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DET PORTRÄTT AV DET NYFÖR-
mälda hertigparet, som återges här ovan, 
minnas nog de flesta av oss, som kom
mit till trettiotalet eller däröver. Det stod 
på sin tid på åtskilliga divanbord, och i 
en mängd hem talades det med förtjus
ning om den glada, friska unga danska 
prinsessan, som blivit den ståtlige unge 
furstlige husarofficerens brud. De, som be
vittnat parets ankomst till Stockholm, — 
det var just det festliga utställningsåret 
1897, som betydde så mycket för huvud
stadens utveckling — kunde också berätta 
om hur prinsessan strax vann alla för sig 
genom sitt naturliga, älskliga sätt — ja, 
kanske också genom en sådan liten yttre 
småsak, att hon redan genom de blågula 
färgerna i den dräkt, vari hon avbildas här 
ovan, betonade att hon nu var svensk. 

Redan sedan första dagen ha prins Carl 
och prinsessan Ingeborg alltid varit popu
lära. Genom prinsens arbete för Svenska 
Röda Korset, där han som bekant är ordf., 
och hans förtjänster under kriget om krigs-
fångeutväxlingen har hans namn också bli
vit älskat och vördat långt utanför det egna 
landets . gränser. 



P R Ä S T E N  I  I O  C K  U  M .  S K I S S  F Ö R  I D U N  
SENIORN I INVALIDERNAS HUS 

är »farbror Bidlinger», en gammal lärd 
man, ett slags professor i a llvetande. När 
jag midsommaraftonen steg in i hans vinds
kammare, satt han försjunken i t ankar. I 
handen höll han ett brev. 

— Sorgliga underrättelser? 
— Ett dödsbud. En vän, min ende vän, 

har gått bort... prästen i Jockum .. . sock
nen ligger i Sydslesvig .. . vid havet... 
Heinrich Eckehard är död... jämnårig 
med mig ... studentkamrater i Jena . . . var
je sommar var jag hos honom... och nu. 
Han reste sig och gick fram till fönstret. 
Läste så brevet än en gång och strök bort 
en tår... »Ihr naht euch wieder schwan
kende Gestalten, die früh sich einst dem 
trüben Blick gezeigt.» — 

I tidningarna syntes ej någon dödsruna 
över den avlidne prästmannen. Ack, det 
var ju ingen politiker, ingen författare el
ler skådespelare, ingen filmare eller boxare, 
som gått bort med Heinrich Eckehard. Det 
var ju bara en simpel pliktmänniska, som 
lämnat livet, och därför var hans död och 
slutade gärning ingenting för pressen. 

— En av de stilla i landet, sade Bid
linger och betraktade den döde vännens 
porträtt, som hängde på väggen under dok
torsdiplomet. Är det inte just dessa, de 
stilla i la ndet, som utgöra folkets kärna? 
Förvisso! Vad vore väl Tyskland utan de
ras plikttrogna arbete? Deras väg går i 
det fördolda under daglig strävan. Delta 
gäller ej minst om prästhemmet i Jockum. 
En stund kring bibeln började och slutade 
dagen i det hemmet. Var och en utför
de sedan sin syssla. Eckehard gick in till 
sitt om han inte skulle ut till någon sjuk 
i socknen. Omgiven av böckernas tyst
nad, fördjupade han sig i dagens evan
gelium, medan pendelklockan i hörnet mät
te tidens stilla gång mot evigheten. 

Till detta fridens och arbetets hem kom-
mo Bidlinger och jag en afton i s lutet av 
juni. 

En trilla mötte vid stationen. En svart 
orm av folk ringlade bakom oss upp till 
kyrkan, där fridsringningen redan börjat. 
Soligt klar välvde sig himmelen denna dag 
över Jockums socken. Nordsjön blänkte 
mellan klitterna som ett vattrat blått band, 
och i det fjärran soldiset blånade Helgo
land. Som på en söndag var det tyst i 
gårdarna. 

Så foro vi förbi den månghundraåriga, 
vitrappade kyrkan, där redan mycket folk 
var samlat, fastän det ännu dröjde ett par 
timmar till begravningen. Det var en kyr
ka från reformationsdagar med fasta mu
rar och låga portar för ett av nöd och 
lidanden ödmjukt släkte. Ovan tornporten 
lästes ordet G u d i, och på kyrkvinden lå-
go enligt vad Bidlinger berättade mig, äng
lavingar och apostlabeläten, akterspeglar 
och gallionsbilder från strandade vrak. Över 
storgången hängde mellan två kopparkro
nor en fullriggad skonare. När bypojkar-
na 9m söndagen sågo upp mot skeppet, 
kom det en glimt i ögat, som om havets 
solväg glindrade emot dem ut till det loc
kande och . okända. Då männen betrak
tade skeppet, mindes de den första Nord
sjöresan med kuttern, och de fjärran Sö
derlanden hägrade för dem med dunkla 

kvinnoögon i hamnarnas prång och gran
der. Men då de gamla med^ de av vind 
och sälta mejslade dragen sågo skeppet, 
tänkte de på det skepp, som över tidens 
hav seglar till de saligas öar. Pa läk
taren stod en gammal orgel, som en gång 
i tiden spelat i Flensburgs kyrka vid mån
gen frejdad kapares jordafärd. Nu var den 
så sliten, att den ofta gav upp andan mitt 
i g radualpsalmen. Men då sjöngo Jockums-
borna blott så mycket starkare, medan or
geln vilade sig en stund. 

På kyrkogårdens västra sluttning med 
utsikt över Nordsjön var graven redd. Den 
vaktades av bonde- och skeppargravar, med 
namnen i suddig krita på små svarta kors, 
med pappersblommor i glasfodral och mjuk 
snäcksand runt kullen. Där sovo fäder
na, de stilla i landet, efter en strävsam 
dag på fält och hav. Är det icke till 
dessa gravar våra tankar gå, när vi som 
djupast förnimma fosterlandet? Ty är det 
inte så, min läsare, att i den stund, då 
fosterlandet stiger fram för dig som mäk
tigast och som mest gripande, då är det 
ej maktens och ärans stormän, ej deras 
minnesstoder, ej slott och offentliga riks-
byggnader, du särskilt ser, utan du ser 
ditt enkla barndomshem och den vita kyr
kan med de små korsprydda kullarna om
kring sig, där vinterdagens stillhet är stor, 
och där sommarens fågelsång aldrig tyst

nar. 
Nu äro vi framme vid prästgården. 

Gårdsplanen låg i dag fin och helgdags-
krattad kring den gamla kastanjen, och 
ungt granris doftade utanför förstugutrap-
pan. Där rådde en sådan där underbar 
söndagseftermiddagsro, då man tycker, att 
tiden står still, och intet ljud höres utom 
flöjelns entoniga sång på ladugårdstaket. 
Hjulen gingo tysta i g årdens mjuka snäck
sand, och tysta trädde vi in i f örstugan, 
där den sörjande änkan, omgiven av sina 
barn, hälsade oss med ett tårat leende. 

I förmaket sutto den dödes ämbetsbrö
der och förde ett dämpat samtal, medan 
de båda trotjänarinnorna Lotte och Tine 
bjödo kring kaffe. 

Men den gamla salsklockan slog kvar
tar och halvtimmar och timslag, och tiden 
för uppbrottet till Heinrich Eckehards jor
dafärd närmade sig. 

För att komma till d en dödes bår måste 
man gå över gården till enà flygelbygg
naden. Han låg i s itt arbetsrum i en svart 
kista, timrad av Jockumsnickarens finaste 
virke. Från väggarna blickade långa ra
der av kära vänner som till en sista häls
ning ned på den döde. Det var hans nöt
ta och flitigt lästa böcker. På den ena si
dan vaktades han av fyra rader teologisk 
litteratur med bibeln, psalmboken, Luther 
och Arndt i spetsen. På den andra sidan 
hölls vakt av siare och skalder med Ho-
meros i spetsen och kring honom ' hans 
stab. Dante, Shakespeare och Goethe. Men 
närmast honom stodo hans käraste vänner, 
blommorna, vilkas doft flöt så tung ge
nom dödsrummet. Bakom huvudgärden ett 
krucifix mellan två brinnande ljus 

Där den gamle prästen nu låg i högtid
lig aftonstillhet, vilande i den frid, som 
övergår allt förstånd, upphägrade kring 
hans bår minnenas underland, och de oli

ka nejderna i. detta land, alltifran ålder
domen till barndomstiden, kunde skymtas, 
då vänner och anhöriga gingo in till ho
nom för att säga ett sista farväl. 

Som de nu trädde fram till hans bår, en 
efter en, var det några av dem, vilka på 
ett alldeles särskilt sätt förkroppsligade de 
olika skedena i h ans liv. De gingo in till 
honom i den ordning — om av en slump 
vet jag ej — att de närmaste liggande 
åren kommo först, och sedan följde den 
ena åldern efter den andra. Sa gar^ ofta 
-vägen i det underlandet Carmegon, från de 
närmaste nejderna till de fjärran borta i 

morgondisets ro. 
Det hördes fasta steg, och blygt och 

vördnadsfullt trädde några åldriga soc
kenmän in i kammaren. Det var fiskare ute 
från klitterna och öarna, det var bönder 
inifrån slättlandet, och det var ensamma 
backstugusittare ute på ljunghedarna. I 
dessa enkla män med doft av jord och 
sälta omkring sig bragtes den döde en 
hälsning från mannaåldern och dess gär
ning. De mindes, när han som nybliven 
kyrkoherde kom till Jockums socken. Han 
gick till sitt värv med brinnande hänfö
relse. En fattig fiskare låg för döden pä 
en av de yttersta öarna. Sandbankarna 
brottades med höstens stormsjöar. Men fol
ket på klitterna kunde då se en ensam 
seglare styra ut mot ön, där den sjukes 
kammarljus lyste som en pliktens ledstjär
na. »Så prästen predikar för oss i dag! 
sade en gammal skeppare till folket på 
klitterna. »Det är inte ord, det. Det är 
bättre upp, handling!» sa en annan och 
såg med respekt bortåt båten. Detta och 
mycket annat mindes nu Jockumsgubbaraz 
där de stodo och betraktade den döde. 
»Det var en reell karl», sade efter en stund 
den äldste i laget och snöt sig i näven. 
Därmed gav han honom det högsta be
tyg, som utdelades av Jockumsfolket. 

Det var en ståtlig dödsvakt denna, som 
nu stod samlad kring båren. De voro som 
ombud för själva naturen där i Jockum. 
Ty deras blick var djup som havet och 
deras sinne öppet som Jockumsbygden. 

»Han sover gott, och det är honom väl 
unt», sa mästerlotsen, då han gick ut ur 
kammaren. De andra följde honom, en 
efter en, med fasta steg och sänkta huvu
den. 

Så kommo mor och barn. Barnen voro 
tysta som mor. De äro stilla dessa vandrin
gar i Carmegons nejder. Modern såg ej 
på den döde. Hon hade hela tiden blic
ken fästad på Böcklins underbara tavla 
»En vårdag». Hon betraktade den länge: 
det var, som om hon lyssnade till ekot 
av en sjungen saga. — Så sade hon till 
barnen med förklarat lugn: »Låt oss gå 
nu», och lämnade Bidlinger ensam vid bå
ren. 

För sista gången möttes de båda vän
nerna, som alltsedan Jenatiden aldrig kun
nat skiljas. Redan tidigt på våren, när 
svalorna flögo in i sina bon under Joc
kums prästgårdstak, kom den gamle stu
denten Bidlinger till »broder Eckehard . 
och först då den sista vildgässplogen för
svunnit bortom synranden i söder, packa
de han sin ränsel och återvände till vinds
kammaren i Invalidernas hus. Eckehard 
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" A T T  Ä T A  S I G  G E N O M  E U R O P A  
INTE SÅ FÂ AV LÄSARNA HA NYSS REST 

genom ett gott stycke av Europa, inte sant? Då ha 

ni också — ätit er genom Europa. Och det kan till 

och med hända, att ni tydligare minnas vissa menu-

sedlar, ni åto genom, på Café de Paris eller Risto-

rante delle Venete än gallerisalarna i Louvre och 

Vatikanen. Och det är inte underligt. Det är myc

ket svårt att på en relativt kort tid få någon hum 

om främmande folks seder, tänkesätt och smak. 
Men får ni en bit av deras maträtt i munnen, då 

bränner sig folksmaken med peppar in på tungan, 

eller den smyger sig med oljan behagligt in mot 

gommen — det där är ett språk, som sinnena förstå. 

Men också det språket växlar. Och skulle en per

son resa tvärs eller snett genom Europa med en 

express på t. ex. en fem, sex dar, då skulle han 
bli tvungen att vid varje gräns inte bara byta om 

myntsort, utan också lägga om sin tungas smak och 

behov. 

De som i dessa tider ha varit i Tyskland, ha sä

kert behagliga minnen av ett svenskt smörgåsbord, 

sådant man inte längre får det på restaurangerna 

i Sverige, utmärkt Gänsebraten, ål i gelé o ch andra 
förkrigiska tyska specialiteter. Kanske ha främlin

garna dessutom i sällskap med de infödda med sorg 

sett hela järnvägsvagnar med levande fasaner, ha

rar och annat härligt vilt försvinna i riktning mot 

Frankrike. Ty fransmännen ta, gourmeter som de 

äro, revansch t. o. m. på det tyska middagsbordet 
och beröva det inte bara mjölk och annat, utan även 

— enligt skadeståndsvillkoren och alltså utan er

sättning — levande infångat villebråd. Det är bara 
de tyska korvarna som äro räddade. Kanske där

för att alla fransmän och engelsmän äro böjda för 

att tro, att det i dessa oräkneliga korvsorter av de 

mest skilda former gömmer sig det materiella min

var mot slutet av sitt liv sysselsatt med 
en översättning av Iliaden, och Bidlinger 
hjälpte honom med en renskrivning och 
det lexikala arbetet. Där kunde de sitta 
om sommaraftnarna som två vetgiriga skol
ynglingar, fördjupade i Homeros' sånger, 
medan kvällsglansen smög in i kammaren 
under kastanjegrenarna. Eller också gjor
de de långa vandringar utåt klitterna. De 
kunde gå nere vid havsstranden i timtal 
utan att säga ett ord, men ändå vid hem
komsten tacka varandra för en angenäm 
promenad. Det var den samtalande tyst
naden, som "kärleken sällan kan förnim
ma, njten alltid vänskapen. 

När så Bidlinger en lång stund stått 
tyst vid båren och än en gång vandrat med 
den döde i Academias trädgårdar, lade han 
en frisk lager ovan huvudet, medan han 
tyckte sig höra fjärran ekon av unga stäm
mor sjunga: 

Integer vitse — — — 

* 

Okände läsare. Längst bort i d et lan
det Carrnegon, i morgonklarhetens ro, lig
ger den skönaste av underlandets ängder. 
Jag tror, att dödens ljuvlighet kommer sig 
därav, att vi i det sista ögonblicket få 
varsna den nejden, och gå ditin. Det är 
barndomsnejden. Och där är Mor. Är hon 
i livet, kommer hon till dig, såsom Hein
rich Eckehards mor nu stapplade fram till 
sonens bår, och är hon död, skall hon 
säga som en gång förr, då det led mot 
kväll: Nu gå vi hem. 

GUNNEMAR VANDRAREN. 

Man kan äta parisiskt också i Sverige. Här 
franske kökschefen pä Rosenbad över en 

"spécialité". 

net av alla slags kreatur, från små hundar till stora 
hästar. 

"Snus är snus och deg är deg" tror någon — 

ack nej. För böhmaren är det en livsviktig sak att 

han får sin bröddeg i form av stora klumpar, som 

han kärleksfullt kallar för knüdliche, medan italie
naren måste ha sin dito i form av långa slingor, 

som han triumferande förmått också den övriga 

världen att kalla för spaghetti och maccaroni. Spag

hetti och maccaroni bidraga utan tvivel väsentligt 
till ett lyckligt demokratiskt tillstånd i Italien, ef

tersom alla, furstar och lazzaroner, äta dem lika 
ofta, och den fruktade italienske bolsjeviken kan 

bara bli en riktig bolsjevik, om han sviker även fä

dernas maccaroni. Italienarna överskatta emellertid 

främlingars förkärlek för mackaroner. När signor 
Bcrtolini hade italiensk restaurang i Stockholm i 

samband med italienska utställningen i Liljevalchs 

konsthall 1920, hade han tagit hit så mycket macka

roner, att där blev — 11,000 kg. över. 

I Italien är lokalpatriotismcn mycket större 
än här. E11 genuesare känner sig i vida högre 

grad som genuesare än t. ex. en göteborgare 

som göteborgare, och för genuesaren är tori-
naren ett slags utlänning. Denna lokalpatriotism 

visar sig också i en utpräglad kulinarisk separa

tism — eller är det kanske i stället så, att den 

Pä turistätning genom Europa. 

kulinariska Separatismen närer lokalpatriotismen? 

Det är möjligt, att en genuesare föraktar en flo-
rentinare, för att denne använder svinfett i mat

lagningen i stället för smör — man har sett hur 

obetydligare skiljaktigheter än så gett anledning till 

det bittraste nationalhat. — För resten älska alla 
italienare att ha riven ost till all möjlig mat, och 

jag misstänker att de i hemlighet också vispa ost i 
kaffet. 

Det italienska köket är för resten gott, men på 
restaurangerna finns det — förutom alla kattorna 

— ett par saker som väcka främlingens förvåning. 

Det ena är, att italienarna stundom börja sin mål
tid med att högljutt sörpla i sig nästan råa ägg ur 

skalet, det andra att de bruka beta direkt av stora 
sallatshuvuden, som de hålla i handen. 

Om Paris är den moderna kokkonstens huvud

stad, så var det i alla fall i Italien den uppstod. 

När? — ja. naturligtvis under renässansen, när all 
annan modern konst och vetenskap blev till. 

På väg till Paris stannar man förstås i Marseille. 
Lika säkert som man då kommer att se ner i Me

delhavets djup, kommer man att stirra ner i en 

bouillabasse. Det är stadens nationalrätt, en soppa 

med tomatpure och lök i, vari d et simmar hela små 
kokta Medelhavsfiskar och titta på en med sorgsna, 
döda ögon. 

Men det var alltså Paris. — Fransmännen visa 

sig också däri älska och hylla kokkonsten, att de 
vilja, att gästen skall se, hur rätten han skall äta, 

blir till. Bortåt hälften av matlagningen utövas vid 

bordet. Och så har varje fransk restaurang, större 
eller mindre, med ambitioner, sin specialitet, som 

ingen annan i världen kan göra bättre, liksom den 

erfarne skall be om husets specialitet av liqueurs 

för att vara säker att få något verkligt gott. Re
cepten för sådana specialrätter eller — det inte 

minst viktiga — specialsåser ärvas stundom från 
den ene ägaren till den andre och bevaras med en 

pietet, som vore det familjeklenoder. Voisin, Pail
lard, Durand, Henry, för att nämna några namn, 

bjuda alla på sådana specialiteter, som man antag

ligen skall vara svensk för att tillnärmelsevis kunna 

göra efter. Det för turisterna välkända Café de 
Paris kommer inte med i raden av gourmet-paradis. 

Nu skall man inte tro, att vilken turist som helst 

kan gå till ett Durand eller Paillard lika lugnt som 

han i Stockholm går på Rosenbad eller Sturehov. 
Jag känner ett svenskt par, som åt middag i Du
rands restaurang, vilken till det yttre ingalunda 

flaggade med någon särskild lyx. På matsedeln 
stodo inga priser utsatta, vilket alltid är en betänk

lig sak. Och när räkningen kom, blev herrn tvun

gen gå hem till hotellet efter mer pengar. Denna 

pinsamma episod är dock för dem i minnet insvept 
i hågkomsten av en viss specialsås, som, försäkra 
de, var så ljuvlig, att den skulle kunnat komma 

dem att med välbehag få ner vad som helst, en lä

dersula eller en död katt. 

Nu kan man — för att göra en liten expressav-
stickare hem — mycket väl äta fullt parisiskt i 

Stockholm (och andra svenska städer) också. Vi 

gjorde ett litet experiment. På Rosenbad bådo vi 

härom dagen om en liten äkta fransk middag. På 

20—30 minut er hade den franske, bland Stockholms 

kokkonstnärer berömde kökschefen, monsieur Ca-
thélin, middagen färdig. Eftersom vi inte lia några 

menuer kvar från det verkliga Paris, skola vi i 

stället återge denna verkligt parisiska. Det var : två 
sandwiches, en, som halstrats samman med den på

lagda sardinen, och en med kräftstjärtar ; poule au 

pôt (först kokas buljongen för sig, därpå hönan 

samman med buljongen och rotsakerna, och natur

ligtvis får man vid bordet se, hur hönans bitar skil

jas från varandra), selle d'Agneau à l'Anglaise 

(får alltså, med en smak-nyans av kyckling), smör-

i H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL ! 
• • 
• • 
• • 
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V Â R T  s ä t t  a t t  u m g å s  
ETT VIKTIGT KAPITEL FÖR »DEN NYA TIDEN OCH KVINNORNA». 

DENNA GÅNG VAR DET MÅNGA 
olika ting, vi kommo att tala om i den 
där lilla kretsen eller klubben, »den nya 
tiden och kvinnorna», om vars stiftande 
berättades i et t föregående nummer. 

Någon i kretsen talade om en familj av 
den enklare medelklassen, hon haft att göra 
med i sin verksamhet. Familjen bestod av 
man, hustru, två vuxna söner och en halv
vuxen dotter. Familjen hade tillsammans 
en årsinkomst av omkr. 25,000 kronor. Den 
fann det tillräckligt bekvämt att leva i ett 
rum och kök. 

En annan dam i sällskapet kunde be
rätta om ett fall, som tog sig särskilt egen
domligt ut i s ällskap med detta. Ett äkta 
par hade kommit och frågat henne till 
råds om vad deras dotter, som skulle gifta 
sig, borde ha för linneutstyrsel. Föräldrar
na hade 3,000 kr. i årsinkomst. »Inte kun
na vi köpa linne till henne för så litet som 
500 kr.,» sade de. 

Dessa två enkla, tillfälligt valda fall ur 
livet omkring oss vinna som sagt på att 
komma i s ällskap. Det ena talar om ett 
människors nonchalanta och om deras eget 
väl okunniga »så där kunna vi mycket 
väl ha det», det andra om ett sådant där 
i grunden alldeles onödigt »så och så m å-
s t e det vara», som tynger ner många män
niskors liv. 

Det var lätt att med anledning av dessa 
två fall komma in på umgängesliv och 
umgängesformer. Hur många familjer tryc
kas t. ex. inte av den förmenta nödvändig
heten att ge dyrbara och tråkiga »obliga
tionsmiddagar», medan de i vardagslivet 
inte ha råd att bestå sig det enklaste lilla 
nöje. Andra åter dra sig för att apropå 
taga hem en god vän eller bekant till 
middag eller för att över huvud taget um
gås, därför att de tycka, att de »inte ha 
så de kunna». 

Den ledande själen i sällskapet tog till 
orda: i 

1 — Vi utgå ju ifrån, sade hon, att vi 
stå inför en ny tid och att vi alla måste 

deg med champinjonstuvning, ost och selleri samt 

"pèche flambée". — Det finns också vissa fisk-

filéer med svampstuvning, som M. Cathélin med 

samma stolthet som de franska kökscheferna skulle 

kunna kalla för husets spécialité... 

Det finns f. ö. saker, som man äter bättre i Sve
rige än t. o. m . i Paris. Kyckling och annan fågel 

t. ex. är, så anse åtminstone många, bättre tillagad 

på svenskt vis (brynt och stekt i järngryta) än på 

franskt (mera tillagad i ugn och koppargryta). För 

att inte tala om de urkokta höns, som utgöra en 
livrätt på italienska restauranger, och som förklara, 

varför italienska kockar, som tydligen själva äta 
hönsbuljogen, få ett så långt liv... 

Det genuint "svenska" köket, alltså det som inte 

tar något utifrån, är eljes naturligtvis liktydigt med 

borgerligt kök, husmanskostens. Köttbullar, ärt

soppa och mycket annat är sådant, som man bara 
får hos oss. 

Emellertid, vi skulle väl också hinna titta över 

ett slag till England. London har stora billighets-

restauranger med trevliga lokaler och t. o. 111. m usik. 

Och likväl, när man lämnar dem är det med en 

sten i hjärtat — eller kanske snarare i magen. På 

sänka våra anspråk. Med mindre ekono
miska resurser, mindre utrymme i vara 
hem o. s. v. måste vi lära oss att få ut 
lika mycket som förut av livet i både var
dag och fest. Det är alltså också på tiden, 
att vi förenkla vårt umgängesliv. Varför 
skola vi ge stora middagar, när vi varken 
ha råd eller utrymme till det? Låt oss 
samla våra vänner hos oss på kvällen efter 
middagen, kring en kopp kaffe eller te, 
såsom det ju för resten redan brukas bland 
unga artister, författare o. d. — kort sagt 
kretsar som hållas samman av levande in
tellektuella intressen. Det behöver inte bli 
mindre trevligt för att arrangemangen äro 
enkla (alla instämde vid sina nyss fyllda 
kaffekoppar). Jag var nyligen med om ett 
mycket trevligt arrangemang i den vägen. 
Vi slogo oss samman, några stycken, och 
var och en samlade sina vänner samman 
med de andras. Förtäring: bredda smör
gåsar, hummersallad, ett lätt vitt vin, kaffe. 
Med den där »kooperationen» vanns ock
så, att personer av. alldeles olika kretsar 
möttes. Eljes är det både i Stockholm 
och eljes i landet alltid samma och sam
ma människor, som träffas i s ällskapslivet, 
och det är i längden en svaghet i detta. 

— Om dessa små festliga kaffesamman
komster på kvällarna bleve allmänna, sade 
en annan erfaren dam, skulle ytterligare 
en sak vinnas: vi skulle bli fria från dam
kafferepen på förmiddagarna. Tänk er ba
ra: att sätta sig till ett kafferep under den 
tid på dagen, som skulle vara den bästa 
arbetstiden. Själv går jag aldrig på så
dana kafferep. Jag ursäktar mig med mitt 
arbete. Men jag mötte i går en väninna, 
som var alldeles utschasad. Tolv dar i 
rad hade hon varit på dam-lunch eller dam
kafferep. Och det är inte bara här i Stock
holm, som det utövas kafferepsterror. Jag 
var för något år sedan gäst hon en läkar-
fru i e n liten stad. Denna mycket sym
patiska kvinna betraktades med sneda blic
kar av sina medsystrar i s amhället, ja, hon 
rent av boykottades. Orsak: hon hade en 
gång för alla vägrat att gå på kafferep. 

matsedeln har stenen kallats pudding eller något 

liknande. 
E11 utlänning påstod, att engelsmännen inrätta sin 

veckomatsedel på följande sätt: På söndagen ha de 

varm fårstek. På måndagen samma stek kall. På 

tisdag stuvat fårkött, och på on sdag frikassé på får. 

På torsdagen äta de fåret i soppa. På fredagen 
byta de om och äta kokt fisk. På lördagen gå de 

ut och köpa sig en ny fin fårstek, och så börjar 

samma historia om igen. Till omväxling ätes något 

som kallas för njurfettpudding, men som smakar 

ungefär som fårkött, också den, fast den är sötare 

och hårdare. Om det ligger något i det tyska ordet 

"der Mensch ist was er frisst", så förstår man, 
varför engelsmännen lida av förstoppning och brist 

på rörlighet i fantasien. 
E11 liten h astig kulinarisk tur över Atlanten skulle 

vi kanske också kunna unna oss. På ett av de där 

jättehotellen i Newyork, vilka är o som en liten stad 

vart och ett för sig, har jag ätit en lätt liten mid
dag, som står som mitt livs bästa k ulinariska minne: 

det var en kycklingstuvning och en svamprätt. Vill 

man äta kyckling på sydstatsmanér, à la dixie, så 

får man den med läcker gräddsås, vartill serveras 

Det finns alltså onödiga sällskapsplikter, 
sade vi, — men det finns också nödvän
diga. Även till ett sådant där litet kvälls
kafferep bör var och en bidraga med 
en stämning av festlighet. Vi måste tän
ka på att där i sällskapet kan sitta någon, 
som har tunga bekymmer, ett enformigt 
liv. För den människan kan en god kväll 
betyda en uppfriskning. Vi få inte kasta 
skuggor över en sådan kvälls samvaro ge
nom att lala illa om andra, genom att 
ideligen tala om ett och detsamma o. s. v. 
o. s. v. Detta är, om man så får säga, 
den moraliska sidan av sällskapslivet — 
och den är inte oviktig. 

— Skola vi gitta tala om den eviga mid
dagsfrågan? sade någon av klubbens med
lemmar. Jag var för en del år sedan med 
i en krets, där man till både värdfolkets 
och gästernas ledsnad hade den tråkiga 
vanan, att herrar och damer höllo sig 
strängt skilda efter måltiden. Jag drog mig 
ur kretsen, men råkade härom dagen kom
ma med på en middag där igen. Där 
gick precis likadant till som förr. Inte 
ens lönt tala om sådana människor, som 
finna på tråkiga och onödiga »måste» för 
sig själva och andra. 

Någon bragte också frågan om ogifta 
resp. gifta damers placering på tal. I vis
sa kretsar händer det ännu, att t. ex. en 
ogift kvinnlig fil. d: r eller annan ogift kvin
na i s jälvständig bemärkt ställning vid pla
ceringen får komma långt efter en kanske 
yngre och med familjen mera intim kvin
na, därför att denna senare är gift. Det 
är naturligtvis en orimlighet. Och i mera 
verkligt kultiverade kretsar i Stockholm 
och andra städer förekommer den ju inte 
heller. 

— Ta, det finns oändligt mycket mer 
att saga om umgängeslivet, sade vi alla 
med en mun, men klockan är ju redan — 
nej, se det skall jag inte relatera för lä
sarna. 

E. TH. 

söt lönnsirap och "sweetpotatoes" (batater), över vil

ka det flammar av den brinnande konjakssåsen — 
eller rättare flammade, ty 1111 ä r det ju slut med 

det flammandet. För resten kan man förstå, att vil
ken som helst ovan, som förtär av de amerikanska 

cock-tails, blir en vän av förbudet. Jag minns ett 

slags "soft drink", en "damdryck" alltså, som bäst 

kunde liknas vid ett slags syntes av sämre konjak 

och tvållödder. Den var 110g m ycket nationell, nå

got mitt emellan det rafflande och — ja, låt oss 

säga d et löddriga — vi känna igen det från de ame
rikanska vcckomagasinsnovellerna, löddriga av fadd 

sentimentalitet och rafflande av billiga sensationer. 

— M en efter den sensatiQiien s makar det så mycket 

renare med den aning om ambrosia hos gud Neptun 

som de vittberömda amerikanska ostronen ge. 

Kräftor däremot äro nästan okända i Amerika. 

Det väckte fullkomlig sensation bland de andra gäs
terna, berättar en vän till mig, n är han på en restau

rang i San Fransisco fick in kräftor. Som till på 

köpet på amerikanskt vis voro halstrade och serve

rades med senapssås. 
Men nu ha vi turistätit 110g, inte sant? Återvän-

dom till våra köttbullar... T. 
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T R O T S  A L L T  
ROMAN AV JOHN GALSWORTHY. AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING 

A V  E L L E N  R Y D E L I U S .  

a 
(Forts.) 

HANS RÖST, SOM LÂG TÄMLIGEN 
högt, hade en anstrykning av behag
lig indolens. Gyg gjorde en liten iro
nisk bugning för honom och mumlade: 
»Min nya häst, menar ni väl.» Hans mun 
drogs åter till det där oemotståndliga leen
det, men i al la fall kände hon, att han 
beundrade henne. Och hon tänkte ännu 
en gång: »Var har jag sett någon, som 
är lik honom?» 

Det blev ytterligare två kapplöpningar, 
men ingenting som gick upp mot den där 
första galoppen. Inte heller återsåg hon 
den unge mannen, vars namn tycktes vara 
Summerhay och som var son till en viss 
lady Summerhay på Widrington, ett gods 
på tio mils avstånd från Mildenham. 

Under hela den långa, tysta makliga rit
ten hem tillsammans med Winton i s kym
ningen kände hon sig mycket lycklig — 
mättad av luft och övermod. Träden och 
fälten, höstackarna, grindarna och dam
marna, som lågo vid sidan om gångstigar
na, blevo otydliga, det tändes ljus i 
de små stugornas fönster, luften doftade 
behagligt av clematis. Och för första 
gången på hela dagen tänkte hon på Fior-
sen, tänkte på honom nästan med längtan. 
Om han ändå vore där i den gamla trev
liga salongen och kunde spela för hen
ne, medan hon satt tillbakalutad och då
sade och drömde vid brasan med dess 
doft av brinnande cederstockar — om han 
ville spela Mozarts menuett, eller den lilla 
gripande melodien av Poise, som han spe
lat första gången hon hörde honom, eller 
ett dussin andra av de stycken, som han 
spelade utan ackompanjemang! Det skulle 
ha varit det härligaste slutet på denna 
härliga dag. Det skulle ha givit henne 
just den glöd och värme, som fattades för 
att göra allting fulländat — glöden och 
värmen i musik och dyrkan! 

Och hon sporrade lätt stoet med klac
ken och suckade. Hon kunde utan fara 
hänge sig åt fantasien om musik och Fior-
sen här, så långt borta från honom, hon 
tänkte också, att hon inte skulle ta illa 
upp, ifall han återigen uppförde sig som 
den där gången i regnvädret under björ
karna i Wiesbaden. Det var så ljuvligt att 
bli dyrkad. 

Hennes gamla häst, som hon hade ridit 
nu i sex år, började ge ifrån sig en 
rad belåtna fnysningar, som tillkännagav, 
att den vädrade hemmet. Här kom den 
sista svängen, och nu syntes en skymt 
av den korta bokallén, som ledde fram 
till huset — den gamla herrgårdsbyggna
den som var så bekväm, rymlig, men rätt 
mörk, med breda trappor och låga trapp
steg. Å, hon var trött; och nu småreg-
nade det. Hon skulle vara något till stel 

i lederna i morgon. Markey stod i ljus
skenet, som kom från den öppna dörren, 
och medan hon letade fram de vanliga 
sockerbitarna ur fickan, hörde hon honom 
säga: »Mr Fiorsen, sir — en herre från 
Wiesbaden — som önskar träffa er.» 

Hennes hjärta bultade hårt. Vad be
tydde detta? Varför hade han kommit? 
Hur hade han vågat? Hur kunde han vara 
så förrädisk mot henne? Ah, men han 
visste naturligtvis inte, att hon inte hade 
berättat något för sin far. Det var en 
sannskyldig pers som förestod henne ! 
Hon sprang direkt in och uppför trappor
na. Bettys röst: »Ert bad är i ordning, 
miss Gyp!» väckte henne till verkligheten. 
Och medan hon ropade: »Å, älskade 
Betty, tag upp mitt te!» sprang hon in 
i badrummet. Här var hon trygg, och 
i badets behagliga värme kände hon sig 
bättre i s tånd att möta situationen. 

Det kunde bara betyda en sak. Han 
hade kommit för att begära hennes hand. 
Och plötsligt fattade hon mod. Det var 
bäst så, det skulle inte längre finnas några 
hemligheter för far. Och han skulle stå 
emellan henne och Fiorsen, om — om hon 
beslöt sîg för att inte bli hans hustru. 
Denna tanke kom henne att rygga till. 
Hade hon utan att själv veta det, kommit 
ända därhän? Ja, och ännu längre. Det 
tjänade ingenting till, Fiorsen skulle al
drig finna sig i ett avslag, även om hon 
gav honom det! Men ville hon egentligen 
avvisa honom ? 

Hon tyckte mycket om varma bad, men 
aldrig förr hade hon legat kvar så länge 
som nu. Livet var så lätt här och så 
svårt därutanför. Bettys knackning tvin
gade henne slutligen att gå upp ur bad
karet och släppa in henne med hennes 
te och budskap. Ville miss Gyp vara så 
god och gå ner, när hon var färdig? 

VI. 

Winton blev helt förbluffad. Med en 
blick efter Gyp som försvann i trappan 
sade han kort till Markey: »Var har ni 
gjort av den där herrn?» Men uttrycket 
»den där» var det enda spår av sinnes
rörelse som han visade. Under den korta 
vägen genom hallen rörde sig många be
synnerliga tankar inom honom. Men när 
han hade kommit in i läsrummet, böjde 
han ganska artigt på huvudet och väntade 
att Fiorsen skulle börja tala. Fiolspelaren, 
som ännu var klädd i sin pälsbrämade yt
terrock, vred en mjuk filthatt mellan hän
derna. På sitt eget besynnerliga sätt var 
han imposant. Men varför kunde han inte 
se en i ansiktet eller, om han gjorde det, 
varför såg han då ut som om han ville 
äta upp en? 

»Ni visste väl, att jag kommit tillbaka 
till London, major Winton?» 

Gyp hade alltså träffat karlen utan att 
säga honom det! Denna tanke var isande 
och bitter för Winton. Han fick i varje 
fall inte förråda henne, och därför buga
de han sig bara. Han kände med sig, att 
den andre var rädd för hans iskalla artig
het, och han tänkte inte hjälpa honom 
över den där rädslan. Han kunde natur
ligtvis inte fatta, att denna högdragen
het inte skulle hindra Fiorsen från att 
skratta åt honom bakom hans rygg och 
handla som om han inte funnits till. I 
själva verket var ingen verklig strid möj
lig mellan dessa båda män, som rörde sig 
på så olika plan, och av vilka ingendera 
hade den minsta respekt för den andres 
principer eller åsikter. 

Fiorsen, som hade börjat gå av och 
an i r ummet, . stannade och sade i upp
rörd ton: 

»Major Winton, er dotter är den här
ligaste varelse på jorden. Jag älskar hen
ne vansinnigt. Jag är en man med en 
framtid för mig, fastän ni kanske inte tror 
det. Jag kan skapa mig vilken framtid 
jag behagar inom min konst, om jag bara 
får gifta mig med henne. Jag har en smula 
pengar också — inte mycket, men i min 
violin ligger all den förmögenhet hon kan 
önska sig.» 

Wintons ansikte uttryckte ingenting an
nat än kallt förakt. Han kände det helt 
enkelt som en förolämpning, att den där 
karlen kunde ta honom för en person, 
som tänkte på pengar i s amband med dot-
tern. _ .  , : 

Fiorsen fortfor: 
»Ni tycker inte om mig — det är klart. 

Det såg jag första gången vi träffades. 
Ni är en engelsk gentleman» — han utta
lade orden med ett slags ironi — »och 
jag är ingenting för er. Men ändå är jag 
någonting i m i n värld. Jag är ingen även
tyrare. Vill ni tillåta mig att be er dotter 
bli min hustru?» 

Han lyfte händerna, som fortfarande 
höllo om hatten, ofrivilligt hade de intagit 
samma ställning som vid bön. 

En kort sekund förstod Winton, att man
nen led. Men denna svaghet försvann lika 
hastigt igen, och han sade kallt : 

»Jag är er mycket förbunden., sir, för 
att ni först vände er till mig. Ni är un
der mitt tak, och jag vill inte vara oar
tig, men det skulle glädja mig, om ni 
ville vara så god och lämna oss och vara 
övertygad om, att jag skall sätta mig emot 
er önskan så gott jag kan.» 

Den nästan barnsliga besvikelse och för
virring, som stod att läsa i Fiorsens an
sikte, förvandlades hastigt till ett vilt, 

S o m m a r m ö b l e r  f ö r  b o s t a d ,  t r ä d g å r d ,  v e r a n d a  
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lömskt, hånande uttryck, och sedan över
gick det till f örtvivlan. 

»Major Winton, ni har älskat; ni måste 
ha älskat hennes mor. Jag lider!» 

Winton, som häftigt hade vänt sig mot 
brasan, gjorde åter helt om. 

»Jag lägger inte några band på min 
dotters sympatier,, sir, hon får göra som 
hon själv vill. Jag säger bara att det skulle 
vara mot mina förhoppningar och mot min 
åsikt, om hon gifte sig med er. Jag före
ställer mig, att ni inte helt och hållet har 
inväntat min tillåtelse. Jag var inte blind 
för det sätt varpå ni hängde efter henne 
i Wiesbaden, mr Fiorsen.» 

Fiorsen svarade med ett förvridet, ömk
ligt leende: 

»En fattig fan får göra vad han kan. 
Får jag träffa henne? Låt mig bara få 
se henne.» 

Tjänade det någonting till att neka? Hon 
hade träffat mannen förut utan att han 
visste om det; hon hade hållit alla sina 
känslor, hurudana de än voro, dolda för 
honom — för honom. Och han sade: 

»Jag skall skicka efter henne. Ni önskar 
kanske någon förfriskning, medan ni vän
tar.» 

Fiorsen skakade på huvudet, och nu följ
de en halvtimme, som var mycket obehag
lig. Winton, som satt framför brasan i 
sina leriga kläder, hade lättare för att ut
härda den än gästen. Naturbarnet bemö
dade sig först att tävla med sin v ärd i lugn 
hållning men uppgav snart med en ut
trycksfull gest alla ansträngningar i den 
vägen, flyttade sig nervöst av och an, tra
skade omkring i rummet, gick bort till 
fönstret, drog gardinerna åt sidan och stir
rade ut i mörkret. Så kom han tillbaka, 
liksom besluten att återigen trotsa Winton, 
men bragtes ur fattningen vid åsynen av 
denna gestalt, som satt så orörlig fram
för elden, kastade sig ner i en länstol och 
vände ansiktet mot väggen. Winton var 
ej grym av naturen, men han njöt av att se 
våndan hos denne man, som var en fara 
för Gyps lycka. Hotade han den? Det 
var säkert inte möjligt, att hon skulle säga 
ja till honom! Men, om hon inte tänkte 
göra det, varför hade hon då tegat för 
honom? Och även han led. 

Då kom hon. Han hade väntat att fin
na henne blek och nervös, men Gyp med
gav aldrig att hon hade varit stygg förrän 
hion hade fått förlåtelse. Hennes leende 
ansikte uttryckte en slags oroande förbe-
hållsamhet. Hon gick fram till Fiorsen, 
räckte honom handen och sade lugnt : 

»Så vänligt av er att komma!» 
Winton hade den bittra förnimmelsen, 

att han — han — var den överflödige. 
Gott, han skulle tala rakt på sak, det hade 
drivits för mycket hemligt spel. 

»Mr Fiorsen har gjort oss den äran att 
anhålla om din hand. Jag har sagt honom, 
att du avgör sådana saker själv. Om du 
antar hans anbud, sker det naturligtvis mot 
min önskan.» 

Medan han talade, blev rodnaden på hen
nes kinder djupare, hon såg varken på ho
nom eller på Fiorsen. Winton märkte, hur 
spetsarna på hennes bröst höjdes och sänk
tes. Hon smålog och ryckte nästan omärk
ligt på axlarna. Träffad rätt i h järtat, gick 
han stelt mot dörren. Det var tydligt, att 
hon inte hade något behov av hans led
ning. Om hennes kärlek till honom inte 

var mera värd för henne än den där karlen ! 
Men där upphörde hans harm. Han visste, 
att han inte kunde stå ut med att vara 
förorättad, att han inte kunde leva utan 
henne. Om hon också gifte sig med värl
dens störste skurk, skulle han ändå alltid 
stå vid hennes sida och behöva hennes 
sällskap och kärlek. Hon representerade 
alltför mycket i det närvarande och i 
det förflutna. Men det var med kval i 
hjärtat han gick ned till middagen. 

Fiorsen hade gått, när han kom igen. 
Inte för allt i världen skulle han ha 
velat fråga, vad karlen sagt eller vad 
hon hade svarat honom. Det är inte lätt 
att slå en bro över klyftor mellan stolta 
människor. Och när hon kom fram för 
att säga godnatt, var det som om bägges 
ansikten hade varit överdragna med vax. 

Under de dagar, som nu följde, visade 
hon intet tecken och yttrade intet ord, som 
på något sätt antydde, att hon ämnade 
handla emot hans önskningar. Fiorsen kun
de mycket väl aldrig ha existerat — så 
litet talades det om honom. Men Winton 
visste mycket väl, att hon var surmulen 
och bar på något agg mot honom. Och det
ta kunde han inte bära. Och så en kväll, 
efter middagen, sade han lugnt till henne: 

— »Säg mig uppriktigt, Gyp : bryr du 
dig om den där unge mannen?» 

Hon svarade lika lugnt: 
— »På sätt och vis — ja.» 
— »Är det nog?» 
— »Jag vet inte, far.» 

Hennes läppar hade darrat, och Wintons 
hjärta veknade, som det alltid gjorde, när 
han såg henne rörd. Han sträckte ut han
den, lade den över en av hennes och sade: 

— »Jag skall aldrig stå i v ägen för din 
lycka, Gyp. Men det måste vara lycka. 
Är det möjligt, att detta kan bli det? Det 
tror jag inte. Du vet, vad de sade om 
honom därute?» 

»Ja.» 

Han hade inte trott, att hon visste det. 
Och hans mod sjönk. 

»Det var inga trevliga saker, det vet 
du. Och tillhör han alls vår värld?» 

Gyp såg upp. 
»Tycker du att jag tillhör 'vår värld', 

far?» 

Winton vände sig bort. Hon följde efter 
honom och smög sin hand under hans arm. 

»Det var inte min mening att göra dig 
ledsen. Men det är sant, eller hur? Jag 
hör inte hemma bland societeten. De skulle 
inte vilja ha mig där, det vet du — om 
de visste vad du berättat för mig. Ända 
sedan dess har jag känt, att jag inte hör 
hemma bland dem. Jag står honom när
mare. Musiken betyder mera för mig än 
någonting annat !» 

Wintons hand grep krampaktigt om hen
nes. En känsla av kommande nederlag 
och förlust smög sig över honom. 

»I fall din lycka gick om intet, Gyp, så 
skulle jag bli gränslöst olycklig.» 

»Men varför skulle jag inte bli lycklig, 
far?» 

»Om du bleve det, då skulle jag kun
na ha fördrag med vem som helst. Men 
jag måste säga dig, jag tror inte att du 
skulle bli det. Jag ber dig, min älskling — 
för Guds skull, skaffa dig visshet om det 
först. Jag kommer att skjuta en kula genom 
huvudet på den som behandlar dig illa.» 

Gyp skrattade, och sedan kysste hon ho

nom. Men de sutto tysta. När det var tid 
att gå till sängs, sade han: 

»Vi fara in till London i morgon.» 
Antingen det nu berodde på en känsla 

av någonting oundvikligt, eller på det svaga 
hoppet, att enda möjligheten att kurera 
henne låg i a tt hon fick träffa den där 
karlen oftare — han lade inga fler hin

der i vägen. 
Och det underliga frieriet tog sin bör

jan igen. Vid julen hade hon givit honom 
sitt ja, alltjämt under det intrycket, att 
hon var härskarinna, icke slavinna — kat
ten, icke fågeln. En eller två gånger, då 
Fiorsen släppte sin passion lös och hans 
allt för djärva smekningar skrämde henne, 
ryggade hon nästan med fruktan tillbaka 
för det liv hon gick till mötes. Men i all
mänhet levde hon i en exalterad sinnes
stämning, berusad av musik och hans dyr
kan, på samma gång ångerfull över att 
hon gjorde sin far bedrövad. Hon vistades 
endast föga på Mildenham, medan han, 
olycklig som han var, tillbragte nästan hela 
tiden där, red ivrigare än vanligt och läm
nade Gyp i systerns vård. Fastän faster 
Rosamund var fången under trollmakten 
i Fiorsens musik, delade hon broderns me
ning, att Fiorsen var »omöjlig». Men in
genting av vad hon sade gjorde något in
tryck på Gyp. Det var nytt och överraskan
de att hos denna veka, känsliga unga flic
ka upptäcka en sådan åder av envishet. 
Motsägelserna tycktes endast stärka hen
nes beslut. Och den goda gamla damens 
naturliga optimism började intala henne, 
att Gyp i alla fall skulle kunna göra en 
silkesbörs av det där svinörat. När allt 
kom omkring, så var karlen en berömd
het på sitt område! 

Bröllopet skulle äga rum i februari. Ett 
hus med trädgård hyrdes i St. Johns 
Wood. Den sista månaden gick, såsom 
alla sådana sista månader gå, under den 
berusande sysselsättningen att köpa möb
ler och utstyrsel. Om inte detta vore, vem 
vet hur många förlovningar som skulle slås 
upp! 

Och i dag hade de blivit vigda. In i 
det sista hade Winton knappast trott, att 
det skulle gå därhän. Han hade tryckt 
hennes mans hand och kuvat smärtan 
och missräkningen i s itt ansikte, fastän han 
väl visste, att han icke förde någon bakom 
ljuset med detta. Himlen vare lovad, det 
hade icke varit något kyrkbröllop, ingen 
bröllopstårta, inga inbjudningar och gratu
lationer, intet krims-krams av något slag 
— han skulle aldrig ha kunnat stå ut med 
det. Inte ens Rosamund, som hade in
fluensa, hade han behövt se. 

Han lutade sig tillbaka i den gamla be
kväma stolen och stirrade in i elden. 

De voro väl ungefär vid Torquay nu 
ungefär där. Musik! Vem kunde väl ha 
trott, att ljud, som lockas fram ur strängar 
och trä, skulle stjäla henne bort från ho
nom? Ja, de voro säkert vid Torquay nu, 
på hotellet. Och den första bön, som Win
ton hade bett på åratal, undslapp hans 
läppar : 

»Låt- henne bli lycklig ! Låt henne bli 
lycklig !» 

När han sedan hörde Markey öppna dör
ren, slöt han ögonen och låtsades sova. 

(Forts.) 

Tuppens Zephyr j KOSTYM BLIR ELEGANT 
KEMISKT TVÄTTAD 
ELLER FÄRGAD HOS 

och Ni köper ingen annan. JÖRGRYTE KEMISKA TVÄTT & FÄRGERI AB* GÖTEBORG 



E M M A  B E N D Z  -  E N  S K Å N E F Ö R F A T T A R I N N A  
»SÖDER OM LANDSVÄGEN» OCH EN DEBUT VJD SEXTIO ÅRS ÅLDER. 

DET VAR EN GÅNG EN LITEN FLIC-
ka med två långa lingula flätor, som 
gick och drömde om att en gång i tiden 
bli författarinna. I all hemlighet skrev och 
diktade hon och gömde sina små dikter 
än här och än där — ty naturligtvis var 
det dikter hon började med —, allt under 
det hon fortsatte att drömma om framtiden. 

Den lilla flickan hette Emma Holmberg 
och föddes en sommardag, den 13 juni, 
1858 i Gärdslövs prästgård, där fadern var 
kyrkoherde. Redan följande år, då hon 
endast var 11 månader gammal, fick hon 
byta ut detta första hem mot ett nytt. 
Fadern blev nämligen kallad till kyrkoherde 
i Espö församling, och Éspö prästgård blev 
nu den lillas hem ända tills hon lämnade 
detta för att tillsammans med sitt hjärtas 
utkorade, dåvarande laboratorn vid pato
logiska institutionen i' Lund sedermera pro
fessorn Hans Bendz, draga in i eget hem. 

I den skånska lärdomsstaden har hon 
alltsedan dess i s nart fyrtio år levat sitt 
liv, och där hon nu bor mitt emot Allhelgo-
gonakyrkan, omspelad av sol och ljus och 
luft, har hon en underbart vacker utsikt 
över den bördiga skånska slätten, det blå
nande Sundet, och i klart väder skönjer 
hon även den danska huvudstaden, vars 
tinnar och torn stå likt mörka silhuetter 
mot horisonten. Och jag tänker för mig 
själv, att när hon ser ut över slätten och 
Sundet, tränga sig alla barn- och ungdoms
minnen på henne, och det är som en liten 
bit barndomsland följt henne till stadens 
stenhus och begränsade utsiktsmöjligheter, 
fast Östersjön har blivit till Öresund och 
ljungbackar och slätter utbytts till e n enda 
sammanhängande, fruktbar slätt. 

I sina båda böcker »Söder om lands
vägen» och »Från pilträdens land och syre
nernas stad» har Emma Bendz givit oss 
en målande skildring av barndomshemmet 
och det liv, som levdes i den gästfria präst
gården, och hon har samtidigt givit oss 
en skatt av minnen i de interiörer, episo
der och levnadstolkningar de två böckerna 
innehålla. 

I en syskonkrets av två bröder och tre 
systrar framlevde hon sitt liv i prästgården. 

Redan tidigt lade man märke till den 
lilla flickans musikaliska begåvning och tog 
den i a nspråk. Hon var nämligen inte äldre 
än 9 år, då hon en söndagsförmiddag, 
under de festligheter, som följde på äldsta 
systerns bröllop, sattes vid pianot för att 
spela Sultanpolkan för tärnor och marskal
kar, vilka, istället för att liksom de övriga 
bröllopsgästerna gå i kyrkan, ställde till 
med dans i prästgården. Och vid 12 års ål
der hade hon hunnit så långt, att hon fick 
spela med i en trio. 

Hade tiderna varit annorlunda, hade hon 
helt visst ägnat sig at musiken och utbil
dat sig till pianist, men som tiden då var, 
diskuterades den möjligheten helt enkelt 
aldrig. Hon spelade för sitt nöjes skull 
och för att glädja andra och som gift 
uppehöll hon musiken för mannens och bar
nens skull. Komponerat något har hon ej 
gjort, hennes kompositioner ha mest blivit 
oskrivna fantasier på ..pianot, och hon säger 
om sin musik som om sitt skriftställen : 

»Den är endast intuition». 

1 

Emma Bendz vid pianot. 

I närheten av Espö prästgård ligger 
Skytts Tomarp, och här var det hon för
sta gången träffade den unge medikofilaren 
Hans Bendz, en av de så kallade Tom-
arpspågarne, vilken hon redan vid 16 års 
ålder skänkte sitt hjärta och sin tro. 

Hennes bröllop stod först 1882, den 8 
september, och just vid samma tidpunkt, 
endast några få dagar efteråt, invigdes ock
så det nya universitetshuset i Lund, vil
ken stora händelse hon på ett livfullt sätt 
skildrat i » Från pilträdens land och syre
nernas stad.» 

Del första lilla hemmet vid Södergatan 
blev det unga paret efterhand för trångt, 
barnskaran växte, vänkretsen vidgades och 
förpliktelserna ökades. Musiken glömde 
dock ej Emma Bendz för alla de stora 
krav, som ställdes på henne, därtill var 
den för djupt rotad i hennes hjärta, men 
skriftställeriet fick vila. 

Det var först efter hennes mans, den 
av alla högt skattade läkaren, död som 
hon på allvar ägnade sig åt författareverk
samheten och förverkligade den lilla flic
kans drömmar. Och det är, som hon själv 
säger, ganska egendomligt att vid 60 års 
ålder börja en ny bana — en bana, för 
vilken egentligen hela livet danat henne. 

Hon har så att säga växt upp i e n litte
rär miljö, fadern var en utomordentligt 
framstående stilist, på mödernet är hon 
besläktad med familjen Wieselgren, en bro
der är den framstående folkhögskoleman
nen och författaren Teodor Holmberg och 
hans hustru var den uppburna och mycket 
lästa författarinnan Cecilia Bååth, syster 
till'skalden A. U. Bååth. Lägga vi så här
till alla de högt begåvade och bildade per

sonligheter hon såväl i som utom föräldra
hemmet och det egna hemmet kom i be
röring med, hennes vakna intelligens och 
goda iakttagelseförmåga förstå vi, att hen
nes litterära begåvning till slut skulle bryta 
sig igenom, även om den ej slog ut i full 
blom, förrän sorgen knackat på hennes 
hjärtas dörr, och hon plötsligt såg sig be
rövad det bästa livet ägde för henne. 

»Söder om landsvägen», som hennes för
sta bok heter, utkom först som en serie 
artiklar i Handelstidningen och sedan i 
bokform år 1916. Den slog ögonblickligen 
igenom, och såväl publik som kritik talade 
om den i de mest superlativt berömmande 
ordalag. I ej mindre än fyra upplagor 
har den utgått, och förläggaren är starkt 
betänkt på att låta trycka en femte upp
laga. 

Uppmuntrad av den stora och välför
tjänta framgång hon rönt, utgav Emma 
Bendz julen 1918 en andra bok, »Från 
pilträdens land och syrenernas stad», vil
ken även den fick en utomordentligt god 
avsättning och ett synnerligen varmt mot
tagande. Med oblandad glädje läste och 
läser man dessa skildringar från en svun
nen tid, som för oss nutidsmänniskor före
faller så mycket lyckligare än den tid vi 
leva i. 

Så dröjer det åter två år, innan Emma 
Bendz kommer med en ny bok, denna 
gång i f orm av en fortlöpande berättelse, 
en vardagshistoria, som hon kallar den, 
och hon giver den det vackra och mycket 
sägande namnet: »Solgårdsfamiljen». 

Denna bok blir en av julmarknadens suc
césböcker, och många, oändligt många äro 
de hem, där denna bok lästs om och om 
igen, och under läsningen ha tårar och 
löje växlat. 

Emma Bendz lägger nu sista handen 
vid en fjärde bok, som skall utkomma 
till julen. »Men hur den kommer att bli 
mottagen, kan jag inte gissa mig till, kan
ske den inte alls blir läst, ty den blir 
helt olik mina andra böcker.» 

Och hon tillägger med en humoristisk 
glimt i ögat: »Det finns ingen bov i den 
heller.» 

Emma Bendz behöver ej vara orolig — 
och det är hon nog inte heller — hennes 
namn som författarinna är alltför välkänt 
och hennes böcker alltför omtyckta, för 
att man ej med glädje skulle införliva ännu 
en bok av hennes hand med si.tt övriga 
bokförråd. 

Det är det med Emma Bendz' böcker, 
att de utgöra en, om jag så får uttrycka 
mig, ypperlig och underhållande familje
litteratur, som vi i hög grad eljest sakna. 
Hennes böcker läser man högt i, fam ilje
kretsen, och både unga och gamla ha sam
ma nöje av hennes berättartalang, och de 
bi/lder hon rullar upp för läsaren äro alla 
tecknade med samma varma kärlek till äm
net, samma vänliga och nobla syn på tin
gen, antingen det är en prästgårdsinteriör 
eller en bild ur universitetsstadens liv, en 
människoskildring eller en fager idyll, en 
fin och vacker kärlekshistoria eller en gri
pande scen ur livet. 

Man lägger efter slutad läsning ifrån sig 
Emma Bendz' böcker med en djup känsla 
av tacksamhet över att ha fått läsa en bok, 
som ej är skriven för att tillfredsställa den 
stora publikens smak utan fastmer för att 
fylla det behov av god och läsvärd hem
litteratur, som i våra dagar så starkt gör 
sig gällande. 

D—A FBG. 

I I  V A R J E  H E M  B O R  F I N N A S  :  

h  D  U  N  S  K O K B O K : 1  

RIPIS KR. 10: 
5: 

Ett gediget och billigt praktverk 

Carl L arssons: S venska kvinnan genom seklen. 
Rekv. direkt fr, Iduns Exp, Sthlm. Fraktfritt Kr. 5: 
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GUSTAF Ulis  TEATER ÅTERUPPSTÅNDEN 

Den gustavianska hovlealern pä Drott

ningholm, som nu står restaurerad i 

sitt ursprungliga skick, invigdes den ig 

d : s och kommer väl nu att bli en av 

de stora publika dragningskrafterna i 

Drottningholm. I övre ra

den t. v.: En del av tea-

tersalongen, i klassiskt på

verkad rokokostil — en 

pärla av festlig rumskonst. 

— T. Ii.: T eaterridån, ett 

ovanligt vackert stycke de

korativ konst frän Adolf 

Fredriks tid. — Nertill två 

föremål ur det till teatern 

anslutna teatermuseet, det 

första i sitt slag i Sve

rige. T. v.: ett rokoko-

klavér, t. h. en teatermo

dell av Adelcrantz. 

•••mm i i ••••••••••••••••••••••••••••••••••I I I I I I I I I  i m    

K V I N N O H A N D E N  O C H  YR K E T  

BÅDE KARAKTÄREN OCH YRKET, BÅDE 
anlagen och sysselsättningen sätta sin prägel pa 
vår hand. Till höger en skulptris' — fru Anna 
Petrus' — kraftigt formade händer — skulptrisens 
kall fordrar stor fysisk ansträngning. I undre ra

den t. v. en pianists — fröken Martha Ohlssons — 
pä en gäng smidiga och starka händer. I mitten 
en a ffärskvinnas — fru Lilly Rosengrens — väl for
made hand och t. h. de behagligt " husliga" händer
na, tillhörande en huslig expert, fru Ida Högstedi. 

Äkta Spets- & Sidendépôt 
LINNÉGATAN 38 

Tel. 77-136 2 tr. HISS Xorr 19700 

SPtTsA-SIDEN 
DEPOÏ 
STOCKM OL* 

Till Sommararbeten! 
Linne, Linnebatist, Bomullstyger. Spetsar, Motiv. Modeller, uppritningar. 
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E N  F L I C K P E N S I O N  I  S T O C K H O L M  
F Ö R  F E M T I O  Å R  S E D A N .  F Ö R  I D U N  A V  G U R L I  L I N D E R  

3 .  S K I S S  F R Å N  1 8 7 0 - T A L E T S  S TO C K H O L M .  

r 

T. v.: Glatt liv i 70-talets Stockholm: Vinterträdgården på Novilla. — T. Il: Eldsvådorna voro på d en tiden helt andra evenemang 
än nu. Här Palinska husets brand 1873 (efter en teckning i Ny III. T idn.). 

NÄR JAG SOM HELPENSIONÄR 
gjorde mitt inträde i Hammarstedtska sko
lan var jag tio år. Jag hade då bakom mig 
den sorg om vilken Ellen Key sagt, att 
ärret aldrig upphör att smärta. Det hade 
nämligen varit mitt livsöde att vid sex 
års ålder förlora mitt barndomshem, en 
gammal svensk herrgård. Jag hade stått 
i ett fönster och hört auktionsbuden ropas 
ut på allt det som ej kunde medföras till 
ett stadshem, men av vilket en hel del 
var mig kärt. För sista gången hade jag 
slagit armarna om den älskade gårdshun
den, Souhait, den ständige tålige lekkam
raten, för sista gången varit nere 'och sagt 

I 

à  
Den gamla vinjetten till tidningen Kasper, 
direkt tecknad efter Kasperteatern på Djur

gård en. 

farväl i stall och ladugård, i park och träd
gård, för sista gången tryckts i den gamla 
hushållerskans famn och blandat mina tå
rar med hennes, och så rullat bort genom 
den gamla lindallén i »stadsvagnen» efter 

parhästarna, som lydde de ståtliga nam
nen Romulus och Adalbert, och slutligen 
nickat adjö åt alla lekkamrater från »sta
ten», som stodo vid vägkanten och viftade. 
Ingen som själv ej genomlevat en sådan 
skilsmässa torde fullt kunna förstå vad den 
innebär av en gnagande saknad livet ige
nom. Ju mer man blir fullt medveten om 
denna smärta, ju mer reflekterad den blir, 
dess mer ont gör den. Det är väl så med 
alla i d enna belägenhet som det varit med 
mig, att tanken på detta den egna tor
vans förlorade hem inställer sig allt oftare, 
ju äldre man blir. När man är så liten 
som jag då var, känner man visserligen 

I 

Karl XV till häst. 
Efter en tavla av Kiörboe på National

museum. 

Den 18 sept, blir det femtio år sedan den 
folkkäre konung Karl XV avled. Här ett 
porträtt av honom, som säkert ytterst få av 
våra läsare sett ; det togs omkring en månad 
fö fe hans död. T. h. hans maka, drottning 

Lovisa, som hade dött i1/? år tidigare. 

m 

C c t SS M #1 i fl fl IS #1 i A k S11S bereder Er ett friskt och sunt nervsystem. Äro nerverna försvagade, blir 
IEbB Ni sömnlös, trött, missmodig och misslyckas följaktligen i Edra före
havanden. Tager Ni i sådant fall en SanokapSGl dagligen stärkes nervsystemet, stimuleras ämnesomsättningen, höj es levnads
modet och jämväl energien och arbetslusten. Sanokapslarne finnas i askar à kr. 2.25 och 4.25 å alla apotek och i kemikalieaffärer. 
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Två typiska bilder från dåtidens Djurgård: T. v. folkliv på Djurgård sslät I en, t. h. Byströms villa, där nu prins Carls palä ligger. 

smärtan för stunden, men man kan ju ej 
mäta dess betydelse. Det är som Andreas 
Munch sjunger i dikten Den förste sorg: 

Him kunde ikke vide vad denne smerte var — 
men sorg i hendcs hjerte sin förste rune skar! 
Den prseged dybt sit billed i hendcs blöde traek, 
Nu flöi den ikke mer med den sidste tare vaek! 

Skenbart flyger ju sorgen bort, allt under 
det hos barnet intresset och spänningen 
inför det kommande okända tar ut sin 
rätt. Men den stannar och blir liggande 
dold i det undermedvetna. 

Mitt nästa hem blev i S tockholm, och 
visst har den staden alltsedan ägt min kär
lek. Landsbarnet vande sig snart att in
rätta sitt liv i e n liten våning på »Lagårs-
lanne». Jag fick lekkamrater i Berzelii park, 
där man för två öre fick sitt lystmäte hos 
karamellgumman, och i Karl XIII : s torg, 
där de då till alla ungars förtjusning till
gängliga lejonen kring »bysten» voro före
mål för våra akrobatiska konster. Jag 
minns ännu vilken skräck ett par större 
pojkar lyckades inge oss småflickor ge
nom att på allehanda sätt skrämma oss. 
Dessa pojkar hette Carl August Söderman 
och Hjalmar Meissner. Sven Söderman an-
sågo vi däremot som en mycket snäll gosse. 
Hjalmar Meissner betraktade parken som 
.sitt privata område, därför att hans pappa 

var orkesteranförare i Be rns salong. Berns 
på den tiden och med Hjalmar Meissners 
utmärkta musikkapell är ett kärt minne 
för gamla stockholmare. Publiken var en 
helt annan än nu. Flere kända borgare 
hade stambord där uppe på läktarna, och 
Berns var ett mycket guterat familjeställe.. 
Herrarna drucko vanligen s. k. tuting, ljus 
eller mörk, den förra brygd på arrak, den 
senare på rom eller konjak, och därtill hett 
vatten. Kalla whiskygroggar voro den tiden 
ett okänt njutningsmedel. Jag tror tutin-
gen kostade femtio öre. Musiken spelade 
från sju till tio e. m. Kunderna avslutade 
vanligen kvällen med Berns berömda 
»sexa», med åtskilligt uppskuret, sill, kött
bullar och oskalad potatis, och så förstås 
brännvin och öl. Priset var en krona! 

Som vi bodde vid Nybrogatan kunde 
jag från våra fönster åskåda den kungliga 
kortègen första maj. Två gånger fick jag 
på det sättet se Karl XV till häst, i spet
sen för sin stab. Den som fått skådä den 
synen glömmer den aldrig, och för honom 
är pendylkungen på den nuvarande Djur
gården ett dubbelt lidande. Efter kunga
kavalkaden kommo så »hovfruntimret» med 
uppvaktning och »rikets herrar» i elegan
ta landåer. Färden gick utför Storgatan 
— som då hade en ställning motsvarande 

sitt namn — och genom de ståtliga gamla 
järngrindarna, med de idylliska små vakt-
stugorna på var sin sida, runt Djurgården, 
där ett bekymmerslöst och roat folk hurra
de för "kungligheten. »Var det verkligen 
varmare på första maj för tjugu år se'n 
eller förefaller det oss blott så, därför att 
vi voro yngre!» Så inleder som bekant 
Strindberg i Nya riket sin skildring av den 
kungliga utfärden. Och visst har han rätt 
i att vår ungdom spelade in i fråga om 
den festliga stämning han i fortsättningen 
beskriver. Men även den man kan säga 
hänförda popularitet Karl XV åtnjöt sär
skilt i sin huvudstad. Aldrig skall jag hel
ler förgäta den sorgens prägel som låg 
över Stockholm när hans dödsbud vän
tades. Han hade ifrån Aachen begett sig 
hem, därför att han ville dö i Sverige. 
Och det fprunnades honom ju också att 
få denna önskan uppfylld. Men till sitt 
älskade Stockholm hann han icke. Redan 
i Malmö" kom den befriande döden för den 
folkkäre kungen och med honom gick den 
sorglösa gamla tiden i graven. 

1'or denna tids stockholmsbarn funnos 
minsann inga speciellt anordnade nöjen, 
inga biografer, intet Skansen. Vi fingo 
därför ta vara på vad som stod till buds. 
Och det gjorde vi redligen. Vi hade t. ex. 

1 

T. v. värdshuset "Blå porten" på D jurgården, där August Lindberg i sin tidiga ungdom var kypare. — T. h. ett parti av Stockholm, 
som nu för tiden fått en storstadsmässig karaktär: hörnet av Hamn- och Nybrogatorna. 

CRÈME DE CHOLEPALMiNEiyjnägrons Bordsenap 
A n t i s e p t i s k a  h ud m e d e l ,  säljes å apotek, av parfym-, speceri-, sy-• 
behörs- och färghandlare, perukmakare m. fl. i tuber à Kr. 1.— och 60 öre. : är marknadens förnämsta. Gör import obehövlig. 
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KVINNORÖSTRÄTTEN ETT ÅR GAMMAL 
VAD HAR DEN HAFT FÖR VERKNINGAR - PÅ KVINNORNA SJÄLVA? 

OM ETT PAR VECKOR HAR DEN 
praktiskt utövade politiska kvinnorösträtten 
ettårsjubileum. Ett år är en mycket ringa 
tid för en stor reform, men det är en 
lång tid i ett människoliv, och vi ha där
för sökt utröna, icke hur kvinnorösträtten 
verkat i det allmänna livet, ty det är för 
tidigt att säga något om det, men hur den 
verkat på kvinnorna själva. Vi ha riktat 
vår fråga till tre kvinnor, som kunna be
döma den ur mycket olika synpunkter, 
praktiserande läkaren d:r Alfhild Tamm, 
Fredrika Bremerförbundets byråförestånda
rinna fröken Axianne Thorstenson och för
fattarinnan fru Elin Wägner. 

Kvinnorösträtten och d:r Adlers "manliga 
protest". 

D : r  T a m m  ä r  e n  i v r i g  f ö r k u n n a r e  a v  
de djupsinniga och säkert i stort sett rik
tiga Adlerska teorierna om »den manliga 
protesten», och det är dessa teorier eller 
rättare synpunkter, som gjort henne till 
vän av kvinnorösträtten från att i viss mån 
ha varit dess motståndare. Enligt wiener-
läkaren Alfred Adler har den »mindrevär-
deskänsla», som ingjutits hos kvinnan, haft 
betänkliga sociala och psykiska följder. 
Bl. a. lida — enligt d:r Tamms egen er
farenhet — många utanför hemmet arbe
tande unga kvinnor, även synnerligen be
gåvade, av ett för dem själva skadligt tvi
vel på sin egen förmåga, helt säkert sug
gererade av den allmänna meningen. Nu 
sammanfattar d : r Tamm kort och gott 

sin mening i frågan så, att »den allmänna 
rösträtten innebär ett symboliskt erkännan
de av varje människas lika värde för det 
hela och medför därför en höjning av själv
känslan hos de grupper som saknat den.» 
För min del, fortsätter hon, betraktar jag 
detta moment som rösträttens allra största 
betydelse, och jag tror den redan på den
na väg varit till nytta för kvinnorna. 

Rösträtten har gjort kvinnorna vaknare i 
samhällsfrågor. 

Fröken Thorstenson anser, att rösträtten 
gjort kvinnorna mera vakna och intresse
rade för allmänna angelägenheter och att 
den inverkat fördelaktigt på deras för
eningsliv.. Hon skriver som svar på vår 
fråga: 

Hela den kvinnorörelse, som i större eller mindre 
utsträckning sysslar med samhällsfrågor, har rönt 
inverkan av de ändrade förhållandena. 

De politiska kvinnoföreningarna torde alla ha 
avsevärt utvidgats efter kvinnorösträttens genom
förande. 

Det finnes emellertid en stor mängd kvinnor i 
vårt land, som antingen ej tagit en tillräckligt per
sonlig ställning till de politiska frågorna för att 
vara färdiga att bestämma sig för partifärg eller 
som av andra skäl ej vilja en direkt anslutning till ett 
politiskt parti, o ch dessutom är det ett övervägande 
antal politiskt arbetande och politiskt deciderade kvin
nor, som önska allmännare kvinnosammanslutnin
gar, där anhängare av olika politiska trosbekännel
ser kunna mötas. Härigenom har kvinnorösträtten 
kommit att utöva ett genomgripande inflytande även 
på den politiskt neutrala kvinnorörelsen. För de 
neutrala kvinnoföreningarna liksom för flertalet an
dra föreningar gäller det att arbeta på expansion. 
Endast den organisation, som representerar en mera 

betydande opinion har numera, sedan den allmänna 
rösträtten blivit genomförd, någon större utsikt att 
vinna gehör för sin talan och därigenom kommer 
antalet lokalavdelningar och medlemmar att spela 
en mera framträdande roll än förut. Så har för att 
anföra ett exempel Fredrika-Bremer-Förbundet, 
som torde vara vår äldsta kvinnoförening, lagt om 
sin organisation därhän att mera arbete ägnas åt 
bildandet av förbundskretsar utöver landet och sär
skild vikt lägges vid att få medlemmarna aktivt 
verksamma. 

Kvinnornas intresse för social upplysning är nu 
större än någonsin och det krav kvinnorna framför 
allt ställa på sina föreningar är att sörja för ökade 
möjligheter till en sådan upplysning. 

AXIANNE THORSTENSON. 

Elin vägner anser, att nyheten om rösträtten 
ännu icke nått svenska folket. 

Man bör utgå från som självfallet och naturligt 
att de månader som gått sedan kvinnorna för för
sta gången hade tillfälle att begagna sin rösträtt 
icke kunnat lämna spår i samhällets förvaltning och 
konstruktion. 

De lämna icke ens tillräckligt material för bedö
mandet av den direkta psykologiska reaktion som 
lagändringen måste utlösa. Ty djupare sett har ny
heten om vad som skett ännu icke nått svenska fol
ket och det har alltså icke hunnit reagera. Vi ha 
icke satt oss in i att möjligheter föreligga för att 
något skall kunna ske. 

Med flit säger jag icke att något liar skett. Lag
ändringen i och för sig betyder endast en rigci 
fråndragen, en dörr öppen. Någon måste begagna 
sig av möjligheterna, och gå genom dörren. Först 
då sker något. 

Vad angår de politiskt och samhälleligt vakna 
kvinnorna, så tror jag, att känslan av att ha kom
mit ur petitionernas, rösträttsagitationens och för
beredelsernas tid in i realitetens och handlingens, 
utövar ett starkt stimulerande inflytande på deras 
arbetslust. 

ELIN WÄGNER. 

lindansarna. Ur hus i hus, från gård till 
gård följde vi dem. När de bredde ut sin 
matta, och positivet började skrälla — ofta 
fanns på det en dansande apa i röd kolt 
— och truppen, i vilken vanligen funnos 
några små barn, slängde av sig ytterklä
derna och stod där i a ll sin trikå- och tar-
latanelegans, med svarta eller purpurröda 
sammetsgördlar med silverband och be
hängd med allehanda similidiamanter, och 
så började utöva sina akrobatkonster var 
den alltid omgiven av ett jublande audi
torium, och att få lägga en femöring på den 
av någon atletisk Adonis kringburna tall
riken kändes ängsligt lycksaligt. Positivspe
larna och sångarna på gårdarna hade då gi
vetvis en mycket tacksammare publik än nu. 

Så hade vi »Trasfröken» ! Jag undrar 
om en sådan figur skulle få gå lös i den 
nuvarande storstaden Stockholm, och om 
hon skulle finna det uthärdligt? Visserligen 
retade henne både gatpojkar och s. k. 
bättre mans barn, men i allmänhet bemöt
tes hon ganska välvilligt av befolkningen. 
Hon var klädd i en svart- och vitrutig släng
kappa och en stor gammal halmhatt och 
var alltid sotig i ansiktet. Sitt husgeråd, 
såsom kastruller och kaffepanna bar hon 
på sig under klänningskjolen eller rättare 
krinolinen, och när hon gick skramlade 
det alltid omkring henne. Hon sålde knapp
nålar för 75 öre brevet. Ingen stängde 
gärna dörren för henne utan att köpa, 
ty blev hon retad brukade hon mun över 
hövan. Angående hennes öde gick i folk
munnen en berättelse om olycklig kärlek. 

En outtömlig glädjekälla var Kasper på 
Djurgårdsslätten. I timtal kunde vi stå 
utanför »skåpet» och höra gamla Häuser
mann tror jag han hette med olika röster 
föra figurernas talan i den skäligen enkla 
handlingen. Djurgården spelade en myc
ket stor roll för dåtidens borgerliga famil

jer. Endast undantagsvis flyttade dessa på 
sommaren till landet. De packade i stäl
let matsäckskorgar och gingo ut i det grö
na, enkannerligen Djurgården. 

Och eldsvådorna! De voro helt andra 
evenemang på den tiden än nu. Först kom 
det högtidliga klämtandet från stadens alla 
kyrktorn med visst antal klämtslag i a vdel
ningar. Antalet berodde på i vilken för
samling eldsvådan härjade. I synnerhet nat
tetid gjorde de dova, sorgsna klämtslagen 
ett mäktigt intryck. Så kom brandkåren 
framsprängande efter granna frustande hä
star. Hela staden var på benen och ävla-
lades att komma brandstället så nära som 
möjligt. En folksamling på den tiden var 
förresten så mycket mera gemytlig och ofar
lig än nu. De grannaste eldsvådor jag 
minns från min barndom voro Palinska 
husets — detta hus var beläget där nu 
Inteckningsbanken ligger, i hörnet av 
Freds- och Malm-
torgsgatorna — 
Tyska kyrkans och 
Eldqvarns; på den 
senare tomten reser 
sig nu som bekant 
Stadshuset. Vid 
den förstnämnda 
av dessa eldsvådor 
blevo flere inne-
brända, och en dan
sös som kastade 
sig ut från vinds
våningen slog sig 
till döds. En av an
ledningarna till de 
så ofta förekom
mande eldsvådorna 
lär ha varit de sär
skilt i köken all- "Trasfröken". 
mänt brukliga gas- (Augusta Eklund 
lamporna: små 1826—1895). 
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bleck- eller mässingsdosor med en liten bart 
brinnande veke som släcktes med en me
delst en kedja vidfäst huv. Dessa lampor 
som fylldes med gasolja, mycket billigare 
än fotogen, exploderade nämligen ideligen. 
Och ett sådant lyse sedan ! Men vid 
det. fick tjänstefolket utföra sitt arbete, 
läsa och sy! 

Vi ladugårdslandsbarn avnjöto dessutom 
de gamla lumpbodarna, inhysta i den be
kanta huslängan mellan Nybrogatan och 
Norrmalmstorg. De utbredda skatterna i 
de små fönstren, matronorna, som tjocka 
och pösande sutto på sina fällstolar i dör
ren eller utanför och alltemellanåt etable
rade grälscener med ett språk som vi annars 
aldrig fingo höra maken till — allt detta 
ägde för oss en säregen tjusning. En av 
dessa små gårdar uthyrdes för olika ända
mål: loppcirkus, förevisning av dvärgar, 
»världens tjockaste dam» o. s. v., vilket 
naturligtvis alltsammans erhöll en tacksam 
publik. 

En typ som nu länge varit försvunnen 
från gatulivet var de fulla busarna, som 
ramlade ut under slagsmål och kötteder 
från de gamla krogarna. Dessa ohygg
liga smutshål, där kunderna fingo supa 
så mycket de ville, voro en skamfläck 
för den tidens Stockholm. Det var alltid 
med skräck barnen sprungo förbi dem. 
Särskilt rädd var man för de brutala drosk
kuskarna. I stället för de gamla krogarna 
ha vi nu Brattsystemets trevliga och snygga 
matställen. Folknykterheten har sedan den 
tiden ökats betydligt genom upplysning, 
förbättrade sociala förhållanden och re
striktionssystem. (Forts.) 



K V I N N O R ,  S O  I V T  S  I  Ä L V  A  B R U K A  

£§»!! 

ögonblicksbilder ur cil kvinnligt »lantbriikarlags» liv. Fröknarna Baumann och Moberg 
sköta med tillhjälp au två kvinnliga elever nästan ensamma sin Torsätragärd, Nykvarn. 
»Lediga» stunder använda de båda dukliga damerna till sådant »karlgöra» som att kapa 

och klyva ved etc. etc. 

Fröken Sigrid Wachtmeister på verandan till 
sin »Listergdrden» i Bleking. 

— »EFTERSOM KVINNOR ÄRO FY-
siskt svagare än män, behövs det inom 
lantbruket 5—6 kvinnor för att utföra sam
ma arbete som 3 män — det är hela 
skillnaden mellan män och kvinnor som 
lantbrukare» — så summerar en av de 
unga kvinnliga lantbrukare, som vi h är visa 
i hennes sommar-id, sin erfarenhet. 

Det finns nog inte så få kvinnliga lant
brukare i vårt land. Och inte kan det räk
nas som någon »nymodighet» just, att en 
kvinna sköter jorden. Vi minnas ju från 
vår historia berättelser om hur hustrun ofta 
fick till och med lägga handen vid plo
gen, medan mannen var borta i krig. Som 
en »nymodighet» får det väl då snarare be
traktas, att en del unga kvinnor nu för 
tiden avsiktligt utbilda sig till lantbru
kare som till ett framtida kall. 

På dessa sidor presentera vi några kvin
nor från olika delar av landet, vilka själva 
bruka den jord de äga. Bilderna tala både 
om lantlivets idylliska ro, som väl även 
alla stadsbor nu under sommaren trå tjll 
(om det inte regnar for mycket!) och om 
lantarbetets hårda, men friska knog. 

Fröken Sigrid Wach t m e i s t e r har 
innehaft sin gård, som hon kallat »Lister-
gården», i 15 år. Den har en areal av 
85 tunnland öppen jord och ligger i Li-
sterby, ej långt från Ronneby. Fröken 
Wachtmeister är icke blott lantbrukare — 
i hög grad känner och uppfyller hon de 
förpliktelser mot det allmänna, som det 
innebär att äga en bemärkt ställning på en 

(Forts, sid. 846.) 

N  [ O R D  O C H  T R I V A S  M E D  D E T  

Fröken Karin Zetterqvist 
pä Hårslorp. 

En av gårdarna på Härstorp. 

>:v v. : 

Fröken Zetlcrqvisl pä hörlur med tju
ren. Kvinnliga lantbrukare få i nte som 

vissa andra av könet vara 
rädda för tjurar. 

Fröken 
Zetterqvist under brinnande 
skördetid, då arbetsdagen kan räcka i 16— 

En liten blivande kvinnlig lantbrukare, Hårs-
torps fosterbarn, som fastän Iwn år endast 

5 är kan redan både köra och rida. 

17 timmar. 

En barn fest på Rosengård. (Foto Ohm). Fröknarna Ida och Hilda Kockum, som äga och bruka 

den vackra "Rosengård" utanför Malmö. 



Brevkort från Varberg. 
HUR MÄNGA KLAGOSUCKAR ÖVER 

vädret har väl pr brevkort skickats ut från Väst
kustens badorter denna regniga sommar? Säkerli
gen kunna de räknas kilovis, och en hel del ha nog 
utsänts från Varberg, där detta skrives. Här har 
badgästsiffran i år varit mycket tillfredsställande 
för direktionen, valutaresor och ekonomisk depres
sion till trots. Varbergs Havsbad har sin trogna 
publik, (däribland Daniel Fallström), som kommer 
igen varje sommar, vare sig det regnar gubbar eller 
ej. Tj' till Varberg far man egentligen för att 
sköta sin av arbetsåret illa medfarna kropp — icke 
så mycket för flirt och flärd. Men icke ens den 
ystraste dansdocka behöver ha tråkigt här. Medan 
far och mor ligga som svarta morianer i gyttje
badet eller ta en fango (gyttjebandage), kan unga 
fröken bereda sig till kvällens — tango med de 
stiliga karlbergare, som ligga inkvarterade här 
varje sommar. I år ha de fatt bo i en skola, de
ras vanliga logement pä fästningen äro upptagna 
av ett 50-tal nödhjälpsarbetare, som reparera fäst
ningens murar och valv. 

Ja, fästningen, det är den lilla stadens stolthet. 
Kring den väver befolkningen ett nät av legender, 
lika skimrande som de av den berömda Varbergs-
sillen tyngda nät, fiskaren här drar upp ur det giv
milda havet. Han I hört om skatten, som danskar
na gömde i fästningen under det sista kriget? Nu 
ville dansken hyra vår fästning på 24 timmar för 
att ta reda på skatten, ty de ha ännu ritningarna 
kvar, men vår regering sa nej, den! Mycket av 
Sveriges historia har spelats ut inom dessa murar, 
som biskop Eskil i Lund byggde på iioo-talet. Här 
firade den sköna Bianca av Namur sitt biläger med 
Magnus Ladulås son, och i sommar har den mu
rade gång åter öppnats, som förde från fästnin-

' IMliliwl1 ' •"•~r  
j 

m 
r ,, • Frnti Varberas fästninq har man en vacker utsikt over den, lilla staden och hamnens 
fiskebåtar — T. h': På fästningsterrassen, sow en gång var Bianca av A amurs aplagard, 

dricka badgästerna nu sitt förmiddagskaffe (Foto Mathilda Ranch). 

gen ut till hennes aplagård, nu en kaffeservering, 
Karl XI har hållit hov här, Karl XII red som den 
sprakfåle han var uppför tegeltrappan innan or 
vttre valvet, g enom takgluggen 1 mel lanvalvet halklc 
svenska kvinnor kokande tjara ned pa den danske 
fienden. Men nu är här en stilla idy ll, biskop Eskils 
tortyrkammare visas för turisten, och inne 1 fängel
sehålan, där Gustav III :s arge fiende, ranksmi-
daren Pechlin, satt fången sju år, växer blomman
de vild kamomill ut genom rutan... 

Varberg har också något som inte många svenska 
badorter ha: en kvinnlig badkamrer. Fru Martha 
Drysén, som är infödd Varbergsbo, har nu i tio 
års' tid varit anställd vid Varbergs Havsbad — 
sista aret med kamrers titel — och genom sin dug
lighet och sitt älskvärda väsen blivit ^ mycket po
pulär bland de tusentals badgäster från alla hörn 
av Sverige, som gästat drottning Biancas stad. 

BABA. 

(Forts. fr. sid. 8 44.) 

ort. Vad Ellen Key menade med »sam-
hällsmoderlighet», det förverkligar hon — 
också direkt som moderlig föresyn för alla 
de små, för vilkas vård hon låtit bygga 

barnhem etc. 
Aktad och älskad på sin ort för sina 

insatser i d ess allmänna angelägenheter är 
också en annan kvinnlig godsägare, frö
ken Elisabeth Tamm på Fogelstad i Sörm
land. Från hennes gods ha vi i ett ti
digare nummer återgivit fotografier på tal 
om samhällskurserna på herrgården. 

Bemärkta kvinnliga lantbrukare i Skåne 
ä r o  f r ö k n a r n a  I d a  o c h  H i l d a  K o c k u m  
på Rosengård och fröken Kate af Petersens 
på Södra Lindved. Om fröknarna Koc
kum skriver vår korrespondent i Malmö : 

Några km. utanför Malmö stad ligger 
på den bördiga, skånska slätten Rosen
gårds vackra och mönstergillt skötta 
egendom, som innehaves och bebos av-
fröknarna Ida och Hilda Kockum. 1' räk
narna Kockum, som jämte sina sex syskon 
ärvde gården efter föräldrarnes, godsägare 
Peter Kockum och Hilda Berg, död, ut
löste efter hand sina syskon ur densamma, 
och sedan 1911 äro de ensamma ägare av-
Rosengård. Förutom denna, som omfattar 
250 tid åker, arrendera fröknarna Kockum 
150 tid jord av Malmö stad. På egendo
men, som har en besättning av 240 nöt
kreatur, 300 svin, 17 par hästar och 16 
får, finnes även ett bränneri. 

Fröknarna Kockum, som med liv och lust 
uppgå i a rbetet med sitt jordbruk, sköta 
detta i sa mråd med en inspektor, som flera 
gånger dagligen har att avlägga sina rap
porter. Fröken Hilda sköter egendomens 
vidlyftiga räkenskaper, medan fröken Ida 
tagit hand om hushållet, och bådas intresse 
ägnas trädgården, vilken är en sannskyldig 
pärla, infattad i höga, lummiga träd. 

Fröknarna Kockum äro inte blott dug
liga jordbrukare, vilkas välskötta egendom 
vittnar om sakkunskap och kärlek till den 
e°na torvan, fröken Hilda är därjämte en 
intresserad och verksam medlem i styrelsen 
för Malmöhus Läns Hemslöjdsförening och 
i styrelsen för Östra Grevie folkhogskola, 
och båda systrarna föra nålen konstförfaret 

och skickligt. 

I sitt vackra hem, där utsökt fina, fäder-
neärvda möbler, tavlor och kuriosa med 
pietet och förståelse blandats med mera 
moderna ting, föra fröknarna Kockum en 
angenäm och harmonisk tillvaro, fylld av 
den tillfredsställelse och lycka, som sann 
arbetsglädje skänker, och här samla de ofta 
med gammal svensk gästfrihet vänner och 
bekanta omkring sig. Och jag tror, att 
ingen glädje kan vara större för dem än 
den att bereda andra glädje. 

Vad de unga lantbrukarkvinnorna säga om sin 
i /-tim mars arbetsdag. 

Så visa vi bilder ur det arbetsfyllda liv, 
som några käcka unga kvinnor gjort till 

sitt. 
Fröken Karin Z e 11 e r q v i s t på Hårs

torp började med sitt lantbruk för en sex, 
sju år sedan, sedan hon först gått genom 
lärarinnekurs i Fackskolan för ^huslig eko
nomi i Uppsala. På en bondgård på Kal
marslätten, »inte alls bland de bördigste 
och vackraste», säger hon själv, »men dyr
bar och älskad i alla fall därför att det är 
min moders föräldrahem,» arbetar hon så
som arrendator, och är ägare av en mindre 
gård som ligger intill men brukas tillsam
mans med den stora. 

Fröken Zetterqvist säger själv om sitt 

arbete: 
Det är nog en smula ansträngande ibland 

men det är ett friskt liv och jag skulle 
visst inte vilja byta ut det t. ex. mot en 
kontorsplats. Visserligen kan arbetsdagen 
räcka 16—17 timmar under skörden men 
så får man ju i gengäld vila sig på 
vintern. Tråkigt är ju att inte kunna taga 
semester under den varma årstiden. Det 
är inte lika nöjsamt att göra turistfärder 
på vintern som på sommaren. Men man 
får ju året om vistas ute i naturen och 
våren på landet uppväger många andra 
nöjen. Men den som ämnar ägna sig åt 
lantbruket bör först noga tänka sig in i 
vad lantbruket kräver av sin utövare. Av
en lantbrukare, kvinnlig eller manlig, krä-
ves lugn, rådighet och uthållighet. Lättast 
är det för en kvinna att sköta ett stort 
jordbruk, som kan avlöna duglig förval

tare eller inspektor. En mindre gård, som 
ej kan försörja både ägare och inspektor, 
kräver mera arbete och sakkunskap inom 
alla grenar av hushållningen. Den kvinna 
som ämnar bliva lantbrukare på en mindre 
gård får därför ej gå till sitt arbete med 
så stora pretentioner vare sig på bekväm
lighet eller ledighet. Men för både den 
större och mindre jordbrukaren fordras nä
stan att hon eller han skall vara uppvuxen 
på landet. 

Slutligen berätta fröknarna Greta Mo
berg och H enny B a u m a n n om sitt 
arbete på Torsätragård. 

Torsätra består av omkring 50 tunnland 
öppen jord och 100 tunnland skog. Det 
ligger 4 km. från Nykvarns station alldeles 
intill sjön Vällingen. Vi driva själva jord
bruket och delta i allt arbete med 2 kvinn
liga elever och 2 d rängar till hjälp. Gården 
var förskräckligt förfallen då vi köpte den, 
så att vi ha haft otroligt mycket att göra 
för att få den i s tånd igen: gräva diken, 
göra stängsel och alla möjliga extraarbe
ten. Men vi anse oss nu ha hunnit över 
de allra värsta vanskligheterna. 

Vi fyra kvinnor sköta på egen hand alla 
djuren med undantag av hästarna. Kloc
kan 6 på morgonen börjar vårt arbete. Kl. 
12 hålles middag. Från kl. 1,30 till 7 
äro vi på nytt i a rbete. Och är det icke 
precis tillräckligt med arbete åt oss alla 
ute på markerna, så ha vi alltid nog med 
arbete hemma på gården t. ex. med att 
hugga ved, laga i ordning gröpe åt kor, 
hästar och svin, kärna smör o. s. v. Vidare 
ha vi en rätt stor trädgård med drivbän
kar och köksträdgårdsalster, så att alltid 
finns det något att syssla med. 

Någon egentlig erfarenhet av hur jord
bruket ekonomiskt ställer sig för oss ha 
vi ännu inte, eftersom vi inte ha varit 
här mer än ett år. Men det är vår fulla 
övertygelse att det kan gå lika bra för oss 
som för män. 

Ett är i alla fall säkert och det är att 
vi alla trivas så utomordentligt gott med 
det friska kroppsliga arbetet. Ingen av 
oss skulle villa byta med mera vanligt 
kvinnligt arbete. 
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aiDIJNS fil TSTTAI .1 .S.ST1DA 
R E D I G E R A D  AV  I D A  H Ö G S T E D T .  

NÅGOT OM FÄRSKA BÖNOR. KONSERVE

RING OCH OLIKA ANRÄTTNINGAR. 

(Eftertryck förbjucles.) 

I SKRIVANDE STUND GIVES DET AV 
grönsaker nog ingenting >så rikligt förekommande 
som skärbönor eller, som de också benämnas turska 
bönor. I små och stora trädgårdar landet runt 
digna låga eller höga bönstånd av svällande skidor, 
och på salutorgen ligga massor av dem i ko rgar och 
lårar och vänta på köpare. 

Det förefaller dock ofta som om det ibland bleve 
något för mycket av det goda, enär åtgången ej 
synes hålla jämna steg med tillgången. Ty ständigt 
synes på de platser där torgen föra undan sådant, 
som ej längre är saludugligt massor av fördärvade 
bönor. Och många trädgårdsodlare klaga också 
över att bönorna i å r varken finna avnämare i ö nsk
värd grad och ej heller finna åtgång i det egna 
hushållet. Det senare kan man förstå, i ty svenska 
folket aldrig tyckes lä ra sig inse, att grönsaker höra, 
åtminstone under den korta grönsakstiden, vara 
huvudrätt, medan köttet etc. är att anse som birätt. 
Så är det i Frankrike, det land där den kulinariska 
kunskapen alltid stått främst, och där talangen att 
ekonomiskt laga god mat och desslikes samman
sätta enkla och fina anrättningar, tycks vara med
född. 

Och i Frankrike kan man använda bönor! Ej 
endast smala, fina haricots verts, som vi merendels 
bruka till fin legym eller en ännu finare grönrätt — 
i senare fallet endast när de på våren äro dyra! — 
utan de något kraftigare och bredare brytbönorna 
och de ännu större och bredare vanliga s. k. skär
bönorna, vartill kommer de vackra och smakliga 
gulvita vaxbönorna. Och man sätter fram rågade 
fat eller karotter av sjudande heta omsorgsfullt 
kokta bönor, till vilka ofta serveras endast kallt 
smör, litet ost och mycket bröd. Låt vara att denna 
måltid oftast är lunch, men för många personer 
kan en liknande också vara middag, i det att till 
bönorna serveras en smula kokt kött, en liten lam-
kotlett pr capita, elle r vad man annars har i köttväg. 

Ett mycket angenämt sätt att servera skärbönor 
är att bereda sallad av dem. Salladssåsen kan vara 
en vanlig sådan, bestående av olja, vinägrer, salt 
och peppar eller ock kan äkta eller oäkta mayon
naise användas. Till kallt kött eller dito skinka är 
en sådan sallad förträfflig. 

Vidare bruka skärbönor stuvas, med eller utan 
mjölk; i senare fallet tages spadet som spädnings-
vätska. 

Till grönrätt lämpa sig bäst haricots samt ej fullt 
utvuxna bryt- eller störbönor, för att inte nämna 
huru delikata de vackra vaxbönorna bliva, när de 
nätt och jämt färdigkokta i saltat vatten — kort 
spad ! — serveras varma med rört smör, vilket till
satts med några droppar citronsaft. 

M'en under rika bön-år kan dock ej skörden för
brukas uteslutande genom direkt konsumtion. Det 
gäller därför att konservera överskottet. Men där
för får man ej vänta och se tiden an, utan börja i 
god tid. Den första skörden, som oftast är finast, 
användes då till konservering på burkar av Weck-
typ eller liknande system, medan den senare skör
den med mera utvuxna bönor konserveras på enk
lare sätt medelst saltning eller för den, som har tid 
och ollor eller liknande apparat, genom torkning. 
.. Vaxbönor böra helst konserveras på glas medelst 
sterilisering, och böra de vara hela ; detta därför att 
dessa bönor förlora avsevärt i smak och färg om 
de saltas. Dessutom skulle det vara skada att ser
vera vaxbönor stuvade eller i bönpudding e. dyl., 
som vanligtvis blir de insaltade bönornas lott. I 
detta 'sammanhang kan nämnas, att med omsorg 
torkade vaxbönor däremot väl försvara sin plats 
på vinterns middagar. De äro bl. a. förträffliga 
som sallad, givetvis efter vederbörlig vattenlägg-
ning och sedan kokade i blötvattnet. 

Gammalt sätt att salta skärbönor. 

Fullvuxna, men ej grova turska bönor rensas, 
sköljas och få avrinna. De skäras sedan på tvären 
i 2 eller 3 delar, som sedan delas mitt itu längs, 
efter. Skurna på detta sätt, komma bönorna sedan 
en gång när de serveras att påminna om haricots-
verts. I en väl rengjord träbytta eller i en stor 
glasburk eller ett höganäskärl lägges i botten ett 

lager salt av onikr. 1 cm :s tjocklek. Härpå lägges 
ett lager tätt packade skurna bönor, omkr. 6 cm. 
högt. Därpå strös ett par händer salt och så åter 
bönor. Översta varvet bör vara minst 1 cm. tjockt 
och väl täcka bönorna. En lämpligt s tor tallrik med 
en rentvättad sten lägges ovanpå. — När efter nå
gra dagar bönonia sjunkit samman, pålägges åter 
ett eller ett par varv bönor jämte salt. Kärlet för
varas på sval och fuktfri plats och bör vara täckt 
med lock eller dubbelt, tjockt papper. 

Tysk metod att salta bönor. 

Medelstora gröna bönor snoppas, sköljas och få 
väl avrinna på duk. De nedläggas hela i ett kärl 
med ett 1 cm :s tjockt lager salt i botten, m en skall 
saltet vara blandat med 1 handfull socker. (Pro
portionerna äro i hand socker på 4 händer salt). 
Därefter nedläggas bönorna varvvis med saltbland
ningen. Överst skall av saltet och sockret vara ett 
så tjockt lager att ingen böna sticker upp. — En 
linnelapp, som är så stor att den når över kärlets 
kanter pålägges och täckes med ett 1 cm :s tjockt 
lager salt. E11 lagom stor tallrik pålägges, och på 
denna en rentvättad sten. Kärlet ställes på sval, 
fuktfri plats och täckes över på lämpligt sätt. 

Ovanstående bönor bliva utmärkt goda och vid 
vissa slag av bönor särdeles vackra till fä rgen. När 
de tagas av, lyftes lappen med sitt salt och lägges 
sedan ordentligt tillbaka. Bönorna vattenläggas 10 
—20 tim. innan de kokas, tiden beroende på huru 
länge de förvarats. 

Bönor konserverade på burk. 

Bönorna — s kär- eller vaxbönor — böra skördas 
medan de ännu äro platta och således ej ännu fått 
några upphöjningar efter för mycket utvecklade 
bönor. De snoppas och sköljas, varefter de ång-
förvällas. (Saknas grönsakssil e. dyl. apparat, in
knytas bönorna i en tunn duk, som under några 
få min. nedsänkas i kokande, saltat vatten.) Bö
norna få på i nga villkor bli kokta, utan endast nätt 
och jämt så mjuka, att de äro böjliga och kunna 
tätt läggas ned i burkarna. De överslås med en 
saltlag, bestående av 1 rågad tesked salt på 1 lit. 
vatten, varefter locken jämte prima, felfria ringar 
påläggas. Burkarna inställas i apparaten, som pla
ceras i konserveringskitteln, varefter så mycket kallt 
vatten hålles i att burkarna täckas. Vattnet bringas 
till kokning, och hönorna steriliseras il/i tim., efter 
uppkoket räknat. — Kitteln lyftes från elden, locket 
tages av, och apparaten upptages varsamt. Fjäd
rarna lossas ej från locken förrän burkarna kännas 
kalla. 

Ett par mera ovanliga anrättningar av 

turska bönor. 

Bönor kokta som legym, eller bönor stuvade med 
smör, mjöl, mjölk, spad e. dyl. känna alla till, så 
några beskrivningar å dessa rätter behöver ej här 
upptaga plats. Men ett par recept på nyare anrätt
ningar — eller rättare sagt mycket gamla sådana 
— av turska bönor kanske äro av en och annan 
läsarinna gärna sedda i Iduns spalter. 

Gratin på turska bönor (för 6 pers.). 

Yn kg. turska bönor, vatten, salt. — 2 stora msk. 
smör (60 gr.), 2 del. m jöl, omkr. y2 lit. gräddmjölk, 
3 ägg (cl. 2 stora), 5 rivna bittermandlar, tsk. 
muskotblomma, 1 tsk. socker, salt. 

Bönorna rensas, sköljas och skäras på snedden 
i fina strimlor, varefter de få koka mjuka i litet 
saltat vatten. — Smör och mjöl fräsas, mjölken 
påspädes småningom under vispning, och smeten får 
koka så den nästan släpper pannan. När den sval
nat, i röras äggulorna, och smeten smaksättes med 
kryddorna. De till hårt skum slagna äggvitorna 
nedskäras och sist iblandas de avsvalnade och väl 
avrunna bönorna. Massan hälles i smord, brödbe-
strödd form, vilken gräddas i vattenbad i ugn eller 
på spisen omkr. V/2 t im. — Uppstjälpes och serve
ras som enbär huvudrätt till lunch eller också till 
middag med kallt eller varmt kokt salt kött, skinka 
e. dyl. 

Sallad av turska bönor (för 6 pers.). 

i kg. turska hönor, vatten, salt. — T ill sailadssås: 
3 msk. ättika, 3—5 msk. olja, tsk. torr senap, Yz 

tsk. vitpeppar, 1 tsk. salt, 1-2 msk. finhackad per
silja 3-4 msk. hett vatten, (1 sk iva finhackad röd
lök.) 

Bönorna snoppas, sköljas och skäras allt efter 
storleken 1 2 eller 3 delar, vilka sedan skäras mitt 
itu efter längden. De kokas nätt och jämt mjuka i 
helt litet vatte n, tillsatt med salt och få hastigt rin
na av. — Ingredienserna till såse n blandas och sist 
tillsättes det varma vattnet — finnes buljong eller 
fläskspad användes sådant i stället. Såsen slås över 
dc ännu varma bönorna. Salladen omblandas lätt 
och serveras, helst medan den ännu är något varm 
till kalla eller varma kötträtter, frankfurter eller 
annan kokt korv, nystekt fisk m. m. — Några få 
inlagda rödbetor, skurna i strimlor och inblandade 
i salladen, höjer smaken och ser trevligt ut. Anm 
I stället för färska bönor, kunna insaltade använ
das, dock givetvis först sedan de väl urvattnats och 
kokats. 

I. H—DT. 

IDUNS KÖKSALMANACK. 

27 AUG.—3 SEPT. 

SÖNDAG. Frukost: Biff à la Mörner; smör, 
bröd, rädisor, kaffe eller te, Djursholmskaka. — 
Middag: Vegetarisk blomkålspurc ; fårstek med 
morötter, turska bönor, potatis och gurksallad; 
drottningkaka med vispad grädde. 

MÅNDAG. Frukost: Stekt sill med potatis; 
smör, bröd, ost, rädisor; kaffe eller te, skorpor. — 
Middag: Kall fårstek med helstekta potatisar, varm 
sås, grön- och tomatsallad; filbunke. 

TlSDAG. Frukost: Bräckkorv med stuvade tur
ska hönor och potatis; smör, bröd, skivade tomater; 
kaffe eller te, skorpor. Middag: Stuvade siklöjor, 
potatis; kall rispudding med bärkompott. 

ONSDAG. Frukost: Sillfräs med nykokt potatis, 
smör, bröd, ost, rädisor; kaffe eller te, skorpor. — 
Middag: Sufflé på stekt kött med svampsås och 
kokt potatis; saftsoppa med uppstjälpt mannagryns-
klimp. 

TORSDAG. Frukost: Stekt fläsk med löksås 
och nykokt potatis ; smör, bröd, rädisor, kaffe eller 
te, skorpor. — Middag: Vitkålssoppa med frikadel
ler (kålen kokt på buljong från fårsteksbenet) ; 
fattiga riddare med sylt. 

FREDAG. Frukost: Makaroner med riven ost; 
löskokta ägg; smör, bröd, rädisor; kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Köttfärs med helstekta purjo
lökar, kokt potatis ; äpplesoppa. 

LÖRDAG. Frukost: Bräckt skinka med stekt po
tatis och enkel äggröra; smör, bröd, rädisor, kaffe 
eller te, s korpor. — Middag: Bergtorsk stekt i ski
vor med potatis och gurksallad; majzenaflammeri 
med sa ft sås. 

RECEPT. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Biff à la Mörner (för 6 pers.). Knappt kg. 
malet oxkött, 3—4 finhackade kokta potatisar, omkr. 
1 kaffekopp finhackad kokt svamp, 1 rödlök, 2 msk. 
olja eller smör (att fräsa svampen och löken uti), 
2 msk. mjöl, 4—6 msk. grädde, 1 äggula,- peppar, 
salt. — Till stekning: 2 msk. smör, eller blandat 
smör och flott. 

Den finhackade svampen och löken brynes i ol
jan. Det 2 ggr på köttkvarn malda köttet blandas 
med potatisen, mjölet, grädden och äggulan till en 
jämn smet, som avsmakas med salt och peppar. 
Den frästa svampen iblandas sedan den kallnat. Av 
färsen formas biffar, som på båda sidor överhac
kas med knivryggen, varefter de stekas vackert 
bruna i det brynta smöret. Biffarna uppläggas på 
varmt fat, pannan urvispas med litet buljong eller 
vatten och såsen slås omkring anrättningen. 

Djursholmskaka. (En stor kaka.) — 150 gr. växt-
margarin (eller smör och växtmargarin blandat), 
Vi kg. vetemjöl, 3 strukna tsk. jästpulver, 2 del. 
strösocker, 1 struken tsk. stött kardemumma, omkr. 
4 del. g räddmjölk. 

Mjölet siktas med jästpulvret och blandas medelst 
fingerspetsarna med växtmargarinet. När blandnin
gen är som smulor, iblandas sockret och karde
mumman, varefter med sked nedröres så mycket 
god mjölk, att smeten blir i konsistens av en lagom 
tjock tårtsmet. En stor rund form eller en dito 
stekpanna smörjes med smör och beströs med stöt-

T Å R T O R  o c h  K A K O R  
bli bäst med "RUMFORD" 

nutidens förnämsta bakpulver. Giv akt 

på namnet samt den vita o rödaetiketten. 
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utan köp 

G a h n s  L a n o i a t v d l  

m 

m y c k e f  o m t y c k t a ,  
"3/4 kg. cvsfe " 
Choklad endast 
Konfekt 4:70 kr. 
Marmelad per ask. 

till landsorten fraklfrift5:20kr.pr.ask rekommenderas. 

PERCY F. LUCK & Ci 

F  
Äktenskapsförord. Boskillnada-
oeh aktenBlcaps3lcillnadsmàl. 

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. Allm. 18836. 

Ekonomiskt 
för en husmoder är att vid 
höstrengöringen beställa 

B O N V A X  o c h  
GOLVFERNISSA 
direkt från vårt lager. 
V a r j e  k v a n t u m  h e m 
skickas inom Stockholm 

Aktiebolaget Eversin 
Rt. 22873. Postadr. Stockholm Va. 

SS3fi 

Under sommaren 
då många mödrar äro på landet samt på resor, 

kunna småbarnen icke alltid erhålla en lämp

lig, felfri mjölkkost. Medtages då Nestlés Barn
mjöl, så har man alltid till hands ett lättsmält, 

kraftigt och billigt näringsmedel, som är lätt att 

tillreda på en gång för hela dagen. 

îîSJSISJSJBISMSMSMSiSlSc 

Tvät tpu lver  
»f WEBE 19 

Sr ingen nyhet — u tan ett gammalt beprövat 

och omtyckt tvättmedel 

Begär provpaket från nigon av vira butike. 

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

W I L H .  B E C K E R  
STO CKHO L M  ®  

bröd eller mjöl; smeten ihälles, och kakan gräddas 
i ordinär ugnsvärme om kr. 50 min. Prövas med 
vispkvist, och kommer denna fram utan rå smet, 
är kakan färdig och stjälpes upp. — Denna kaka är 
i all sin enkelhet mycket god, och håller sig lika 
färsk 3—6 dagar, om den förvaras i blecklåda med 
lock. 

Drottningäpplen (för 6 pers.). — 10—12 jämn
stora äpplen, 80—90 gr. smör, Ij4 del. strösocker, 
IJ4 del. fint stötbröd. — Fyllning: 50 gr. sötman
del, 5 st. bittermandlar, 1 del. (knappt) strösocker, 
i äggvita eller 1—2 m sk. vatten. 

Först beredes fyllningen genom att skålla man
deln och driva den genom kvarn, varefter den stö-
tes med sockret, under småningom tillsättande ax-
äggvitan (eller vattnet) till en fin massa. — Äpp
lena skalas nätt, och kärnhuset borttages med pip. 
Mandelmassan delas i lika många delar som an
talet äpplen, rullas ut och fyllas i äpplena. Äpp
lena doppas i det smälta smöret och rullas i det 
med sockret blandade stötbrödet. En stekpanna 
smörjes med kallt smör och beströs med stötbröd 
och socker, varefter äpplena iläggas. Pannan insät-
tes i varm ugn och äpplena stekas tills de äro ljus
bruna och möra. De uppläggas, sedan de avsval
nat, på tårtskål och serveras med vispad grädde 
eller vaniljsås. 

Sufflé på s tekt kött (för 6 pers.). Omkr. J/4 lit. 
(3 hekto) rester av kokt eller stekt kött (här av 
söndagens fårstek), 75 gr. smör, / msk. finhackad 
lök, 2% del. m jöl (115 gr.), omkr. 6 del. mjölk, 4 
ägg, salt, peppar. 

Köttet finhackas men bör ej malas. Smöret frä
ses med löken tills denna är ljusbrun, då mjölet 
småningom tillsättes och sammanfräses med smö
ret. Mjölken påspädes och redningen får under 
vispning koka några få min. tills den är jämn och 
blank. Den upphälles och röres tills den är nära 
kall, då äggulorna en i sänder tillsättas. Köttet 
iblandas, och massan avsmakas med kryddor. Sist 
nedskäras de till hårt skum slagna äggvitorna. 
Massan hälles i en smord och brödbeströdd form, 
vilken fylles till drygt hälften. Formen förses med 
lock eller överbindes med dubbelt smörpapper, och 
puddingen får sakta koka i vattenbad på spisen 
omkr. 2 tim. efter uppkoket räknat. Puddingen 
uppstjälpes försiktigt och serveras genast, ty det är 
fara, att den annars snart sjunker samman. Serve
ras med svampsås och kokt potatis. 

Köttfärs ined helstekta purjolökar. 4 hekto malet 
oxkött, i hekto malet, färskt fett fläsk, 1 ägg, il/2 

tsk. salt, t sk. vitpeppar, 2 msk. mjöl, 1 msk. fint 
stötbröd, omkr. 3 del. gräddmjölk, 1 liten msk. fin
hackad lök, fräst i Yz msk. smör. — Till stekning 
och garnering: i'/2 msk. smör, omkr. lit. buljong 
eller vatten, 4—5 purjolökar. 

Det 5 ggr. tillsammans malda ox- och fläskköttet 
blandas med det vispade ägget. Mjölet och stöt
brödet tillsättas, och mjölken påspädes litet i sänder. 
Den avsvalnade frästa löken iblandas och salt och 
vitpeppar tillsättas. Smeten arbetas minst 20 min. 
eller tills det liksom "smäller" i den. En långpanna 
smörjes med det kalte smöret, färsen ilägges och 
formas till en avlång bulle. De ansade, hela purjo
lökarna, från vilka blott det översta gröna bort-
skurits läggas omkring färsen. Långpannan införes 
i god ugnsvärme, och färsen brynes, under det den 
och lökarna flitigt öses med smöret. När färsen 
har vacker färg, påspädes vätskan varefter steknin-
gen fortsättes under ösning och behövlig spädning 
omkr. 3/4 tim. Färsen upplägges på varmt fat och 
garneras med purjolökarna som skäras mitt itu. 
Pannan urvispas med buljong eller vatten, tillsatt 
med litet köttextrakt, och såsen slås omkring fär
sen. — Om så önskas kan såsen avredas med i]/2 

—2 msk. mjöl, då detta först fräses med litet smör 
i stekpannan och sedan spädes med buljong och helt 
litet grädde. Såsen serveras då särskilt i såsskål. 

En familjeroman från södra 
Frankrike-

"Familjen Sanarens" av LOUISE CRUPPI. 

MADAME CRUPPI, SOM GJORT SIG KÄND 

i Sverige genom sin bok "Svenska författarinnor i 

våra dagar" samt besökt vårt land som fransk de

legerad under internationella kvinnokongressen år 

1911, har nu utgivit en stor sederoman från södra 
Frankrike. 

Under kriget ägnade Madame Cruppi alla sina 

krafter åt socialt arbete. Hon öppnade en restau

rant för studentskor jämte platsbyrå, en barnkrubba, 

en arbetsstuga för flyktingar från nord-Frankrike 

samt till sist R achel-skolorna, där kvinnor kostnads

fritt få lära sig nya inbringande yrken, där förut 
ingen kvinnlig arbetskraft anlitats såsom inom tand

tekniken, ortopediken m. m. Vidare installerade 

hon stora kontigenter barn från de förhärjade 
provinserna i Midi i närheten av hennes egendom. 
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BASTA TVÄTTMEDEL 

"LUNDSTEDTS" 
Efter */• tim. kokning utan förg. borst
ning, s krubbning, blir tvätten ren och 

fin. Erliålles överallt. 

••Vid allmän s\)agh«t, 
I o«r\ >osit«t, överansträng 
*/»lng och sömnlöshet.*» 
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åtyvicufa 

Sk(A||)Tvål 

[Gummans 

Som hon i sin enastående arbetsiver in i detalj 

själv övervakade de skilda grenarna av denna ut

sträckta hjälpverksamhet, blev följden den att hon 

viel krigets slut var fullkomligt nedbruten, och 

måste lämna allt samt slå sig n er på landet, där hon 

numera tillbringar största delen av året. Så fort 

hennes krafter återkommo, upptog hon emellertid 

med glädje sitt litterära arbete, och "Familjen Sa
narens" är resultatet därav. Madame Cruppi har för 

ett tiotal år sedan utgivit en roman som heter "I 

förtid" och rör sig inom musikens värld. Med 
"Familjen Sanarens" har madame Cruppi velat giva 

ett avsnitt av livet i södern, sådant det ter sig för 

en kärleksfull åskådare. Ty hon älskar sitt Midi 

— hennes familj stammar ursprungligen från Pro

vence — där solen strålar varmt under nio måna

der av året och där hela tillvaron är gladare, na
turligare än i norden. För de flesta främlingar är 

detta Midi endast ett svagt begrepp, befolkat av 

bröder och systrar till Niima Roiunestan och Tar-

tarin. Dessa Daudets odödliga figurer förekomma 
ännu den dag i dag. Men de ä ro icke uttömmande 

för allt som lever och andas därnere, i detta väl
signade hörn av Frankrikes rika land. 

"Familjen Sanarens" är tagen som urtyp för en 

Midi-släkt, och vi få följa dess och traktens öden 

under ett tjugotal år, räknade från början av 1850-
talet. 

Pappa Sanarens, en ljus och älskvärd natur, liv

lig och despotisk, lyckades just bli utnämnd till 
mär när han dog knall och fall, lämnande efter 

sig en bestört änka och fyra oförsörjda söner. 

Vid berättelsens början finna vi en av sönerna, 

den tio årige Sandrou liggande på magen i köksträd
gården och undrande hur allt m ånne 1111 sku lle kun

na redas upp, när pappa, som bestämde allt, ord
nade med allt och fyllde hela huset med sin per

son, icke längre fanns? Men hans oro var onödig. 

Ty det visade sig genast att den torra lilla mamma 

Sanarens, vilken så länge mannen levde icke hörts 

höja sin stämma, ägde en latent energi, magasinerad 
under alla dessa år och som nu med iver grep till

fället att komma till makten. Hon tog ledningen 

av gården, som var i ett beklagligt skick liksom 

affärerna, hon stj rde med folket och hon utstakade 
vägen för sönernas uppfostran. Ty herremän skulle 

de bli, hur ekonomiskt svag ställningen nu än var, 
herremän liksom fadern. 

Heroisk i all sin materialism var den kamp som 

hon 1111 of örtröttat upptog för att nå detta mål, en 

kamp mot yttre omständigheter och mot barnen 
själva. Ty den älste sonen till exempel, Germain, 

en mild och vacker gosse, omtyckt av gårdens folk 

och dyrkad av de yngre bröderna, begärde endast 

av livet att få stanna hemma och se solen gå upp 
och ner över Pyrenéernas bergskedja. Men med 

goda och onda ord drev modern honom till student

examen och sände honom sedan till en obskyr no

tarieplats i det inre av landet, för honom, soldyr
karen likt nordpolen. Han vantrivdes emellertid 

ohyggligt och längtade så hem att han av ren olust 

begick en del dumheter, vilka modern måste reda 
upp för att rädda familjens ära. Så blev hon då 

tvungen att taga hem honom på gården, där han 

sedan gick i alla sina dagar som ett faktotum, miss

lyckad i yttre mening men för bröderna genom sin 

godhet och sina kärleksfulla omsorger represente
rande själva hemmets ande. Gift blev han icke. 

En liten idyll, börjad i barndomen mellan honom 

och en kusin, en amerikanska, gick om intet, då 

denna sannerligen icke ville traska livet igenom på 

landet med en man, vilkens ställning icke var myc

ket högre än en rättares, och moderns högfärd igen 

förbjöd ett giftermål med en av traktens enkla 
bondflickor. Barn hade han dock att draga försorg 

om, ty i sitt hjärtas godhet upptog han som sin 

en liten flicka, som hans bror Sandrou hade med 
en kvinna vilken dött och som denne ingalunda ville 

kännas vid. 

Ty av alla mamma Sanarens söner var Sandrou 

den enda som gjorde henne heder på det sätt hon 

önskade. Han kom nämligen både till ställning 

och pengar genom sitt gifte i en borgerlig miljö. 

Tredje sonen i ordningen, Romuald, erövrade också 

ställning och pengar, men som artist, i trots av 

moderns vilja alltså. Han blev skulptör, och satte 

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

Höganäs Lerkärl 
i parti o. minut till bruks
priser frän lager hos 

WAHLIN S C:o, Stockholm 
Huvudkontor: Arsenalsg. 2" 

Avd.-kontor och upplag: 
UID Söder M älarstrand 15—17 

Telefoner : 
Riks 840, li95, 5244, 5209 
Sthlmstel. Korr 7596, 7597 

Det gäller blott att välja den rätta. 
Man hör ofta damer påstå, att deras liy ej tål tvål. Detta kan vara 

sant men beror då på, att de använda otjänlig tvål. 
Ett är säkert, att de, som framkomma med ett sådant påstående ej be

tjäna sig av F. Paulis Ovicula (ägg) Tvål. Det mjuka crêmeliknande löddret 
från denna påverkar huden välgörande, samtidigt som det renar. Det av
lägsnar varje spår av skadlig smuts och borttager på samma gång ojämnheter 
och a via gr in gar i huden samt ger åt denna friskhet och ungdomlig färg. 

Men glöm icke, att Eder nacke och 
hals äro lika viktiga från skönhetssyn-
punkt och att det är där, åldern först 
sätter sina spår. Armar och skuldror 
måste även hållas mjuka och vita, likaså 
händerna. (å 

KO P 

Använd Ovicula-Tvålcn för toaletten oc h 
badet, och Ni kan vara förvissad ont, att 
äga ett skinn, som alltid är mjukt o.fraiclit. 

Emma Bendz 
alla husmödrar erkänna att 

böcKer 

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
Söder om landsvägen. 
Utsåld. Ny upplaga till jul. förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. Från pilträdens land 
och syrenernas stad. 

K N I V S  K Å R  P A R E N  

THÜLE 
Bör finnas i varje kök 
End» verkligt effektiv» Kniv-
skörpore. Skärpningen sker 
mellan ovala imirgclttenar 

Knivarna bliva tlcaroa pi [I 
n&\ra ögonblick och lara ej A 

m H 
C. \V. K. GLEERUPS FÖRLAG 

LUND. 

Jfu har mamma f o ' x t o S j  
{vållat min klän- jafêffs 

Gummans Flingor 

FÖR TÄNDERNA saiiu i v* 
nri Illiorltni 

JJr»- o. BoiJtt-
^t* i h oingsafflr. 

S T E N  S  H  O L M  S  F . A < B .  
H U S K V A R N A  r  

TAN DTVÅL 

Skydda Edra 
Matvaror 

konservera alltid- med 

taNBORG^] 
l^35'ccnri0i«1 

Ättika »«h 
Vinättika 

— den bästa konserverings-, mat- och 
bordsättika, som finnes i marknaden — 

tillverkas av 

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS A.-B 

som giva de basta 
inläggningarna. 



ĵ iraoga fxT^Largarin 

ÄR MARKNADENS FÖRNÄMSTA 

BEGÄR VAR KATALOG 14' 
HUGO 5VEN550N & C9 

GÖTEBORG 

laradis 

D U N T Ä C K E N  
M A D R A S S E R  

Tapetkompaniet 

göra sängkammaren 
t i l l  e t t  P a r a d i s  

B/H.ANSMOTOIUV ' / jmcnt\iFDEs[:y 
hävdar fortfarande I ' 
si-t anseende såso m 
marknadens främsta • 
utombordsmotor. • 

Pris frän kr, 475 i-. J 

J. Svensson ® Bourghardt 
G Ö T E B O R G  

T ä ck fa b r ik  F / äder räns er i  

till lägsta priser. Största sortering av 
in- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
prover genast. Riks 99 05. Allm. 133 2 0. 
Katarnav. 7, Sthlra. (Vid Slussen.) 

cMiel olagei^JJrcfimedes 
* Sundbijberg & 

Karlssons Klister 
Nutidens bästa kraftlim. 

Limmar och lagar trä, sten, skinn och läder. 

Tillhandahålles i alla a/Tärer. 

Eder i spegeln och un
dersök, om Eder hy är 
sådan den bör v ara. 
Ger den anledning till 
missnöje, köp dà M. 
Zadigs av läkare rekom
menderade vita, medi
cinska t j är tv ål. Det 
är dumt att ga med ful 
och förstörd hy, när bara 
en kort tids behan dling 
med M. Zadigs tjärtvål 
gör Eder hy såda n den 
skall vara — flic kaktigt 

mjuk och len. 

SOLO Mff! 
/Ai. 

Aft.MAlMÖ 

KAFf I KO M PAN I 

S ** oit iXirt 

TJÄR-TVAl 

Tdl. jgHgg| Mitt emot 

13150 CBP »OM 

Konstslöjden 
Södra Hamngatan 45, Göteborg. 

Hemvävda mattor, möbeltyger, 
gardiner, Dalavävnader, spetsar, 

smide och nationaldräkter 

GÖTEBORG. 

R E N O V E R I N G A R  

MODERNISERINGAR 
Förut hos C. A . Nystedt och Nordiska 

Kompaniet som arbetsledare. 
Vill m an beteckna det renaste och fullkomligaste, 

då säger man en kvinna. Vill man beteckna det 
svagaste och skröpligaste, då säger man en kvinna. 
Vill man giva en föreställning om det över upp
fattningen varande andliga, då säger man en kvinna. 
När man vill beteckna oskuld i hela dess upplyf
tande storhet, då säger inan en kvinna. När man 
vill beteckna en känsla av skuld, så säger inan en 
kvinna. För ett vist förstånd är därför kvinnan 
fullkomligare än mannen, och det uttrycker skrif
ten så, att hon har niera skuld. 

SÖREN KIERKEGAARD. 

CMRISUANSUD 

OÖTEBOSO 

RJlISttlL-PtfBfl 

Mannen kan utföra mera, kvinnan bära mera 
AD. MONOD. 

* 

Män växa som träd, och vi kunna knappt göra 
något annat än att beskära och klippa dem, men 
kvinnor låta stöpa sig som ljus, och vi göra dem 
till olika sorters ljus efter vårt behag. 

FRANCES POWER COBBE. 



var 
s») (len store fo lkbefriaren. 

Han drev d e u tländska 
fogdarna och förtryckarna på 
flykten och hävdade folk ets ur
gamla rätt mot främmande över
våld. Han var själv en m an av 
den allmoge, som tröttnat att 
bära ofrihetens tunga ok och 
ville skapa ett fritt, självstän
digt fädernesland. I-Ian lyckades 
ju också jaga de värsta'utpres-
arna ur landet, men dräptes 
av en niding just d å han sk ulle 
fullborda sitt verk. Landssorg 
dröjde med sänkt huvud vid 
bans bår. Engelbrekt är död, 
men var och en, som i sin r inga 
mån söker befria vårt folk fran 
beroendet a v utlandet, u tför ett 
verk i hans anda. Vi, sena ti
ders barn, vandra i Engclbrekts 
fotspår, då vi skapa v aror, som 
framgångsrikt kunna konkurre
ra med de bästa utländska och 
därmed söka bevara den sven
ska marknaden åt svensk före
tagsamhet. Som et t exempel på 
dylik strävan i Engclbrekts an
da bör kanske omnämnas, att 
innan Viking skokräm fördes 
ut i marknaden importerades 
nästan all skokräm från utlan
det. jViking skokräm kunde, 
tack vare sin u tmärkta kvalitet, 
uppta konkurrensen med den 
utländska skokränien och hävdar 
alltjämt sin plats som tidens 
bästa skoputsningsmedel. Den, 
som prövat denna s kokräm, vet 
att den ger en djup, varaktig 

lans samt gör skodonen liåll-
ara. § 

Emanerade 
Cmor 

stfarKasJochvacKrasf. 
81»CKHOlM/0£^" Ĵ'CÖTEBORG 
OaOTTNTH60Jqj> "" AWÛASINSGAI1S. 
KOCKUMS «JERNVERK.KALLINGE 

STÅLRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 

Obs. 1 Reducerade priser fr. 1 mars i är. 

A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  
Tel. 780 Karlstid Tel. 780 

K Ö K S A V D E L N I N G E N  

Ett begränsat antal 

ELEKTRISKA 

STRYKJÄRN 
svensk tillverkning 

HELIOS 
Kompl. m. sladd 110—220 volt 

Reguljärt pris kr 20: — 
Säljas till 

10: 50 

A/B NORDISKA KOMPANIET 

De s venska feriekurserna i 

England och Frankrike. 

Deltagarna i S hanklin-kursen ha varje vecka 
fått företaga utfärder. 

DE AV LÄROVERKSADJUNKTEN BERN-
hard Jansson, Linköping, anordnade sommarkur
serna på Isle of Wight äro nu avslutade. 

Samtidigt med dessa engelska feriekurser lia på
gått sommarkurser i Saint-Malo i Frankrike, lika
ledes anordnade av dr Jansson. 

Deltagarna i såväl de engelska som franska kur
serna ha samtliga varit inackorderade i bildade pri
vata familjer. Alla voro mycket belåtna med sin 
utomlandsvistelse och synnerligen förtjusta över allt 
vad de sett och lärt. 

Dr Jansson har träffat överenskommelse med en 
mycket välkänd flickpension i Shanklin på Isle of 
Wight om anordnandet av en särklass därstädes 
från och med innevarande hösttermin, som börjar 
den 21 sept., för några få svenska flickor, som ef
ter slutad skola vilja vidare utbilda sig i engelska. 
Reflekterande torde snarast för upplysningars er
hållande vända sig till Dr. Jansson, vars adress t. 
o. m. 25 sept, är Linköping och sedan Karlstad. 

Rostfria kniven "Viktor", 

DET GIVES NOG INGENTING BLAND 

bordets utensilier som är så tråkigt och besvärligt 

att rengöra som knivar. Ty, med undantag av 

de knivar, vilkas blad bestå av nysilver, så 

äro de alla samt och synnerligen ömtåliga för 

alla ämnen, allt ifrån den menlösa potatisen ända 
upp till det farliga ägget, vilket senare ger så 

fula svarta fläckar. — Och det är inte nog 

med diskning, utan denna måste efterföljas av den 

obligatoriska poleringen — skurningen, som benäm

ningen är i dagligt tal — med trippel, smärgel e. 

dyl. jämte dammande filtlappar att gnida knivarna 
emellan, varefter följer ytterligare bladens doppan

de i vatten och grundliga avtorkning. 
Men allt besvär och obehag med knivputsning 

försvinner om man skaffar sig de nya rostfria 

bordsknivarna "Viktor". Dessa knivar äro förvå

nansvärt motståndsbara mot alla ä mnen som annars 

snart fördärva knivbladen. De kunna t. ex. använ

das för äggrätter, sallader, à la dauber, ättiksill, 

eller med ett ord till alla skarpa och för knivar 

olämpliga ämnen, utan att ett enda mörkt märke 

kvarstår efter en vanlig hastig diskning och avtork

ning. 
Knivarna, vilka lyckligtvis äro av svenskt fabri

kat, tillverkas i Eskilstuna, och föras i marknaden 

av herr V. Gicse, Djursholm. 

Från styrelsen för Svenska flaggans 
dag 

överlämnades till drottningen på hennes 60-årsdag 
en flagga. En av våra bilder i förra numret vi
sade det tillfälle, då flaggan överlämnades, vilket 
ej klart framgick av underskriften. 

Iiigaiiörsakadetnieii i Wismar a. Ostsee, som hit
tills drivits med kommunalt anslag, har nu över
tagits av staden Wismar och drives i egenskap ax-
stadens institution som hittills. 

f \ 
Barn, som vanligen ej tycka om att borsta sina 

tänder, göra det gärna med 

på grund av dess angenäma smak. 

Finnes hos alla Apotek, välsort. Parfym-, Färghandl. & Raksalonger m. fl. 

Åberopa denna tidning och begär gratisprov. 

B E R N H A R D  M A R I N G  -  ST O C K H O L M  C .  

I Av SANGALLA the 
rekommendera vi våra kän da märken 

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

i originalförpackningar. 

PERCY F LUCK & Co. 

S 
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HÖ£ETFEKTW\ 

orae 
uoco 
B O R À3 

Varje fa miljeförsörjare bör bereda sina efterlevande 
Pension I 

ALLMÄNNA ÅNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Gru ndad 1784 — 

Prospekt portofrltt på begäran, varvid aenna tidning bör åberopas. 

i STORK YRKOBRINKBN 11 - STOCKHOLM — ——— 

AKTIEBDLAEET SYDSfENSKA BANKEN 
Inbetalt aktiekapital Kr. 34,000,000: — 

Huvudkontor: Malmö. 

Mottager insättningar å Depositions-, Kapital- och 

SparKasseräKning till högsta gällande ränta. 

F u l l s t ä n d i g  b a n k r ö r e l s e .  

If 

c/j a, denna gången 
har ni verklig ero 
satt mej på det 
hata. CM ert så 
mycket kan jag 
säga, att anting< 
en är det bästa 
mejerismör eller 
också Jiustads 
Jdästa yäxt" 

0<ranfcz 
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O RÎO IM 
Garantimärket på yppersta Fickur 

Bese prov ho s Urmakaren! 

ŷ ZE7>/v 

PRALINER * 

Detta kaffe 
rekommen-
deras sär
skilt för god 

och fyl lig 
arom. 

PERCY E LUCK & Ca 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

SVAR 

till S. B. i I dun n:o 33-
Boken ifråga torde vara Leut

nantsleben av Freiherr von 
Schliecht. A. B. 

Vesfmanlands 
Läns Tidn ing 

är Länstidningen för 

Västmanland och Bergslagen 
Länets enda morgontidning 

Daglig upplaga 
12t500 exemplar 
Det bästa an nonsorganet 

K  N  U T S O  N S  
S p o c I a laffär för 

I"> - , I - _ -t a Bäddmöbler och 
Ualag. 14sängkläder. 

Fjäder & Dun. 
Angrensad Ex. 1 :ma Fjäder à kr. 2.75 

pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Andfjäder à kr. 

3.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Andhalvdun à kr. 

4.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Gâshalvdun à kr. 

7.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Anddun à kr. 

12.00 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 ana Gåsdun à kr. 

18.00 pr kg. 
Exp. franco (minst 5 kg.) mot post

förskott eller efterkrav. Prover sändas 
på begäran gratis och franco. 
S. H. Svenssons A.-B., Landskrona. 

Tel. 390. Tclcgramadr. "Fjäder". 

Qler gamla hatt bbr som ny 
då ni låter pressa, fär
ga eller tvätta den, 
pris från kr. 3 : — till 
A : 50 + porto fritt em
ballage. Begär illustra
tion å de sista model
lerna. 

Göteborgs Hattfabrik 
1 :sta Långgatan 27. Tel. 208 65. 

GÖTEBORG. 

r 

Begär "HEM-FÄRGKARTAN". 

Billigast. 

Ar överlägsen färgstyrka. 

Säkrast. Tvättäkta. 

Tvättar samtidigt med färg-
' ningen. 

Hos Färg- & Kcm.-handl. eller 
dir. från A.-B. Nadco, Göteborg. 

Kvarnström & Eriksson 
Sliperi, Förnicklings- & Oxi-

deringsfabrik 

yf/lV Kungsg. 84, STOCKHOLM. 
(Q O Allm t  Kh 121 Rt-303 14 

En s äker 
orsak till att YVY-tvålen använ
des i snart varje hem är den vid 
(lagligt bruk goda och milda be
hagligheten, som framträder re
dan vid f örsta begagnandet. YVY-
tvålen användes av tu senden och 
åter tusenden men bör användas 
av alla. — YVY-tvålen säljes i 
varje affär i hela landet från 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

O T T O M A N E R  
Förmånliga betalningsvillkor 

THORVALO OLSEN, Blecktornsgränd 6 , St ockholm 
Allm. Tel. Söder 9851. 

KOM I HAG 
att alla reservoirpennor lagas och re-
turneras omgående, d å de insändas till 

C. A. Wallerstedts Pennfabrik, 
Chalmcrsgat. 22. Tel. 3157. Göteborg. 

Fyrverkeripjäser 
Rikhaltigt urval för såväl officiella 

som privata festligheter. Hela fyrver
kerier enl. f ackmässigt sammansatt pro
gram. Hrr handlande föra dessa ar
tiklar med största fördel. Dagens läg
sta priser. Katalog på begäran. Ham
margren & C:o, Kungsgatan 15, Gö
teborg. Tel. 161 99. Telegramadress: 
Grenhammar. 

Varje Dam 
bör passa detta enastående tillfälle. 

Följande moderna eleganta uppritade 
Handarbeten sändes pr postförskott för 
endast Kr. 7:75 + porto. 
1 st. Bordlöpare Wenctianskt broderi, 

Storl. 125X35 cm. 
1 st. Väggbonad, s. k. praktbonad, 

Storl. 75X40 cm. 
1 st. Lysduk, bulgariskt broderi. 

Storl. 55x55 cm. 
1 st. Kudde, elegant fjärilsmönster. 

Storl. 45X35 cm. 
Rekv. i tid från O. Olsén, Trekanten. 

Obs. ! 2 kr. skall åtfölja ordern i 
frimärken eller sedlar. 

GRANSHOLMS 
FINPAPPERSBRUK 
ANLAOT 1 803 - GEMLA - ANLAOT 1803 

S p e c l a l b r u h  f ö r  f l n a r e p a p p e r s s o r t e r  

L E V E R A N T Ö R  A V  

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

R .  W .  S T A R E  
R. T. 40 44 5 9 KUNGSGATAN 59 A. T. 19230 

FRÅGOR_OCH SVAR 

Fråga: Jag vänder mig nu till 
Iduns redaktion för att fä en frå
ga besvarad, som för mig år av 
största vikt. 

Jag är 17 år och har tagit real-
skolexamen med utmärkt fina be
tyg. Jag önskar utbilda mig till 
sjuksköterska, helst Röda Kors-
sjuksköterska. Ar studentexamen 
nödvändig eller finnas lägre, för
beredande kurser och i så fall 
var? Måste man vara 21 år för 
att få deltaga även i lägre kur
sen? Huru långvariga äro kur
serna och huru stora avgifterna? 
Finnas räntefria studielån att söka 
även för sådana kurser? Huru 
ställer det sig med andra sjuk-
sköterskekurser. Vart bör man 
vända sig för att sedan erhålla 
utförligare underrättelser? Tack
sam för svar fortast möjligt är 

Gretchen. 
Svar: Inträdesåldern till Röda-

Korsets sjuksköterskehem är 21— 
30 år. Innan den förstnämnda, 
åldern vinnes ej inträde. Där
emot kan Ni söka inträde som 
biträdande elev vid något läns
sjukhus, men ännu torde Ni vara 
allt för ung även för att söka dy
lik anställning. Detaljerade upp
lysningar får Ni genom att vän
da Er till närmaste sjukhus och 
där uppsöka husmodern. — Stu
dentexamen är ej alls nödvändig, 
och ej alltid examen från 8:-
klassigt läroverk, men däremot 
allvarlig håg, fallenhet och sin
nesriktning .för sjukvårdskallet. 
Studielån äro f. 11. mycket svåra 
att erhålla. 

Fråga: i) Hörde på en afton
underhållning ett stycke som 
hette "Flöjtsolo". Stycket utför
des med tal och mim ik. Tacksam 
få veta var man kan få köpa den 
och författarens namn. 

2) Behövs 8 kl. läroverksbild
ning för skolkökslärarinneexa-
men? Vad kostar examen för 
det senare? Kersti. 

Svar: På Eder första fråga 
kanske någon ur Iduns läsekrets 
vill giva Eder svar. 

Vad den andra frågan beträffar 
så råda vi Er att begöra prospekt 
från Fackskolan för huslig eko
nomi, Uppsala, eller också från 
Ateneums skolköksseminarium, 
Stockholm, 48 Sveavägen. Att 
här giva detaljerade upplysningar 
skulle upptaga allt för mycket ut
rymme. 

Fråga: Vilka undervisningsan
stalter för handarbetslärarinnor 
finnas i Sverige? Hur dyrt det 
ställer sig? Hur lång kurs. For
dringar? Finns det utsikt att få 
plats genast för att kunna betala 
igen lån? Skulle en gymnastik-
direktörsexamen möjligtvis betala 
sig bättre, och skulle man även 
där kunna betala igen lån ? Vil
ka av dessa två medförde bästa 
framtidsutsikter? Beder om till
förlitligt svar. 

Elevientarbildad skånska. 
Svar: Begär prospekt från 

Handarbetets vänners o. Augusta 
Lundins Högre Slöjdseminarium. 
Kursen omfattar 3 terminer. Två 
andra välkända handarbetssemi-
narier finnas, nämligen Andrea 
Eneroths i Stockholm och Maria 
Nordenfelts i Göteborg. — Att ge
nast få anställning är ju *ej att 
med visshet påräkna. Utsikterna 
på banan lära f. 11. ej vara sär
skilt goda. — Vad angår gym-
nastikdirektörsexamen, erfordrar 
en dylik mycket god hälsa 
samt ganska stora kunskaper 
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före kursens början samt ett 
strängt arbete under densamma. 
Och även här torde det vara lika 
svårt, om inte svårare, att ha ut
sikt att få så mycket arbete att 
sludieskulden snart kan betalas. 
Det råder f. n. ett visst överflöd 
på kvinnliga gymnastikdirektörer 
och av dessa sakna många till
räckligt arbete. 

Fråga: Vore tacksam få reda 
på vad för träslag, som bäst läm
par sig för skulptering à la Dö-
derhult. Amatörskulptris. 

Svar: Päron, al, äpple och i 
vissa fall ekträ torde vara de 
lämpligaste träslagen i och för 
skulptering. 

l-råga: Om ett mindre sällskap 
ungdomar (4 pers.), vilka om 
somrarna bo cirka 20 minuters 
väg ifrån varandra, hålla sam
man en dag i och för skogsvand
ring, ha från artighetssynpunkt 
de manliga ungdomarna då rätt 
att klockan 11 på kvällen lämna 
siti kvinnliga sällskap att ensam
ma gå till sitt hem? W. T. 

Svar: I våra, likställighetens 
gyllene dagar, få nog de unga 
damerna finna sig uti att ensam
ma gå vägen mot hemmet. — Men 
varför ej avsluta dagens långa 
sammanvaro något tidigare, t. e x. 
8—10 på kvällen? Då kanske de 
båda unga herrarne följa Eder 
till grinden eller porten, eller åt
minstone halvvägs till hemmet. 

Fråga: Har en del äldre sven
ska och utländska mynt. Vart 
skall jag vända mig för att få 
veta, hur mycket denna samling 
är värd ? "Myn t samling." 

Svar: Vänd Er till Akt. H. Bu-
kowskis Konst- och antikvitets
handel, Arsenalsgatan 2, Stock
holm, så får Ni klart och ärligt 
besked. 

Fråga: Kan Idun möjligen upp
sa mig om, var jag grundligt 

kan få lära mig matlagning utan 
för stora kostnader. Inga "kur
ser" av något slag önskvärda. j 

Praktisk 40 år. \ 
Svar: Yi få uppriktigt säga, 

att enligt vår uppfattning kan 
ingen, som ej har vad man kallar 
"tunga" lära sig verkligt god mat
lagning, varken i dessa "kurser" 
eller demonstrationer. Att skap
ligt eller korrekt laga enkel mat 
bör däremot kunna inhämtas i en 
väl renommerad hushållsskola. 
Vad man emellertid först har att 
lära vid all matlagning är att på 
rätt sätt uppfostra sin smak — 
här ej taget vad s. k. fin eller 
dyrbar mat angår, utan tvärtom 
att den allra enklaste föda eller 
matbit kommer till sin fulla rätt. 
Detta betyder ej ökat besvär eller 
dito utgifter, utan endast ett ökat 
smak och omdöme, ett uppövat 
sinne för beräkning o. s. v. — 
Vårt råd är, att Ni om Edra för
hållanden medgiva detta — söker 
att få anställning i köket på ett 
välkänt finare pensionat eller i 
ett finare restaurantkök. Ett ut
märkt kök är — så var åtmin
stone fallet för några år sedan — 
Stora Sällskapet vid Arsenalsgat., 
Stockholm. Detta kök var känt 
för en utmärkt väl lagad mat, 
både vad kalas- och enklare mat 
angick. — Önskar Ni ännu större 
vyer, så kan Ni försöka bliva an
tagen som elev i Operakällarens 
kök, eller i Anglais' kök eller i 
något annat större restau rantkök. 

Fråga. Vore Idun tacksam för 
upplysning var man kunde få ut
bildning i linnesömnad för att se
dan kunna ge undervisning? 

Självför sörjande. 
Svar. Vänd eder till Fredrika 

Bremerförbundets högre yrkes
skola, 20 Norrlandsgatan, Stock
holm. Där bör ni få just den 
undervisning som erfordras för 
att sedan i er tur kunna meddela 
andra undervisning. Men givet
vis bör ni, in nan ni bestämmer er 
iör kursen, väl hava tänkt över 
om ni lämpar er för lärarkallet i 
detta ej alls så lättvindiga yrke. 

ÉÛ; 
Aug. Försters 

Flyglar och Planlnon 
Hlrschs PlanoDiagasln. 

CEDERGREN & MÖLLER 
Regeringsgatan 26, Stockholn 

ARBETSVILLIGA. TvålprövH.: 
12.55 Fraktfritt över hela Sverig; 
duss. Balsamisk Aseptintvål à 2: 
vikt 50 gram, pr duss. Kr. 1 : •!'. 
duss. Äkta Lavendeltvål à 50 öre, 
85 gram, pr duss. Kr. 3:—. 1 ; 
Violtvål à 40 öre, vikt 70 gram,pr:. 
Kr. 2: 55. 1 duss. Äkta Äggtvål {: 1 
gicnisk skönhetstvål) à 75 öre, vik: : 
gram, pr duss. Kr. 4:20. Mot por : 
skott Kr. 12:55. 

Begär vår fullständiga illustrer.; ; 
kurant, som sändes gratis 0. fn;i 
Bästa inköpskälla för Hrr återför;;' 

FRANSKA TVÂLIMPORTEN 
Borås. 

Direkt utan mellanhänder. DriKn 
agenter antagas. 

Den sparsamme 
ser efter om kostymen eller 

klädningen är värd att k e

miskt tvättas eller färgas 

hos 

I-WNJPBY 
Skönfåryeri &%enu 
Ovättanstalt, Çôteborç 

KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

Velocipeden ärförseddmedEc 
navet; världens jömämsto 

frihjulsnai). 
A/B NYMANS VERKSTÅDEi: 

UPPSALA. 

-Tablet-1 
terna 
verb 

snabbt o 
säkert vi : 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

Inga skadliga biverkningar. Su> . 
urinsyrelösande går Togal • ! 
själva roten av det onda. ' :  
smärtstillande verkningar maj»--
genast, även sömnlöshet beti" j 

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

Reumatism 
Gikt 
Nervsmärtor 

Hemmets 
Symaskin 



BREVLÅDA 

HEMKONSULENTENS 

BREVLÅDA. 

Fru lngergärd, som ber alt fa 
veta hur hon skall kunna få så
dana "stekta kycklingar, som för 
15—25 år sedan serverades i ler
gryta på Hotell Rydberg i Stock
holm" skall få denna sin önskan 
uppfylld. Ty undertecknad råkar 
händelsevis ha det rätta receptet, 
som för övrigt härleder sig från 
c 11 ry sk köksmästare. 

Först och främst så stekas 
l-cycklingarna icke i själva lergry
tan, utan lägges dit strax före 
serveringen. Vidare väljer man 
vackra, fullt utvuxna kycklingar 
lagom stora att delade bli- v arje 
halva tillräckligt stor för 1 per
son, utan förutsättning att det 
j'örut serverats någon mättande 
rätt vid bordet. — Sedan kycklin
garna på vanligt sätt plockats, 
svedits och urtagits, sköljas de 
/uistigi och avtorkas väl. Där-
efteç gnidas de invändigt med li
tet salt och uppsättas. Denna 
uppsättning försiggår genom att 
föra in en lång s. k. steknål, på
trädd med ett fint och s tarkt snö
re först genom nedersta delen av 
ena lårbenet, därefter tvärs genom 
nedre delen av bakkroppen och s å 
åter genom lårbenet. Sedan stic-
kes nålen genom ena vingbenet 
tvärs igenom främre kroppen m en 
under bröstbenet och så ut genom 
vingbenet igen, varefter snörena, 
som nu mötas på samma sida av-
kroppen, hårt tillknytas under det 
1 >röstet s amtidigt skjutes högt upp 
så kycklingen får vacker form. 
(Man är noga att ej hugga av 
för mycket av ben och vingar, 
utan sätter kniven eller yxan ne
danför leden.) — 1 en långpan
na lägges ett stort stycke gott 
smör (omkr. 150 gr. för 3 kyck
lingar) och detta brynes, men ej I 
mörkt, över elden. Kycklingarne 
läggas i med undersidan nedåt 
och samtidigt läggas bredvid hjär
ta och de väl urtagna örmagarne. 
När kycklingarne äro ljusbruna 
på undersidan, införas de i varm 
ugn, dock först sedan de på över
sidan bestrukits med kallt smör. 
(För varje kyckling beräknas här 
i msk. smör (eller omkr. 25 g r.). 
Kycklingarne få nu steka omkr. 
30 min., allt under att de flitigt 
ösas med smöret. De spädas helt 
litet med kalvbuljong eller vatten. 
(I receptet står att man helst skall 
undvika spädning utan i stället 
taga mera smör varjämte uttryck
ligen säges att intet salt skall 
brukas mer än det som : kycklin
garne inuti gnidas med.) När 
kycklingarna äro färdiga och vac
kert brunglänsande, delas de med 
skarp kniv mitt itu, hopläggas 
och placeras i den nämnda ler-
kastrullen, varefter smöret i l ång
pannan hälles över dem. Till sist 
urvispas pannan över elden med 
1—1^2 del. buljong eller vatten, 
varefter skyn får ett grundligt 
uppkok och hälles i lerkastrullen. 
Således inte en enda smula gräd
de, ty kycklingarne skola ligga i 
sin klara, mörka "smörsky". Ser
veras med helstekta (eller nykok-
ta vackra) potatisar samt grön
sallad, rikligt blandad med toma
ter. Obs.! Snöret avklippes och 
urdrages när kycklingen skäres ! 

(Eftertryck förbjudes.) 

"Prenumerant sedan många år 
får ursäkta att vi ställa oss något 
tvivlande inför signaturen. Eller 
också läser Ni Er Idun inte så 
grundligt som vore önskligt. Ty 
först och främst har "Köksal
manackan" förekommit i årets alla 
nummer och vidare finnas just dc 
av . Eder begärda artiklarne i n :r 
16, 20, 24 och 27 på den s. k. 
Iduns hushållssida. Och i själva 
Drottningnumret (n :r 32) står 
svaret på Eder fråga under 
"Hemkonsulentens brevlåda !" 

HUSHÅLLSKÄRL 
med k r o n m ä r k e t  

erhållas i varje järn- och 

bosättningsaffär. 

S K U L T  U N  A  B R U K  
V Ä S T E R Å S  

Kameror, Förbrukningsartiklar, Ti//bebor 
r&RNAMSTA fABft/MAT, FRED SUTFÖPtAN D C 

Aktiebolaget Arto. Malmö. 

'  O U M BÄ RL I G  %  
II F Ö R  A L L A  S V E N S K A  H E M  11 

^1  är  den  nya  upp lagan  av  

II IDUHSKKBDK 
lliiilllllllllllllliiiiiiilllllllllllillilll 

Jiiiiaamiiiiiiiiiaiiiaiiiiiiiiiiiaaaaaiaaaaiiiiiiiiaiaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai 

Innehåller bl. a. de tillförlitligaste 

recept för 

SYLTN1NG 

KONSERVERING 

S V A M P I N  L Ä G G N I N G  

= r Av ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 
B 

12:te uppl. 
j j  F u l l s t ä n d i g t  om a r b e t a d  o ch  u t vi d g a d  

RIKT ILLUSTRERAD 

T R E F Ä R G S T R Y C K  

Pris Kronor 10: — 

lMVUPTi Anvisningar att använda GASSPIS 
^ * Ht* 1 • dier GASUGN vid alla recept för _ _ 

stckninfr och bakning - = 

11 m mu miui ••HIHIHI  ii mun ni I I  i min I I  iiiiiiiiiiiiiiiii mu ••••m m I I  mu min i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii um ••••••••• ••••••••••••••••••••••iiiitiiiiiiiiiiiii in IM ' : — 

Retirera genast från närmaste BOKHANDEL, eller direkt från |g 

IDUNS EXPEDITION - STOCKHOLM I! 
M o t  p o s t f ö r s k o t t  P o r t o f r i t t  

^lill ' " • • • • • • • • • •• I I  I I I I II I I I   

Stöhnst amaförfotoarbefe 
är oöfverträffaf ! utföres på 

Inlämna till våra återförsäljare eller 
1-3 daqa^ i re^ t i [1  SiöliensJoto-Hus,Malmö. 

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

Begär endast 0  ATI  NE  "Vit creme, grönt lock" och tillbakavisa alla efterapningar. Fås i burk, 
e l l e r  tub  kr .  3 : — ,  och  s to r  burk  ( t redubbe l t  innehå l l )  k r .  6 : — .  

O ATI NE SNOW är fin, snövit och mycket dryg i bruket och är välluktande och uppsuges 
ögonblickligen vid lätt ingnidning. Genom stänidig användning bevaras huden smidig, klar, mjuk 
och  vacker .  Fås  i  burkar  av  samma s to r lek .  Kr .  3 :  — och  6 : — .  

Fås överallt, eller skriv till 

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

O  A T I N E  E  r >  Q  r o s :  M a d s e n  Sc. " W i v e l ,  K  ö p e n h a  m  n .  

DÖva hnva Den a merikanska elektriska hörapparaten A C O U ST ICO N som är värl-
den« förnämsta, kan nu regleras i 0 styrkegrader efter örats olika liö rselförmäga. 

„Förordad, av öronspe.cialister. Oumbärlig för loinhörda i kyrka och teater. För e/lcrapningar varnas. 
Oronmassageapparaten MASSACON botar susning för öronen. ACOUST1CON är ..tillerkänd 
guldmedalj i Srt Louis och den Engelska kröninjrsmedaljen i guld. Användes av II. Maj:t Ä nkedrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen Vi lämna 
fem (5) ftrs garanti pä alla Acusticon-apparater. Begär katalog och intyjr. Ensamförsäljare för Svericre: 
Malmö Bandage Et a b l is s e m e n t, Per Veijersgatan 9, Malmö 1. — T elefon -4975 

Fru Gerda L., som beklagar sig 
över att hennes isskåp inuti har 
en unken lukt, bör ofördröjligen 
plocka ut allt vad som rymmes 
däruti och väl tvätta det, hyllor, 
väggar, tak och botten, med het, 
stark sodalut. Dörren skall se
dan stå öppen någon timma, så 
skåpet blir väl luftat, varefter 
matvarorna åter flyttas tillbaka. 
Som Ni enligt beskrivningen tyc
kes ha den äldsta modellen på is-
skåp, måste ovannämnda rengö
ring oftare förekomma än som 
brukar vara behövligt med den 
nyare sorten isskåp. 

Två kusiner tillrådas, att huru 
intresserade de än må vara av 
bakning och matlagning, dock väl 
tänka sig för innan de börja en 
"kombinerad matlagningsskola o. 
restaurant". (Det senaste ordet 
förefaller i detta sammanhang 
dock något olämpligt). Visserli
gen är ej alltid avgångsbetyget 
från någon av de av Eder nämn
da skolorna ett dokument på ve-
derbörandes skicklighet, enär be
gåvning, fallenhet, flit m. m. även 
här äro olika, men icke för ty 
så vore det nog bra om en av 
"kusinerna" hade genomgått nå
gon av nämnda skolor ; bl. a . där
för, alt det är nödvändigt att för 
den planerade verksamheten be
härska ett flertal viktiga tekniska 
detaljer, de rätta handgreppen vid 
demonstrationer, en del ej för
aktlig teori m. ni. — Vårt råd ä r 
alt en av kusinerna först genom
går en kurs i en av de nämnda 
skolorna och därifrån får ett gott 
avgångsbetyg. Under tiden böl
den andra kusinen inte misshus-
hålla med tiden, utan söka sig an
ställning inom ett établissement, 
liknande det som leker Er båda 
i hågen. Detta är icke någon 
bortkastad tid, utan länder i stä l
let till värdefulla erfarenheter, 
som i framtiden komma väl till 
pass. 

"Fru som vill och måste- spa
ra.". I eget kök, och under snart 
20-årig erfarenhet vid snart sagt 
varje bakdag (en gång i veckan) 
har det av Eder nämnda fettäm-
net med stor belåtenhet använts. 
Ofta, särskilt under nuvarande 
prishöjningsperiod av smör och 
tyvärr även margarin, har fettet 
i fråga enbart brukats och med 
det allra bästa resultat, givande 
ett högt, väl jäst och ändå fin
po rigt bröd, d. v. s. tätt och sam
tidigt elastiskt eller som ett väl 
skött bröd skall vara. 

"Hushållsexpert". Roligt att Ni 
hedrar oss med det lilla uppdra
get, som för övrigt är ganska 
vanligt i både experters och icke 
experters kök ! — Klipp eller 
hacka dillen fint och stoppa den 
i en flaska, givetvis väl rengjord. 
Fyll sedan på så mycket hastigt 
uppkokt och sedan kallnad ättika, 
att denna står över dillen. Till
slut flaskan med en god, tät kork, 
som inte behöver hartsas. 

Fru Evelina, Ung fru, "En som 
alltid misslyckas" m. fl. skola i 
nästkommande nummer av Idun 

•finna en artikel om gurkor på 
hushållssidan. 

"Fru Karin" som påstår sig med 
otålighet vänta på en viss artikel, 
sändes den hälsningen att "gömt 
är inte glömt". Men tycker ej 
Fru Karin själv att frågan är li
tet för tidigt väckt, i ty besagda 
lökar ej finnas i handeln på ännu 
en eller annan månad och i alla 
händelser ej kunna inplanteras 
förrän om 7—8 veckor? I nästa 
månad skola vi låta höra av oss 
i ämnet. 

Fru B. S. tillrådes att i detta 
fall skriva till den förra husmo
dern och begära en ingående upp
lysning i saken. Det finns ju sa
ker och ting, som inte gärna kun
na utskrivas i ett betyg, och som 
ej heller kunna läsas mellan ra
derna. 

-  S 5 3  -
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Se till att X 
Ni får 

Kalmar Vapen, 
Högsta kvalité kärnmjöl 
Kalmar Ångkvarns A.-B. 

5 ra 
—•="  ̂

rwttf€trturufff€f€rtffi€te 
|T| I *o f beställas eller köpas billigast fr. 
1 "*•*** oss. Begiir vftr lllus tr. priskur. 

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

V a r  f ö r s i k t i g  
vid val av ströpudcr 
mot hudlöshet, revor
mar etc. hos barn. 
Använd endast : 

VASENOL 
barnpudcr, ett av lä

kare erkänt snabbt läkande och ren
sande specialmcdel. Vasenol rekom
menderas av läkare och barnmorskor. 

V I T R U M S  

F E R R O L  
är det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla mo derna organiska 
jilrnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste m age. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess ange
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas å 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABOR A TORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om SOO gram. 

Fäs å alla apotak. 

Spot/Tfäraröete/) 

/ O/xfa/afiocL. 
(fiüMponermq̂  
Jtfaoicare 
Qwdklâàjel 

1 Danyföserirvgen 
jr&upr 
,io-,-smoos-

MedicinsKt Hårvatten. 
Hindrar håravfall. Stimulerar hår

rötterna samt har förmågan att full
ständigt desinficiera hårbotten, varför 
det vid fortsatt användning helt utro
tar mjällbildning. Pris kr. 4: 50 pr 
flaska. 

Mhta Gwnftmiölh 
(Franskt originalrecept.) Bästa me

del för erhållande av mjuk, klar geh 
ungdomlig hy. Pris kr. 4: 50 pr fl. 

Hkta CitT*oncT>cme 
Gör huden fraichc, mjuk och elas

tisk. Särskilt att rekommendera för 
torr och spröd hud. Pris kr. 4 : — pr 
burk. 

Créme rfe Kose 
Denna créme besitter egenskaperna 

att rengöra och uppmjuka huden samt 
att utplåna tillfällig retning och bort
taga hetta och sveda samt bibehålla 
den nödvändiga spensligheten. 1'ris 
kr. 4 : — pr burk. 

Sändes pr postförskott + porto över 
hela lande t. 

MIA LILJEFORS, Exam, massör. 
Klinik för medicinsk hårbehandling och 
huvudmassagc, jämte ansiktsbehandling. 
Karl Gustafsgatan 16, Telef. 154 20, 

GÖTEBORG. 

S t o r t  u r v a l  
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. 

INK-OKNiriOSAPPARAroat BURKAR. 
If ILL DIU.KM. PEIXCE 

TEOMER^CJ/OAri is ODEIiG/OÄH 41 

V ä v s k e d a r  
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vävspännare, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos 
A.-B. Borås Mek. Wäfskedsfabrik, 

Borås. Rikstelefon 1028. 
Exp. till landsorten mot postförskott. 

SJU 
dagar i veckan 

läses en annons i 

BDUiy 

MANICURE- & PEDICURE-SALONS 
KYRKOG. 42 1 tr. - GÖTEBORG 

R E K O M M E N D E R A S  

Ö p p e t  1 1 — 5 .  A n d r a  
tider pr telefon 33 53, 16206. 

Även hem behandling 

"fru Benedickla" får tillgiva 
oss att vi förlagt den privata 
adressen, men blott detta åi i 
föreliggande fall utan vidare be
tydelse enär i undantagsfall frå
gor kunna besvaras pr privatbrev. 
De frågor som framställdes kun
na för övrigt lika bra besvaras 
här. Således: tro inte att man 
på den "stora herrgården" på nå
got sätt "ser ner" på Er därföre 
att, trots Er visit besvarats, Ni 
ännu ej inviterats lill n ågon bjud
ning. Ser Ni, alla människor 
kunna i dessa tider e j med bästa 
vilja i världen utvidga sitt um
gänge, och en hel del vilja det 
av en eller annan orsak ej heller. 
Men orsaken behöver därföre ej 
vara "högmod" eller "missakt
ning" som Ni synes tro. Vänta 
tåligt och se tiden an, och gör 
fortfarande, när förhållandena 
äro så lyckligt ställda för Er, de 
"goda gärningar" Ni talar om, 
men utan någon som helst osten
tation, utan helt naturligt fram
sprungna ur ett gott hjärta och 
en dito omdömesgill hjärna. — 
De löner Ni betalar äro fullt till
räckliga, t. o. m. mycket höga, 
vårföre Ni också bör lia rätt att 
fordra att vederbörande fullt äro 
hemma i sina stycken. 

För ANSIKTE HÄNDER och LÄP
PAR, för torr hårbotten, för herrar 
efter rakning är Mandelcrem ett effek
tivt medel. Ingeborg Fransen, Diplo
merad från Academi Scientifique dé 
Beauté, Paris. Strandvägen 3, Sthlm. 
Tel. Norr 214 93. 

Hilma Aströms Damfrisering, Nybrog. 
54, Sthlm, rekommenderar sin oöver
träffade vård av håret, vilken hindrar 
håravfall oc h mjällbildning samt i hög 
grad befordrar hårväxten. Elegant fri-
séring och ondulering. 

Gummistrumpor 
och benbindor för åder
bråck och svullna ben. 
Maggördlar. Ryggrads-
hållare. Hälsogördcln 
"Minerva", ersättning 
för snörlivet, 14 kr. Hål-
fotsinlägg 3: 50. Ligg
dynor. Urinbehållarc för 
dapr- som nattbruk 15 kr. 
OBS.! Våra varor e j att 
förväxla med förlegade 
realisationslager. Alla 
sjukvårdsartiklar föras i 
lager. Illustrerad pris
kurant och måttblankct-
ter gratis. 
A.-B. Nils Adamssons 
S i u k v ä r d s a f f ä r  
Centralpalatset, Sthlm. 

Spirellakorsetten! 
Stilfull — Bekväm — Ekonomisk 

1 års garanti. 
Beställningar mottagas av 

FRU VAHLBORG PETERS, 
Villa Högalind, Lunden, Bjelkegatan. 

Telefon 189 09. Göteborg 6. 
Måttagning och provning i hemmen. 

Order till landsorten exp. 

S p i r e l l a -
Korsetter erhållas hos 

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

Försilvra självl 
Louis, med 2 guldmedaljer, prisb. 

silvcrpulvcr, försilvrar koppar, brons, 
mässing, nysilver. Obs. ! Innehåller 
äkta rent silver. Pris 2 kr. pr ask 
direkt från Fabriken Louis, Pipcrsgat. 
14, Stockholm K. Allm. Tel. 201 11. 
Riks 337 33. Kl ipp ur annonsen. Bruks
anvisning medföljer. Säljas även hos 
A.-B. Wilh . Becker. 

IDUNS TIDSFÖRDRIV. 

UTBYTNINGSGÅTA. 

dörr snett m ot fö l krans 

Byt ut vart och ett av ovanstå
ende ord mot ett annat enstavigt 
av liknande eller motsatt betydel
se. Är det rätt gjort s kola de nya 
orden i den ordning de stå ge
mensamt bilda ett femstavigt ord. 

ORDSPRÅKSGATA. 

Torparflickor. 
vattenkaskader, 
förstadsbanor, 
hörntänder, 
soppslevar, 
blindkartor, 
kyrkbänkar, 
masttoppar. 

Tag två bredvid varandra stå
ende bokstäver ur varje ord och 
ställ dessa bokstavspar efter var
andra så, att de, uppdelade till 
ord, bilda ett ordspråk. 

B O KST A V S GÂT A. 

Landskrona, Visby, Tidaholm, 
Vänersborg, östhammar, Söder
hamn. 

Tag två bredvid varandra stå
ende bokstäver ur varje namn 
och sammansätt av dessa bok
namnet på en annan svensk stad. 

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. 

erhåller lätt och trevlig pUu ; 
fin familj i Malmö den 1 sept.-
vivre. Glatt och angenarat her' 
miljemedlem. Syar till "Djrf; 
milj", Gumaehus Annonsbyrå, v 

VARFÖR 
ÅRNI SJUK 

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

på begäran. 
Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & H omeopatiska I nst. 

Hom. läkare. 

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

6—7 e. m. 
R. T. 73935. A. T. öm. 16 16. 
Sturegatan 6. (Förväxla ej 

med Stureplan 6). 
STOCKHOLM. 

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

lig taxa.) 

Lösning 

AV PRISTÄVLAN I N:R"3i-

En kyckling ut ur ägget kom 
och helt förvånad såg sig om. 

De tre först påträffade lösnin
garna hade insänts a v Inga Ny
man, Gripgat. 41, Kalmar, Märta 
Ohlsson, Norra Långgatan 16, 
Landskrona och E inar Nordbeck, 
Lilla Räby 17, Lund. 

Lösningar 

till tidsfördrivet i n:r 33. 

Charad: Morkulla. 
Filmnamnen: "Genom stormen' 

LEDIGA PLATSER 

I JÄGMÄSTAREFAMILJ, samhälle i 
Norrland, får undervisningsvan, musi
kalisk lärarinna plats 1 o. 2 kl. sam
skola med 2 flickor. Vid. Nya Inack.-
byrån, Jakobsbcrgsg. 34, Stockholm. 

Kirurgiskt utbildad SKÖTERSKA, 
helst med elementarbildning önskas 
för klinik. Svar med foto och löne-
pretentioner till "Klinik" under adress 
S. Guinxlius' Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b. 

Lära rinna, 
undervisningsvan, erhåller plats snarast 
möjligt för a tt undervisa 2 barn i 4 :de 
och 1 :sta kl. kurser. Betygsavskrifter 
med uppgift 0111 lön samt referenser 
skola sändas till "Disponentfamilj i 
Värmland" under adress S. Guma;lius' 
Annonsbyrå, Stockholm, f. v. b. 

Ung flicka, 
som praktiserat å brandförsäkringskon
tor. skrivmaskinskunnig, och som är 
villig att biträda husmodern i et t mind
re hems skötsel, där hembiträde finnes, 
får god och stadigvarande anställning. 
Svar omgående med foto under adr. 
"Residensstad", Iduns exp. f. v. b. 

Barnsköfterska, 
barnkär, frisk, sykunnig, kompetent att 
ensam sköta 3 barn, ett 2 år och två 
spädbarn, erhåller genast plats hos 
folkskollärare i Småland. Omgående 
svar _ med betyg, löneanspråk och foto 
till "F olkskollärare", Asen. 

Guvernant 
önskas under instundande läsår för 15-
årig flicka, so m bör genomgå 6:e klas
sens kurs. Kyrkoherde C. A. Hassel
rot. Hallstad, Älmcstad. 

Kvinnlig arbetskraft 
inom såväl hemmens som andra 
kvinnliga arbetsområden kan Ni 

med bästa resultat 
erhålla genom att sätta in en 
lions i IDUN, specialorganet 
kvinnliga platsannonser av 
slag. 

Insänd Eder annons till 
Annonskontor, Stockholm, Ul 

erhåller omgående prisuppgift 

an
för 

alla 

Iduns 
Ni och 

I VUlllUiumuuuuniji 
erhåller plats à österåsens san; 
Sökanden hanvande sig ti ll  ;  
mannaexpeditioncn, adress östtv 

PLATSSÖKANDE 
Ung flicka 

önskar plats i liten familj e ller • 
dre ensam dam, som hjälp och ; 
Kunnig i enkel matlagning sm 
musikalisk. Villig deltaga i 
hem förekommande göromål. 
lön önskvärd. Svar till "Vit. 
mötande och familjemedlem", 
exp., f- v- k-

Ting bättre flicka 
önskar plats i familj, gärna E ; 
land, att hjälpa till med för t; 
göromål. Har genomgått hushi: 
är även sykunnig. Svar till 
medlem 19 år", Iduns exp., 

Gu vernantplats 
önskas av undervisningsvan fr; 
synnerligen goda betyg från 
flickskola samt från innehavd; 
Svar till Iris Nordling, Håls:-., 
tan 1, Hälsingborg. 

Stilla, anspråkslös flic. 
med goda betyg från nyss g-
gen realskoleexamen, önskar f 
milj att läsa med barn samt ev. 
i lättare hushållsgöromål • 
"G. S-", Församlingshemmet, h 
backen. Dalarna. 

B ätt i* b flicka, 
33 är, barnkär, något kunnig i 
och handarbeten önskar plau 
familj på landet för att dein, 
liga göromål. Vid lön fass
ende. Svar till "Familje.-.: 
C.", Iduns exp., f. v. b. 

30 års flicka 
önskar plats i god familj di: 

finnes, att lära matlagning sr 
i ett hem förekommande s>;-
avgift eller fritt vivre. Tac 
svar inom 8 dagar märkt -
Hörby p. r. 

H u sf ö reståndarin 
ung, språkk., musikalisk, van r 
stå ett bättre hem önskar p h:< 
sam herre eller änkeman : 
Närmare upplysningar lämnar 

Stockholms Uthyrnings'): 
Stureplan 6, avd. 9, S tött:" 

Blivande s kolköks!» 
med betyg från hushålls!:::.-
för vidare praktik på egen b' 
stå ett litet hushåll. Svar tili 

Iduns exp., f. v. b. 

Ung bildad flieh 
önskar plats i oktober som : 
sällskap i god familj där je 
nes. Är kunnig i husliga sv--
konstvävnad. Svar t i l l  " I ' :   

lem", Box 25, Skurup. 

Sjuk
sköterska. ex., önskar plats i 
vårda några klena personer. 

Stockholms Uthyrnings^'' 
Stureplan 6, avd. 9, Sto cE- :f, 

Ordentlig flic 
i 20 årsåldern, önskar att « 
miljemedlem komma till F;" 
helst prästhem för att lära_ 
hems skötande. Svar till 
Iduns exp., f. v. b. 

Studentski 
enkel och anspråkslös, med gr
önskar lärarinneplats i vân 'i-
Svar till "Norrländska", Id»--' 
f. v. b. 

/ prästfamil 
i Stockholm eller dess närh'' 
16 ars flicka plats under läs'' 
jungfru finnes (ej skura el' tr. 
liano önskvärt. Halv lön. -

S- I,.", Dalarö. 

m ptot'! 

Pä något av den kvinnliP 

samhetens olika områden! 

Kown OA Ihåg 
att ett beprövat och a* ,c i :  

kvinnliga platssökande med • 
resultat använt förfaringssätt1 ' 

<*nnonsev»a i Jdtf 

Insänd Eder annons tili H®", 
nonskontor, Stockholm, och >' 

håller omgående prisuppgift 



Gihls S juksköterskebyrå, 
Drottningholmsvägen 6, Stockholm, 

3nsk. exam, sjuksköterskor, anspråks
lösare vårdarinnor och sjukhusbitr. 
samt uthyr sjukv.-artiklar. Brev besva
ras mot dubbelt porto. 

R. T. 33975. A. T. Kh. 5350. 

Två unga flickor 
mellan 17 à 18 årsåldern önska mot 
fritt vivre komma till p rästgård på lan
det, där jungfru finnes, för att såsom 
husmoders hjälp lära ett bättre hems 
skötande. Familjemedlemmar. Svar 
till Box 19, Borgholm. 

Som husmoders hjälp 
önska bättre hushållskunniga flickor 
plats till herrgårdar eller större lant
egendomar. Villiga hjälpa barn med 
läxläsning, musikundcrvisning m. m. 
Närmare 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9, Stockholm. 

Bild fö H ila 
önskar plats i familj. Villig deltaga i 
alla inom ett hem förekommande göro-
mål. Äger vana vid dyl. arbete. Nå
gon lön önskvärd. Ref. lämnas. Svar 
till "Familjemedlem 21 år", Karlskrona. 

Ung, bildad e ngelska, 
musikalisk, huslig och med behagligt 
sätt, önskar plats som guvernant eller 
sällskap i gott hem. Bästa engelska 
och svenska referenser. Svar till " Eng-
lish", Hälsingborg p. r. 

StudentsKa, 
21 år, önskar plats som guvernant, 
helst i Skåne. Tacksam för svar till 
"Studentska", p. r. Hälsingborg. 

Medelålders sjuk-
vårdskunnig dam 

önskar plats att förestå hemmet hos 
äldre person eller som sköterska. Be
tyg och muntliga rek". Svar till Norr 
296 48 eller "Sjukvård", Skottes An
nonskontor, Odengatan 63, Sthlm. 

Flicka, 
som genomgått läroverk sju klasser 
och handelsinstitut söker plats på gods, 
herrgård el. dyl. att deltaga i lättare 
husgöromål eller som hjälp till barn. 
Ar van vid alla inom ett hus förekom
mande göromål samt kunnig i bokfö
ring, stenografi och maskinskrivning. 
Bästa rekommendationer finnas. Svar 
till 'R. 22", Annons-Krantz, Göteborg, 
f. v. b. 

PENSIONAT 

beläget i en härlig natur i Småland 
intill Lagaån, emottager gäster året 
om. Hög, stärkande luft, omväxlande 
promenader, barrskog i närheten. Trev
liga rum, goda bäddar, moderata pri
ser. Elektriskt ljus, tillfälle till varma 
bad. Cirka 15 min. promenad från 
Lagans post- och järnvägsstation. 

ELSA LARSSON, Sjukgymnast. 

DIVERSE 

För den nyfödde. 
Komplett, fin, välsydd u tstyrsel, bästa 

modell, à Kr. 10 och Kr. 15. Obs.! 
Elva-årig verksamhet. 

Fru CASPERSSON, 
3 Jerntorgsgat., Örebro I. 

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. 

Doktor A . Kjellbergs 
Kurs i massage o ch sjukgymnastik. 

Begär prospekt! 
Holländarcgatan 3. 

(26 årskursen.) 
Stockholm. 

Doktor J. Arvedsons k urs 
i Sjukgymnastik, Massage 

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

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

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

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

Kungsg. 60; STOCKHOLM 
Behandling av 

peumatisfia åkommor. 

Annonsera S /dunI 

Massage, violetta 
strålar m. m. 

REUMINSTITUTET, 
Mästersamuelsg. 18, II, hiss. Sthlm. 
Allm. Norr 20993. Mot.: 11—3. 

Akta e ngelska Blöjor. 
De så särdeles omtyckta blöjorna 

av finaste, mjukaste kvalité säljas till 
billigaste pris hos Importavdelningen, 
Sparregatan 8, Borås. 

INACKORDERINGAR 

H ushàllselever 
mottagas såväl under nu pågående kurs, 
som till kursen 1 okt.—20 dec. Pro
spekt mot porto, överstinnan A. Hyl-
tén-Cavallius, f. Frick. Sandvik, Smål-
Burseryd. 

7 Uppsala 
fr. höstterm. erh. 2 skolflickor eller 
fackskol. utm. helinackord. Stort varmt 
trevligt rum. Centralt. Adr. Fröken 
Julia Westerberg, Uppsala. 

INGENIORS-AKADEMI 
Wismar a. d, Ostsee 

Prospekt fr ån sekretariatet \ 
Tandklinik 

— mycket förmånlig — finnes att över
taga. Iduns exp. anvisar. 

Margareta Vilo- oc h 
Rekreationshem 

öppnas d. 1 :sta sept, å det gamla herre
sätet Steninge, 5 kilom. från Märsta 
station på Sthlm—Uppsala.-banan. Lä
get naturskönt vid Mälarstrand med 
badhus och brygga. Skogsluft. Här
lig park med vidsträckta promenader. 
Tennisplan. Pris för hel inackordering 
kr. 10 om dagen för e nskilt — samt kr. 
7: 50 för delat rum, med rabatt för 
längre vistelse. Närmare upplysningar 
genom Fru Hanna Lindmark, adr. : Ste 
ninge, Märsta. 

Tyskland. 
Tre bildade damer kunna få g od, bil

lig (60 kr.) helinackordering för kor
tare eller längre tid i sympatisk äm-
betsmannafamilj i Berlin. Hiss och 
badrum. Upplysningar gm Frk. Eriks
son, Fredensborg 2, Gällivare. 

Vilohem 
öppnas 1 sept. Härligt läge i Värm
land. Komfortabelt. Stor trädgård. 
Fiske. Tennis. Engelska talas. Ester 
Strid, sjukgymnast, Svedenäs, Ulvsby. 

Parisresande 
erhåller inackord. hos svensktal. familj, 
strax utanför Paris. Villa St. Louis, 5 
rue du Marché. Champigny (Seine). 
Närmare uppl. Lidingö Brevik. 134. 

S v e n s k a r ,  
som önska studera i England, få god 
undervisning och inackordering i sv.-
eng. familj på längre eller kortare tid, 
1 timme från London, 20 min f rån Ox
ford, nära Stratford on Avon. Vackert 
'äge. Moderata priser. Mrs G. Lum-
mis, född Giöbel. 2 Dashwood Road, 
Banbury, Oxon, England. 

Vid F öreningen B arnavärns 
barnhem 

mottagas elever f ör utbildning i barna
vård. Närmare upplysningar genom 
föreståndarinnan. Adr. Barnavärn 1, 
Faktoriegatan 223—224, Göteborg. 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

Östra Hamngatan N:o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

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

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. T hulin, LUND. 

I massage och sjukgymnastik, 
LJUSBEHANDLING, ELEKTRICI
TET, VÄRMEBEHANDLING, BAD

BEHANDLING m. m. 
börjar ny kurs i sept., räcker c :a 7 
månader och kostar 700 kr. Grundli
gaste utbildning. Ytterst begränsat 
elevantal. Begär prospekt. 

MALMÖ ZANDER-INSTITUT. 

FrSkencrème 

f 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 

«Ürdhar^av al la  «»«S ("ya modeller). Gummistrumpor 
och bandager. Mattagning och provning även i hemmen. 

H ^ L F O T S I N  L K G G  
T 9 :î.?,enninS Waldenströms modell. 

A. «A / hallbara, tillverkade av rostfritt stål utföras 
_ hiK.Ui| tCn fr va!"ie särskilt fall och härdas därefter 
ffill avS p\SC. j Sl" form- v>d beställning per post 
t-îlL «« ^rdt- blf0*as avtryck av båda fötterna; 

- t .. g Pa följande satt: Fotsulan bestrykes med en lös
ning av mörk vattenfärg, som far avdunsta något, tills foten är lagom fuktig, 
varefter patienten ställer sig_ pa ett ark papper och man har så avtrycket. 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt 
gangen. Ju finare avtrycket ar, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen. 

Pat. anm. 

S:ta Birgittaskolan 
Rikstel. 141 08. Regeringsgatan 19-21, Stockholm, 

Grundad 1910. 
Norr 51 90. 

Förnämsta läroanstalt för kvinnligt praktiskt handarbete. 
Undervisning i klädsöm, linnesöm, barnkläder, allt slags konstbrodcri och 

spetsar, monteringar etc. Anmälan till höstterminen som börjar 1 Sept. mot-
tages dagl. 10—5. Lägre avgifter för affärsanställda i aftonkurserna. 6 fri
platser varav 3 disponeras av Sv. Adelsförbundet. Originalmodeller till elever
nas disposition. Slutna sällskap lägre avgifter enl. överenskommelse 

EMMY FICK, f. Kylander. 

V a d  s k a l l  j a g  b l i ?  
Studera Kvinnligt Yrkesregister för 1922. 

Noggranna uppgifter om utbildning, kompetensfordringar, löneförhål
landen m. m. för olika yrken finner Ni där. Boken crhålles i boklå
dorna samt å Kv. Yrkesregisters exp., Vasagatan 50, Sthlm. Pris 3 kr. 

Vid Aringsbergs Helpension för flickor 
börjar höstterminen den 1 sept. 

Undervisning meddelas i alla skolämnen enl. flickskolans kurser t. o. m. 
8 : de klassen samt i musik. En särskild språkkurs för mera försigkomna ele
ver. Infödda språklärarinnor. Prospekt på begäran. 

ELSA KJELLANDER. 
Adr. Aringsberg, Alvesta. Rikstel. Alvesta 104. 

Göteborgs Nya Husmodersskola 
SÖDRA ALLÉGATTAN 2 A RIKST. 106 24 
Husmoderskurs på 1 termin börjar d. 7 sept. Grundlig och praktisk 

undervisning i enklare och finare matlagning, konservering, bakning, duk
ning, servering m. m. ; linncsömnad, hälsolära, barnavård (valfr.). 
Prospekt och upplysningar på begäran. 

Margareta Husmodersskola 
öppnas d. 1 :sta sept, å det gamla herresätet Steninge, 5 kilom. från Märsta 
station på Sthlm.-Uppsala.-banan. Läget naturskönt vid Mälarstrand med bad
hus och brygga. Kurstiden 3 månader. Pris kr. 175 i månaden. Skogsluft. 
Härlig park. Tennisplan. Närmare upplysningar genom 

Fru HANNA LINDMARK, 
Adr. : Steninge, Märsta. 

IGf l  
Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 
kr. 6: 50 + porto. För
sändes diskret. Fran-

I ska Parfymmagasinet, 
Hovleverantör, Drott
ninggatan 21, Sthlm. 

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. 

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

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

Sjökvarns Husmoderskola 
BOX 23, EMMABODA. 

börjar ny termin 15 sept.—20 dec. Undervisning i matlagning, bakning. slakt, 
konservering, födoämneslära av skolkökslär., linne-, kapp- och klädsömnad, 
vävnad, lär. genomg. Birgittaskolan. Kurs 375 k r. inkl. inackordering. Skog, 
sjö, tennis, ridhäst. 

S:t Sigfrids s kolhem för gossar, R äppe. 
Härligt läge på småländska höglandet. Individuell undervisning av kva

lificerade lärare fil. mag. enl. kursplan för statens läroverk. Specialkurser 
för inträdessökande till Lycéet i Grenoble eller till engelskt skolhem. Varmt 
rekommenderat av föräldrar och målsmän. Anmälningar till skolåret 1922— 
1923 emottagas nu. 

Prospekt och referenser genom 
ANNA ULLMAN, f. Albihn. 

Honours Dipl. L. I. A. Exam. St. Andrews Universitetet, Scotland. 
Rikstel. Växjö 432. 

Bröderna Påhlmans Handelsinstitut 
Statsunderstött handelsläfoverk- under statsinspektion. 

42 :a läsåret börjar den 21 augusti och omfattar ^*^<5 
2 års Handelskurs, 1 års Handelskurs, i vissa ämnen, terminskurs. 
Tenninskurs för studenter, Teoretisk & praktisk utbildning genom affärs

teknik. Bankkurs. Kurser i Språk, Bokf., Stenografi, Maskinskrivning m. fl 
ämnen. 

Prospekt på begäran. Anmälan dagligen. 
R. T. 5606. N. 84. Drottninggatan 71 C, Sthlm. STYRELSEN. 

Karlskoga praktiska läroverk 
för män och kvinnor börjar 1 nov. Praktisk 

ungdomsskola med 8 
statsunderstödda specialavdelningar. Stipendier. Naturskön trakt. 
7,500 elever hittills. Prospekt mot dubbelt porto. 

Adress: Karlskoga. Joh. Lindholm. Rektor. 

Elsa Philips Husmoderskola, 
Stockholm, Karlavägen 25 (f. d. 1 A), 

börjar sin 29 :de kurs för bildade unga flickor den 15 sept. 1922. Under
visning i enklare och finare matlagning, bakning, konservering och inlägg
ningar av bär, frukt, grönsaker och kött; vegetarisk matlagning, sjukmat
lagning, uppköp, födoämneslära, hushållets ekonomi m. m. Olika kurser. 
Examinerade lärarinnor. Förbereder inträde till lärarinnekurser i huslig 
ekonomi. Adress till 28 aug. Ny åker, Leksboda, sedan Stockholm. 

Prospekt, ref. o ch närmare upplysningar på begäran. 
ELSA PHILIP, Stockholm. 

I, MVUWMMM) 

börjar den 20 sept. 1922 sitt 19:de arbetsår för 8 unga flickor som slutat 
skolan. Kursen omfattar enklare och finare matlagning även vegetarisk, linne, 
och klädsömnad, vävning samt födoämneslära, b okhålleri och frammande språk. 
Närmare upplysningar och referenser lämnas av 

GERTRUD WALIN SIGNE PHILIP. 
Sommaradress Lindåker, Leksboda. 

(realskola efter internatsystem). 

Skolan, som står under K. Skolöverstyrelsens överinseende, har gjort 
till sin uppgift att meddela undervisning efter statens kursplan och där
jämte bidraga till danande av fysisk och moralisk kultur hos sina elever. 
Härligt läge i Sörmländsk landsbygd med rika tillfällen till friluftsliv. 
Till läsåret 1922—23 (22:dra arbetsåret), som börjar den 1 sept., sankta 
avgifter. Prospekt under adress Stjärnhov eller per Rt. Stjärnhov 1/. (1 

Sthlm i Wennergrens Bokhandel, Drottninggatan 63). 
Jean Berglund, rektor. 

Hösterums Husmodersskola 
adr.: Söderköping 

Herrsätra Skola, helpension, 
8 kL flickskola, helpension, förlagd till Carlberga villaegendom, 
Södertälje. Anna Sundin. Riks Södertälje 532. 

Skolan" står under K. Skolöverstyrelsens inspektion. 
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HOST 
RENGÖRINGEN 

underlättas betydligt 
o m  N i  a n v ä n d e r  

T R I T O N  T V Ä T T P U L V E R  

Försök med några matskedar 

därav i en hink vatten och Ni 

skall glädja Eder över 

resultatet 
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ĵ iuÅ£&ri/ 

COLUMBUS UPPTÄCKTE AMERIKA; 

cacaon fanns och användes d är dessförinnan. 

Den gurldiknande frukten hade väckt urinvå

narnas intresse oc h de funno att cacaobönorna, som 

radvis ligga inneslutna i det blekröda fruktköttet, gå-

vo en härlig dry ck. Det blev den nya världens bäs

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

sätter nu CLOETTA att förse i första hand Sve

rige med varan» 

Céaettay 
Nordens aids ta men modernas/e 
tillverkning. Finn es _ ö'vera llt± 

m 

./fen : 
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PlX-pojken på äventyr. 

'A 

Ja.faderväll, du kära hembygdsstrand. 
En tröst, att PIX man far i alla land. 

Askar 50 öre, påsar 25 öre. 
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Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsorten: 
Arvika: Arvika Nyheter. 

Avesta: Avesta-Posten. 

Borlänge: Borlänge Tidning. 

Borås : Borås Tidning. 

Engelholm: Engelholms Tidning. 

Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 

Falun: Faiu-Kuriren. 

Gävle ; Gefle-Posten. 

Halmstad: Hallandsposten. 

Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 

Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen. 

Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad. 

Härnösand: Hernösands-Posten. 

Höganäs: Höganäs Tidning. 

Hörby: Hörby Dagblad. 

Jönköping: Smålands Allehanda. 

Kalmar: Barometern. 

Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 

Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 

Katrineholm: Katrineholms-Kuriren. 

Landskrona: Landskrona-Posten. 

Linköping: Östgöten. 

Ludvika: Ludvika Tidning. 

t-ule !̂ Norrbottens-Kuriren. 
Lysekil; Lyseki/s-Posten. 

Malmö: Skånska Aftonbladet. 

Mariestad: Tidning för Skaraborgs län 

Mora: Mora Tidning. 

Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 

Nässjö; Nässjö-Tidningen. 

Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad 

Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 

Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 

Säter: Säters Tidning. 

Söderhamn: Söderhamns Tidning. 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 

Uddevalla: Bohusläningen. 

Umeå: Västerbottens-Kuriren. 

Upsala: Tidningen Upsala. 

Visby; Gotlänningen. 

Västervik: Västerviks-Tidningen. 

Växjö: Nya Växjöbladet. 

Örebro: Örebro Dagblad. 

Örnsköldsvik: Örnsköldsviks-Posten. 

Östersund: Jämtlands-Posten. 
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