
egendomliga kurren, som är medicinman 
uppe i Heisingland och är socialist? Förr 
var han här någon gång, men se'n han 
blev gift hör man aldrig till honom.» 

»Ah, Vanda, var tyst, om du vill göra 
mig till viljes!» Ester stoppade fingrarna i 
öronen. »Om den människan vill jag helst 
inte veta ett smul!» — 

Den påföljande sommaren for Ester först 

hem för att fira Ihomas bröllop med hans 
barndomstycke, länsmannens lilla knubbi
ga Gunhild, sedan med docenten Erlings 
till Normandie. 

»Och där skulle det varit en smal sak 
att gifta bort henne, — med en verkligt 
nobel och kultiverad skotte», sade Vanda 
vid hemkomsten, »men att presentera hen
ne en friare är lika tacksamt som att bjuda 
en död på symfonikonsert!» 

V. MANNEN OCH HANS ÖVERMAN. 

Om det som här blott kommer att bilda 
en utgångspunkt, kunde man önska att nå
gon skarp och specialiserad äktenskaps
psykolog ville ge en ingående utredning. 
Ämnet vore : Motiven till de många sam
liv, som i de stora sjukhusens miljö bliva 
till mellan läkare och sköterskor, och om 
vilkas resultat man nödgas säga att det 
till stor del är långt ifrån lyckligt. I de 
flesta fall sättes kanhända stenen i rull
ning av samma enkla känsla, som kommer 
kvinnor på krigsskådeplatser att utöva en 
så stark verkan på männen. Den åtmin
stone partikulära isoleringen, ansvarets oer
hörda tyngd, lidandets närhet och orga
nisationens livlösa mekanik, allt detta kom
mer att utgöra en mörk och beklämmande 
bakgrund, mot vilken kvinnligheten, icke 
minst inkapslad i blått och vitt, framstår 
mångdubbelt ljus och lockande. 

Man har emellanåt hört människor för-
trytsamt reservera sig mot att vår sjukskö
terskekår i viss mån kommit att utgöra en 
samlingsplats för så många av s. k. olyck
lig kärlek brända och knäckta existenser. 
Detta är dock ett felaktigt omdöme, ty 
ingenting kan göra en kvinna mera skic
kad att oegennyttigt tjäna andra än att 
hava genomvandrat en stor sorg. 

Nej, vida »farligare» äro, och vida längre 
bort från uppgiftens höghet, stå de obrut
na, de som målmedvetet ikläda sig ljuv
hetens uniform och med frisk aptit på möj
ligheterna skrida till verket. Underläkarne 
äro naturligen de självskrivna objekten, men 
kunna ju inte alltid räcka till, och så få de 
manliga patienterna rycka in. Så länge 
de karboldoftande murarna omsluta pro
jektet är allt ganska gott och illusionerna 
frodiga, men när man sedan träder ut i 
verkligheten, förestår en demaskering. Den 
blå-vita befinnes vara en helt vanlig män
niska, inte barmhärtigare än flertalet an
dra och kanske till på köpet- relativt obil
dad, och så blir det litet synd om bägge 
parterna, och det hela mycket, mycket trå
kigt. 

* 

Ett stycke neråt landet låg en liten 
lustig bygglåde-stad, hållande en medel
tida domkyrka i kjolen och rikligt garne
rad med skvallerspeglar och kaprifolium. 
Det var en utopisk ort för hyresvilliga sva
lor och honungslystna fjärilar, och ett frid
fullt hörn, där iDrädspelsborden och Nya 
Dagligt Allehanda sutto i orubbat bo. 

Längst borta utmed Storgatan stod ett 
skärrappat, långt envåningshus och det be
boddes sedan åtskilliga år tillbaka av en 
fattig, pensionerad kapten vid namn Hög-
feldt och hans familj. Kaptenskan, född 

/Ox Kvalitets-möbler i alla förekommande stilar och prislägen 
*  1  C X / C M C I /  A  à J / S o m  i — a  n  r - » i  ! • ! — k .  «  
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TILL MINNE AV STRAMALJ OCH KRUSEDULLER 

friherrinna Gyllenhaake, hade 
knappast någon sett. På hen
ne kunde nämligen tillämpas 
Selma Lagerlöfs vackra ord, 
att »Vår Herre hade satt en 
skärm för ögonen så att hon 
skulle slippa se vad hon inte 
tålde vid», och hon satt dagar
na igenom, i sällskap med en 
silkespudel och en gustaviansk 
pendyl, inne i sitt kabinett, 
fingrande bland pinnarna på 
en knyppeldyna, den dock al
drig avlämnade några spetsar. 

Men i kök, tvättstuga och 
trädgård regerade gamla 
Berna och lärde utan prut och 
pjåsk 'de f ör sin skönhet om
talade flickorna Högfeldt att 
göra nytta. De voro tre: Hed
vig, Gabrielle och Anne-Marie, 
allesammans nattsvarta, smär
ta och med en omisskännlig 
race i hållning och gång. 
Högmodet tycktes dock sitta 
fast i hela familjen och om
intetgjorde allt umgänge med 
stadens innebyggare, och de 
stackars skönheterna förmoda
des ha en tämligen glädjefat-
tig ungdom. 

En förnäm bofybandsutställning. 

ELMS 

En synnerligen vacker utställning av bokband har varit anordnad i F rit ces 
hovbokhandel. Det är firman P. A. Norstedt & Söner som härmed visar 
till vilken hög nivå den bokkonst nått som utgår från nämnda officin. Det 
är bokband bärande en gedigen smaks prägel för den rike samlaren och enk
lare men dock vackra band för bokvännen med mera begränsade tillgångar. 
Allt bär vittne om stor konstskicklighet, varav bokbinderiets föreståndare 

hr Viktor Åström och hans medarbetare ha all heder. 

B L I R  E L E G A N T  
K E M I S K T  T V Ä T T A D  
E L L E R  F Ä R G A D  H O S  

Eftersom åren gingo blevo 
dock kaptenens pension och 
inkomsten av hans lilla hund-
dressyranstalt alltmera otill
räckliga, och så skickades 
Hedvig ut att vara passopp 
och lektris åt moderns värk-
brutna, grevliga kusin nere i 
Skåne. Det var först menin
gen att skaffa även Gabrielle 
en liknande anställning, men 
så förkylde sig kaptenen och 
fick lunginflammation och 
hon blev hemma och vårda
de honom. 

Då nu doktorn kom upp 
och förklarade honom vara 
utom all fara tillade han: 

> Och så måste jag säga att 
fröken Gabrielle varit en för
träfflig sköterska, så lugn och 
så uthållig!» 

Orden fastnade, och snart 
nog hade Gabrielle klart för 
sig att de voro en fingervis
ning för hennes framtid. Sä
kert skulle det passa henne 
väsentligt mycket bättre än 
att hålla reda på någon gam
mal änkenåds luktflaskor och 
broderade tofflor. 

ÖRCRYTE KEMISKA TVATT'&FARGERI/B'Göteborg 

B Tuppens Zephyr 
och Ni köper ingen annan. 
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DET KAN STUNDOM KÄNNAS TREVLIGT 
att vara hädisk och att få utbrista : "Se här den 
kvinnliga händighetens faror, se här den husliga dyg
dens förfärliga följder!" Bli inte förfärad, älsk
värda läsarinna, som kanske just sitter med en stick
ning i knäet — utropet är naturligtvis bara en pa
radox. Och paradoxen gäller ett särskilt slags smak
lösheter, ypperligt illustrerade i d en rad av Nordiska 
Museets rumsinteriörer, som representerar tiden från 
i860—70—80 oc h fram mot sekelskiftet. Det ger ett 
besynnerligt slags elak njutning att vandra genom 
dessa rum, t. ex. det 1870-talsrum, som återges här. 
Det var på den tiden som beskäftigt folk ville för
bättra världen med mycket enkla recept och som 
man sydde på stramalj för att försköna hemmen. 
Hur uppstod den smakförskämning inom rums
konsten, som började efter i860 och fortsatte till 
— ja till när? — det kan man väl döma om först 
femtio år härefter. En orsak var kanske att väl
ståndet bredde sig också utanför aristokraternas 
krets. Folk blevo rika — och så satte de kruse-
duller på möblerna. Jag får ett annat infall, när jag 
ser all denna välmenta stramaljsöm. Inte sant, det var 

ju på den tiden industrialismen, som ju till a llt annat 
utträngt det gamla goda möbclhantverket, slagit 
igenom och börjat beröva kvinnorna stora fält av de
ras gamla viktiga arbetsområde i hemmet. De kände 
nog på sig, kvinnorna, att det var något i g örningen, 
alt deras händer i m ånga fall blevo liksom sysslolösa 
— men de förstodo ännu inte riktigt vad det var 
frågan om. Så mycket ivrigare' började dessa hän
der syssla och peta och påta. Det gav illusionen av 
att det ännu fanns arbete 110g för dem alla i hem
met. Där sömmades överdrag till små pallar, som 
sattes framför emmastolar för att det skulle se be
kvämt ut, där syddes på stramalj i oändlighet, där 
gjordes snäckramar o. s. v. — hemmet skulle göras 
riktigt inbjudande och ombonat. En tidning, som 
ligger framme i ett rum, ger ju aldrig ett intryck 
av ordentlighet ; 1111 slö jdades det en tidningshållare 
och sattes på väggen — o under av omtanke, att 
riktigt inrama oordentligheten ! I rummets vrår sat
tes étagèrer och aténienner (redan de franska nam
nen smaka onödig prudentlighet!) och där anbragtes 
"prydnadssaker" — en orimlighet redan det, att tala 
om något, som är en "prydnadssak" i och för sig! 

Skrivbordet överflödade av glödritade pappersknivar 
och slöjdade linjaler, och snäckramarna på väggen 
nödgade till uppsättning av blomsterkort. 

M-en de t hjälpte inte. Tiden gick sin obönhörliga 
•gång. De sysslolösa händerna kunde inte blanda 
bort den bistra verkligheten med att sömma på stra
malj. Kvinnorna nu för tiden få antingen sköta sitt 
hem med inga eller få tjänare eller de få utöva ett 
yrke. De ha ingen tid till onödighetcr. De hand
arbeten, de nu förfärdiga, äro antingen nödvändiga 
ting eller de göras av en verklig kärlek till alstret 
och insikt ( ty med vår paradox i början syftade vi 
ju icke ett ögonblick på de härliga spetsar, vävna
der, broderier o. s. v., som stå sig genom tiderna 
— bara på det smaklösa och onödiga). E11 kall 
vind har dragit fram genom tiden och även in i 
hemmen och där sopat bort alla de små pallarna, 
etagererna, antimakasserna, tidningshållarna, som bil
dade ett slags lustig, distraherande vrå, där man 
gömde sig kanske i en hemlig förkänsla av vad som 
skulle komma. Men den goda, enkla smaken växer 
ur strängare levnadsvillkor. Är kanske tiden för 
den inne nu? E. TH. 

1870-talsriimmet i Nordiska museet är i sanning en stramalj-
sömmens apoteos. 

Jämför härmed lugnet och enkelheten i denna moderna interiör 
av C. A. Hörvik. 



L E K  -  S K I S S  A V  L U S S I E  F A G G  
STEN BRIGHTON VAR ETT SNILLE OCH 

sitt sjukhus störste läkare på det kirurgiska om
rådet. 

Ingen kunde som han mitt i allt elände, all sorg, 
sjukdom och i den värsta brådska ändå stå rak och 
stor och orubblig som en fura, vilken breder ut 
Sina grenar vida omkring och skänker ro och för
tröstan men även drar till sig beundrande blickar 
och onda önskningar om att kunna fälla trädet med 
ett brak till marken. 

Han_ var hard också, Sten Brighton. Så hård, att 
nian ej" trodde, en känsla kunde röras inom honom, 
och med en kallblodighet utan like förde han kni
ven. 

Hans far och farfar hade varit stenarbetare från 
Bergslagen, och det var, som om denne sons och 
sonsons hela karaktär hade blivit gjuten i sten. 

För känslor var han främmande — för kärleken 
likaså — och med höjt huvud och ett hånleende på 
läpparna mottog han kvinnans koketteri och ynnest. 

Han hade fostrat sig själv, hade hållit sitt hu
vud högt, och blott högre hade han strävat på så
väl s nillets och vetenskapens väg som ock på mora
lens och renhetens. Vad han måst trampa på un
der vägen, det hade han gjort, men ingenting hade 
varit gott nog för att få honom att stanna. 

Maj Léene var det mjukaste, skiraste väsen, som 
fanns. Hennes far var musiker och hon, som va
rande första barnet, hade fått en stor konstnärs
släkts hela, böljande känslospel. 

Xär hon kom in på Sten Brightons avdelning, 
var det som solen med ens börjat lysa. Alla pati
enter, alla systrar och alla kände hennes närvaro. 
Den värmde och log mot hela världen. Och till och 
med doktor Brighton drogs av en osynlig makt till 
ett visst enskilt rum — det sista i hans rond — till 
ett bortskämt barn, översållat med blommor, böc
ker och gotter samt omringad av tanter och kam
rater så lång dagen var. Han hade börjat längta 
till detta rum, men som förr förde han kniven — 
briljant och utan att darra. 

Varje dag tog doktor Brighton en blomma i nå
gon av Majs vaser och fäste i sitt knapphål. Det 
hade blivit honom en vana, ett livsvillkor. Han 
tog dem med samma rättighet, som han tog instru
menten ur sjuksystrarnas händer. 

Men Sten kunde vara ett stort, dumt barn också. 
Då plockade han ihop alla mjuka, vita björnungar, 
lammungar, kaniner och andra leksaksdjur, han 
kunde få fatt på, ur de allmänna salarna och ra
dade upp dem på Majs schäslong. Snart var hon 
omringad av nästan alla sjukhusets små barn, och 
det var så doktor Brighton mest tjusades av att se 
henne. 

För Maj hade doktor Brighton blivit idealet, 
mannen i hennes liv. Hon kände hur hennes lilla 
oroliga konstnärshjärta, hennes trasiga, ofullkom
nade liv mådde väl av att stå under hans lugna, 
rätta ledning. Hon älskade honom med varje fiber 
i sin kropp, och "Sten, drömkungen, du det bästa, 
godaste av allt", viskade hon för sig själv. 

Doktor Brighton satt vid Majs säng. Det var 
hennes sista dag på sjukhuset, och mor och far 
hade gått hem att hämta hennes kläder för att se
dan taga henne med sig hem. 

"Maj, mitt barn, vi måste träffas! Säg, vill inte 
du det också?" Men Maj bara smekte hans hand 
och kysste den, ty han var ju hennes ideal, hennes 
alla drömmars hjälte, och då skulle man väl inte 
spara på vänligheten. 

Varje dag träffades Maj och Sten, om Sten nå
gon stund kunde komma ifrån sitt ansträngande, 
myckna arbete, och Maj kände hela Stens lugna, 
segervissa balsam för sin livliga själ, och som Sten 
förut tagit blommorna ur hennes vas, så tog han 
nu hennes alla känslor, hennes hela kärlek, och 
gång på gång böjde han sig ned och kysste hennes 
röda mun. Och det fick han, ty för Maj var han 
hennes halva jag. Hon var ingenting utan honom. 

När ett år hade gått, och snön föll på den första 
sommaren, hade Maj i sin fantasi vävt in honom 
i ett nät av lycka. Men nätet började trycka dok
tor Brighton, och blott högre och högre strävade 
han alltjämt. Ingenting var gott nog. Maj val
bara ett led i hans utveckling. 

"Maj, mitt barn", säger Sten ännu en gång, och 
snön faller i täta, jämna flingor på Majs krage 
och muff och väter hennes kind och hår. "Jag är 
inte kär i dig, men jag tycker mest om dig av allt 
på jorden näst mor och min döda syster. Känslan 
har också stegrats undan för undan, så man kan 
hoppas. Vill du göra det och vänta, annars slipper 
du? Jag är alltså inte kär. Är du ond på mig, att 
jag ej sagt dig det förr. du blinda lilla flicka? 
Därtill har jag så mycket att göra och annat att 
tänka på än små, söta flickebarn. Men mer än en 
gång har jag önskat, att något hade varit, vilket 
gjort oss tvungna att gifta oss, alt någon hade 
funnits, som befallt oss att gif ti. oss — som for
drade av oss, att vi skulle vara gifta. Kanske kan 
du inte förstå mig men binda mig utan orsak, nej, 
jag kan det ej." Och det måste också Maj förstå, 
och medan doktor Brighton högre och högre steg 
på ärans och vetenskapens tinnar, så gick för Maj 
hela hennes drömslott i kras och med blödande 
hjärta och sargad själ försökte hon gång på gång 
rycka sig fri från Stens underbara makt, som höll 
henne fjättrad. 

Tio hela år ha gått. 

"Hon lever, hon lever", ropar Majs goda, gamla, 
vithåriga mor och faller på knä vid sängen och 
stryker Majs händer. 

"Lilla mor, vad jag är trött! Får jag stanna hos 
er nu och aldrig, aldrig gå ifrån er mer? Säg, 
lilla mor, var har jag varit? Jag känner mig så 
gammal nu.. Det är som jag kämpat bland vågor 
på en vredgad sjö i en liten, usel farkost och bli
vit kastad på land. Lilla mor, håll mig i handen ! 
Får jag dö nu? 

"Nej, nu skall Maj leva! Nu skall Maj bli lyck
lig och bli min hustru och lill-Stens mamma", och 
jublande lycklig föll Sten Brighton på knä, och till 
Majs bröst lade han ett litet skrumpet barnahuvud 
och -små, famlande, röda händer och en mun, som 
i ett nu tog itu med kampen för livet 

Maj bara låg och såg på allt. På den lille ätande 
bytingen bredvid sig, på solen, som stod mitt på 
himlen, på fåglarna, som kvittrade och lekte utan
för hennes fönster — den eviga leken. Vad hon 
kände sig trött ! Hon såg på mannen, som strålade 
av lycka. Alen hon hatade honom. Hon såg hans 
lugn, hans kalla tillförsikt, hans kritiska, kalla for
dringar. Vart hade hennes kärlek tagit vägen? 
Och varifrån hade hatet kommit? Hon såg hans 
hånlcende, då han fcrde kniven, alltid till en god 
utgång. Men nu? Hade han också fört denna kniv 
till en god utgång? Han hade sårat och sargat 
henne grymt, men nu — hon var så läkt, som hon 
aldrig hade trott, att hon kunnat bli, och med klara 
ögon såg Maj förbi man och barn, vilka hon inte 
tillhörde mer, bortåt en annan horisont. 

Och Maj såg en man, kännande och lidande som 
hon själv, en man. som lion en gång svikit för 
Stens skull. Han hade gråtande lämnat henne, och 
böjd hade han blivit både till kropp och själ, men 
hans känslor för henne voro ännu lika röda och 
varma som rosorna på hennes bord. De voro från 
honom. Inga frän Sten — det var så likt honom. 
Han bara tog ju. Han hade ej ens i sin lugna 
egenkärlek undrat, varifrån de kommit. Och ändå 
var hela livet bara ett svek, tyckte Maj. 

"Ge mig rosorna, Sten!" bad Maj. — "Strax, 
Maj, jag skall genast ringa efter några. — "Nej, 
jag vill ha dessa! Gå sedan! Jag är så trött. Tag 
lillens säng med dig. Förstår du inte, att jag vill 
ha ro nu — äntligen? Ge mig också den gulnade 
brevbunten i lådan och även papper och penna !" 

"När vill du komma hem, Maj ? Jag har ställt 
vårt hem i ordning?" 

"Jag är hemma, Sten. Det är ni, du och lill-Sten, 
som bara äro gäster. Ni få gå nu ! Ge mig ro
sorna ! Åh, ge mig rosorna !" 

Med anlitande av med släkten befrynda-
de referenser erbjöd det inga svårigheter 
att realisera hennes plan. Innan hösten 
hade Gabrielle gjort sitt inträde i elevkur
sen på ett av Stockholms största sjukhus, 
och där kom hennes stjärna från första 
början i ett glansfullt stigande. Sitt arbete 
skötte hon flinkt och korrekt, utan några 
känslofulla överloppsgärningar, men det var 
ej s om sköterska utan som kvinna hon kom 
att inta sin framskjutna och hätskt avunda
de position. Ingen, från den lille mumie
like, högtberömde professorn till den yng
ste blyge och bobbige kandidaten, avhöll 
sig från att se efter henne, när hon gick 
genom korridorerna. 

Orsaken härtill var emellertid ingalunda 
enbart hennes vackra yttre. Kursen hade 
flera söta flickor, och en fullt ut så vacker 
som hon samt därtill musikalisk och ovan
ligt älsklig, men Gabrielle behöll övertaget 
och skälet, det var den oblandade, starka 
honkons-natur, som fyllde varje atom av 
hennes varelse och kom henne att vilja 
endast ett: en man att ge sig hän åt. 
Sådana kvinnor dyka upp litet överallt, och 
i tävlan mot dem må sättas de yppersta 
karaktärsegenskaper och de spirituellaste ta
langer, de behålla alltid sitt övertag, och 
snillen och narrar dragas till dem såsom 
slagrutan dragés till källådern. (Forts.) 

i Åkta Spets- & Sidendépôt 
j  L I N N É G A T A N  3 8  
" A. T. 197 M. 2 tr- HISS. Riks ö. 4 3«. 

Kvällar på parkett. 

Hotellportiern (hr Hedqvist) och hotel/gästen Ger
maine Berlingaux (fru Erastoff) i lustspelet "Pa-
lacekungen" på Svenska teatern. Almberg & Prei-

nits foto. 

HENRY KISTEM/ECKERS' LUSTSPEL "PA-
lacekungen", har i dagarna framförts på Svenska 
teatern med hr Hedqvist i huvudrollen, en hotell
portier, som i fråga om förslagenhet, närighet och 
spårsinne ej torde lia sin make på något av jord
klotets oräkneliga palacehotell. Men det betyder 
föga. Claude Decoucy är en ren farsfigur, av för
fattaren rikt försedd med qvasispirituella repliker, 
dem skådespelaren serverar med aldrig klickande 
verkan. 

Handlingen erinrar om det där gamla cirkusnum
ret med det ridande paret, där ryttaren skall för
söka infånga en blomsterbukett, som hans dam un
der ritten räcker ut mot honom och snabbt drar till
baka, då hans fingrar snudda vid blommorna. Por
tiern Decoucy och hans lika sköna som besynnerliga 
hotellgäst Germaine Berlingaux äro inbegripna i ett 
kurragömmaspel, som slutar med att portieren grund
ligt dras vid näsan, när han tror sig ha infångat 
såväl den sköna som hennes 40 miljoner. Lustspels-
författarne bry sig nämligen inte om vad de kosta 
på sig, när det gäller det snöda guldet. 

De två första akterna ha, trots sin tomhet, be
stickande egenskaper både i dialog och spel, men i 
den tredje går det alldeles på tok; intrigen, förut 
bisarr, blir ett kaos, och all hr Hedqvists skicklig
het förmår ej rädda den. 

Fru Erastoff är bländande, mondän och kapriciös 
som den kuriösa uppgiften fordrar; i en humoris
tisk flickroll ådagalägger fröken Björling mera in
tensitet än humor. Hr Björne lyckas däremot osökt 
få fram komiken hos sin kärlekstrånande Amouron 
och hr Johansons genealog är en rolig karikatyr. 
Men man hör knappast ett ord av vad han säger. 
Hr Baude och en hittills okänd ungdom, frkn Jerl-
ström, utmärka sig i ett par biroller. ARIEL. 

LINNE, 
SPtTslSlDEN 
DEPOt 
»IOCWHOI* 

Material till Handarbeten: 
BATIST, SPETSAR, MOTIV, GARN, 

Uppritningar utföras omsorgsfullt. 

MODELLER. 
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TRÄDGÅRDSSTÄDER - ETT UPPSLAG FÖR OSS 
i Engelska trädgårdss täder var namnet på 
î ett mycket uppmärksammat föredrag, 
[ som arkitekt Haakon Ahlberg höll för 
Ï byggnadskursernas medlemmar den 2 
i maj. Vi återge här nedan en del syn -
I punkter ur det intressanta föredraget. 

MIIIMIMIIIIII 

ENGLAND, SOM I MÄNGT OCH MYC-
ket är ett föregångsland för oss, då det gäl
ler goda, praktiska bostadshus, h ar på senare 
år skapat en ny stadstyp, "the garden city", 
av vilka även svenska fackmän kunna ha åt
skilligt att lära. Denna trädgårdsstad är en 
praktiskt och ekonomisk genomstuderad typ 
för en engelsk industristad, där man sökt bort-
eliminera alla ölägenh eter för hälsa och trev
nad, som vanligen hö ra samman med ett dy
likt samhälle. Fördelarna i ett verksamt stads
liv kombineras här med lantlivets behag, ty 
samhället äger jorden runt omkring, det be
gränsas till sin utsträckning av ett bälte obe
byggd mark, det planeras omsorgsfullt och 
bebygges glest, så at t växtligheten överallt kan 

taget de n ideala storle
ken för en stad? Icke 
miljonstaden — i New
york t. ex. ha, då be
folkningen vuxit med 
30 %, kostnaderna för 
trafikmedel vuxit med 
400 % och i fråga om 
telefonen gäller samma 
sak — givetvis icke 
heller ' småstaden med 
dess begränsade möj
ligheter. Den ideala 
staden skulle enligt en
gelska beräkningar va
ra den på 50—100,000 
invånare eller snarare 
en grupp sådana städer 
i god kommunikation 
med va randra och med 
ett större stadssamhäl
le, som är utrustat med 
dyrbarare institutioner, 
som den mindre sta
den ej har råd att be
stå sig. Det bästa med

Guta i en engelsk trädgårdsstad. 

Parti au trädgårdsstaden Welwyn. 

spela in. I själva verket är Garden Cityrö
relsen ett utslag av engelsk idealism, som 
med en god portion naivitet ställer upp ett 
ideal men också har energi och medel att — 
om också i reducerade mått — realisera detta 
ideal. u 

Det är en mycket utbredd vanföreställning 
att staden, en av kulturens främsta verk, må
ste vara något avskyvärt, mena Garden- city-
tankens förkämpar. I antiken var den väl
byggda staden ett föremål för medborgarnas 
stolthet ocili kärlek. I modern tid borde man 
i stället för att uppbygga flera sådana vrång
bilder av städer som de moderna stadssam
hällena egentligen ä ro, uppföra trädgårdsstä
der. Läget bör då väljas så att staden blir 
lämplig både som bostadsplats och som in
dustriplats. Det räcker ej med bara en för
utsättning, såsom nu ofta är fallet. Bostads
område och fabriker skola strängt åtskiljas, 
för framtida utvidgning reserveras bestämda 
områden, och då kommunen äger marken, är 
tomtspekulation utesluten. Vilken är strängt 

let att begränsa stadens 
tillväxt är att omge 
den med ett tillräckligt 
bälte obebyggd odlad 
mark. Det är detta 
sammanförande av in
dustri och jordbruk, 
som är en av grund
principerna för träd
gårdsstaden. Världs
kriget lärde varje land 
nödvändigheten av att 
det kan försörja sig 
självt. Särskilt för 
England, där stadsbe
folkningen utgör 79 % 
av hela folkmängden, 
är det vikt igt a tt stads
befolkningen engageras 
i jordbruket. Detta 
skulle då ske genom 
att invånarna i träd
gårdsstaden d irekt eller 
indirekt odlade det om
givande bältet. Hur 
detta arbete skall orga

niseras torde dock bli en av de största svå
righeterna i den nya trädgårdsstaden. 

I nuvarande stund kan England uppvisa 
två samhällen, fullständigt utformade enligt 
gardencityidén, nämligen Letchworth och 
Welwyn utanför London. De ha trots sin 
korta Livstid nått en imponerande utveckling, 
och den ideella sammanslutning, som verkar 
för idén, är stadd i ständig tilväxt. 

Nu frågar man sig: i vad mån kan detta 
ideal fö r en stad vara tillämpligt på våra sven
ska förhållanden, i mångt och mycket så ol ika 
Englands just i dessa fall. De missförhållan
den, som givit impulsen till detta nya stads
ideal f innas hos oss bara i ett fåtal städer och 
i mindre grad, och vi befinna oss på ett an
nat stadium i utvecklingen än England. Men 
denna utveckling löper på samma banor, och 
en gång komma vi i samma situation, o m vi 
ej dra nytta av de större ländernas erfaren
heter. Redan nu borde en del av grundtan
karna i Gardencityidén böra uppställas s om 
mönster för vår svenska kommunala politik, 
så t. ex. i fråga om tomtpolitik, städernas be
gränsning, deras planmässiga bebyggande och 
uppdelningen i bostads- och fabriksområden. 

I  Kring tßygge och {ßo. j  

HUR SE EDRA VEDSÄCKAR UT INUTI? 
är den uppmärksamheten fångande fråga, som man 
läser ovan en av de grafiska framställningar, som 
ingå i Ingcniörsvetenskapsakademiens intressanta ut
ställning på Bygge och Bo, avdelning kraft- och 
bränsleutredning. Av framställningen får man veta, 
att beroende på olika god instapling i säckarna kan 
innehållet variera mellan 62 och 98 1. Av 36 leve
rerade vedsäckar, som vardera skulle innehålla en 
hl. (= 100 1.) innehöll ingen verkligen den kvan
titeten. En av säckarna innehöll endast 60—65 1., 
fyra innehöllo 65—70, å tta 70—75, o. s. v. I högsta 
klassen, om man så får säga, 9 5—100 1., kommo tre 
av säckarna, men i näst högsta, 90—95, ingen. 

I samma avdelning får man en del nyttiga upp
lysningar om hur veden utnyttjas i en kokspis. Örn 
det tillförda bränslet anges med 100 procent, åtgår 
till värme i köket 33 proc., till kokning och bakning 
7 proc. o ch till — skorstenen 60 proc. I en kokspis, 
kombinerad med kakelugn, åtgår till värme i kö
ket 33 proc., till kokning och bakning 7 proc., till 

uppvärmning av rummet intill köket 30 proc. och 
till skorstenen endast 30 proc. 

* 

Svenska Slöjdföreningen har i dagarna utvidgat 
sina förträffliga mönsterblad med en samling Teck
ningar för Hantverk och slöjd. Man finner här så
väl teckningar till bostadsrum, utförda av arkitek
terna Carl Hörvik, Carl Malmsten, David Nilsson, 

Ett kök av Carl Malmsten ur den nya samlingen 
av Slöjdföreningens teckningar. 

V å v t v ö t t f i e t  
övervinnes bäst med järnmedicinen Idosan det mest 
stärkande och aptitgivande medel. Genom sin lioga . . „ 
järnhalt (5-dubbel) och utmärkta sammansattnmg er- Radfraga lakare. Fas a alla apotek. 
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hålles med I dosan den snabbaste och bästa verkan. 
Idosan är mycket välsmakande, angriper ej tändenia 
och bliver på grund av järnhalten samt sin snabba 
verkan billigast att använda. Anteckna namnet. 

Skadar 

ei tän• I 

derna. 



H
inte konstrar och krånglar 111 c ' ' ( 'e '<()_ ra, 'onen och sådant. 

; j reras av det ändamål, möbeln 

står en likhet med eiv äldre 

man plagierat. 

själva verkstadsarbetet, ar 

1 1 . . m i i  • • • •  Men skall det bl? allmän* yï-

- , , . ... . ning, är det nödvändigt att de 
Ask med inlaggnmgar av Carl Malmsten. större fabrikerna upprätta 

mindre modellverkstäder. 

Moderna uppslag från — automobiler. 

Arkitekten C. A. Hörvik ser som sitt arbetes led
motiv: enkel formgivning, men ändå väl avvägda 
proportioner, en viss förädling ntan onödiga orna
ment. —"Och så strävar jag, säger han, efter att få 
fram något, som passar för vår tid, och därvid tän
ker jag särskilt på materialbehandlingen. 

^— A len vad är det dä, som passar särskilt för 
vår tid? frågar man. 

— J a, antydningsvis kan jag nämna, säger hr Hör
vik, att man kan lära sig mycket av rena moderna 
nyttighetssaker, t. ex. automobiler och redskap. Där 
är t. ex . ett uppslag i de stora, s läta ytorna. I fråga 
om automobiler m. m. lägger man an på hygieniska 
ytor, som icke samla damm. Och de blankpolerade 
ytorna — de äro just något som passar oss, tror jag. 

Skåp au C . A. Hörvik. Dörrarnas framsida, 
sam icke synes å bilden, är försedd med 
rika inläggningar i modernt mönster. Ut

fört i alm med mycket vacker gnid t on. 

Så måste man ju tänka på möblernas säljbarhet. 
Allmänheten går tyvärr ofta efter vissa slentrian
mässiga föreställningar. Om man t. ex. gör en mat
salsmöbel med låga pjäser, så är det en tradition, 
att där i alla fall skall vara ett högt matsalsskåp. 
M'en en sådan enstaka hög pjäs bryter i dylikt fall 
det hela — såvida den inte liar en helt annan ka
raktär än det andra, då går det bra. 

-Och om så nygifta ville lia den goda regeln att 
till en början endast skaffa sig det nödvändiga i 
möbelväg! Då skulle de kunna lia råd att lägga 
sig till med en kanske icke strax fullständig, men 
god möbel, som de senare kunde komplettera. Nu 
händer det, alt de t. ex. skaffa sig bl. a. ett linne
skåp, därför alt de tro "det måste höra till" — men 
när man öppnar skåpet, är där ingenting i det! 

"Roligare all göra en möbel för ell par lusen kr. 
iin för 50.000." 

Arkitekten Ernst Spolen säger bl. a. något till 
uppbyggelse för alla oss, som måste spara : "Det 
är icke så roligt att göra en beställd möbel för 
50.000 kr. som en för ett par tusen. Ty i förra 
fallet bringas man till att överlasta, i senare fallet 
får man ta bort det ena onödiga efter det andra 
och samtidigt söka göra det hela vackert." 

Vilka möbler som mest tilltala den köpande all
mänhetens smak? — Efter min tro, säger hr Spo
len, de som mest tilltala försäljarens. Det är han, 
den utbjudande, som kommer att öva det största in
flytandet på den som köper. T. 

FASTÄN VI ALLTID VARIT ETT LITET 
land med ett knappt tillmätt välstånd, har ju vår 
möbelkonst dock vackra nationella traditioner. Och 
1111, sent omsider, tycks denna möbelkonst uppleva 
en ny god tid, då vad man verkligen liar rätt att 
kalla svenska möbler, ritade av svenska konstnärer, 
bli till och — får man hoppas —• k omma att gå till 
eftervärlden med heder. 

Idun visar på denna sida några prov på moderna 
svenska möbler. Samtidigt skola vi låta deras mäs
tare tala — tala om den moderna svenska möbeln, 
sådan de utifrån sin smak och insikt forma den. 

Äkthet ocli sanning i möbelkonslcn. 

Att få sakerna mer äkta och sannfärdiga, det är 
vad vi eftersträva, säger arkitekten Carl Malmsten. 

schackbord, I. Ii. by rå av Ernst Spolen, bägge i svartbetsad björk med inlägg 
ningar i jakaranda. 

Ture Ryberg, U110 Alnen och Ernst Spolen, vidare 
teckningar till trädgårdsstaket, grindar o. s .v. och 
diverse bruksföremål. Teckningarna tillhandahållas 
av Slöjdföreningen i tre format för ett självkost
nadspris av 2:75, 3:50 och 5 kr. Katalog kostnads
fritt. Teckningar rekvireras med angivande av num
mer och benämning från Svenska Slöjdföreningens 
Expedition, Stockholm 7. 

* 

Det är en lustig tillfällighet, att den konstnärliga 
reklamen för Bygge och Bo helt och hållet utgått 
från kvinnliga konstnärer. Affischen för utställnin
gen har utförts av fröken Alice Rabén, det effekt
fulla omslaget på byggnadsslämmans och instruk
tionskursernas program har komponerats av fröken 
Bertha Svensson, och även det lilla reklammärkct 
har ritats av en kvinnlig konstnär. 

* 

Utställningen i Liljevalchs Konsthall har också 
en egen kvalitelstombola, där lotterna, som bara 
kosta en krona, nog komma att få strykande åt
gång. Högsta vinsten är den inredning till två-
rumslägenhet, som förekommer på utställningen. 
Andra vinsten är den likaledes utställda inrednin
gen för ett rum och kök, tredje priset består av en 
koloniträdgårdsstuga från A.-B. Industribostäder och 
fjärde priset är ett universalskåp från Wikman & 
Wik lund, innehållande alla tillbehör till ett välför

sett kök. Övriga vinster utgöras av presentkort på 
varor. Den som får ett liitnummer, som slutar på 
två nollor, har den trösten att han gratis kommer 
in på Bygge och Bos sevärda utställning. Lotte
riets överskott går till Svenska Slöjdföreningens 
Mönstcrbladsverksamhet. 

Utanför 2-ruinslägenheten på utställningen har 
Idun byggt sitt lilla bo. Del är — som sig bör — 
mest av papper, utfört efter skiss av artisten Gust. 
Lannmark, och hållet i svart, vitt och choklad-
färg. På väggen läses namnet Idun, format av 
Idunexemplar. Den unga damen i Flodadräkt, som 
sköter försäljningen av Bygge- och .Bo-numret, 
mottager också prenumeration på tidningen. Likaså 
kunna utställningsbesökande, som vilja ge bort de 
svenska hemmens veckotidning till någon bekant, i 
1 duns stånd köpa presentkort på tidningen. 

* 

Bygge och Bo besöktes på söndagen, första dagen 
utställningen var tillgänglig för allmänheten, av 
1,200 personer. E11 siffra, som visar det intensiva 
intresse, som utställningen väckt. Även på månda
gen — i maj — var publiken mycket talrik, oaktat 
spårvägstrafiken då var inställd. Utställningen är 
öppen vard. 11—4 och på kvällen 7—9. Sönd. 10—4. 
Entré: vard. 2 kr., utom kvällstimmarna, då inträ
de kostar i kr. Sönd.: 10—12 1 kr ., efter kl. 12 2 kr. Vrå av ell pojkrum, ritat av Carl M almsten 

ar giltlri, tvattbar med 

starkaste tvättmedel, 

oioränderliff. slitstark. 

H A N D E L S K O M P A N I  
V A S A G A T A N  i 5 - I 7  -  S T O C K H O L M  
R i k s  1 7 4 9 .  1 7 8 9  A l l m .  N o r r  1 6 6 1 2  

m o d e r n a  S V E N S K A  M Ö B L E R  
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Vildros; vit voile och rosa to-
bralco med nyponrosor. 

blått eller gult) kr. I I :  50. För 
10—13 år kr. 14: 25. Molinégarn, 
3 dockor, 60 öre. Pappersmönster 
med broderiet uppritat kr. 2:75. 

Modell Lilly. Tillklippt o. s. v. 
för 7—9 år i äkta engelsk zephyr 
(ljusgrön, rosa, ljusblå, milt röd, 
gul och brun) kr. 10: 25, fö r 10 
—13 år kr. 13:75. Molinégarn, 
3 dockor, 60 ö re. Pappersmönster 
med broderiet uppritat kr. 2:75. 

Modell Marianne. Tillklippt 
o. s. v. för 7—9 år i engelsk 
zephyr kr. 10: 75. För 10—13 år 
kr. 14 : —. Molinégarn, 4 doc
kor, 80 öre. Pappersmönster med 
brod. 2:75. 
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S M Å F L I C K K L Ä N N I N G A R  

P O R T R Ä T T  T I L L  

SJUTTIO ÄR FYLLDE DEN 29 APRIL FRÖ-
ken Sigrid Wachtmeister. 

Fröken W. äger och sköter personligen Listers-
gården i Blekinge. Inom kommunen, Listerby, har 
hon i hög grad ägnat kraft och intresse åt allmänna 
angelägenheter, främst hjälpen åt åldringar 0c.I1 
barn. Bl. a. har hon på egen bekostnad uppfört och 
underhåller ett barnhem för orten och inrättat ett 
sommarhem för klena Karlskronabarn. 

Fröken W. är dotter av den kände reseskildraren 
och landshövdingen Hans Wachtmeister och Ebba 
De Geer. Efter moderns tidiga död blev hon faderns 
följeslagare på många av hans långresor. Hon har 
tidigare författat förträffliga biografiska skildrin
gar, vittnande om humor och fin uppfattning. 

* 

Den 8 maj fyller fröken Emilia Rathou 60 år. 
Fröken Rathou har varit en av de drivande kraf

terna i en del av vår tids social-etiska rörelser. Då 
hon år 1884 bö rjade uppträda som talare landet runt, 
var hon den första kvinna, som offentligt deltagit 
i rösträttsagitation och den första som hållit nykter
hetsföredrag utanför hembygden. Frk. R. är sedan 
1903 s ekreterare i Vita bandets centralstyrelse samt 
är redaktör av Kvinnokrafter, Vita Bandets årsbok 
och tidskriften Vita Bandet. År 1918 mottog hon 
utmärkelsen Illis quorum. 

* 

Fru Elna Tenoiv fyller 60 år den 10 maj. 
På olika områden har hon nedlagt ett betydelse

fullt arbete. Som sign. E lsa Törne gav hon utmärk
ta uppslag till "Solidar"-rörelsen. Hon är en be
märkt och energisk djurskyddsvän och antivivisektio-
nist, oc h har såsom styrelseledamot i djurskydds för

eningar, skriftställarinna och redaktris etc, med 
framgång verkat för sina idéer. 

Mari Mihi, den fryntlige borgmästaren Gustaf 
Lindqvist i Mariefred och författaren till utmärk
ta herrgårdsskildringar samt mycket annat litterärt 
gods, har nu också sällat sig till den mognare 
ungdomen. Som borgmästare har han för alltid 
inristat sitt namn i Mariefreds annaler, som be
rättare gläder han den svenska publiken med sina 
herrgårdsromaner och reseskildringar från många 
världens länder. Ty Mari Mihi är en "farende 
svend", när han inte sitter rådstuga i den idylliska 
mälarstaden vid Vasaborgens fot. 

För Iduns läsekrets torde han också vara väl
känd. Äldre Idunårgångar ha att uppvisa talrika 
bidrag av hans friska penna, varför vi nu sända 
honom vårt tack, då han passerar halvsekelmärket. 

engelsk zephyr, den första 
blekgrön med rosa bro
deri och den senare ljus
blå med ett mycket enkelt 
broderi i richelieu nedom-
kring kjolen och ärmarne, 
vilket sys med molinégarn 
i samma färg som tyget. 
Samma mönster kan även 
med god effekt sys med 
trädstygn, om man så vill 
i en olika färg med tyget. 

Ovanstående modeller 
tillhandahållas pr postför
skott av Ateljé Sländan 
och beställningar adresse
ras till Iduns Handarbets-
avdelning, Iduns Redak
tion, Stockholm. Priserna 
äro: Modell Inga: till
klippt efter mått, broderiet 
uppritat, påbörjat, för 7— 
9 år i vit voile kr. 10: 25, 
i kulört voile (ljusblå eller 
rosa) kr. 12:50. För 10— 
13 år i vit voile kr. 11 : 75, 
i kul. voile 14:25. Moliné
garn, 3 dockor, 60 öre. 
Pappersmönster med bro
deriet uppritat kr. 2: 75. 

Modell Vildros. Till
klippt o. s. v. För 7—9 
år i vit voile med slåar 
av lobralco (i rosa, ljus-

Ö N I K A N  

Sigrid Wachtmeister. Emilia Rathou. Elna Tenow. 

MANNE DET FINNES NA-
got roligare än att arrangera och 
sy sina små flickors kläder och 
göra dem så smakfulla och på 
samma gång så praktiska som 
möjligt. Till deras små vita 
klänningar lämpar sig voilen sär
deles väl, lätt att tvätta och stry
ka som den är och lätt att bro
dera med träd- eller stjälkstygn. 
Till de enklare klänningarna ha 
vi den engelska zephyren och to-
bralcon, båda präktiga och tvätt
äkta bomullstyger, vilka tack vare 
sin täthet ägna sig förträffligt 
att brodera på; och vilken mam
ma vill ej detta år gärna brodera 

Detalj av broderi till Lilly. 
T. h.: Detalj av broderi till 

Marianne. 

Mari Mihi. 

sin lilla flickas klänning så 
väl som sin egen. Till 
broderierna bör man an
vända det tvättäkta och 
silkesliknande molinégar-
net eller pärlgarnet. 

Den lilla modellen Inga 
är sydd av voile i en stark 
rosafärg och broderad på 
fram- och bakstycke med 
en halvt stiliserad blom-
ranka i langettstygn med 
svart molinégarn. Kring 
halsen löper en smal dub
belvikt voileremsa, vilken 
fortsätter som ett långt 
band och knytes över axeln 
i en rik ögla, som faller 
ned åt båda håll. Samma 
lilla mo dell kan man också 
tänka sig gjord i vit voile 
med broderiet i porslins-
blått eller klänningen blek-
blå med broderiet mörk
blått eller i gammalrosa. 

Vildros är en liten kom
position av vit voile och 
rosa tobralco. Här och 
där är en nyponros place
rad på övergången mellan 
de glansiga rosafärgade 
slåarne och den matta vita 
voilen. Kjolen har två 
slåar och kragen och är-

Inga har rosafärgad voileklän-
ning med blomranka i svart. 

Marianne, ljusblå zephyr 
med richelicubroderi Lilly, 

blekgrön med rosa. 

mens nedre kant äro av 
samma material. Tobral-
con är ett merceriserat 
bomullstyg, silkesliknande 
och tvättäkta. De två mo
dellerna Lilly och Ma
rianne äro båda gjorda av 

z=_4i°:i-
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R E D I G E R A D  AV  I D A  H Ö G S T E D T .  —  G L I M T A R  F R A N  I D U N S  P R O V K Ö K .  

BRÖD, CAKES, KAKOR, O. DYL. AV HAVRE

GRYN. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Bröd av havregröt. 

Omkr. y2 lit. överbliven havregrynsgröt, Y> lit. 
mjölk, 50 gr. jäst, i msk. socker, 1 tsk. salt, drygt 
i y2 kg. rågsikt. 

Mjölken ljummas och utröres med gröten. Jäs
ten röres med sockret, och när blandningen om några 
få min. är flytande, nedröres den i grötblandningen 
tillika med saltet och så mycket mjöl (iJ4—1]/2 kg.) 
att degen blir tämligen fast. övertäckes och får 
jäsa. När degen uppjäst till dubbel storlek, omarbe
tas den med mera mjöl och lägges i smorda och 
mjölade brödformar, vilka endast fyllas till drygt 
hälften. När degen jäst så formen är nästan full, 
gräddas bröden i god ugnsvärme. 

Anm. Degen ^ kan även bakas ut i större eller 
mindre bröd, i h ålkakor e. d. I sådant fall blir dock 
brödet bäst, om degen får åter en gång jäsa upp 
i fatet efter första omarbetningen. 

Finare bröd av havregrynsgröt. 

y2 lit. gröt, y2 lit. mjölk, 50 gr. jäst, 50—75 gr. 
växtmargarin eller smörflott eller något annat fett-
ämne, 2—3 msk. socker, 1 tsk. salt, omkr. 1^4 kg. 
vetemjöl. 

Degen beredes och behandlas som i föregående re
cept. Först sedan degen en gång jäst upp, iblandas 
det smälta fettämnet, sockret och saltet. Av denna 
deg blir bl. a. delikata s. k. franska bröd. 

Fina kex av havregryn. 

Y\ kg. ångpreparerade havregryn, \/2 del. socker, 
2—2x/2 del. mjölk, i tsk. jästpulver, 2 heklo smör, 2 
à 2]/2 hekto vetemjöl. 

Grynen få ligga i blöt i mjölken under 8—10 tim. 
innan kexen skall bakas. Sedan tillsättas de övriga 
ingredienserna, varvid iakttages att bakpulvret bör 
vara siktat med mjölet. Degen utkavlas ganska tunt, 
naggas och uttages med mått eller glas till runda 
kakor, som gräddas i god ugnsvärme. 

Enklare havrekex. 

y2 hekto ångpr. havregryn, y2 lit. helst oskummad 
mjölk, 100 à 150 gr. smör, 1 hekto socker, 2 lätt 
rågade tsk. jästpulved, omkr. y2 kg. vetemjöl. 

Degen beredes på samma sätt som i föreg. recept, 
men brukar man av denna deg gärna taga något 
litet större mått : i storlek t. ex. av ett större 
dricksglas. 

Havregrynskakor. 

Y kg. ångpr. havregryn, 150 gr. smör, 3 msk. 
socker, 4—5 msk. tjock grädde. 

Grynen drivas en gång genom köttkvarn. Smö
ret tvättas och röres med« sockret, varefter grynen 
iblandas tillsammans med så mycket grädde att man 
får en smidig deg som låter kavla ut sig i tjocklek 
av y2 cm. Med mått uttages små runda kakor, som 
gräddas i ej för stark ugnsvärme. 

Havrebiskvier. I. 

3 ägg, 3 del. socker, knappt 1 lit. havregryn 
(knappt l/2 kg.), 15 bittermandlar, 2 hekto smör. 

Smör och socker röras 5 min. Därefter iblandas 
äggen ett i sänder med 3 min :s mellanrum för varje. 
Dc rivna bittermandlarne och havregrynen iblandas. 
Av degen, som bör vara ganska hård, lägges klickar 
på väl smord och mjöldoftad plåt. Ej allt för het 
ugnsyärme. 

Havrebiskvier. II. 

4 ägg, 3 à i/2 del. socker, 200 g r. smör, 8—9 del. 
ångpr. havregryn, 15 bittermandlar (eller 1 rågad 
msk. vaniljsocker) omkr. 1 del. vetemjöl. 

Äggen röras med sockret 15 min. Det smälta, av
svalnade smöret tillsättes tillika med den rivna bit
termandeln (eller vaniljsockret), de omalda havre
grynen samt vetemjölet. Med tvenne skedar upp
läggas på smord plåt små klickar, som genast gräd
das vackert rostgula i ordinär ugnsvärme. 

Mandelformar med havregryn. 

150 gr. ångpr. havregryn, 150 gr. vetemjöl, 150 gr. 

smör eller växtmargarin, 200 gr. socker, 10 rivna 
bittermandlar, (1 äggula eller 2—3 msk. g rädde). 

Alla ingredienserna blandas på bakbordet till en 
smidig deg. Skulle degen ej vilja hålla ihop, iblan
das ett par skedar grädde eller en äggula. Degen 
tryckes i små krusiga bakelseformar, som gräddas 
rostgula i ej allt för het ugn. 

Plättar med havregrynsgröt bliva utmärkt goda. — 
Man rör sönder omkr. i tekopp kall, överbliven 
havregrynsgröt, så den blir fri från klimpsamlingar. 
I denna inarbetar man 2—3 de l. vetemjöl, i ägg och 
så mycket mjölk att man får en lagom tjock smet. 
Härav gräddas på plättlagg plättar, vilka böra vara 
något tjockare än vanliga plättar. — Sen-eras varma 
med lingon eller annan enklare, ej för söt sylt. 

IDUNS KÖKSALMANACK. 

SÖNDAG. Frukost: Ägg på stekt bröd med skink-
sås; smör, bröd, ost, kaffe eller te, vetekrans. — 
Middag: Avredd vårsoppa; kalvstek med grönsal
lad och stekt eller kokt potatis; rabarberpaj med 
vispad grädde. 

MÅNDAG. Frukost: Sillfräs med potatis; smör, 
bröd, ost, kaffe eller te. — Stor potatisklimp med 
skirat smör, soppa på blandad frukt. 

TISDAG. Frukost: Kokt falu- eller bräckkorv 
med pepparrot och kokt potatis; smör, bröd, kaffe 
eller te. — Middag: Kokt kolja med senapsås, po
tatis ; mannagrynsbrulé. 

ONSDAG. Frukost: Uppstckt potatisklimp med 
lingon; smör, bröd, kaffe eller te. — Middag: Ragu 
på kalvstek med lomatmakaroner och potatis; fin 
korngrynssoppa. 

TORSDAG. Frukost: Stekt sill med gräddmjölks-
sås; smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag: Är
ter med fläsktärningar; ungspannkaka med sylt. — 

FREDAG. Frukost: Löskokta ägg, inlagd sill, ost, 
smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag: Suffle 
på kalvstek (rester), potatis och svampsås; varma 
fruktgrevar. 

LÖRDAG. Frukost: Stekt fläsk och potatis; smör, 
bröd, kaffe eller te. — Middag: Strömmingsflundror 
med nykokt potatis och brynt smör med citronsaft 
och persilja uti; pannkakspudding med saftsås (res-, 
ter från torsdagens ugnspannkaka). 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Agg på stekt bröd med skinksås (för 6 pers.). — 
6 skivor vitt bröd, 1 msk. smör eller växtmargarin, 
6 förlorade eller stekta ägg. — Skinksås: i l/2 msk. 
smör, 4 msk. mjöl, 4y2—$y2 del. mjölk, salt, peppar, 
en aning socker, Y tsk. fast köttextrakt, omkr. iy2 

hekto rökt skinka eller rökt sidfläsk. 
Brödskivorna, vilka ej få vara för små i omkrets 

och bör vara i tjocklek av V/2 cm stekas hastigt 
på ömse sidor och läggas på ett varmt fat. Skin
kan skäres i fina strimlor, och fräsas. Smöret och 
mjölet fräsas, mjölken påspädes, och sedan såsen 
kokat under vispning några få min. avsmakas den 
med kryddor och, om så önskas, köttextrakt. Äggen 
stekas eller förloras och läggas på var sin bröd
skiva. En del av såsen hälles över äggen, men ej 
så att gulan täckes, och skinkstrimlorna läggas i 
krans kring varje gula. Resten av såsen hälles i 
såsskål. Anrättningen serveras genast, ty får den 
vänta, skinnar sig såsen. 

Rabarberpaj med fikon (för 6—8 pers.). 150—175 

bland, smör och gott isterflott (eller växtmargarin), 
350 gr. mjöl, 3—4 msk. socker, några skedar kallt 
vatten (eller grädde). — Till fyllning: Omkr. Y\ kg . 
rabarber, 1—2 hekto fikon, V/2 del. socker, 3 msk. 
brödsmulor. Mjölet och fettämnet sammanblandas 
på bakbordet tills blandningen är som smulor, då 
sockret iblandas tillika med så mycket vatten, att 
degen blir jämn och smidig men ändå fast. Den 
får stå på kallt ställe en stund. En rund, ej allt för 
djup form, eller en stor s. k. pajtallrik i eldfast gods 
beklädes ända till kanten med Yi av degen. Den 
oskalade, tunn t skivade rabarbern blandas med de 
strimleskurna fikonen och sockret, och blandningen 
fylles i formen på vars degbotten brödsmulorna äro 
strödda. Resten av degen utkavlas till ett lock och 
lägges över fyllningen, varvid kanterna väl samman

tryckas. Med en gaffel stickes 4—5 lufthål i loc
ket, och kanterna penslas med vatten. Pajen gräd
das i ordinär ugnsvärme vackert ljusbrun eller om
kring i tim. Serveras varm eller ljum med vispad 
grädde eller vaniljsås. 

Tysk potatisklimp (för 6 pers.). — 2 lit. potatis, 
1 flera dagar gammal vetelängd, 3 ägg, 2 msk. smör 
eller växtmargarin, salt, Ya riven muskotnöt, mjöl. — 
Till garnering: 54 kg. rökt sidfläsk, 2 msk. smör. 

Potatisen råskalas tunnt och får nätt och jämt 
koka mjuk i saltat vatten, varefter den rives och 
får stå några tim. Från vetelängden avskäres skor
pan, och denna senare skäres i tärningar, som ste
kas knapriga i smöret. Själva brödet rives och blan
das till potatisen jämte de vispade äggen, kryddor 
och, om så skulle behövas, ett par händer mjöl. Sist 
iblandas de kalla brödtärningarne tillika med sitt 
steksmör. Av massan formas stora avlånga klim-
par — ungefär i storlek av ett dubbelt ägg — vilka 
mjölas, läggas i kokande, saltat vatten, vari de sedan 
få sakta koka färdiga omkr 15 min. — Det rökta 
fläsket skäres' i tärningar, vilka lätt fräsas i det 
brynta smöret, varefter alltsammans slås över klim-
parnc. Anrättningen serveras het. 

Fin korngrynssoppa (för 6 pers.). V/i del. korn
gryn, 2.Y2 lit. vatten, 2 hekto torkade äpplen, 1 del. 
socker, 1 äggula, 1 del. tjock grädde. — Att lägga 
uti soppan: 1 hekto katrinplommon. — Grynen sköl
jas och få koka upp i vattnet. Efter uppkoket iläg
gas äpplena, och alltsammans får sakta koka under 
lock tills grynen äro mjuka, då det hela passeras. 
Det passerade jämte sitt spad slås tillbaka i kastrul
len, varefter sockret tillsättes, och soppan får ett 
uppkok. Äggulan och grädden vispas samman, och 
soppan islås under stark vispning. De särskilt kokta 
katrinplommonen iläggas, och soppan serveras varm. 

Sufflé på kalvslek (för 6 pers.). — Omkr. y2 lit. 
rester av kalvstek (gärna skinn och feta bitar), 2— 
2/2 msk. smör (75—80 gr.), y2 msk. finhackad lök, 
2 del. mjöl (drygt 100 g r.), 5—6 del. gräddmjölk, 4 
ägg, salt, peppar. — Köttet finhackas eller males. 
Smöret fräses med löken och mjölet, mjölken påspä
des, och smeten får koka några min. Den upp-
hälles och röres tills den är kall, då äggulorna en 
i sänder nedröras samtidigt som köttet iblandas. 
Kryddor tillsättas efter smak och de till hårt skum 
slagna äggvitorna nedskäras. Massan hälles i en 
smord och brödbeströdd form, vilken fylles till d rygt 
hälften. Formen förses med lock eller överbindes 
med dubbelt smörpapper, och puddingen får koka i 
vattenbad på spisen omkr. 2 tim Uppstjälpes och 
serveras genast. 

Pannkakspudding. överbliven pannkaka skäres i 
nötstora tärningar och nedlägges varvtals med rus
sin i en smord form, som bör bliva till hälften 
fylld därav. 3 ägg vispas med omkr. 6 del. mjölk, 
socker och citronrasp tillsättas, varefter blandningen 
slås i formen. Puddingen gräddas i god ugnsvärme 
till äggstanningen stadgat sig. Serveras i sin form 
med saftsås. 

Fruktgrevar äro brödskivor, bestrukna med smör 
och beströdda med litet socker och riven mandel, 
vilka läggas på plåt och sedan få bliva gulbruna i 
god ugnsvärme. De läggas sedan på fat och på var 
och en lägges varm kompott av bland, torkad frukt. 
Garneras med vispad grädde. 

NÅGRA FIENDER TILL VÅRA KRUKVÄXTER 

OCH HURU DE UTROTAS. 

TYVÄRR HAR VÅR FÖNSTERTRÄDGÅRD 
många små, mer eller mindre synliga fiender, vilka 
om de fritt få husera, snart lyckas att förstöra en 
i sig själv vacker samling av krukväxter. Här ne
dan skall nämnas flertalet av dessa fiender samt 
medlen att bekämpa dem. 

Större maskar förråda sin närvaro genom de sma 
jämnstora och släta jordklumpar, som uppkomma pa 
jordytan. Allra bäst är att försiktigt stjälpa ut plan
tan jämte jorden i krukan och plocka bort mas
karne. Kan man av någon orsak ej göra på detta 
sätt — t. ex. om växten ej är fullt rotad eller a 
andrå sidan allt för stor — får man försöka med 
att koka ett starkt avkok på tobak eller kolikvint 
och vattna jorden därmed. Givetvis skall dekokten 
vara fullt kall, när vattningen sker, och denna se
nare får ej upprepas mer än var 5 :tc dag. Efter 

(Forts. sid. 456.) 

Ledolintvålen 
är den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gor en 
finnig, narig och ful hy slät och fraiche. Rek. av fram
stående läkare. Finnes i alla välsorterade attarer. 
Teknisha Fabriken Ledolin, Stockholm, RUM; 26 62 
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Fontångrupp i svart, komponerad au Brua 
Hörlin. 

En praktpjäs bland Gabriel fajanser 
na: polpourrikruka med dekor i mil 
da färger pä gulaktig botten och me < 

ornament au druvor pä locket. kell kakelugn, utställd av St 
[ grönt kakel med gulaktiga 

reliefer. 

En förnämt en, 
Eriks fabrik, i 

Pia kel t i mod ärn stil av Brita Hörlin. Ma
terialet är cement, färgat i hlå.U och grönt. 

Del hörn, där hemslöjdsföreningarnas riksförbund visar sina skatter av dräll, 
spetsar och möbeltyger 

När han konsulterat Samfundet för Hem
bygdsvård, byggde han denna planmässiga 
vackra, äktsvénska byggnad i mild gul fän 

med rött tegeltak. 

Tillbringare av Gabriel 
B ur meiste r. 

(Forts. fr. sid. 441.) 

skola återkomma till i ett följande 
nummer. I konstförlagets Grafias 
stora monter finner man dels äkta fa
janser komponerade av Gabriel Bur-
meister, dels tillbringare och tallrikar 
för vardagsbruk, nya i marknaden och 
mycket prisbilliga. En tillbringare, 

terial, såsom en mängd präktiga lås 
från Eskilstuna välkända Låsfabriks-
aktiebolag, Handöls täljstenskaminer, 
som med rätta gjort sig så omtyckta 
för sin goda kvalitet, Huskvarnas spi
sar, på vilka man vidtagit den förbätt
ringen, att luckor gjorts räta och släta Handciselerad bricka av mässing till te- eller' 

handdekorerad, kostar således 2: 50, 
en liten form sextio öre. 

Centralhallen är huvudsakligen äg
nad åt mera bearbetade byggnadsma

utan kruseduller, till fördel både för 
spisens utseende och kokerskans tid. 
De trevliga sommarstugor i trä, som 
Forssjö Trävaruaktiebolag levererar 

rökbord, känsligt behandlad och med stark 
stämning i kompositionen. Kompo-nerait qvy 

Anna Petrus,. 

Lykta från Ü. Lindholms konstglasmästeri. — Vardagsrummet i Ivårumslägenheten: Möbeln, komp. av Carl Malmsten, 
är i oljelascrad furu med överdrag i randigt hemslöjdstyg. — Tapet mönster från Björklunds Tapetaffär. 

HUR S E ED JM UEDSflCKflR U TfrlUTf. 

BEROENDE FW OLiKd G OD IrfSTOPLiTIÖ 
iwi inriEf-WLLET wrc icm rtLLon 

62 OCH 98 LITER. 

väggplakat från Ingeniörsvetenskapsakademiens trevliga av 
delning. 

I t v år u ms lägenh etens kök arbetar man åt vänster, med spisen 
längst åt höger och porslinsskåpct längst åt vänster. 

Modern kaffeservis i 
silver, komp. av 

artisten J. Ängman, 
utställd av Wik man 

& Wiklund. 

Idtin är den enda tidning 
utom facktidskrifternas 
krets, som har ett eget 
litet bygge på ^5 
utställningen. 

Mns 

LpI«. 
-fVEc/ai^. 
Nut7heP: 

AIK»! 

färdiga, representeras här av en liten Compoboard, Ohaco, Poresit, Siderol 
modell, som stockholmarna särskilt tor- och vad de allt heta, i det angränsande 
de betrakta med ökat- int resse, sedan rummet träffar man på vackra amplar 
staden nyligen upplåtit tomt vid Dref- av konstsmide och antikglas, som ut-
viken för dylika stugors uppsättande, ställas av konstglasmästare Ringström 
Bland övriga utställare märkas här och konstnärligt utförd armatur från 
Björklunds Tapetaffär, som visar såväl artisten Knut Hallgrens ateljé. I mon-
väggbeklädnader för praktrum som för tern mitt emot observerar man en in-
enklare bostadsrum, och Elektrolux. tressant nyhet : skedar, knivar och gaff-

Nästa sal är ägnad åt de modärnaste lar i n y guldliknande metall : Alcome-
fabrikaten för väggar, golv och tak, tall. Uppfinningen är gjord i A merika 

K V A L I T E T S U T S T Ä L L N I N G  



av två svenska ingeniörer och sedan 
två år tillverkar A.-B. Alcometaller i 
Örebro maskindelar, saxar, skridskor, bords
bestick i Alcobrons och Dirigold, som 
lär förena guldets glans med stålets 
hårdhet. Hushållsartiklar av' Dirigold ärga 
icke och svärta icke av ägg eller lutfisk 
och bli alltså mindre arbetssamma att 
hålla blanka än silver, på samma gång de se 
prydliga ut och äro billigare än nysilver. 
I s amma rum har Kåbergs Nya Tapetfabrik 
några nya tapetmönster, komponerade av 
fröken Maja Bergh, och här ha utställ
ningsbesökarna också tillfälle att förvärva 
facklitteratur från A.-B. Gun nar Tisells Tek
niska förlag. 

Nu stå vi framme vid utställningens kärn
punkt! De två bostadslägenheterna, inredda 
efter standardiseringskommittens minimi
krav. Vi passera Iduns tidningsstånd och 
gå genom tamburen in i tvårumslägenhe
tens kök, som inretts av arkitekt Eskil Sun-
dahl med fröken Kerstin Key som huslig 
rådgivare. Köket, som ter sig läckert i fä rg 
— det är ljusgrått och skärt med all skåp
inredning i s kärt, — har ordnats efter den 
p r i n c i p e n ,  a t t  m a n  s k a l l  a r b e t a  å t  v ä n s t e r .  
Vedspisen, en Normaspis, är alltså place
rad längst åt höger på långväggen, till vän
ster ha vi i tur och ordning vattenlednin
gen, diskbordet och i hörnet vid kort-väg
gen porslinsskåpet. På kortväggen fällbord 
framför fönstret. Invid spisen står ett järn-
ställ, där plåtar kunna stå till jäsning, ned
till, till vänster om spisen, har man två 
jämgallershyllor, där våta skor o. d. kun
na ställas till torkning, på diskbänken står 
det behändiga torkstället av trä för tall
rikar och koppar, och undersöka vi skåpen 
under bänken, alltjämt åt vänster, finna 
vi först skåpet för spannar, vidare ett skåp 
för diverse kökssaker, där hyllorna äro kläd
da med korkmatta för att lätt kunna hållas 
r e n a ,  o c h  s l u t l i g e n  e n  p r a k t i s k  n y h e t :  d e t  
svarta grytskåpet. Detta skåp är försett 
med utdragbara hyllor och bestruket med 
laboratoriesvärta, som kan tvättas och som 
ej smetar. Över det svarta skåpet ligger bak
skivan, som lätt dras ut och lägges på 
bänken eller fällbordet. Över diskbänken 
löper ett smalt väggskåp med hylla under
till för burkar, även över den enkla vackra 
soffan på motsatta långväggen, avsedd som 
matvrå, löper en lång hylla till kökssaker. 
I porslinsskåp och skafferi har man tagit 
upp den gammaldags idén med lister i 
skåpdörrarna för skedar, slevar och brickor. 
Möbeln, som framkommit genom tävlan i 
samarbete med slöjdföreningen har ritats 
av arkitekt Malmsten och är utförd i bet
sad furu på David Blombergs möbelverk
städer. I väggen till höger om spisen är 
en glasruta, varigenom köket kommunicerar 
med det lilla tvättrummet. Ett badrum blir 
för dyrt för en lägenhet av denna typ, 
men i g engäld har tvättrummet försetts med 
en stor tvättho, som bör kunna tillfreds
ställa höga krav på personlig hygien. In
nanför tvättrummets glasruta finnes ett 
väggfast bord, där skodon kunna putsas 
och annat smutsigt arbete utföras, så att 
köket reserveras till matlagning. Under 
bordet är vedlår. Från spisen ledas rök
gaserna genom fem tuber in i tvättrummet 
och värmer vattnet i en cistern, varige
nom vattnet vrides på direkt i tvätthon. 
Till tvättrummets inredning hör slutligen 
en enkel bänk. 

Från tamburen leder dörr in till var
dagsrummet, som har en möbel i oljebet-
sad furu, vacker i linjerna, och klädd med 
ljust, randigt hemslöjdstyg, (2,50 kr. me
tern). Sängkammaren är i vitmålad furu 
med små blommotiv och randigt vitt och 
blått tyg. Utom de två sängarna med natt-

(Forts. sid. 456.) 

Tveka ej i valet av tvål 

Steinway & Sons 

ß u n d  f j o f m s  

'Pianomagasin 
"'Y: AMieboteg 

jfjjm'Xjpsmn 

8 f o c 6 (} o fm 
JaSoBaBtrgegatan 39 

§öic6org 7TIa (m ö 

matta oljelärjen 

utan köp 

är giltlri, tvättbar med 

starkaste tvättmedel, 

oföränderlig, slitstark. 

jMontelius Handelskompani 
Vasagatan - Stockholm 

Rt. 1749» '7 ®9 Allm. Norr 166 12 

DEN B ÄSTA GÅVAN 
DÅ NI &0SÄTTER BO 

L. SWENSONS 

helförsilvrade prima 

Bord-, Dessert-, Smör-

Ost-, Frukt-, och Kräft-

KNIVAR 
Observera stämpeln 

L. S. 
H a n d p o l e r a d e  

N:r 12 
Illustrerad priskurant 

*0 u " U "  ̂  gratis och fanco. 

TrSdgårdsmobler 
P. J. Olssons sängfabrik, Storvik 5. 

Erhftlles 1 alla Juvelerare- och bo

sättningsaffärer. Tel. 61 Höör. 

GIFT ER ALDRIG 
förrän Ni gjort ett besök hos 

BRÖDERNE LJUNGGREN 
MÖBLER, MATTOR & GARDINER 

Jtdolf Fredr. IÇyrkog. 7, Stockholm 

JAAWICA 
av barnsängar, turistsängar, madrasser, 
täcken, filtar, mattor, gardiner. 

Billiga priser. 

A D O L F  P E H R S O N  
NYBROGATAN 34 

Stockholm. A. T. öst. 36 73. 
ÎrUKTSAAÎ 
ItttN 01 MÅ5TE_VARA MOGNA 

Tillskriv 

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

STALRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 

Obs. ! Reducerade priser fr. 1 mars i S r. 
A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  

Tel. 780 Karlstad Tel. 7S0 



iWRTHJTSrr-
_ '.A V. ", 

VAD AR HUSMODERNS HÖGSTA 
ÖNSKAN? JO, NATURLIGTVIS 
EN WOCO-VÄRMELEDNINGSSPIS, 
enär denna är LättsKött, Prydlig, 
Bränslebesparande och EffeKtiv. 

w o  c o, b o r As .  

Några ord om egna hem 

direkt till damerna. 
Under senaste åren har frågan hur man 

billigast kan få eget hem mer trätt i för
grunden. För många gäller frågan kan
ske bara sommarvillan eller sportstugan, 
där man från dagens jäktande kan draga 
sig undan. Behoven äro ju så olika. För 
att bäst och billigast lösa dessa "Bygge & 
Bo"-frågor, vänder sig österskärs- och Tä
bykontoret direkt till — damerna med öp
pen erbjudan att på sina områden, billiga
re än på annat motsvarande håll lösa bo-
frågan, allt från egna hemmet till den 
minsta lilla sportstuga. Van och billig 
arbetskraft på platsen. Området ligger i 
sunda barr- och lövskogsskyddadc, av lä
kare rekommenderade s. k. "rekreations
lägen" med snabba, täta tågförbindelser 
till staden. Råd, ritningar och förslag gra
tis vid besök på Österskär-Täbykontoret. 

Drottninggatan 50, Stockholm. 
Rt 22 701. At. 2341. Kl. 9—3. 

System "IBO" 

Gedigna Hemtrevl iga 

-  Bi l l iga -

FORSSJÖ TRÄVARU A.-B. 
KATRINEHOLM 

Avdelningskontor i S tockholm: 
KUNGSGATAN 58 Riks 20490 

specialaffär för Kinesiska varor: Handvävda Siden, vita och randiga Tvätt
siden, Råsiden 3:— mtr., Textilier, antikt porslin m. in. Ny sändning från 
Kina av handbroderade Dukar, Löpare, Flygeltäcken, Runda motiv till Kud
dar, Sjalar, Handvävda Siden, Bronser, Porslin, Handknutna mattor m. m. 
Obs. Låga priser. 

Regeringsgatan 43, 1 tr., Stockholm. Riks 30 86. 

Twicoivano** v 

för Damer, Herrar och Barn. 

Bomulls- och Hlnnovawow* 
Bomullstyger, Zephyr & Frotté, Fla
neller, Kretonger, överdragstyger, 
Blekta och Oblekta vävnader, Duk
tyger och Handdukar. 

Gawtliner» 
Avpassade och metervis i Hemslöjds, 
Tråd, Madrass och Tyll. 

Måttot* 
Avpassade Mattor i Cocos, Brüssel, 
Kidderminster, Axminster samt Kork
mattor, även metervis, tryckta o. genom
gjutna. Vaxduk, Bonvax o. Fernissor. 

SUngar 
Sängkläder, Ottomaner och överkast. 

Billiga, bestämda priser. 

F I B E R P L U G G E N  ( P a t e n t ) .  T I L L F 6 Ï K 7 : S f ' S T E B  

Raivlplugs inskjutas behändigt i ett hål (mindre än huvudet av skruven), de 
utvidga sig auomatiskt i hålet då skruven införes och fästa det tyngsta före
mål bergfast. Hushällssatser à kr. 4: 50. Säljas av Järnhandlare och Nor
diska Kompaniet. Begär råd och närm. upplysn. av Ingenjörsfinnan Gösta 
Platin, Stlihn, Rådmansgatan 14. Rt 5720. 

HORNSGATAN 10 RI 2-K54-2 
Åberopa denna annons, erh. S % rabatt 
utom å Almedahls varor samt blekt och 
oblekt väv, galoscher o. realisationsvaror. Glöm el vid sättande av bo IdunsKokbok 

Läirjpliga i^öpsställer) för den) soir> bygga ocf> bo 

s 

I K  R E D I T  E N  
o r d n a s  f ö r  v e d e r -

liäftig köpare genom 

AVBETALNINGS-
KÖP 

A/B NORDISKA KOM PANIET 
BOSÄTTNINGSBYRAN 

P U K E X 
ugnsformar av genom

skinligt, eldfast glas. 

Starka - Ekonomiska 

- Eleganta -

B Ö H L M A R K S  
NORRMALMSTORG 1- STORA NYGATAN33 

HÖGBERG SG AT AN 19 

Nä r  N i  s ä t t e r  I 

B O I 

KORGMÖBLER 

I K ORGAR och BORSTAR I 

g l ö m  e j  

I SVENSK I 
j  H E M S L Ö J D  1  

G R U N D A D  Å R  1 8 9 9  

I DE 

Ï FÖ 

B L I N D A S  

R E N I N G  
MAJORSGATAN 12 

JAKOBSGATAN 15-17 
S T O C K H O L M  

Begär alltid 

S Y S T E R M A D R A S S E R  
Godtag aldrig en madrass utan skydds-

märket Systern. 

AKTIEBOLAGET 

STOCKHOLMS VADDFABRIK 
S T O C K H O L M  

Hänvänd Eder till vftra Återförsäljare. 

J Möbler - Möbeltyger - M attor 
I  Gardiner - B omullstyger 
I Belysningsarmatur m. vi.  

B E S K Y D D A R E  

M  A  J  :  T  K O N U N G E N  |  

J FÖRSÄLJNINGSLOKAL |  
12 BIBLIO TE KS G AT. 12 

1 Riks 76 25 viixcl. AUw. Norr 8143vtixel I 

O R D F Ö R A N D E  

K .  H .  P R I N S  E U G E N  

m 



När Ni sätter bo gör ett besök hos 

A.-B. FÖRENADE PIANO- & ORGELFABRIKER 

Förstklassiga Svenska 

Flyglar, 
Pianinon, Orglar 
fr. Kr. 1275. fr. Kr. 295 

Mångårig garanti. 

Bekväma betalnings
villkor. 

Vänd Eder till Försälj
ningsmagasinet 

STOCKHOLM, 
Regeringsgatan 39 

(mitt emot S idenhuset) 

Malmsjö, 

Billberg, 

Östlind & Alm-

quist, 

A. C. Rålin, 

Gustafson & 
Ljungqvist, 

Gävle Orgel- & 

Pianofabrik, 

C. B. Pette rsson. 

Detta kaffe 
r e kommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

PERCY E LUCK & Co, 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa medel mot magsyra. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

A.-B. NORDISKA 

T V Ä T T -  &  S T RY K I N R Ä T T N I N G E N  

LEVERERAR PÅ KORTASTE TID 

HUSHÅLLSTVÄTT 
S K O N S A M  O C H  S A K 

K U N N I G  B E H A N D L I N G .  

INGA FRÄTANDE ÄMNEN. 

FÖRSTKLASSIGT ARBETE. 

H. K. H. Kronprinsens 

HoliovcraniBr ALLM. TEL.  NORR 9960 RIKS TEL. 30460 

NISSENS 
CHOKLAD • KO NFEKT 
LAKRITZ • KARAMELLER 

Spécialité: 
NISSENS BRÖST-

KARAiAELLER • 

SOLO KAFFI 

A B.  M A I  M Ö  
K A F f f  K O M PA N I  

ot' tXit» 

FDellins 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. 

Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande 
Pension I 

ALLMÄNNA ÅNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Grundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid denna tidning bör åberopas. 

——— STORKYRKOBRINKEN 11 • STOCKHOLM ————— 

s^ 

vill ingen undvara 
som lärt känna 

dess goda egenskaper 

duksbord, en utdragbar barnsäng med ett 
överkast av glad engelsk kretong och några 
stolar finns här blott en möbel till, en prak
tisk kombination av byrå och spegelskåp, 
där familjen kan få rum med sitt linneför
råd. Sängkammarens väggar och tak äro 
målade med Saniflat, som ger ett trev
ligt utseende och även har den fördelen 
att det kan tvättas med starkaste tvättme
del. Äran av möbelinteriörerna för 2-rums-
lägenheten tillkommer arkitekt Malmsten. 
Till beskrivningen på ettrumslägenheten 
återkomma vi i fö ljande nummer. 

* ' 

Det finns naturligtvis vissa avdelningar 
på utställningen, som nästan uteslutande 
rikta sig till fac kmännen. En sådan är den 
rikhaltiga utställningen av byggnadsmate
rial, den mycket representativa arkitektur
avdelningen samt även Statens provnings
anstalts avdelning. Men i Ing eniörsveten-
skapsakademiens rum stannar däremot även 
lekmannen, fångad av de lärdomar, som 
här meddelas på ett kvickt och roligt sätt. 
Akademien har ju en viss liten amerikanskt 
praktisk betoning, och det röjer den även 
i denna avdelning. En av väggaffischerna 
på avdelningen återges bland övriga- foto
grafier från utställningen. Den hör till den 
rad mycket talande framställningar, som 
mana till förnuft och sparsamhet vid an
vändandet av våra bränsletillgångar. Av 
en annan monter får man också lärdomar, 
som man minns: där ser man, att med 
hjälp av ett kg. kol kunna framställas t. ex. 
såväl ett kg. järn som i kg. bitsocker, eller 
två porslinskoppar eller 2,5 m. kretong-
tyg-

I samma rum manar gasverket till prak
tisk sparsamhet. Där erinras t. ex. om att 
medels gaskökets sparlåga kunna fyra liter 
vatten hållas kokande för ett öre i timmen, 
att gaslågan skall brinna med grön, innerst 
violett låga, om den skall vara riktig o. s. v. 
På detta ställe demonstreras också bakning 
i gasugn. 

När man gått genom dessa lärorika av
delningar, beser man kanske med särskilt 
intresse de enskilda firmornas olika spisar. 
Om nyheterna bland dem i et t kommande 
nummer. 

Därjämte har Wikman & W i kl und ett 
rum för sig med en hel del intressanta ny
heter, Handarbetets Vänner visar nyheter 
i mattor och en tapet för Engelbrektskyr-
kan, Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
har ett hörn som nog blir livligt besökt, 
och i k ällarvåningen demonstreras praktiska 
nyheter för hushållet. Allt detta behandlas 
utförligt i nästa specialnummer. 

R. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 451.) 

2—3 veckor pläga maskarna då vara utrotade. — 
(Ett förträffligt medel för samma ändamål är ett av-
kok på vilda kastanier, men som sådana 1111 ej torde 
vara tillgängliga, nämnes detta endast för att med
let skall komma i åtanke till hösten.) 

Det finns ett slags ytterst små, vita maskdjur, 
som ofta framträda i mängder, och särskilt bliva 
synliga omedelbart efter vattningen, då de massvis 
kräla omkring på jordytan. • Ors aken till de små 
otrevliga krypens uppkomst är ofta den, att kritk-
jorden är behäftad med bottensyra, antingen till 
följd av för riklig vattning eller ock att det finnes 
för litet av krukskärv och kolstybb i krukans bot
ten. Botemedlet blir i förra fallet inknappning på 
vattningen jämte en och annan tobaksvattning (se 
ovan!), varttill kommer att i krukjorden bör stickas 
ned rikligt med kolstybb — av ved — eller ock strös 
på jordytan ett tunnt lager av finkrossad kolstybb. 
Mången gång torde det vara nödvändigt alt taga 
bort översta jordlagret och lägga dit ny jord, dock 
först sedan man strött ett lager sot eller kolstybb 
på den gamla jorden. 

"SS" 
Aug. Försters 

Flyglar och Pianinon 
Hlrschs Planomagasln. 

CEDERGREN & MÖLLER 
Regeringsgatan 26. Stockholm 

Den fä r cl igt) er e cl cl a 

matta oljefärjen 

JgH*| 
är giftfri, tvä 11 b ar med 

starkaste tvättmedel, 

oföränderlig, slitstark. 

.M.onteliu.s Handelskompani 
V a s a g a t a n  »  5 - 1 7  -  S t o c k ho l m  

R t .  1 7  49 ,  1 7  89  A l l m .  No r r  1  66  1  2  

K O P  

V ä v s k e d a r  
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vävspännarc, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos 

A.-B. Borås Mck. Wäfskedsfabrik, 

Borås. Rikstelefon 1028. 

Exp. till landsorten mot postförskott. 

T R I E T T  
är namnet 

å nutidens bästa Köksbord. Kan an
vändas som Köks-, B ak- och Strykbord. 
Således tre hord i ett. Sju olika bak
redskap medfölja och förvaras damm
fritt inuti bordet, som kan omändras 

på en halv minut. Försäljes av 

A .  O .  W A R O L É N ,  
Falköping-R. 

Husmödrar! 
Full valuta er-

hålles endast d& 

WINBORGS 
ÄTTIKSPRIT 

användes. 

Högsta styrka. 

Finaste arom. 

Pri» i Stockholm 1-lit. 2,25, 2-lit. 4,25 

,, i landsorten ,, 2,50, ,, 4,75 

a«Vid allmän s\)agb«t, i 
n«r\J<?si tet, överansträng' 

^j»ing och sömnlöshet.®\» 

BSHSEZZEZEE3ZS 
A. B. PHARMACIA, &iot Ĥ0UM 
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Husmödrar! 
Iduns konsulent, fru Ida Högstedt, 
demonstrerar i Iduns Provkök tisda
gen den 9 maj kl. 11,30—2,30 tillred
ning au pajer för efterrätter. Adr. 
Mäster samuelsgatan 45 A. Rådfråg-
ningar besvaras. Riks. 1646. Allm. 

Norr 614 7. 

Svensk läkare skriver 

Genom att upplösa och av

lägsna de feta avfallsmas

sor, som samla sig kring 

hårfolliklamas mynningar 

och på hårbottnen i all

mänhet befordrar Azymol-

Stimulus i hög grad hå

rets återväxt. 

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

Bladlöss hemsöka ofta i stor mängd de yngsta 
skotten och bladen och hämma växterna betydligt 
i deras utveckling. De förekomma mest på svaga och 
tynande plantor, som ej stå i tjänlig dager under 
det att friska och kraftiga växter ofta förskönas. 
Mot bladlöss finnas en hel del effektiva medel : 
spolning med kylslaget, svagt såpvattcn med eftcr-
sköljning av ljumt, rent vatten, strilning av kallt 
potatis- och sellerivatten; tobaksrök, växternas be
ströende med svavelblomma eller snus m. fl. ganska 
lättvindiga medel. 

Sköldlöss förekomma företrädesvis på växter med 
läderaktiga blad som t. ex. palmer, lager, nerium, o. 
dyl. Det mest rationella medlet att få bort dessa 
missprydande och. för växten skadegörande djur — 
vilka i motsats till de förut nämnda äro till synes 
orörliga, de sitta s. a. s. under en bnin skorpa, är 
att med en ej för hård borste, doppad i svagt såp
vattcn borsta loss djuren, varefter växten både 
tvättas och spolas med kylslaget vatten. För säker
hets skull är också rådligt att med en ren, mjuk 
trasa torka bladen. D—A. 

Konstnärligt glas, 
porslin, fajans och 

möbler 
Vid k a tuning och frise ring begär 

alltid Azymol-Stimulus. Finnes 

överallt i flaskor "med fett" och 

"utan fett". 
WIKMAN & WIKLUND 

Flenunmgg. 17, Strandvägen 7 A 

Telefoner: Namnanrop 

Stockholm Svensk Hemslöjd utställer 

I SINA LOKALER 
Biblioteksgatan 12 ut ställer 
Svensk Hemslöjd en del 
vackra vårnyheter i bom
ullstyg för både smått och 
stort folk. Av de förra 
fäster man sig vid en li
ten lustig pojkkostym i 
tegelrött med långbyxor, 
fästa med hängslen över 
en broderad gul linne
skjorta. Damdräktcrna 
omfatta både landsklän-
ningar, enkla i snittet och 
med stjälkstygnsbroderier 
eller en knippa garnblom
mor som enda garnityr, 
och en del toaletter, som 
väl försvara sin plats på 
en stadsgata eller en bad
ort. Till den senare gen
ren hör en stilfull klän
ning, bestående av randig 
kjol i linnefärg, orange 
och lila med jacka av 
oblekt linne, kantad med 
bårder i kjolens två kulö
rer. Virkade hattar, som 
man säkert får se mycket 
i sommar och som särskilt 
äro klädsamma för unga 
flickor, finnas här i sm ak
fulla färger och vackert 
arbetade. Samtliga dräk
ter ha komponerats av 
fröken Greta Ahrbom, ty
gerna ha utexperimente-
rats av fröken Märtha 
Gahn och fröken Gabriella 
Asklund har äran av (le 
virkade hattarna. 

En med vitglaserad kakel täckt 
KOKSPIS, på vilken man med en 
enda brasa kan laga frukost, och 
som sedan har tillräcklig värme 
kvar att hälla maten varm ända till 
middagen, förevisas å Norrmalms
torg 18, 1 tr. 

Ing. A. Hermansen. 

al la husmödrar erkänna at t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

NESTLE'S BARNMJOL 
användes av alla mödrar, som vilja se sina barn 

friska, frodiga och välmående. Detta närings-

och uppfödningsmedel, som är lättsmält, gott och 

billigt, ä r absolut tillförlitligt i synnerhet vid den 

kritiska avvänjningstiden. Nestlés barnmjöl är 
även ett förträffligt och kraftgivande födoämne 

för barn i a lla åldrar, mag- och tarmlidande samt 

åldringar. 

Kalmar Vapen* 
Högsta kvalité" kärnmjöl 

Kalmar Angkvarn» A.-B. 

Sommarklänning i 
skarpt smaragd
grönt med lugg-

fransar av linne. 

K A T A L O G  
över de poaulära Tapetkompaniet Flaggor 

Sticktäcken 
och 

Vadd m adrasser 
i alla prislägen o. 
kvalitéer. Begär 
prislista. Driftiga 
agenter antagas. 

På husmoderskongressen 
hade fru B. Lidbäck, som bekant föreståndarinna 
för Iduns Mönsteravdelning, i kongressens möteslo
kal på Rosenbad, anordnat en utställning som blev 
mycket uppmärksammad både av de svenska och 
utländska deltagarna. Utom de välbekanta babykar
tongerna, innehållande vackert arbetade småkläder, 
märktes där de förträffliga praktiska modeller till 
kläder, underkläder o. d. som genom Iduns spalter 
förmedlas till läsarna och blivit så uppskattade i 
vida kretsar. 

* 

Under dagarna 2—6 maj anordna fruarna M. 
Nissen och E. Brandstake en utställning och försälj
ning av handstickade och -virkade jumpers, barn
klänningar och hattar, samt Wienerdockor, spetsar 
o. d. Lokalen är Grevturegatan 24 C. 1 tr. 

velocipederna för säsong 1922 
utkommen. Sändes gratis o. franko. 

A/B NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA. Ä 

Göteborgs Flagg- & Täckfabrik 
OÖTEBORQ /. 

GioktacL endast 

\ Konfekt 4:70 kr. 
Marmelad per ask 

till landsorten fraktfrift5:20kr.pp.ask rekommenderas. 

P E R C Y  F .  L U C K  &  C i  



ALIAS warn 
TVÅL jM 

j^uinnmui 

BAL/IN SMOTOIIN 
ARCHIMFDESl 

Sundbyberg 

KRYMPER 

EJ YLLE 

vo©iyo 
l^bcKu^ 

Emaljeradö 
Cmor 

s^arKastochvacKrasf. 
«TOCKHOI^ /®^^5^i593"GÔTEBORC DaonNmsoAT^ï» /vwiA$iNS6Aj.2i 
KOCKUMS JERNVERK. KALUNGE 

Tjänixen 
på dixen! 

IDUNS SKÖNHETS-
INSTITUT 

N :r 56. Finnes det något sä
kert medel för generande hår
växt? Tacksam för svar. 

Se sv. pä fr. 2 2) i n :r 7. 
N:r: 57. 1) Var god giv mig 

ett tillförlitligt råd att hämma för 
god aptit eller att hejda fetma. 
Jag har stark hy och nästan oren. 
Kunde jag bara vara litet mer 
återhållsam med mat, men det är 
ej gott låta bli när det smakar. 
Lever inte högt — mår bra av vad 
magen får. Den är mer hård än 
motsatsen. Har varjehanda hus
liga sysslor samt ordentlig mo
tion. Är sassafraste bra för mig? 
eller var god giv mig något råd. 
— 2) Till min ledsnad blir det så 
många bruna fläckar i ansiktet 
och även på armarna. 

"Ensam". 

1) Se sv. på fr. 11 i n:r 8. — 
2) Att bleka bruna fläckar på hu
den: 20 gr. lanolin, 20 g r. vaselin, 
10 gr. 12% vätesuperoxid. Fett-
ämnena smältas i ett kärl stående 
i hett vatten, röras noga tills det 
svalnar då vätesuperoxiden tillsät-
tes under fortsatt omrörning. 
Salvan ingnides i fläckarna på 
aftonen efter tvättningen och av
torkas på morgonen med renad 
vadd. Salvan får ej komma åt 
hår och ögonbryn, ty den är 
starkt blekande. Efter några da
gar göres uppehåll i behandlingen. 
Skulle huden bli irriterad påstry-
kes litet zinksalva. 

N :r 58. Har av naturen rött 
hår och ville gärna ha det litet 
mörkare. Var få köpa blad till 
valnötsdekokt? Och hur skall 
man använda dessa? Hur myc
ket blad och vatten. Hur ofta 
skall man använda dekokten? El
ler hur få håret ljusare? Är blek
ning med vätesuperoxid skadligt? 

I Om icke, hur går man därvid till
väga? Tacksam för råd är 

3-årig prenumerant. 

Valnötsblad bruka finnas hos 
fröken A. Leatz, östermalmsga
tan II. Ju mer blad man tar till 
dekokten dess starkare färg får 
den. Proportionerna kunna ej så 
noga bestämmas. Men ni kan kö
pa färdig dekokt, se fr. 48 samt 
svaret därpå. — Från användan
det av vätesuperoxid avrådes, 
emedan håret därav blir fördär
vat. 

N. :r : 59. Snälla Fru Skönhets
doktor, vad skall jag göra för att 
få bort min fetma i ansiktet? (Är 
ej fet på kroppen). Går det att 
massera bort det överflödiga med 
massageapparat? Tacksam för 
svar. Karin. 

Använd cremen som beskrives 
i sv . på fr. 10 i n:r 8 och massera 
ansiktet därmed (gärna med ap
parat om ni finner det bra). Kin
derna masseras med en roterande 
rörelse mellan tummen, pek- och 
långfingret, varvid tummen place
ras på insidan av kinden. Mas
sagen sker på aftonen sedan an
siktet är tvättat med tvål och 
varmt vatten. 

N :r 60. V änder mig härmed till 
Fru Skönhetsdoktorn med förfrå
gan om det finnes något medel 
att få bort starkt utsprängda blod
kärl i kinderna utan att bränna 
bort dem då ju detta efterlämnar 
märken. Är för övrigt mycket 
röd i ansiktet. Innerligt tacksam 
för ett gott råd är 

24-årig flicka. 
Om ni kan anskaffa torkad 

malva säges följande lösning vara 
bra för utvidgade blodkärl: 200 
gr. malvadckokt, 5 gr. benzoësy-
rad soda, 20 gr. glycerin, 10 gr. 
alkohol. — Sedan ansiktet är väl 
tvättat i ljumt vatten och torkat 
baddas det med en i lösningen 
doppad vaddbit och lösningen får 
torka in. 

Fru Skönhetsdoktorn. 

—  4 5 8  —  

60 

TAND-CRfeME Öre 

VIKiNGARALK 

Bard, sjung sånger om förgången tids bedrifter ^ 
£ medan tjärvedsslickan ännu brinner 

och väck upp de döda ur de tysta grifter, 
é där den tappre inga segrar vinner. '/. 'j 

Viking skokräm må med säng du ständigt prisa, /y 

ty den brukades av dina fäder 
och var man, som saken prövat, kan bevisa 

'•f att den jämt är bäst för skornas läder. 2 

I ÉÅ 

ur ra 
Jfu har mamma 
tvåltal min klän
ning med 

Gummans Flingor 

utmärAtr groda-

Damkläde 
extrafina kval. i stor och utsökt färg-
sortering. Herr-chcviot i verkligt hög-
fin kval. och äkta färg, finrandig, kr. 
17 : — pr nitr. 

Minutförsäljning. - Partipris. 
NORRKÖPINGS STUVLAGER, 

Barnhusgat. 4. Stockholm. 

Spirella-
Korsetter  erhål las  hos 

Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM, 
östermalsmgatan 22. A. T. öst. 57 97. 

Gardiner, Draperier 
Dukar och Mattor 

sommarförvaras och 
tvättas kemiskt hos 

|.UN|»BY 
Jkönfärgeri & %em. 
Cvättanstalt, Göteborg 

KUNC-L. HOVLEVERANTÖR 

Var försiktig 
Wi&kÅ v>d val av ströpu-

der mot hudlöshct. 
revormar etc. hos 
barn. Använd en-
dast 

VASENOL 
barnpuder, ett av läkare erkänt snabbt 
läkande och rensande specialmcdel. 
Vasenol rekommenderas av läkare och 
barnmorskor. 

JVONS 
THE 
ir alltid bist 

I parti hos: 
Aktiebolaget AHLBERG & BRENNER 

Stockholm. 
I minut hos: 

Conrad Andrén, Hornsg. 44 B, Sthlm, 
F. J. Kahn, Kornhamnstorg 61, Sthlm. 

Sy Edra klä

d e r  s j ä l v  

Begär  "HEM-FÄRGKARTAN". 

B i l l i g as t .  

Ar överlägsen i  fä rgstyrka.  

Säkrast. Tvättäkta. 

Tvättar  samtidigt  med färg-
1  ningen.  

HosFärg- & Kem.-handl. eller 
dir. från A.-B. Nadco, Göteborg. 

efter mönster frän Wennergrens 

Journalexpedition, postadr. Stock

holm. I. Absolut tillförlitliga 

tillklippningsmönster till samtliga 

modeller i Weldons Ladies Jour
nal, Nyaste Pariser-Moder och 

Modejournalen expedieras omgåen
de från lager. Särskild avdelning 

för tillklippning av mönster efter 

lämnade mätt. Begär prislista ! 

hävdar foitf.ir.mde 
si t  anseende såsom 
marknadens främsta 
utombordsmotor. 

LÄDER-ARMBAND 
Märke: "MIDGET" 

(Patent o. lagl. reg. varumitrke) 

KR. 2 KR. 
Världens mest prak
tiska läderarmband 

Klockan sitter absolut stadigt 
och kati icke glida av armen. 

Sydda remmar av bästa eugelska kvalité. 
Bese prov pA B k ta Mtdgat hos urmakaren. 

Engros: 

I SVERIGES URMAKARE A.-B. 
STOCKHOLM 

(m 
-W0PRISSUMMA HR. SOOOTm? PROGPAM FRÅN 
HUGO SVENSSON & ÇQ GÖTEBORG 

Tj'Ti f'.td M ) v\ 

i!.uK Ny.yi 



LÄSARINNORNAS 
SPALT 

FRÅGOR. 

Kan någon av Iduns läsare säga 
mig någon plats där det kunde be-
rivas Modeaffär. Jag är en själv

försörjande flicka och har mode
affär i Småland men trivs icke 
här, varför jag tänkt flytta affä
ren om jag kunde få någon lägen
het där modeaffär kunde bedri
vas. Tacksam för upplysning är 

Modist. Den fina världen 
föredrar sedan årtionden till* 
baka den kostliga »4711». Den 
kavaljer, som överräcker sin 
dam »4711» till nervernas 
stärkande och uppfriskande, 
kan vara säker om hennes tack. 
Om han därför vill glädja 
sig åt det täcka könets ynnest, 
bör han icke försumma att 
städse ha en liten flaska »4711» 
^ lätt tillgänglig. 

» »4711» är sedan år 1792 

FRÅGOR OCH SVAR 
Fråga. i) Huru anrättas Ej-

der? 2) Kunna dun av Ejder 
stoppas i kuddarna omedelbart 
efter plockningen eller skola de 
på något sätt rengöras eller pre
pareras? 

Svar. x) Ej dem plockas och 
urtages som vanlig fågel. Den 
får först ligga i vatten 4—6 tim
mar, varefter den noga avtorkas 
och överslås med kokhet mjölk i 
vilken den sedan får ligga över 
natten. Ingnides med y2 citron, 
brynes i smör och stekes sedan 
färdig som annan fågel. 

2) Dunet och fjädern får först 
torka under några dagar eller 
veckor. Därefter lägges fjädern 
etc. in lagd i p åsar i en ej för varm 
ugn för att alla eventuella bak
terier, rester av skinnet etc. må 
oskadliggöras. Det är givet att 
man noga ser till att ej värmen 
blir hög, ty då fördärvas fjädern. 

Fråga. Tacksam för beskriv
ning i Idun på franska bröd, var
till man kan sätta degen^ på k väl
len och baka ut dem på morgo
nen. Hildy. 

Svar. Rör till sent på kvällen 
i ett fat en tämligen fast deg av 
t. ex. ht. kall mjölk, % liter 
kallt vatten, 4 msk. avsvalnat 
skirat margarin eller flott, 25 gr. 
jäst (på sommaren mindre), i 
tsk. salt och omkr. 750—800 gr. , 
vetemjöl. Täck över degen och 
ställ den på ej för varm plats. 
Tidigt på morgonen utbakas brö- -
den, ställas på smord ljum plåt 
och få jäsa på varmt ställe. När 
bröden äro uppjästa, penslas de 
med ljumt vatten och gräddas 
gulbruna i varm ugn. 

Fråga. Anhåller härmed vörd
sam t*om ett svar å denna fråga: 
Var kan man bäst och billigast 
utbildas till skolkökslärarinna. 
Vid vilka tider kurserna pågå, 
och om man behöver ha genom
gått 8-klassigt läroverk. Svar till 

G. L. 
Svar. Skriv till Fackskolan för 

huslig ekonomi i Uppsala och be
gär prospekt. Uppgif samtidigt 
det läroverk ni genomgått. 

Fråga. Undertecknad vore myc
ket tacksam för råd i följande 
frågor: 1) Hur bör en barnfrö- • 
ken eller guvernant (19-årig) till-, 
tala familjemedlemmarna? Är det 
nödvändigt enligt god ton att säga 
"fru Carlsson" (t. ex.) eller en
dast "frun". Får man använda 
"ni" som tilltalsord åt de äldre 
barnen samt husfadern och hus
modern? Hur bör jag titulera 
tjänarna i huset? 2) När jag 
kommer in i ett rum, där det • 
finns en mig obekant ung herre, 
ung dam, eller äldre person, som 
äro på visit hos mitt herrskap, 
bör jag i alla tre fallen hälsa 
först? 3) Hur ofta kan en med 
ifrågavarande ställning fordra 
att ha ledigt? Hur hög lön kan 
man begära? 4) Finns det någon, 
fin bok om takt och god ton? I 
så fall var och vad är priset? 5) 
När man tilltalar en ung herre, 
bör man då alltid sätta "herr" före. 
6) Hur bör jag göra, för att be
hålla glansen på ett par nya ga-
1 o scher? Såg nyligen i en tid
ning ett bra sätt (med linolja, 
tror jag det var) att behålla sko
sulor dubbelt starka samt även 
en metod för att längre bevara 
överlädret. Har nu tappat den-

UClVT»« 

I Sverige inreg. varumärke 

är oöverträffad l slitstyr' 
ka och elegans, krymper 
ej i  tvätt och bevarar all• 
tid sitt vackra utseende. 
"Luvisca" är lätt att tvätta och 

stryka och är idealtyget för 

damblusar, klädningar, pyja

mas, barnkläder o. herrskjortor 

För underhaltiga efter• 
apningar eller s. k. ersätt# 
ningskvalltéer varnas. Den 
äkta varan har alltid nam• 
net "LVVISCM" tryckt på 
stadkanten avoarjemeter. 

,rLuvisca" finnes i en m&ng-

fald (bindningar samt) vackra 

mönster och färgställningar. 

Akta "Luvisca" er hålles 
hos alla välsorterade ma* 
nufakturaffärer l landet 
till ett fastställt pris av 

Kronor 5S75 pr mtr. 

Vill man spara sig förtret 
och obehag, skall man vid 
inköp alltid begära den akta 

(BlàsGuld--Etikett) och till

bakavisa varje slags efterapning. 

Har Ni sv&righet att anskaf

fa äkta "Luvisca" tillskriv 

di fabrikanterna (av artikeln) 

Messrs Samuel Courtauld & Co. 
(Foreign) Ltd., 

19 Jlldermanbury, 
LONDON, E. C. 2.. 

Gör ett försök med 4®* Eau de Cologne^Tvål 

•om beredvilligt namngiva Eder 

närmaste inköpskälla. 

Tänk alltid pä 
N O R M A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegnérgatan 23. — Odcngatan 41. Delta märke på varje 

förpackning — en 

borgen för bästa vara. 

M Vid behov av 
11^^^ flaggor begär vår 

priskurant och prov 
feFQ à duk. 

Vi tillverka YL-
LEFLAGGOR av 

I prima kronduk. 
'  "STORMFLAG

GOR" av bomullsduk med tvinnad 
varp och "PRIMAFLAGGOR", starka 

och prisbilliga. 
Vårt fabrikat tvenne gånger prisbelönt. 
Alla f ärger äkta och måtten lagenliga. 
OBS.! Priserna betydl. lägre än i fjol. 
EKELÖF & SVENSSONS flaggfabr., 

Karlstad 4. 

Ni avundas andra som ha en vacker, välvårdad hy. Använd därför alltid OATINE, som läker 
och när huden och gör den mjuk. Tvål och vatten irritera ofta huden, den blir grov, hård och 
gråaktig. Använd därför OATINE, som är något enastående i sitt slag. -Den ingnides och avtor
kas efter behag och ni bevarar huden smidig, frisk och vacker genom åren. 

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

OATINE SNOW är fin, snövit och" myck et 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 i , Köpenhamn. London & Paris. 

CHRISTIANSTAD 

OÖTEBORG 

KRISTM1-PATMÏ 



' E S L Ö V '  

P R I S B E L Ö N T A  

GOSS-, FLICK- och BARNKLÄDER 
för alla åldrar till alla priser. 

Bäst kända svenska fabrikat. 

Alla vårens nyheter hos ensamförsäljarna i alla städer 
samt 

S A H L I N S  S A H L I N S  
Kungsgatan 45 - GÖTEBORG Södergatan 12 - MALMÖ 

DOxmta 

-cMr nu på vad jag säger-,  
det  bästa ska de vara—herreje 
va han är döv i  dag det  
b ä s t a  ti l l  s m ö r g å s  
D e t  b ä s t a  s ä g e r  J a g ! !  

—Jaså JiUStClCiS !  Varför sa 
inte l i l la fröken det  mesamma! 

I Av SANGALLA the 
I rekommendera vi våra kända märken 

I  " P E K O E  S O U C H O N G "  

I "IMPERIAL", "ORDINARY" 
i i originalförpackningar. 

j PERCY K LUCK & Co. 
iiiiiiiiiiiiii 

Spieckers ^ ̂  v 

ano-Kapslar 
— ^ kapsel 

tyfoen, MUKXA, yUiaJArt 

xKh ojL-
XkMt-

" a <&*• -afio tzk. 

fi ff® 

'»ITERE' 

tfiCCverfiare 

FABRIKS A B-ELLAS 
«-» STOCKHOLM 

Röda och för

störda händer exi

stera ej om inan 

efter arbetet ingni-

der händerna med 

Syster Elias Salva. 

tForsäCfes 
ÖveraCCt 

na tidning och undrar därför om 
kanske någon av Idunvännerna 
känner till dessa förfaringssätt. 
.7) Om man på en tågresa blir 
bekant med en ung dam eller ung 
herre och hon eller han frågar 
om de få mitt visitkort, bör jag 
då lämna det? Och bör jag be 
att få hennes eller hans tillbaka? 
Skall man då endast lämna nam
net, eller bör man också tillskri
va adressen? Bör man vid pre
sentation med en mig fullkomligt 
obekant lierre räcka honom han
den? Med en d :o dam? Jag 
vore eder innerligt tacksam om 
ni ej utcslöto frågorna fast de 
äro många. 

"Dotter till en affärsman". 
Svar. i) Ni bör säga "Fru 

Carlsson", aldrig Frun. Ordet 
"Ni" är ju mycket bekvämt och 
bra på alla sätt, men det före
faller som det vore svårt att få 
det att vinna burskap i svenskt 
språk och sällskapsliv. Således, 
när man är så ung som ni, råda 
vi er att inte alls använda det till 
någon av familjens medlemmar. 
— Vad tilltalsordet till tjänste
personalen angår, så torde det 
vara bäst att använda förnamnet; 
finnes hushållerska kallas hon för 
fröken. 2) Bäst att ni först vid 
inträdet gör en lätt och artig 
hälsning utan att räcka fram han
den; en mera ingående hälsning 
från er sida sker först sedan hu
sets värdinna presenterat er för 
gästerna. 3) Dessa saker ställa 
sig olika allt efter omständighe
terna;. ledighet får ju oftast en 
guvernant liksom i skolor anställ
da lärarinnor vid omkring julhel
gen samt under sommaren. Vad 
lönen beträffar rättar sig denna 
efter er kompetens och arten av 
det lärarinneseminarium ni utgått 
ifrån. Ty ju högre kunskaper och 
ju högre och större utbildning en 
lärarinna eger, dess högre blir 
hon avlönad. 4) Uppriktigt sagt 
så känna vi för vår del ej till nå
gon bok som på ett tillfredsstäl
lande sätt behandlar det delikata 
ämnet. Takt och god ton kan 
nämligen aldrig läras i böcker, dy
lika saker inhämtas blott genom 
lugna iakttagelser huru andra per
soner uppföra sig samt bland an
nat genom att studera sig själv, 
och förkovra sitt vetande både 
med hjärna, själ och hjärta. Se
dan kommer kunskapen i berörda 
ting av sig själv. 5) Äger herrn 
i fråga ingen titel, så säger ni ti
tel och efternamn, t. ex. "Herr 
Carlsson", men ej "herr notarien 
Carlsson", utan endast "notari
en" etc. 6) Ett utmärkt medel, 
varigenom glansen på galoscher 
bibehålles är att ungefär var eller 
varannan vecka ingnida litet tjock 
grädde och genast väl avtorka 
densamma. Däremot bör ej olja 
användas, ty denna bidrager till 
att så småningom upplösa gummit, 
varigenom galoscherna bliva mat
ta och förlora sin spännkraft. — 
Skosulor hålla dubbelt så länge 
som vanligt, om de, nya eller 
halvsulade, ingnidas med linolja, 
som får torka in, varefter om en 
eller två dagar förfaringssättet 
upprepas. — För ovanlädret torde 
en och annan ingnidning med 
vanlig matolja vara av god ver
kan. 7) Ni bör givetvis ej låta 
någon begära att få ert visitkort, 
utan är någon dam — men ej nå
gon okänd herre på tåg- eller 
ångbåtsresa — angelägen att få 
veta ert namn, så lämnar hon er 
först sitt kort, då ni genast läm
nar fram ert. Adressen behöver 
ni ej alls meddela, såvida damen 
ej av någon särskild uppgiven an
ledning begär att få den. Detta är 
emellertid betydelselöst och faJler 
av sig självt i varje särskilt fall. 
8) Presenteras en herre för er 
i en familj, framräckes handen; 
annorstädes ej alltid. Däremot 
räcka oftast damerna varandra 
handen, varvid dock den yngre 
inväntar att den äldre först sträc
ker fram sin hand. 

Redan i dag 
bör Ni börja med att dagligen använda 

YVY-tvål! Den som vill vårda sitt 
yttre dröjer icke. Yvy-tvålen uppfyller 

mycket högt ställda anspråk, och ge

nom sin milda, behagliga inverkan pä 

huden har den tilldragit sig allas upp

märksamhet. Den användes dagligen 
av tusenden och åter tusenden. Yvy-

tvålen förlänar åt ansikte, hals, armar 

och händer utsökt och varaktig skönhet. 

Yvy-tvålen säljes i alla affärer i hela 
landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. Fabrik, Ystad. 

Avm agring. 
Dina Sicks erkända massagepomada 

borttager dubbelhaka, tjocka kinder, 
fcttsamlingar på hals och rygg samt 
händer. Pr. burk kr. 6: 50. 

2112 Toiletbadvattcn, ersätter tvål, 
giver bländande vit hy. Pr fl. kr. 3: 85. 

Novocrin återgiver håret dess natur
liga färg på mycket kort tid, samt gör 
det poröst och glansigt. Pr fl. 4: 50. 

Aboral Fräcknecreme bästa medel 
mot fräknar och bruna fläckar. Pris 
pr burk kr. 3: 50. 

Emonson Auto-Creme utan fett, för
hindrar huden i att bliva röd, sträv 
och torr, skyddar mot sol, blåst och 
köld. Pr burk kr. 2: 50. Fås hos 

ALMA BAUMBACH 
Holländaregat. 11, 3 tr., Stockholm. 

Riks 6580. 
Till landsorten mot postförsk. + porto. 

MILUiEHH 
Äktenskapsförord. Boskillnads-
och äktenskapsskillnadsmål. 

Boutredningar och arvskiften. 

T E S T A M E N T E N  

Advokatfirman 

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

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7676, 24488 AUm . 18330 

j Kvarnström & Eriksson 
Sliperi, Förnicklings- & Oxi-

deringsfabrik 

Kungsg. 84, STOCKHOLM. 

-Mim. t. Kh. 121. Rt. 303 14. 

V I T R U M S  

F E R  R O L  
är det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av all» moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess ange
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas à 

APOTEKET VASENS DROG-
HANDELS LABOR A TORiUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fås & a lla apotak. 

Korpulens, Fetma 
borttages genom 

Dr Hoffbauers lagligt skyddade 

Avmagringstabletter 
Oskadligt och effektivt medel utan 
iakttagande av diet. Inget Thy-
reoidin ! Intet avföringsmedel. 
Kompl. kur kr. 23 :  — franco. Ut
förlig broschyr gratis. 

Fås i alla apotek. 

Depot Stockholm :  Apoteket Stor
ken, Storgat. 28. 

Depot Malmö :  Apoteket Lejonet. 

-Tablet
terna 

verka 
snabbt o. 

säkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrelösande går Togal till 
till_ själva roten av det onda. Dess 
smärtstillande verkningar märkas 
genast, även sömnlöshet bekäm

pas med Togal. 
Finnes à alla apotek. 

Reumatism 

Ners8märtor 

Hemmets vävboK av Elisabeth \V.-ern-
Bugge har utk. i 5 :e uppl. "Härmed 
föreligger en bok, som grundligt fyller 
ett känt behov, nämligen det av en in
struktiv handbok i vävnadskonst". (Gö
teborgs Dagbl.) 200 illustr. Häft. 3 : 50, 
klotb. 5 kr. Kataloger gratis. Lind 
blads, Uppsala. 

— 460 — 



kan förmås att gå 

låtit lura sig likväl. 

ty hon grinar, hon tog fel 

2. Många "pristagare" 
"Bomans flickor". 
Egendomliga prof i-

4. " Ändå något' 

6. Nya kvastar sopa 
bäst. 

Kameror, Förbrukningsartiklar. Ti/ibebor 
rÖRNAMSTA FA B fl/K A T. FR ED S UT F 6f* AN O C 

ARtiebolaqet Arto. Malmö. 
KNUTSONS 

Specialaffär för 
|N_|__ *a Bäddmöbler och Dalag. 1 4 s a n g k l ë d e r .  

Bl itiiiimiiiaimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii.: 

mCORONAI 
Skrivmaskiner i 

: för privatmannen, hemmet och 5 
: kontoret. Största skriv- och ge- = 
: nomslagsförmåga ; garanterat so- 5 
: lidaste konstruktion med moder- i 
: naste anordningar, över 400.000 : 
: i bruk. Pris m. elegant resetui |  
: endast Kr. 300.—. Begär prospekt ! = 

:  A.-B. MASKINAFFÄREN Ï 
ROYAL STANDARD, § 

: Malmtorgsgatan 1 - Stockholm. jj 
.liuiuiiiiiiiiiiiMiimmiimiiiiMiimiiiiimiiiini""» 

Crème Odalisk 
ger torr och ojämn by ungdomlig charm. 

Pris pr burk kr. 3:— och 5;—. 
Nederlag: 

PARFYM. JONNY J OHNSSON, Hamng. 2, Sthlm 
Till landsorten mot postförskott. 

P i  n  a „ beställas eller köpas billigast fr. 
i Ulal 08i. Begär vår illustr. priskur. 

Arvika Spinneri o. Vävnadsaffär, 
Oxtorgsgatan. 9 A - Stookholm 

OTTOMANER 
PABAN, Stjärng. 5 (inv. Odenplan)Sthlm. 

QoldwyMGO 
Tand-crème öre 

omsterlökar, rosor m. m. för vårplantering: 
dofter. En gång planterade stå de för 
varje år på nytt i blom. Finnas i en 
mängd färger och nyanser från klarvit, 
creme, rosa, röd till djup purpur. Pris 
pr 1 st. 1 : 65, 5 st., en av varje färg, 
7:80, 10 st . 15 kr., 15 st. 22 kr. 5 
st. av cn färg 7 kr. Lev. även i blan
dade färger, vårt val. 5 st. 6 kr., 10 
st. 11 kr., 25 st . 25 kr. 

Remontantrosor utmärka sig framför 
alla andra rosor genom sin rikedom på 
vackra och lysande färger, blomma 
hela sommaren in i sena hösten, växa 
överallt och mycket härdiga. 

Thea-hybrid- och Thea-rosor ä ro myc
ket rikblommande, blommorna äro myc
ket välluktande och lia en fin och ele
gant form. 

Polyantharosor äro de för plantering 
i kruka allra lämpligaste, de äro myc
ket rikblommande, stammen är busk-
formig och blommorna framkomma i 
stora klasar. Äro även synnerligen 
lämpliga till grupper, häckar och in
fattningar. 

Klangrosor äro kraftigt växande och 
oerhört rikblommande, planteras intill 
mur, veranda eller fristående i gräs-

Kinesiska Silkes-pioner. 

Kinesiska Silkes-pioner. Dessa träd-_ 
gårdens förnämsta prydnadsplantor äro ! planer. 
vinterhärdiga, ge härliga, stora silke-1 Alla ovannämnda rosor äro av utsökt 
aktiga blommor i sällsynta färger och kvalité och finnas i en mängd färger 

GARANTI: Varor ej till belåtenhet återtagas, ej grobara ersättas med nya gratis. Order torde insändas snarast. Obs.! Odlingsanvisning medföljer 
varje order. 

X V I D N E R T Z '  F R Ö M A N  

och nyanser från snövitt, gult, rosa, si l-
kesrosa till mörkrött. 

Pris 1 st. 1:75, 5 st. 8 kr., 10 st. 
15 kr'., 25 st. 35 kr., 50 st . 60 kr. 

Anemoner, härliga, storblommiga, i 
vackra färgnyanser, blomma hela som
maren och trivas överallt. 6 st. 85 
öre, 12 st. 1:65, 24 st. 2:95, 50 st. 
5 :  50, 100 st. 10 kr. 

Ranunkler, präktiga dubbla blommor 
i mycket vackra färger, utmärkt grupp, 
blomma. 10 st. 75 öre, 15 st. 95 öre, 
25 st. 1 : 95, 50 st. 3: 75. 

Enkel begonia, äkta jätteblommande, 
i färger vit, rosa, gul, orange, schar-
lakan och svartröd. 1 s t. 35 öre, 6 st., 
en av varje färg 1 : 95, 10 st., en färg, 
3 kr. 

Dubbel begonia, stora, dubbla blom
mor i färger som enkel begonia. 1 st. 
38 öre, 6 st. 2: 25, 10 st., en färg, 3 :  25. 

Gladiolus, ny prakt, vackraste nyhet 
i färger, vit, laxrosa, orangeröd, ren
gul, indigoblå, sammetsröd, mörkrosa, 
karminröd. 1 st. 33 öre, 8 st., en av 
varje färg, 2:45, 10 st., en färg, 2: 75. 

Montbretia, mycket vacker grupp-
blomma, gula, orange och röda nyan
ser i blandning. 10 st. 98 öre, 15 st. 
1 :  45, 25 st. 1 :  95, 50 st. 3: 75. 

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

Prakt-kruk-liljor, jättcliljor med ena
stående vackra blommor, förnämsta och 
mest eleganta krukblomma. 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 om
tyckta 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 kruk-
växt. 

Fransad Kruk-Begonia, i färger som 
enkel begonia, stor, praktfull. 1 st. 48 
öre, 6 st. 2: 75. 

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

Varorna sändas överallt, noggrant 
packade och med garanti för varans 
äkthet och grobarhet. Likvid uttages 
genom postförskott eller efterkrav, or
der understigande 5 kr. torde åtföljas 
av likvid, gärna i frimärken, jämte 80 
öre till porto. 

D E L ,  H ä l s i n g b o r g  l O .  

S p ä d b a r n e n s  
h u d  v å r d .  

För detta ändamål får endast använ

das en hudkräm, som är fullt neutral 

och s vagt kylande samt innehåller det 

rätta fettet. Den mest bekante av alla 

dcrmatologer, professor Unna, har kon

staterat, att de viktigaste beståndsde

larna i hudfett äro Cholesterin och des-

sestrar. Detta är den verksamma be

ståndsdelen i oxygenolfabrikcns Ama-

rant-Coldcream, som är den mest ra

tionellt sammansatta hudkrämen. 

5. G lad ungdom. 
Högt torn. 
Jordhögar. 

försäljes överallt i 
helpaket à 52 öre 
halv- „ „ 27 „ 

Han skulle göra det begripligt för varje apa 

att hon icke själv utan »Solidar» kan utrota hennes 

^obehagliga plågoandar. Djurvännen använder^ 

3- Id yll. 
Världens ända. 

S O L I D A R  

som förvisso sällan 

fällan, 

og sig för, en sådan tossa, 

att i »Solidaren» frossa, 

är utmärkt på sitt sätt, 

»bra till skurning och till tvätt». 

IDUNS PRISTÄVLING 
i N:o 19. Sex städer. Solidar i:\tr 

BREVLÅDA 
RED :S BREVLADA. 

I dessa kartramar ha kartorna 
över sex svenska städer suttit, men 
kartorna äro nu utskurna. I stäl
let ha insatts kortfattade menin
gar, som hänsyfta på de sex stä
derna. 

Kan ni säga namnen på de åsyf
tade städerna? 

Lösningen torde insändas till 
Pristävlan i nr 19, Iduns Redak
tion, Sthlm, före den 20 m aj. De 
tre först anträffade riktiga lös
ningarna belönas med 5 kr var
dera. 

LÖSNING 
TILL TIDSFÖRDRIV I N :R 18. 

Namngåta: Styckjunkare, or-
donnans, trumpetare, sergeant, vi
cekorpral, general. 

Cliarad: Gammal. 
Palindrom: Oder — redo. 
Homogram: 1. Nedsatt. 2. Le

gat. 3 Tiger. 4. Tafatt. 5. Pa
rad. 

det desinficierande tvätts &. rengöringsmedlet 
•»Solidar» till sina hundars ochandra husdjurs vård.{ 

»Solidar» trollar bort all slags orenlighet. 

Carmen. Lilla hemgjorda span
ska, Ni skriver utmärkt dålig 
spansk vers. 

Intresserad. Svaret erhålles i 
regeln inom en vecka, men publi
ceringen, i händelse av antagande, 
kan dröja rätt länge> beroende på 
utrymmesförhållandena. 

M. D. J8ÇÇ. Ni inser väl att 
resultatet av tävlingen ej kan 
meddelas förrän alla manuskript 
blivit granskade. Och som de 
uppgå till cirka 200 och redaktio

nen har en hel del andra trän
gande göromål att sköta, kan 
prisbedömningen först ske under 
senare hälften av maj. 

T. S. Z. Föllo i korgen. 
J. O. J. Varken bättre eller 

sämre än mycket annat, som får 
gå under benämningen poesi. E11 
och annan rad är till och med 
rätt vacker. Men vi ha ej utrym
me för dikten. 

Egal. Rätt konventionellt. Nå
got annat omdöme kunna vi ej ge. 

Parus. "E11 ug gla som till Pan 
betalar skatt." Kunde vi få det 
illustrerat. 
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ESfcĴ  fWWffiWK* 
x rrr rt r rrnr i 
DET KAN EJ NOG OFTA UPPREPAS 

ATT 

jQrboga Wi&targarin 

ÄR MARKNADENS FÖRNÄMSTA 
SVENSKA M EDICINALVÄXTFÖRENINGENS 
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 

letti llsats en välsmakande buljong. Utförlig beskrivning med
följer varje kartong. Finnas i varje välsorterad speceriaffär. 

OBS. ! Förekomma i minut endast i våra kartonger. 

KORGMOBLER 
Billigast Lilla Vattug. 25 A. Sltilm. t. T. IB24I 

Ryg g  hå l la re  
effektivaste hjälp för 

i alla som har anlag 
för framåtböjd gång 
eller insjunket bröst. 

• Uppgiv äxelbredd. 
Kr. 12 och 14 pr st. 

Grossesskorsetten 
"Dorothea" den 

praktiskaste o. hy
gieniska korsett för 
blivande mödrar. 
Särskilt konstru
erad och reglerbar 
varför ej att jäm

föra med vanl. korsetter. 
Kr. 20:—. 

Korpulenta damer, vilka ha 
svårt att få korsetter som passa, 
böra använda vår särskilt konstru
erade. De giva en idealisk figur. 
Kr. 18:—. 

Reformkorsetter, behagliga, ej 
att jämföra med vanliga snörliv. 
9: —, 10: —, 12: —. 

Backfischkorsetter för flickor. 
K r .  7 : — .  

Gördlar för 
grossess och ope
ration av prima 
kval. Kr. 12 : —, 
1 3 : — ,  1 5 : —  p r  
st. Alla med s. 
k. hängbuk torde 
även anv. dessa. 

Elastiska gördlar, lämpliga för 
sportmän m. fl., giver en idealisk 
figur. Kr. 12:—, 14:—, 16: — 
pr st. 

Brösthållare, extra prima. Kr. 
3: 50, 4:—, 4: 75 pr st. 

Höftformare 

av prima grå dräll. Varje dam 
som önskar vackra välformade höf. 
ter bör alltid använda våra mo
derna höftformare, vilka samtidigt 
tjänstgör som korsett. Kr. 12 :  — 
och 13:— pr st. 

Uppgiv mått vid beställning. 
Exp. till landsorten mot postf., 
ombytesrätt. 

Sjukvårdsartiklar, alla slag, 
åderbråsksstrumpor gummihand
skar m. m. 

Illustrerad katalog gratis. 
MAGASIN SPECIAL, avd. 2. 

Stockholm. 
Särskild Dam- & Herravdelning. 

Västerlänggatan 66 (Passagen). 
Filial :  Birgerjarsgatan 9. 

II II II III II II 11 IIIIII I III 11 III HHIIMI11 Mil 

Birgittas 
I Åkta Citron-Crême. 
I Ofelbart medel mot sträv och narig hy I 

Bästa ansiktsmassagecrême. ; 

I Utplånar rynkor o. ojämnheter i huden. |  

i Tillverkas av saften av friska citroner. |  

i Parfymeri S :ta Birgitta, Stockholm, i 
Pris kr. 3: — 

WolMltlllKIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimmttlMMtlltMIMlir 

0TT0MANER 
Förmånliga betalningsvillkor 

THORWALD OLSÉN, B lecktornsgränd 6, Sthlm. 
Allm. Tel. Söder 9851. 

LEDIGA PLATSER 

Sjuksköterske
elever 

emottagas å Kustsjukhuset på Styrsö. 
Kurserna förberedande räcka 3 mån. 
Avgift 30 kr. pr mån för allt . Ansök
ningar åtföljda av präst- och läkarebe
tyg samt rekommendationer insändas 
till 

FÖRESTÅNDARINNAN. 

Vid Malmöhus läns 
sinnesslöanstalt 

kommer en ny lärarinna att anställas 
med tillträde den 1 inst. sept. Ansök
ningshandlingar med läkarebetyg torde 
innan den 1 Juni insändas till anstal
tens föreståndarinna, som också lämnar 
skriftliga^upplysningar om platsen. 

Möllevångshem pr Lund. 
STYRELSEN. 

Overskötersketjånsten 
vid länslasarettet i Backe, med tjänst
göring som husmor, operations- och 
röntgenskötcrska är till ansökan ledig 
med tillträde den 23 juni 1922. Lön, 
förutom fri bostad (dublett), kost etc., 
650 kronor per är med 3 ålderstillägg 
à 100 kronor, därjämte dyrtidstillägg 
efter likartade grunder som för stats
tjänstemän. Närmare upplysningar med. 
delas av ocli ansökningshandlingar in
sändas före den 1 juni till lasaretts-
läkaren Doktor P. AIsén, adr. Backe 
(Ångermanland). 

Husa. 
Valrekommenderad, pålitlig husa, om

kring 23 år, med fördelaktigt utseen
de, erhåller förmånlig plats i residens
stad, i änklings finare hem, där ko
kerska finnes, nu genast eller omkr. 
15 maj event. 1 juni. Avskrift av be
tyg jämte fotografi insändes under 
märke "Förmånlig plats" före den 8 
maj till Svenska Telegrambyråns An
nonsavdelning, Sthlm, f. v. b. 

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-Sïenska Tidskritten] 

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. 

Pren. :  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. 

Babyutstyrslar. 
Bäst beprövade modeller, av fina till

behör kr. 10:—, elegantare kr. 15:—. 
Fru Thams modell med engelsk blöja 
o. gördel samt bärmantel kr. 18:—, 
Dopkl. o. mössa kr. 15:—. Mönster 
medf., enbart mönster kr. 2: 50. För
frågningar och offert å större beställ
ningar besvaras mot dubbelt porto. 

DAGMAR JACOBSONS LINNE
SÖMN AD S AFFÄR. 

B o r å s .  R t .  1 4 0 6 .  

IEMAP0TEK1S 
måste finnas 

i varje hus

apotek. Den 

är oumbärlig. 

!7tllver/iare 
FABRIKS A-B ELLAS {TorsaV/e. 

Kr2,50 -STOCKHOLM- OveraHt' 

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

Stockholms Stads 
Arbetsförmedling. 

Rcgcringsgat. 107. Högbergsg. 37. 
Expcd.-tid 9—4, dag före helgdag 

stänges 2. 
Obs. ! Betyg och rekommendationer 

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

PLATSSÖKANDE 
UNG, BILDAD FLICKA. 

söker plats i god familj el. dyl. Fritt 
vivre. Svar till "Ä. S.", H. T.-Cen
tralen, Göteborg. 

VÄLREK. VÄRDINNOR, Husf., 
Barnfröknar, Sjuksköterskor m. fl. ön
skar platser gn. 

Stockholms Uthyrningsbyrå, i 
Stureplan 6, avd. 9. 

I Prästgörd 
sokes plats av bildad svensk-engelsk 
flicka (28) för att få lära sköta svenskt 
hem. Praktisk, ordentlig och arbet
sam, samt åtar sig gärna alla sorters 
sysslor. Engelska och franska lektio
ner kunna även givas om barn fin
nes. Vore glad att på lediga stunder 
få hjälpa till med socialt arbete. Eget 
rum. A. D. London. Iduns Expedi
tion. 

An germ an länska 40 år, 
önskar plats som husmor där sådan 
saknas, eller som husfröken, eller hus
hållerska i bättre familj. Kunnig i 
allt som hör ett väl ordnat hus till. 
Goda, mångåriga betyg kunna före
tes. Svar till "En anställning", Iduns 
exp., Stockholm f. v. b. 

A tierregärd eller bruk 
önskar en skicklig musiklärarinna 
(piano) och en kvinnlig gymnastik
direktör plats " öv er sommaren, helst 
i samma trakt. Svar till "De allra 
bästa rekommendationer" under adress 
S. Guma:lius' Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b. 

GMND 
STOCKHOLM 

HÔTEL 
HOXEL ROYAL 

^Priser som 
(Jore Åric/e t 

/Enkelrumfrån/cr. 6. 
Du lie/rum " fcr./O. 

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

Trädgärds-
och hushållskunnig flicka (lantbr.-d.) 
önskar plats. Svar till "Maj 1922", 
Iduns exp. f. v. b. 

Husföreståndarinna, 
van vid lanthush. och komp. att sköta 
ett bättre hem, önskar pl. 

Stockholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9. 

Sjuksköterska 
m. de bästa rek., många års praktik 
önskar pl., gärna t. klen Dam. 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9. 

Ung Dam 
språkk., resvan, önskar pl. som säll
skap och hjälp i familj, gärna där 
barn finnes. Svar till 

Stockholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9. 

Sjukgymnast, 
även kunnig i sjukvård, hushåll, söm
nad och trädgårdsskötsel, söker plats 
till hem, badort eller dyl. för längre 
eller kortare tid. Omtänksam, villig, 
erfaren. Svar till "Mångsidig", Iduns 
exp., f. v. b. 

Bildad 23 års flicka 
önskar plats i ett verkligt gott hem 
att mot fritt vivre vara husmoderns 
hjälp och sällskap. Kunnig i linnesöm
nad och handarbeten. Svar till "Skån-
ska", poste restante, Hälsingborg. 

27-årig musik, h emmadotter 
med anpassningsförmåga och utpräglat 
ordningssinne, önskar under sommaren 
plats (fr. 1 juni) i verkligt bildat hem 
på landet i vacker trakt (mel. Sverige) 
som hjälp och sällskap. Genomgått 
hushållsskola. Eget rum önskas. Svar 
till "Hemtrevlig hemmadotter". Iduns 
exp. f. v. b. 

21 års flicka, 
musikalisk och husligt intresserad ön
skar plats som sällskap och hjälp i fa
milj där jungfru finnes. Någon lön 
önskas. Svar märkt: "Anspråkslös", 
Box 52, Matfors. 

En 
önskar plats att åtfölja klen herre eller 
dam till badort. Tacksam för svar till 
"1 :sta juni", Iduns exp. f. v. b. 

Målning. 
Målarinna önskar mot fritt vivre 

komma till någon familj att meddela 
undervisning, även porslinsmåln. och 
handarbeten. Svar till "Konst", p. r. 
Göteborg 4. 

Bättre DiÉlåirc tia 
fullt kunnig i matlagning och ett hems 
vård, önskar i sommar plats som säll
skap och hjälp, till ensam person eller 
liten familj. Medföljer gärna till bad
ort. Svar till "Småländska", Iduns exp. 

Som hjälp och sällskap 
åt äldre dam sökes plats av bildad 
flicka, som genomgått handarbetsse-
minarium och trädgårdsskola, samt är 
kunnig i enklare matlagning. Svar till 
"Liten lön". Iduns exp., f. v. b. 

Ung tyska 
som under nära ett är innehaft anställ
ning i Sverige önskar plats i familj 
från 1 juni. Kunnig uti och villig del
taga i alla slags hemsysslor, sömnad 
och handarbete Ref. lämnas. Marga
rete Schulze, adr. :  Direktör V. Kull
gren, Uddevalla. 

J 
som är fullt kompetent i all slags väv
nad, även slöjdkunnig önskar plats i 
skola, hem el. likn. Betyg från Hem
slöjdens vävsk. i Malmö. Ref. finnes. 
Svar till "22 år", Depeschb., Gust. Ad. 
torg, Malmö. 

Bättre flicka 
önskar plats i liten familj som husmors 
hjälp och sällskap. Familjemedlem. Sv. 
till "Jämtländska 19 "år", Iduns exp. 

INACKORDERINGAR 
Doktorlnnan Vilma Erikssons 

Vilohem 
beläget 15 min. skogsväg från Arvika. 
Adr. Högåsen, Arvika. Bröstklena mot. 
tagas ej. 

Konfirmationsundervisning 
för gossar kan erhållas i sommar i 
prästgård i vacker trakt av Söderman
land. Svar till Komminister T. Ruhn-
bom, Björkvik. 

Ung, bildad » flicka 
önskar inackordering i god familj, där 
ungdom finnes, helst på landet eller i 
mindre stad. Är villig deltaga i lättare 
hushållsgöromål. Svar till "Konvalc-
scent. 18 är". Iduns exp. f. v. b. 

I Mörrums prästgård, Blekinge, mot
tagas högst 4 flickor till konf.-bercdelse 
fr. Pingst till 11 Juli. Naturskön trakt. 
Bad i havet eller ån. 

Vald. Daneli, kyrkoherde. 

Unga flickor 
kunna få inackordering, ev. som hus
hållselever. Kursen 15 Maj—15 Sept. 
kan även delas. Prospekt mot porio. 
överstinnan A. Hyltén-Cavallius, f. 
Frick, Sandvik, Smål. Burseryd. 

TILL SALU 

Vackert läge 
å Höganäs, vid segelleden till Vax
holm. Villa om 8 rum och kök, tam
bur. Lusthus, uthus, badhus. Areal: 
c:a 2 tnl. sjötomt, söderläge, härlig, 
naturlig park. Säljes genom 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Avd. 9, 

Stureplan 6, Stockholm. 

Vid korrespondens torde dubbelt 
porto bifogas. 

Vacker sjötomt 
vid Vaxholmsfjärden. Stuga om 2 rum. 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Avd. 9, 

Stureplan 6, Stockholm. 

Vid korrespondens torde dubbelt 
porto bifogas. 

Döva 
„Förordad 
Oronmat 
guldmedalj 
ningen av 
fem (5) ftrs 
M a l mö 

hora Den amerikanska elektriska hörapparaten AC O U ST! C O N som »r värl
dens förnämsta, kan nu regleras i C st vrkegrader efter örats olika hör«;plfnrmAi»n 
rrinlicler f i;- 1 l.„ i i" !.. . Bcu"rmii^n. av öron specialister. Oumbärlig för lomhörda i kyrka och teater. För e/lcrapninaar varnas 

sagaapparatcn MASSACOM botar susning för öronen. ACOUSTICON iir tillerkänd 
i S:t Louis och den Engelska 'kröningsmedaljen i guld. Användes av H. Mai t Änkedrntt-

England ochPrins Carl nv Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen Vi lämna 
garanti pä alla Aeustieon-apparater Begär katalog och intyg. Ensamförsäliare fttr ^vpri^e-
Baji_d^ge_B_ta b lisse ment, Per Veijersgatan 9, Malmö t. — Tpl«.f«n 4975 
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PENSIONAT OCH BADORTER 

Smögens H avsbad ;n ' ' 
rekommenderas. 

Säsong 15 juni—i september. God mat. Trevliga rum. Moderata 
priser. Härliga salta, varm- och kallbad. Tillfälle till fiske och seg
ling. Tennisplan. Förfrågningar besvaras i Smögen av kamrerkonto
ret, telef. 43, i Stockholm av Massör G. Svensson, St.-telef. V :a 
10832, sä krast 1—2 e. m. 

FisKebäcKsKil 

Restaurant UtsiKten 
rekommenderas! 

Pris 5 Kr. per. dag. 

Svenska Pensionatet 
vid Bad Neuenahr Rhenlandet, Tysk
lands förnämsta bad för socker- och 
gallstcnssjuka. 

Pensionatet är öppet året om. 
Förstklassigt bord och dictbord för 

magsjuka. 
Tyska och svenska talas. 

Adr. Frau Major P. Pichard, 
Haus Wilhelmshöhe, 

Bad Neuenahr. 

DIVERSE  

B aby utstyrslar 
verkligt förstklassiga, allt för den ny
födde K r. 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 .  

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. 201 11. 
Riks 337 33. K lipp ur annonsen. Bruks
anvisning medföljer. Säljas även hos 
A.-B. Wilh. Becker. 

Edra krukväxter. De 
leva ej enbart av vat
ten. Giv dem Planta-
gén, ett på veten
skaplig grund sam-

m mansatt konc. växt
näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi-
kalieliandlare. 

Akta Gurkmjölk 
(Franskt originalrecept). 

Bästa medel för erhållande av mjuk, 
klar, ungdomlig hy. Beprövade och 
erkända hudcremer samt medicinska 
hårvatten och salvor. 

MIA LILJEFORS, Ex. massör. 
Klinik för medicinsk hårbehandling 
och huv udmassage jämte ansiktsbehand-
ling. 

Karl Gustafsgatan 16. 
Tel. 15420. Göteborg. 

Rödlakankuddar 
(blixt) 

vävas i vackra, äkta hemslöjdsfärger. 
Mycket omtyckta. Storlek 68x50 cm. 
1'ris 25 kr. Baksida 10 kr. Storlek 
68X45. Pris 20 kr. Baksida 8 kr. 
Förtjusande lysningspresent. Svar till 
"Skånsk Hemslöjd" Iduns exp. f. v. b. 

Crème d'Orientale 
Torr ansiktscrème som gör 
hyn vit och sammetslen. 

Parfymerie Sita Birgitta, Stockholm. 
Pris 3 kr. 

Ungdomlig charme, 
Pcrsikolcn, 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. 

Luftkurort 
Ilmenau/Thüringen 

Höjd över havet 500—863 m. 

Flickpension 
för in- och utländskor. 

Grund. 1889. • 
Tillfälle till undervisning i musik 

måleri, handarbete, sömnad ; sommar-
och vintcrsport. Härlig skogsluft. Pro 
spekt och närmare upplysn. gen. In-
neh. E. Beving & M. Assmuss, Ilme
nau i. Th. Wcnzelsbcrg 1. Ref.: Ing. 
F. Beving, Stockholm 5. 

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. 

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. 

Fräkencréme 

IGfl 
'Borttager fräknar, fin

nar, fnassel m. m. Pris 

i kr. 6: 50 + porto. För

sändes diskret. Fran-

jska Parfymmagasinet, 
'  Hovleverantör, Drott. 

\ninggatan 21, Sthlm. 

Tillfälle för lärarinnor 
att i sommar lära hushåll under er
faren husmors ledn. samt om så ön
skas i all sorts sömnad, handarb. o. 
vävn., f. dugl. lär. i officersfam på 
egend. i Sthlmstrakten. Angenäm som
marvistelse. Svar till "Moderat pris", 
Järna. Tillfälle deltaga i trädgårds
arbete. 

PrivatloRtioner i Wring 
meddelas på överenskomna tider. Även 
i elevens bostad eller kontor. Full
ständiga kurser med bokslut. C. G. 
Söderlund, Rt 33358, At N. 3058. 
Revisor. Undervisningsvan bokf.-exp. 

Sommarferier 
i England 

JULI— AUGUSTI 

För flickor över 16 år. En månads 
studieresa — under kompetent ledning 
— till bemärkta- platser i England. — 
Deltagarne samlas i Stockholm och Gö
teborg varifrån ledare medföljer under 
resan. Skriv till föreståndarinna för 
The English School, Nysted, Danmark. 

Doktor J. Arvedsons kors 
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. 

D:r A. KARSTEN 
Medicinskt Blektrlcltets-, 
Ljus- och Röntgeninstitut 

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

wmumatlsfta Åkommor». 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N:o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

I kursen ingår kostnadsfritt 
undervisnnig i moderna fysikaliska 
behandlingsmetoder såsom Diather-
mi, Kvarts- och Spektrosolljusbe-
strålning, Värmebehandling, Zander
gymnastik, Ortopedisk, behandling 
m. m. Begär illustrerat prospekt. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Sydxveoska Gymnastik-Mintet. 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. T hulin, LUND. 

Goda hem och pensionat på landet, 
som för sommaren önska mottaga in
ackorderingar, torde anmäla detta å 
Nya Inack.-byrån, Jakobsbergsg. 34, 
Sthlm. Etabl. 1887. 

Tandteknikerkurs! 
Fullständig lärdom i yrket, billig avgift, 
event, kvällskurser. Svar till "Tand
tekniker", Iduns exp., f. v. b. 

över sommaren 
emottages fortfarande elever vid Höste
rums Husm. & Trädg.-skola. Utm. ref. 
Svar snarast till Fru S. af Ekenstam, 
Hösterum, Söderköping. 

Mrs Victor Blake och 
d:r Victor Blake, 

marinläkare i Portmouth, 
mottager i sitt hem några unga svenska 
damer som elever. Utmärkta referen
ser. Bostad med utsikt mot havet och 
Isle of Wight. Inackordering inklusive 
undervisning: 4 guineas i veckan. Mrs 
Victor Blake undervisar personligen i 
engelska. Musik, teater, dans, bad ten
nis. Jämnårigt umgänge. 

Mrs VICTOR BLAKE, 
16 Southsea Terrace, Southsca, Ports

mouth, England. » 

S T I L L E - W E R N E R S  C E N T R A L  
R. T. 16672 REGERINGSGATAN 19 R. T. 16672 
Gördlar av alla slag (nya modeller). Gummistrumpor 
och bandager. Måttagning och provning även i hemmen. 

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

Lätta och hållbara, tillverkade av rostfrit t 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 har så avtrycket. 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt 
gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen. 

Pat. anm. 

Gunilla-Skolan, Uppsala 
(Grundad 1911.) R. T. 370. 

HUSMODERSKURS för bildade unga flickor börjar den 31 augusti 1922 
och pågår 3'/A månad. 

(Ved-, gas- och elektriska spisar.) 

SYKURSER i såväl linnesöm som klädsöm och barnkläder börja den 15 
september och pågå 6 veckor eller 3 månader. 

Program och närmare upplysningar på begäran. 

KARIN GERLE. ANNA SCHENSTRÖM. 

K a t r i n e h o l m s  

Praktiska Hushållsskola 
börjar sin sommarkurs den 15 maj. Fullstänidig husmoderskurs. Skick

liga lärarinnor. Nya tidsenliga lokaler. Förstklassig utbildning. Fri 
järnvägsresa för eleverna till Stockholm en gång under sommaren för 

idkande av studier under sakkunnig ledning. Nytt illustrerat prospekt 
erhålles från 

Katrineholms Praktiska Hushållsskola. 
Fru AGNES MANNEGARD, föreståndarinna, KATRINEHOLM. 

Vita Bandets Husmodersskola 
i Ljusne 

börjar nytt arbetsår 7 aug. 1922. Undervisning meddelas i matlagning, bak-
ning, konservering, vävnad, sömnad, trädgårdsskötsel m. m. Skolan som står 
under Kungl. Skolöverstyrelsens inspektion, åtnjuter statsunderstöd och sti
pendier kunna sökas av mindre — och obemedlade elever. Undervisningstid 
10 mån. Kursavgift 50 kr. Avgift för helinackordcring på skolan 50 kr. per. 
mån. Prospekt på begäran. 

Anmälningar torde inlämnas före den 10 juni till undertecknad. 

ALICE BERGSTRÖM, 

föreståndarinna. 

Furuhems Husmodersskola 
Malen—Båstad. 

börjar sin sommarkurs den 1 juni d. å. 
Grundlig undervisning i matlagning, 
finare och enklare, bakning, dukning 
och konservering samt slöjd, konst
söm, linnesöm, klädsöm, knyppling 
m. m., även vävnad, såväl enkel som 
konstvävnad, läderplastik m. m. Sko
lan har det mest förtjusande läge inom 
badorten. Begär prosp. Sändes mot 
dubbelt porto. 

Mattis Kosacks S kola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM 

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

TysKa HushållssKolorna 
Brünhild och Hans Waldbrant, Gern-
rode Harz. Vetenskapliga lärarkrafter, 
utmärkt utbildning för husmödrar. 
Svenska referenser. Prospekt från före
ståndarinnan. 

Fröbel-lnstitutet i Norrköping. 
Ansökningar till institutets kurser, som omfatta utbildning för barnträd-

gårdar, barnkrubbor och barnavård i hemmet böra insändas helst före den 
1 juni. Prospekt sändes mot porto. 

ELLEN MOBERG. MARIA MOBERG. 

liiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimii laiiiiiiiiiiiiur 

Utmärkta organ 
ffSr 

annonsering i landsortens 

Streng näs Husmodersskola 
En sex veckors sommarkurs börjar 15 juli med undervisning i matlag

ning, bakning och konservering. Hösttermin 31 aug.—15 december. Grund
lig och praktisk undervisning. Prospekt mot porto genom Fru M. Braune, 
Strängnäs. Tel. 898. 

Mot grått här oeli mjfill. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

°ch så mycket efterfrågade hårvattnet 
mot grått hår som förhindrar hårav
fall och fullständigt borttager mjäll 
°ch som i över 40 års tid förts i 
fanny Gelins Parfymmagasin, Malm-
l°rgsgatan 5, Sthlm, numera fås under 
adr. Firma Fanny Gelin, Norrviken. 
Riks och Sthlmstel. Norrviken 214. 
Pris 6 :  — kr. ,+ porto. 

gottgör ô 

Deposi t ions-  & Kap i tal räkning 

Högsta gällande ränta 

Arvika: Arvika N yheter. 
Avesta: Avesta-Posten. 
Borlänge: Borlänge T idning. 
Borâs : Borås T idning, 

i Engeihoim; Engelholms Tidning. 
! Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
; Falun: Falu-Kuriren. 
i Gevle; Gefle-Posten. 
I Halmstad: Hallandsposten. 
i Hedemora: Sfir 

Luleå: 

Lysekil : Lysekils-F 
Malmös Skånska Aftonbladet. 
Mariestad : 

Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen 
Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad 
Härnösand: HernSsands-Posten. 
Höganäs: Höganäs Tidning. 
Hörby; HSrby D agblad. 
Jönköping: sraâianiis Allehanda. 
Kalmar: Barometern. 
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 
Karlstad: |fäi 

KatrIneholm:KatrinRhnlms-HiirirBn 

Landskrona: Landskrona-I 

Linköping: Östgöten. 

Ludvika: Lpdvika Tidning 

Mora: Mora Tidning. 
Norrköping: Horrköpings 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. 
vmeà: Västerbottens-Ruriren. 
upsaia: Tidningen U psala. 
wsby: Gotlänningen. 
Västervik: Västerviks-Tidningen. 
vsxjö: Nya V äxjöbladet. 
Örebro: 

Örnsköldsvik: ÖrnskÖldSVikS-PoStBB. 

Östersund: JämtlandS-PoStBL v 

mu nimm i i mim 
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Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 

Lunchen är serverad och den unga 

damen 1er mot sin väntande kopp choklad. 

Hon har läst den berömda fysiologens 

uttalande att cacao och särskilt vaniljchoklad 

— i motsatts till té och kaffe — är ett full

ändat näringsmedel och hon njuter dubbelt 

vid tanken på att hälsodrycken i hennes kopp 

är  Cloettas vani l jchoklad.  

Cùyettcv 
Nore/ens äldsta men modernaste 
tillverkning. Finnes överallt. 
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ROSENTHALS SPECIALAFFÄR 
STOCKHOLM, HAMNGATAN 10. R. T. 89 93. 

Lekande lätt 

har hon klarat sin tvätt 

Bästa hjälpen hon vet 

ä r  e t t  T r i t o n - p a k e t  

ÖW J» 

Av ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 

1 2 : t e  u p p l .  

Fullständigt omarbetad och utvidgad. 

P r i s  / Ç  r  o  n  o  r  /  O  :  —  

Anvisningar att använda GASSPIS eller GAS-
^ * **«-» * • UGN vid alla recept för stekning och bakning. 


