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STOCKHOLM HAR NU SIN BEHAG-
fulla höstprägel: strålande sol om dagar
na över det friskt pulserande gatulivet och 
över alla brusande vatten, ljusprickade stråk 
om aftnarna, illuminerade restauranger och 
friluftskaféer och de stora båglamporna 
glimmande utanför teatrarnas portar, där 

publiken strömmar in till rampljus och en 
diktad värld. 

Man har legat på landet eller vid bad
orter, man har levat under paraply och i 
regnrock denna exceptionella vattensom
mar, och när det blev som våtast, längtade 
man till hösten och staden. Och till teatrar

na. Stockholmarens kärlek till scenens 
konst är oföränderligt lika stark. Om pu
bliken ibland häller sig något envist frän 
teatern, beror det pâ de fortfarande höga 
biljettprisen. Och kanske aven pâ en svag 
repertoar. Sänk de förra och hoj den 

r  (Forts. sid. 898.) 



K V I N N O R  S O M  F R I M U R A R E  
ETT TIDENS TECKEN: KVINNLIGT ORDENSLIV INOM SAM-FRIMURARORDEN OCH ANDRA SAMFUND. 

DET ÄR KANSKE BARA EN 
utomståendes skepsis — men jag med
ger gärna, att jag inte skulle känna 
mi,g särs kilt svag för kvinnligt ordens-
li.v. Manliga ordensbröder, hängivna 
medlemmar av olika berömda hem
liga sällskap, försäkra visserligen, att 
ordenslivet verkar förädlande — på 
vilket sätt, fö rbjuder dem ordenshem-
ligheten att yppa. Men det händer, 
att när en ordensbroder efter en sådan 
försäkran vädjar till sin hustru, hon 
då bara svarar: »Det enda jag märkt, 
är att du kommer hem så sent efter 
de där ordensmötena.» Nå, det är 
väl åter bara den utomståendes skep
sis. 

Manliga frimurare och andra or
densmedlemmar säga ibland med en 
liten underton av triumf, att kvinnor 
inte kunna vara frimurare därför att 
de inte kunna tiga. Motbevis: det 
finns verkligen kvinnliga frimurare. 
Motbevis n:o två: de ha så \räl bevarat 
sin hemlighet, att man i allmänhet inte 
ens känt till deras e xistens! 

Det var dock för en tio år sedan, som 
denna s. k. Sam-Frimurare-Orden (Univer
sal Co-Masonry), vilken upptar både män 
och kvinnor, infördes i Sk andinavien från 
England. Ordens högsta representant i 
Skandinavien, ställföreträdare för dess 
Högsta Råd i Paris, är en mycket begå
vad och intressant dansk kvinna, länsgre
vinnan Ellen Bille Brahe Selby, med vil
ken Iduns korrespondent i Köpenhamn haft 
en här nedan återgiven intervju. Länsgre
vinnan har under sig fem s. k. provinsial-
mästare, en för varje land. Provinsialmä-
stare för Sverige är en man, i : ste tele
grafassistenten Gabriel Wessberg i M almö. 
I Sverige finns tre loger av orden, en i 
Stockholm, en i Göteborg och en i M almö. 
Ordförandemästare för Stockholmslogen är 
en dam, fröken Margaret Seton. 

Skälet till att Sam-Frimurare-Orden än
nu är så föga känd i Sverige är väl, att 
det är en strängt hemlig orden. Hittills 
har dess arbete gått ut på att bilda en 
kärna av personer, intresserade för frimure-
riets ideal. Ordens syfte kan kort och gott 
anges vara andlig hjälp till utveckling för 
dess medlemmar. 

Hur ha då kvinnorna kommit in i fri
murarorden, vars lagar så strängt uteslöto 
henne och fortfarande utesluta henne i den 
stora världsomfattande orden? Ja, det är 
en dramatisk historia. Det berättas, at t en 
kvinna, Maria Desraimes, som var dels fran
syska och dels skriftställarinna och alltså 
dubbelt predisponerad för nyfikenhet, för 
många år sedan lyckades smyga sig in 
i ordensbrödernas församlingssal och där 
gömd i en klocka åhörde hela c eremonien. 
Hon blev upptäckt. Vad hade bröderna 
nu att göra? De voro väl i lika stort bry
deri som Anatole Frances heliga försam
ling i »Pingvinön», när gamle Maël hade 
gått och döpt pingvinerna. Och de löste 
konflikten på liknande sätt. Madame Des
raimes blev upp tagen i orden och fick svära 
tysthetseden. För logen fick saken en sorg
lig följd. Den blev utesluten ur det man
liga frimureriet. I stället grundade den då 

T. v.: Lånsgrevinnan Ellen Bille Brahe Selby, repre
sentant för Sam-Frimurare-Orden i Skandinavien. — 
T. h. Ordens svenske provinsialmästare, telegraf assisten

ten G. Wessberg i Malmö. 

Sam-Frimurar-Orden, vilken emellertid, • 
trots denna dramatiska döpelse, icke ,på 
något sätt står i opposition mot det man
liga frimureriet. Om man icke som ett 
slags mild opposition skall taga följande 
ord, med vilka den söker ge en mystisk 
och vördnadsvärd hävd åt upptagandet av 
även kvinnor: »Den Universella Sam-Fri
murar-Orden återbördar det urgamla bruk, 
enligt vilket kvinnor ansågos lika berätti
gade som män att få tillträde till Mysterier
na, från vilka Frimureriet härleder sig och 
vilka grundades på broderskap, sanning 
och utövandet av varje moralisk och social 
dygd.» 

Old Fellow-systrar med i den stora brödra-
kedjan. 

I Sverige t ycks man inom ordensväsendet 
vara snävare mot kvinnorna än i många 
andra länder — kvinnorna, som ju liksom 
ordnarna lära utöva ett förädlande infly
tande, få inskränka sig till hemmet som 
verksamhetsfält. Odd Felloworden har i 
Amerika kvinnliga loger med många med
lemmar, och likaså i Danmark och Norge, 
men i Sv erige är orden stängd för kvin
nor. När danska eller norska Odd Fellow-
systrar träffa sina svenska ordensbröder, 
märka de ju strax på de där vissa hemliga 
hälsningstecknen, att de höra samman i 
kedjan. Men varför vilja d e svenska brö
derna inte h a svenska systrar? 

Sällskapsordnar, som ha roligt med damer 
— och som ha roligare utan.. 

Från den svenska Timmermansorden äro 
kvinnorna också absolut utestängda. 

Så finns det ju i Sverige en hel rad 
ordnar och sällskap, som äro mera säll
skapligt än mysteriöst anlagda och som 
därför åtminstone icke alldeles a vsvära sig 
kvinnligt umgänge. Par Bricole och W-6 
ha någon gång inbjudit damer till festliga 
samkväm. S. H. T. anger sig själv som 
bekant som en fiende till tråkigheten, men 
har (utom vid en damfest vart sjunde år) 
roligt utan damer — skulle ett kvinnligt 
sällskap kunna grundas på motsvarande 
tråkighets- och manfientliga principer? kan

ske ha vi verkligen kommit därhän 
nu för tiden, vem vet? 

I de skånska Knutsgillena ha brö
der och systrar varit hemvana sam
man ända sedan medeltiden, och i 
de båda sällskapsordnarna Amarant-
och Innocenceordnarna äro naturligt
vis damer självskrivna. Alla tre ord
narna spela en stor roll i det mondäna 
sällskapslivet. 

Tiden inne för kvinnliga ordnar? 

Månne inte tiden nu är inne för 
en exklusivt kvinnlig orden, ett sam
fund med ordenshemlighet och my
stiskt ceremoniel, motsvarande de 
manliga? Jag skulle nästan tro det, 
utan att finna det vara något att 
hoppas. Nu när kvinnorna trängt in 
överallt, skaffat sig social ställning, 
fått med varandra gemensamma yr
kes- och sociala intressen o. s. v., är 
marken beredd för en verklig kvinn

lig orden efter hedervärda gamla manliga 
mönster. 

E. TH. 
* 

En intervju med den högsta kvinnliga 
frimuraren i Skandinavien. 

Det finns vissa människor som ovillkor
ligen avtvinga sina medmänniskor en stor 
portion respekt och b eundran och till dessa 
hör den danska länsgrevinnan Ellen Bille 
Brahe Selby till Stensgaard — innehava-
rinnan av den högsta graden inom frimu
rarorden. 

Under ett samtal vi hade med grevin
nan i hennes vackra vinterhem på Hor-
tensiavej på Frederiksberg — just då hon 
var hemkommen från en resa till London, 
där hon för en avhandling »Om färgerna» 
mottagit utnämningen till D r crom. — frå
gade vi henne om hennes verksamhet inom 
Sam-Frimurar-Orden. 

— S tadgarna, sade hon, inom denna äro 
desamma som för den manliga frimurar
orden. Men vi följa den s. k. skotska ritua
len, d å däremot de manliga frimurarne föl
ja de t svenska systemet. 

— Vari ligger skillnaden? 
— D en »skotska ritualen» förordnar 33 

grader — »det svenska systemet» däremot 
endast 11. 

— Vilka kvinnor söka förnämligast att 
komma in i f rimurarorden? 

— Kvinnor ur alla samhällsgrupper — 
från arbetarkvinnan till adelsdamen. 

— Kunna kvinnor tiga? 
— D e kvinnor som efter otaliga prov 

och ceremonier slippa igenom och bliva 
frimurare äro alltid av det slaget som söker 
mot något högre och bättre — och för 
dem är det visst mycket naturligt att tiga 
— ä ven om kvinnan i a llmänhet har rykte 
om sig att vara lösmynt. 

För c : a 10 år sedan, berättar grevinnan 
vidare om Sam-Frimurare-orden, var jag 
med om att inviga den första gemensamma 
orden i Kristiania — nu finnes där 4. I 
Sverige finnes 3 och på Island 1. Då jag 
invigde den första Logen i Finland hade 
frimureriet legat totalt n ere där i 100 år — 
med andra ord under hela det ryska herra-

: Iduns byrå och expedition, 
; Mästersamuelsgatan 45, S tockholm. 

Iduns prenumerationspris 1922: 

I Redaktionen : kl. 10—4 
• Riks 1646. At. Norr 9803 
1 Red. Högman: kl. 11 —1 
• Riks 8660. At. Norr 402 

Expeditionen: kl. 9—5 
Riks ! j 16. At. Norr 6147 
Annonskont. : kl. 9—5 
Riks 1646. At. Norr 6147 

Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 15: — 
Halvt år „ 8: — 
Kvartal „ 4: 25 
Manad 1 : 50 

Idun B, praktuppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 19:50 
Halvt år „ 10: — 
Kvartal 5: 25 
Månad 2 : — 

Iduns annonspris: 
Pr millimeter enkel spalt: 

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

Utländska annonser: . 
45 öre efter text.. 50 öre • 
å textsida, 20 % förh. I 
för särsk. begärd plats. • 
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OM TJÄNARE, FÖRTAL OCH UPPFOSTRAN 
ETT POTPOURRI FRÄN »DEN NYA TIDEN OCH KVINNORNA». 

DET VAR KLART, ATT VI, SOM 
samlats under klubbmåttot »Den nya ti
den och kvinnorna», icke kunde underlåta 
att på en av våra sammankomster komma 
in på den evigt brännande tjänarinnefrå
gan — vi hade ju alla eget hushåll att 
förestå. Och det var lika klare, att ingen 
vågade sig på att ge något patentrecept 
åt alla bekymrade fruar. Men en av de 
närvarande, som förstår att organisera bå
de stora affärsföretag och ett stort hem, 
sade något mycket förnuftigt: 

— Man bör lägga och organisera sin 
eller sina hembiträdens arbete så, att hus
modern när som helst kan själv ingripa 
och hjälpa till i det arbetet, utan att jung
frun blir konsternerad. Då skulle det inte 
behöva bli så mycket omständigheter, om 
man oförberett tar med sig hem några 
gäster till middagen. 

— Och vidare, sade en annan, det är 
klart, att husmodern måste själv behär
ska det husliga området, om hon skall 
kunna effektivt organisera sina hembiträ
dens arbete. Hur många av vår tids unga 
flickor — som kanske suttit i något »verk» 
eller på ett kontor under de bästa läroåren 
— kunna det, när de gifta sig? 

— Nej, men väl när de varit gifta i tre 
månader, sade den som först talat. Skall 
man inte vara bra dum för att inte av sig 
själv kunna komma på allt, som hör till 
husliga insikter (här opponera sig säkert 
iiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

väldet av politiska hänsyn — nu blomstrar 
det däremot på det frodigaste. 

— Vad är egentligen f rimureriet? 
— En strävan hän emot de stora vid

derna — en själens skola där man flyttas 
upp från klass till k lass! 

— Finnes något samband mellan den 
rerçt manliga orden och den gemensamma 
logen för både män och kvinnor! 

-— I verkligheten äro ju de två ordnar-
ne lika, enda skillnaden är antalet av gra
der och så att kvinnorna ha tillträde till 
den gemensamma orden. Men i övrigt ar
betar varje orden för sig. Jag vill dock 
anmärka att jag upprepade gånger på be
gäran har hållit föredrag för de manliga 
frimurarne i Köpenhamn! 

— Grevinnan är ju även teosof? 
— Ja och en mycket ivrig sådan! Jag 

redigerar den teosofiska tidskriften »Pro
blem og Viden» och har i m ånga år varit 
nationalpresident för »Det teosofiske Sam
fund» i Danmark. 

Grevinnan hör till de kvinnor som gjort 
forskning i själslivets historia till sin 
livsuppgift — en rätt sällsynt företeelse 
i vårt ytliga tidevarv — och hon följes 
i denna sin strävan av sin unga dotter, 
den sympatiska comtessan Marie Antoi
nette. Denna är ceremonimästare i Köpen
hamns frimurarorden för män och kvinnor, 
men hennes intresse fö r det praktiska livet 
har samtidigt yttrat sig däri att den unga 
damen tagit examen som polyteknisk kan
didat och som maskinist medföljt »Ost
asiatiska Companiets» stora motorfartyg Se-
landia på dess sista resa till utlandet och 
utfyllt sin plats om bord som en hel »karla
karl». TORA RANDAL. 

åtskilliga duktiga husmödrar, vilkas kla-
govisa n:r 2 just ä r de nutida unga kvin
nornas bristande huslighet). Ja, och slö 
för att inte kunna f inna på litet nytt i m at
lagningen? Att komponera, finna på nå
got nytt — det är ju just det, som ger 
flykt åt ens matlagning. 

Nu kom en annan i sällskapet med ett 
litet drag, som var rätt belysande om ock
så inte för den nya tiden. — Jag bodde 
några veckor hos en väninna, sade hon. 
Under den tiden fick jag min mage för
störd. Till lunch och middag serverades 
jämt kotletter, biffar och andra köttberg. 
Jag frågade min väninna, om hon verk ligen 
fann denna köttdiet förnuftig. Nej, men 
kära du, sade hon, jag måste ha den för 
min kokerskas skull. Om hon köper upp 
mindre kött i a ffären än förut, så påstår 
folk strax, säger hon, att vi leva på indrag
ning. — Här offrade man sig alltså för ett 
slags honetta biff-ambitioner på ko kerskans 
vägnar. 

Vår söndagsdiet har ju intimt samband 
med hembiträdenas ledighet. En princip-
fast dam i säl lskapet berättade, att hon 
helt enkelt aldrig tar mot bjudningar till 
söndagsmiddagar. Ty hon tycker inte det 
är trevligt att under hela middagen tänka: 
aha, nu sitta vi här och liksom äta upp 
tjänstefolkets ledighet — ju längre vi dra 
ut på middagen, desto otåligare blir man 
i köket. Den förnuftigaste söndagsordnin
gen vore, tillägger hon, att man åte en 
ordentlig lunch kl. et t, och sedan hade bara 
kallmat till middagen, så kunde tjänste
folket få sin ledighet ograverad efter lunch
bestyren. 

Det är svårt att i ett sällskap damer 
hitta rätt igen ut ur tjänarinnefrågan, när 
man väl en gång kommit in i den, men 
en av de diskuterande öppnade liksom en 

m»""""»"».,,,,.. 

Karl-Erik Forsslund. 

FEMTIO ÄR FYLLER DEN 14 SEPT. FÖR-
fattaren Karl-Erik Forsslund. 

Såsom författare debuterade F. 1896. Genom en 
del av sina arbeten (såsom "Storgården"), bar F. 
vunnit mycket starkt gehör, icke minst bos ungdo
men, för sin förkunnelse av ett enkelt, arbetsfyllt 
lantlivs företräden framför stadslivet. F. n. är han 
sysselsatt med utgivandet av ett stort anlagt arbete, 
"Med Dalälven från källorna till havet", ett ar
bete, som säkert skall intaga en synnerligen bemärkt 
plats inom vår hembygdsforskning. 

F. har också såsom grundläggare av Brunnsviks 
folkhögskola och dess föreståndare 1907—12, gjort 
en stor insats i vår folkhögskolerörelse. 

port, när hon kom att beklaga sig över att 
hennes hembiträde »svarat» (svarat med 
skarp betoning och inom citationstecken, 
ni vet) henne. 

— Men »svara» vi inte numera alla var 
och en sin herre, inföll någon. Tonen män
niskor emellan har bestämt blivit bra myc
ket strävare än den var ännu för en tio, 
tjugo år sedan. Och det är kanske inte 
endast något ont i det. Vi sträva efter 
sanning, även om den gör ont. Vi an
stränga oss inte så mycket med att genom 
förbindlighet söka dölja för varandra att 
vi konkurrera med varandra och kanske 
avsky varandra. Vi tala kanske i lika hög 
grad illa om varandra som förr, men vi 
ha inte längr e så lätt för att döda varandra 
genom förtal. Var och en är nu i för
svarsställning. Men skola vi inte sn art mär
ka, att det bara är de vanmäktiga, de in
tellektuellt eller moraliskt slöa, som tala 
illa om andra? 

Någon påpekade, hur den där vanan att 
tala illa om varandra ofta grasserar redan 
bland barnen, åtminstone bland flickorna, 
så snart de börja sluta sig i k lunga. Gos
sarna ha sina »slyngelårs»-laster i slags
mål och en viss råhet, och f lickorna sina 
i böjelse för a tt avundas varandra och tala 
illa om varandra. Den där lilla böjelsen, 
när den finns, böra mödrarna ta itu med. 
Uppfostran bör från början ha varit så 
lagd, att den tagit hand om barnets na
turliga sinne för logik och krav på rättvisa. 
Ty märk väl, v ilken stark och omutlig logik 
barnet har av naturen — det gäller att inte 
snedvrida den. 

— Min f ar, sade den erfarna dam, som 
först hade talat den kvällen, inpräntade 
vid vår uppfostran, att vi själva skulle få 
bära ansvaret för våra handlingar. En yp
perlig uppfostringsprincip. På den tiden 
— det är nu en fyrtio år sedan — höllos 
barnen i s törsta enkelhet. Sedan har det 
gått alltmer bakut i så måtto att barnen 
blivit allt mer bortklemade. Men vi börja 
visst återvända till enkelheten igen. För 
resten, det är ju stor skillnad mellan de 
barn, som växa upp i staden, och dem, 
som växa upp på landet. Kommer ett 
Stockholmsbarn ut på gatan, har det alltid 
någon, som hjälper det tillrätta, om ingen 
annan, så poliskonstapeln. Men lantbar
net, som möter en buse i skog en, det får 
lära sig at t själv reda ut en situation. 

— D et är också därför som så många 
av landsbygdens duktiga barn hamna i 
Stockholm, sade någon. Ty hur många 
stockholmare äro egentligen födda i Stock
holm? I detta sällskap — ingen? Gör sam
ma undersökning i a ndra sällskap, ni äro 
i, och ni skall finna, att det är ett fåtal, 
som äro födda i St ockholm. Var blir de 
infödda stockholmarne av? I »landsorten» 
träffar man dem sällan, och i S tockholm 
nästan lika s ällan. Men så länge en huvud
stad ständigt får ny tillströmning från lands
orten, håller dess befolkning sig ju också 
frisk och präktig. Men som sagt, var bli 
stockholmarne av? 

Och med denna prisfråga kom man in 
på diskussionsområden, som ju strängt ta
get inte hörde med under »den nya tiden 
och kvinnorna». E. TH. 

EKSTRÖMS VAN I LINSOCKER 
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SVENSKA ALLMOGESPETSAR FÖR MODERNA DRÄKTER 

En spetssmyckad hatt från Bjursås. 

I. 

DEN RIKT SMYCKADE ALLMOGEDRÄK-
ten, för vilken spetsar i linne, gul d och silver, bro

deri i vitt eller i mångfärgade silken, pärlor, fran

sar, blommiga siden- och sammetsband, guld- och 
silverband spelade en roll liksom i dess förebild, 
den högförnäma renässansdräkten, skulle åt den 

konstnär, som ville taga sig an en dylik uppgift, 

kunna giva impulser och uppslag i mängd för en 
värdefull utsmyckning av den moderna dräkten. 

Lämnad i händerna pä icke konstnärer, gynnas vid 
framställandet av denna den dyrbarare liksom den 

enklare dräkten, maskin- och massproduktionen av 
s. k. garneringsartiklar, vilkas penningvärde är lika 

högt som deras värde i och för sig är obetydligt. 

Asatta en dräkt, förmå de icke att skänka denna 
någon egenartad och personlig prägel, men väl en 

ytlig och banal karaktär. De tillhöra den rena, 

oberättigade flärden, och varken praktlystnaden 
eller ens den mera anspråkslösa, berättigade ön

skan att kläda sig väl äga något med densamma 

gemensamt. 
Lättast och uppnåeligt för en och var låta sig 

av vår allmoges dräktprakt spetsarna anpassas på 

våra moderna dräkter. Det är detta, som man i 
våra dagar så gott som helt och hållet förgätit 

och uraktlåtit, en försummelse så mycket större, 

som det vackra modet att bära äkta spetsar länge 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii nui  

och utan avbrott fortsatt. De spetsar man valt ha 
dels varit de handsydda, åt vilkas framställning de 

handarbetande damerna en tid ägnade så stor flit 
och skicklighet — och, det måste här sägas, så 

föga av smak och konstnärlighet. Därtill, i de fall 
där man ej alldeles kritiklöst höll till godo med 

en trevlig fabriksarbetad vara, de utländska spet
sarna, i all synnerhet de ryska, vilka, prisbilliga i 

hög grad, översvämmat marknaden. Möjligen har, 
i allra senaste tider, den graciösa tyllträdningen 

och det knutna och trädda arbetet i smala bårder 

fått i någon mån övertaga spetsarnas roll. Men 
dessa senare äro alltför förnäma, lätt anbragta och 

högt uppskattade för att någonsin mera helt kunna 

försvinna från kvinnodräkten, det må vara fest
dräkten av sammet eller siden eller den mera var

dagliga dräkten av råsiden eller bomullstyg. 
För samtliga dessa dräkter lämpa sig de svenska 

allmogespetsarna ypperligt ; de böra därtill vara 
självskrivna på de vita blusarna och kragarna, de 

praktiska, luftiga och vackra plagg, vilka ett all

tid skiftande mod ännu icke har lyckats fråntaga 

oss. 
De svenska allmogespetsarna äga sin vackra och 

ett par århundraden långa historia, vilken är väl 

värd att lära känna. 
Tidigast knöt sig all spetsknyppling i vårt land 

till Vadstena. Denna spetsknypplings historia i äl

dre tider har ännu icke låtit sig klarläggas. Knap
past kan dock Vadstena klosters textila utövning 

ha haft något att betyda för densamma. Att en 

spetsknyppling tidigt blivit hemindustri i Vadstena 

torde stå utom allt tvivel. Spetsar av en tidig typ 

ha som handelsvara tillhandahållits av kringvand
rande krämare, och det är här man ville tä nka sig 

Vadstena som ursprungsort. I en del trakter hava 

dessa utan tvivel redan så tidigt som under 1600-
talet givit upphov till en spetsknyppling hos vår 

svenska allmoge. Knappast ha dock i dessa äldre 

tider spetsarna haft något att betyda för den kvinn

liga allmogedräkten. 

Skånsk spets på en krage. 

Detta vadstcnaspetsarnas fölsäljande ute i sven
ska bygder under det att allmogekvinnorna samti

digt började arbeta efter dem, har i senare tider 

upprepats. Då den lilla graciösa mössan för inne-

bruk av dalkvinnorna omformades till den s. 

hatten, en hätta av lärft, fogade man till densamma 
en spets, tidigast en äkta Vadstenaspets, men se

nare en av egna händer förfärdigad, vilken i sin 

begynnelse stod vadstenaspetsen nära. Då man 

Dalarna arbetade på ett väsentligt olika sätt mot i 

Vadstena, d. v. s. aldrig begagnade ett utstucke: 

pappersmönster utan knypplade helt och hållet pu 
fri hand, kände man sig snart helt obunden av fö

rebilden. Det är vid denna tidpunkt en hel del ty

per uppstå, framför allt i Dalarna, där modet a;; 

bära hemarbetade spetsar med stor iver omfatta

des. Medan man exempelvis i det närliggande Hcl-

singland fortsatte att för huvudbonaden köpa vad-
stenaspetsar, hängav man sig i Dalarna med 

outtröttlig iver och intresse åt spetsknypplingen, 

"knytningen" eller "knitningen", som tekniken där 

benämndes. Så livligt var detta intresse, att den 

vackra konsten aldrig, icke ens under det senare 
1800-talet, övergavs, och att de spetssmyckade plag

gen, hatten och halsklädet, i en del trakter ännu i 

dag bäras. 
ELISABETH THORMAN. 
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EN SVENSKAS KARRIÄR VIA AMERIKANSKA MILJARDÖRSHEM 
I DUN BERÄTTADE FÖR EN TID SEDAN 

om en svenska, fröken Elvira S. Hedlund, som 

skapat sig en utmärkt ställning i Amerika : hon har 

cn platsanskaffningsbyrå i Newyork, 740 Madison 

Avenue, som med förkärlek anlitas av miljonärs-

hemmen. 
Härom dagen kom så sagda dam själv in på vår 

redaktionslokal. Där stod en reslig dam, med ung

domligt ansikte och skär hy, som skulle kommit en 

att anslå hennes ålder till tio år under den verk
liga, livlig, friskt uppriktig när hon talade om sig 

och sitt — en riktig personifikation av Svensk-

Amerika. Hennes karriär är också cn sådan, som 

det allra bästa Svensk-Amerika har gjort där ute. 

H011 ha r börjat från början, såsom man ju också 
skall göra det där, och genom eget outtröttligt 

arbete banat sig fram. 
— J ag kom till Amerika när jag var 18 år gam

mal, berättar hon. Efter att ha haft några andra 

mindre anställningar, tog jag plats hos mångmil

jonärsfamiljen Archibald Rogers, på deras lant

ställe utanför Newyork, som — tredje tvätterska. 

Det var den enda gången min mor där hemma i 

Vänersborg grälat på mig. Hon ville ha mig hem 

med detsamma. Men när jag fick hennes brev, 

hade jag redan avancerat lill första husa — den 
platsen fick jag efter två veckor. Sedan stannade 

jag hos familjen Rogers i 23 år, därav 16 som 

husföreståndarinna med 30 tj änare under mig. Elva 

av tjänstflickorna voro svenskor. De flesta ha bli

vit mycket väl gifta. E11 a v dem är gift med 

Elvira Hedlund. 

kusken — de ha en förtjusande våning på eil fem 

rum och badrum. En annan är gift med trädgårds

mästaren, och de ha en mycket trevlig liten villa. 

Som man förstår redan av detta, bildar ett dy

likt miljardörslantställc som en hel liten s tad. Men 

åh, där är också oro och strider som i en stad ! 

— — Och fröken Hedlund lämnar en mycket må

lande skildring av hur svårt det är att leva i frid, 

utan avund och intriger (fast hon till slut lycka

des få bort ogräset) i ett sådant tjänarsamhälle, 
där t. ex. den, som har fruns gunst, blir utom 

sig av högmod gentemot de andra. — Svårt var 

det också för en utlänning, som därtill var i pri

vat tjänst, att komma in i amerikanska familjer — 

fast också det lyckades henne, främst tack vare 
hennes nit för kyrkan, som hon slöt sig till. 

Efter de 23 åren började fröken Hedlund så 

sin platsanskaffningsbyrå, tillsamman med sin ovär

derliga vän och sekreterare miss Peterson. Alla 

hennes biträden, utom en, äro svenskor, och de 

äro alla som en stor familj, som gemensamt ar

betar för byråns bästa. Sedan hon öppnade byrån, 
ha 15,000 personer varit inskrivna där, och hon 

räknar minst 3,oco av de bästa familjerna till sin 

kundkrets. 
"De bästa familjerna" i jättestaden betyder ju 

ekonomiskt något annat än hos oss. Hos Rogers 

fanns det 125 rum — sades det, tillägger fröken 
H., själv hann jag aldrig räkna dem. Där hade 

nian, som nämnt, 30 tjänare, men det finns familjer, 

som ha ända upp till 45. Fem till sex tjänare räk

nas inom dessa kretsar som litet. I sådana stor:, 

hus bruka tjänarna ha en gemensam uniform, 

t. ex. grått eller svart. 

Det bästa i det svenska kynnet visar sig, när 

svenskarna komma till Amerika, fortsätter fröken 

H. Men de måste vara beredda på att de få b örja 

från början och genomgå några svåra "hundar" — 

åh, vad jag ofta själv grät mig till sömns på d en 

tiden, fortsätter fröken H., men när man bara 

är 18 år, så går det i alla fall. 

Nu är fröken H. hemma på ett kort besök, reser 

tillbaka redan nu i dagarna. Hon är förtjust över 

att ha fått vara en tid i Sverige — det är som 

om luften, träden vore annorlunda i Sverige än 

därute — och ingenstädes lyser månen så ljuvt 
som här, slutar hon poetiskt. T. 
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I D U N S  F OL J E T O N G  

ROMAN AV JOHN GALS WORTH Y. AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING AV ELLEN RYDELIUS. 

, _ (Forts.) Hon skrev två gånger till sin far under nom att mitt under allvarligt spel falla 
OM HON SKULLE SPRINGA EMOT den första veckan, men sedan kunde hon in i en ursinnig eller tröstlös melodi eller 

honom, då han kom in, slå sina ar- inte skriva, utom ett vykort då och då. låta fiolen sjunka? Vad var det som kasta-
mar om hans hals, känna sig nära ho- Varför skulle hon berätta honom vad hon de honom i dessa långa timmars ned-
nom, forlora sig i honom! Varför inte? gjorde i sä llskap med en man, som han slagenhet, följd av den mest uppsluppna 
Det var hennes plikt, varför inte ock- inte kunde fördraga tanken på? Hade han glädje. Framför allt, vilka drömmar hade 
sa hennes glädje? Men hon ryste för haft rätt? Att erkänna detta skulle ha sårat han i d essa sällsynta ögonblick, då musi
det. Någon instinkt som var f ör djup att hennes stolthet alltför mycket. Men hon ken förvandlade hans egendomliga bleka 
analyseras, någonting i hennes innersta livs- började längta efter London. Tanken på ansikte? Eller var det bara en fysisk vil-
nerv kom henne att rygga tillbaka, som hennes lilla hem var en grön fläck att la, hade han några drömmar alls? »En 
vore o hon rädd, bokstavligen skrämd för dväljas på. Då de voro inflyttade och kun- annans hjärta är en mörk sko"- för alla 
att låta sig sjunka hän i kärlek — själv- de göra vad de ville utan någon ängslan utom för den som älskar». 
bevarelsens finaste instinkt mot någonting för folks känslor, skulle det kanske bli En morgon höll han upp ett brev. 
ödesdigert, mot a tt drivas fram utöver grän- bra. När han åter kunde börja arbeta rik- — Aha! Paul Rosek har varit och sett 
sen — ja, d et liknade denna egendomliga, tigt och hon kunde hjälpa honom, skulle på vårt hem. »Ett näpet duvslag» kallar 
instinktiva rysning, som en del människor allt bli annorlunda. Hon hade sitt nya han det. 
känna vid blotta åsynen av en avgrund, hem oc h så mycket att styra med, den nya Minnet av polackens sfinxlika, sliskiga 
en fruktan att gå intill den, för att de trädgården och fruktträden som skulle gå ansikte och ögonen, som tycktes veta så 
icke skola dragas ned av en o emotståndlig i blom ! Pion skulle ha hundar och kattor, många hemligheter, berörde alltid Gyp obe-
lockelse. hon skulle rida, då hennes far var i staden, hagligt. Hon sade lugnt: 

Hon gick in i deras sovrum och bör- Faster Rosamunda skulle komma dit och — Varför tycker du om honom, Gustav! 
jade långsamt kläda av sig. Att gå till sängs hennes vänner, hon skulle ha musikaftnar —Varför jag tycker om honom? Åh 
utan att veta var han var, vad han gjor- och kanske fortfarande danstillställningar han är nyttig! Han har ett gott omdöme 
de och tänkte, föreföll redan en smula be- — han dansade underbart och älskade om musik — och många andra saker, 
synnerligt, och hon satt där och borstade dans liksom hon. Och hans konserter — — J ag tycker han är avskyvärd, 
långsamt sitt hår med silverborstama, me- stoltheten at t få dela hans framgång! Men Fiorsen skrattade. 
dan hon stirrade på sitt eget bleka an- framför allt det spännande i att göra hem- — Avskyvärd? Varför det, min Gyp? 
sikte, där ögonen sågo så stora och mor- met så behagligt som hon kun de med djär- Han är en god vän. Och han beundrar 
ka ut. Slutligen greps hon av en känsla: va experiment i f orm och färg. Och ändå dig — å h, han beundrar d ig mycket! Han 
»Jag kan inte rå för det, jag bryr mig visste hon i s jäl och hjärta, a tt det var ett har framgång hos kvinnorna. Plan säger 
inte om det!» Och hon gick till säng s och dåligt tecken att redan blicka framåt och alltid: »J'ai une technique m er ve il-
släckte ljuset. Det kändes konstigt och sky det n ärvarande. leuse pour séduire une femme.» 
ensamt, det var ingen brasa i rummet. En sak njöt hon i alla händelser av — Gyp skrattade. 
Och sedan somnade hon utan vidare om- och det var seglatserna. De hade blåa — Usch ! Han liknar en padda, tycker 
ständigheter. • dagar, då till och med marssolen var varm jag. 

Hon drömde att hon salt mellan Fi orsen och det var precis lagom vind. Han kom — Å h, det skall jag berätta för honom, 
och fadern i en järnvägsvagn ute vid ha- utmärkt överens med den gamle sjöbus- Han kommer att bli smickrad, 
vet, medan vattnet steg allt högre och sen, vars båt de använde, ty han trivdes — O m du gör det, om du förråder mig, 
högre, svallade och suckade. När hon vak- bäst med enkelt folk, vars rotvälska han så... 
nade — och hon var då alltid, liksom kunde förstå ungefär lika bra som de för- Plan rusade upp och tog henne i sina 
en hund, vid fullkomlig själsnärvaro — stodo hans. armar, hans ansikte var så komiskt ånger
märkte hon att han spelade i salongen, Under dessa timmar hade Gyp några fullt, att hon genast lugnade sig. Hon 
spelade — vid denna tid på natten? Hon verkliga sensationer av romantik. Havet tänkte över sina ord efteråt och ångrade 
låg och lyssnade till en skälvande, otyd- var så blått, klipporna och de skogbevux- dem. I alla fall var Rosek en inställsam 
lig melodi, som hon inte kände till. Skulle na uddarna av denna sydkust så dröm- människa och en kall sensualist, det var 
hon taga första steget eller skulle hon vän- mande i de t klara landdiset. Glömsk av hon säker på. Och tanken att han snokat 
ta på honom? Två gånger steg hon till den gamle sjöbussen brukade han lägga omkring i deras lilla hem smutsade hen-
hälften ur sängen, men båda gångerna, armen om henne. Därute kunde hon svälja nes förhoppningar på hemkomsten, 
liksom om ödet velat att hon ej skulle ned sin känsla för formen och vara tack- De reste till staden tre dagar efteråt, 
gå, råkade han i samma ögonblick svälla sam för att hon kände sig närmare honom Medan droskan for utmed Lords cricket-
på tonen, och varje gång tänkte hon: »Nej, själsligen. Hon gjorde uppriktiga ansträng- bana, stack Gyp sin hand in i Fiorsens. 
jag kan inte. Det gör detsamma nu, han ningar att förstå honom under dessa vec- Pion var bräddfull av spänning. Träden 
iDryr sig icke om hur många han väcker, kor som förde med sig en viss besviken- stodo i knopp i trädgårdarna, som de åkte 
han gör precis som han behagar och bryr het. Det var icke det äktenskapliga sam- förbi, mandelträdens blommor höllo på at t 
sig icke om någon människa». Och hon livet som o roade henne. Om hon icke själv slå ut, ja, verkligen! De voro på stora vä-
satte händerna för öronen och fortfor att kände passion, så blev hon icke förnär- gen nu. Fem, sju, nio, tretton! Två hus 
ligga orörlig. mad av hans. När hans mun efter ett till! Där var det, nitton, i vita siffror på 

När hon till sist tog bort händerna, hade av dessa famntag krusades av ett litet det bladgröna staketet, under de små gröna 
han slutat. Sedan hörde hon honom kom- bittert leende, som ville han säga: »Ja, syrénknopparna. Ja, och deras mandelträd 
ma och låtsades sova. Men han skonade du bryr dig just icke mycket om mig,» stodo också i blom! Pion kunde just över 
icke ens hennes sömn. Hon gav efter för kände hon sig ångerfull och ändå besvärad, det höga staketet uppfånga en glimt av det 
hans kyssar utan ett ord, medan hennes Men orsaken låg djupare: det var en känsla låga vita huset med de gröna fönsterluc-
hjärta hårdnade inom henne — han luk- av en oöverstiglig skiljemur, och ständigt korna. Hon hoppade .nästan ut i a rmarna 
tade alldeles s äkert konjak! den där djupa, instinktiva motviljan mot på Betty, som stod där leende över hela 

Följande morgon tycktes han ha glömt att ge sig hän. Hon kunde inte släppa sitt breda, rodnande ansikte, och under 
bort alltsamman. Men det hade inte Gyp. honom inpå livet och hon kunde ej själv vardera armen kikade huvudet av ett svart 
Hon ville så gärna veta, vad han hade lära känna honom. Varför fixerade hans hundkräk fram, med spetsade öron och 
känt, var han hade varit, men hon var ögon henne ofta med en stirrande blick, ögon, klara som diamanter. 
för stolt för att fråga. som icke tycktes se henne? Vad kom ho- — B etty? Sådana bedårande valpar! 

S V E N S K A  M Ö B E L F A B R I K E R N A  
Hornsgatan 32 Birgerjarlsg. 24 



— Det är major Wintons present, kära 
"frun ! 

Gyp gav de bastanta skuldrorna en kram-
ning, tog d e svarta kräken och sprang upp
för gångstigen under pergolan, medan de 
skottska terriervalparna, tryckta mot hen
nes bröst, gåvo från sig små förvirrade 
läten och slickade hennes näsa och öron. 
'Genom den fyrkantiga hallen sprang hon 
in i sa longen som vette ut mot gräsplanen, 
och där, i det franska fönstret, stod hon 
och kika de tillbaka på det spr ittsprångande 
nya rummet, där alla möbler naturligtvis 
stodo på orätt plats. Färgerna, vitt, eben-
holts och satinvalnöt, sågo t revligare ut än 
hon till oc h med vågat hoppas. Ute i träd
gården — hennes egen trädgård — höllo 
päronträden på att lövas, men de voro ej 
i blom ännu, några påskliljor blommade 
utmed väggarna, och en magnolia hade 
en utsprucken knopp. Och hela tiden höll 
hon valparna tryckta intill sig, hon njöt 
av deras unga, varma, duniga doft, och lät 
dem kyssa henne. Hon sprang ut ur salong
en, uppför trapporna. Hennes sovrum, toa
lettrummet, extrarummet, badrummet, — 
hon störtade in i alltsammans. Åh, det var 
skönt att vara i sitt eget hem, att vara — 
Plötsligt k ände hon sig bakifrån lyftad från 
golvet, och i denna ovärdiga ställning, med 
svävande blick, vände hon s itt ansikte, tills 
han kunde nå hennes läppar. 

III. 

Att vakna och höra fåglarnas morgon
övningar och känna att vintern är förbi 
— finns det något behagligare ögonblick? 

Den f örsta morgonen i d et nya hemmet 
vaknade Gyp med sparven eller vad det 
nu är för en fågel, som ger ifrån sig det 
första pipet och kvittret, som snart fördunk
las av så mycken annan mera betydande 
fågelsång. Det var som om alla bevingade 
varelser i London hade församlat sig i hen
nes trädgård och den gamla versen föll 
henne i tankarna : 

"Hos sälla brudparet nu stå 
Moder Naturens vana små 
I lovsångskör. 
Var liten fågel i lätta skyn, 
Fager för öra eller syn, 
Sin tjänst nu gör." 

Hon vände sig om och såg på sin man. 
Han låg med huvudet nedborrat i kudden, 
så att hon bara kunde se hans tjocka, ruf
siga hår. Och det gick en rysning genom 
henne, som om en främmande man legat 
där. Tillhörde han verkligen henne och 
hon honom — på allvar? Och var detta 
deras hem tillsammans? Allting föreföll an
norlunda nu, allvarligare och mer oroväc
kande, i denna främmande säng, i detta 
främmande rum, som skulle bli deras stän
digt. Varsamt för att ej v äcka honom, gled 
hon ur sängen och ställde sig mellan gar
dinerna och fönstret. Ljuset var helt för
virrat ännu, långt nere bakom träden låg 
gryningens rosenfärg ännu kvar. Man kun
de nästan ha trott sig vara på landet, om 
man ej hört de svaga, diffusa bullren från 
den vaknande staden och sett denna fina 
jorddimma, som beslöjar Londonmorgonens 
fötter. Hon tänkte. —» Jag är härskarinna 
i detta hus, jag måste styra med allt — 
sköta om allting. Och mina valpar! O, 
vad ä ta de på nu?» 

Detta var den första a v många ängsliga 
timmar, ty hon var mycket samvetsgrann. 

Hennes kräsenhet önskade fulländning, men 
hennes känslighet förbjöd henne att begara 
det av andra - särskilt av tjänare. Varför 
skulle hon plåga de m? 

Fiorsen hade inte det svagaste begrepp 
om punktlighet. Hon märkte, att han inte 
ens kunde värdera hennes stravanden i hus
hållet. Och hon var mycket för stolt att 
be honom om hjälp, eller kanske för klok, 
eftersom han tydligen v ar oförmögen att ge 
någon. Att leva som luftens fåglar var 
hans motto. Gyp skulle ingenting hellre 
ha velat, men då fick man inte ha ett 
hus med tre tjänare, flera måltider, tva 
valpar och föga erfarenhet hur man skulle 
handskas med något av dessa ting. 

Hon talade icke om sina svårigheter med 
någon men led desto mera. Gentemot 
Betty — som var stockkonservativ och hade 
lika svårt att erkänna Fiorsens existens 
som en gång Wintons — måste hon vara 
mycket försiktig. Men den största svårig
heten var fadern. Fast hon längtade att 
se honom, så fruktade hon bokstavligen 
deras möte. Han kom först — liksom h an 
brukat komma, då hon var en liten f licka 
— vid den tid, då han trodde att den 
man hon nu tillhörde, s kulle vara ute. Hen
nes hjärta bultade hårt, då hon såg honom 
under pergolan. Hon öppnade själv dör
ren och slog armarna om honom, så att 
hans sluga ögon ej kunde se hennes ansikte. 
Och hon började genast att tala om valpar
na, som hon döpt till Don och Doff. De 
voro fullkomligt bedårande: ingenting var 
säkert för dem, hennes tofflor voro abso
lut fördärvade, de hade redan tagit sig 
in i porslinsskåpet och somnat där ! Lian 
måste komma och inspektera allting. 

Hon stack armen under hans och pra
tade hela tiden, medan hon förde honom 
upp i övre våningen, ned igen och ut i träd
gården till ateljén e ller musikrummet längst 
bort i andra ändan, som hade egen i ngång 
från den bortre trädgårdsgången. Detta 
rum hade varit den stora dragningskraften. 
Fiorsen kunde öva här i lugn och ro. Win-
ton följde mycket lugnt med henne och 
fällde då och då en slug anmärkning. Vid 
bortre ändan av trädgården såg han över 
muren ned i den smala gången, som låg 
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mellan denna och en annan trädgård, tryck
te plötsligt hennes arm och sade: 

— Nå, Gyp, hur har du haft det.' 
Frågan hade slutligen kommit. 
— Ah, alldeles förtjusande — ̂  p å sätt 

och vis. — Men hon såg inte på honom 
och inte han på henne. —- Se, far! Kat
torna hade g jort en riktig stig här. — Win-
ton bet sig i läppen och vände sig från mu 
ren. Tanken på den andre mannen kän
des bitter inom honom. Hon ämnade in,< 
berätta någonting, hon tänkte bevara dt. 
där sorglösa utseendet, som inte bedrog 
honom det minsta ! 

— Se på mina crocusar! Det är verk
ligen vår i dag ! 

Det var sant. Till och med ett bi eller 
två hade kommit. De små bladen sågo 
genomskinliga ut, de voro ännu alltför tun- I 
na för att hindra solskenet att tränga ge
nom dem. De violetta, fint ådrade crocu-
sarna, på vilka små lågor av orange flådd 
rade upp ur mitten, tycktes hålla ljuset 
som i bägare. En vind, som saknade sträv
het, kom träden att vaja, ett torrt löv 
eller två prasslade här och var. Och över 
gräset, den blå himlen och mandelblom 
morna låg den första vårglansen. Gyp I 
knäppte händerna bakom nacken. 

— Det är härligt att känna våren! 
Och Winton tänkte: Lion är förändrad! ' 

Hon hade blivit vekare och rörligare 
det var djupare färg hos henne, mera all
var, mera svikt i kroppen, mera ljuvhe: 
i leendet. Men •— var hon lycklig? 

En röst sade : 
— Åh, vilket nöje ! 
Mannen hade dykt upp som den stora 

katt han var. Och det föreföll Winton som 
om Gyp ryggat till. 

— Far tycker att vi borde ha mörka ga r
diner i musikrummet, Gustav. 

Fiorsen bugade sig. 
— Ja, ja — som på en Londonklubb. 
Winton, som betraktade dottern, var sä

ker på att det låg ett bönfallande uttryck 
i hennes ansikte. Och han tvang sig til 
ett leende och sade: 

— Ni ser ut att ha det hemtrevligt här. 
Roligt att se er igen. Gyp ser briljant ut. 

Ännu en av dessa bugningar, som han 
så mycket avskydde! Gycklare! Aldrig nå
gonsin skulle han kunna uthärda den där 
karlen! Men han fick inte, han ville inre 
visa det. Och så snart som han anständigt
vis kunde gick han sin ödsliga väg tillbaka 
genom denna trakt, där han endast kände 
till Lords cricketbana, med en känsla av 
tvivel och tröstlöshet, en retlighet som mer 
än någonsin blandades med ett beslut a; 
alltid vara till hands, om barnet behövc 
honom. 

Knappt tio minuter efter det han gått 
uppenbarade sig faster Rosamund med er ! 
kryckkäpp och manligt linkande gång, t 
även hon bestod sig med förfädernas gikt 
Det är naturligt för somliga människor 
att uteslutande vilja rå om sina vänner, 
och den goda damen hade icke vetat, hur 
fästad hon var vid sin brorsdotter, förrän 
flickan hade gett sig in i detta äktenskap. 
Hon ville h a henne tillbaka för att få säll-
skapa med henne och få skämma bort henne 
liksom förut. Och hennes väluppfostrade, 
släpiga tal dolde inte helt och hållet denna 
känsla. 

Fröken Vera Bends, ny mästarinna i tennis 
efter tävlingarna i Malmö (Foto Ohm). 

(Forts.) 

I g» > SS H rf B S Bl ?! bereder Er ett friskt och sunt nervsystem. Âro nerverna försvagade, blir 
j  G I H  3 Ä O I 1 W B 5 J  j | l i l U | % ï l t O l l O  N i  s ö m n l ö s ,  t r ö t t ,  m i s s m o d i g  o c h  m i s s l y c k a s  f ö l j a k t l i g e n  i  Ed r a  f ö r e -
Î havanden. Tager Ni i sådant fall en Sanokapsel dagligen starkes nervsystemet, stimuleras ämnesomsättningen, höjes 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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LINGON. 
Vårt lands mest omistliga bär. 

INGEN TID UNDER SIN SÄSONG ÄRO 
lingonen så vackra som under den första veckan i 
september, eller låt oss generöst säga till omkr. den 
15 september. — Nu finnes det visserligen något som 
heter "råglingon", d. v. s. stora, halvmogna lingon, 
vuxna på särskilda tuvor och mogna på samma 
gång som rågen köres in, och av vilka bär fås värl
dens allra vackraste och friskaste sylt. Men dessa 
lingon draga i regel mycket mera socker än van
liga lingon ; detta därför att bären skola ligga lik
som i ett klarrött skimrande gelé. 

Under septembers första hälft är det i allmänhet 
lämpligast att koka de lingon, vilka äro beräk
nade för årsbehovet av vanlig lingonsylt. Samma 
är förhållandet om gelé av lingon skall beredas, 
ty till denna vackra och friska produkt, få bären 
ej vara övcrmogna, enär i motsatt fall en stor del 
av det gelébildande pektinämnet försvunnit, var
jämte allt för mycket skumbildning uppstår under 
kokningen. 

För saft, kokt eller okokt, kunna lingonen där
emot vara fullmogna och t. o. m. litet blöta — men 
dock fullt friska — liksom också är fallet när lin
gon äro ämnade som tillsats för äpplen eller päron. 

En utmärkt god konservcringsprodukt är vatten
lingon, 11. b. om bären äro utvalt stora och fasta 
samt väl rensade. Dessa lingon utgöra sedan fram 
emot vintern en särdeles angenäm och lätt åstad
kommen förfriskning, vilken även har den stora 
förtjänsten, att vara billig och hälsosam. 

Vad enkel sylt av lingon beträffar, anses denna 
kunna kokas snart sagt hur som helst, ty det fin
nes inga bär som äro så hållbara som lingon. De 
kunna kokas med en jämförelsevis ringa mängd 
socker, och de kunna kokas utan socker; de kunna 
krossas råa och läggas på träkärl, utan att jäsa eller 
mögla. Detta angenäma förhållande kommer sig 
därav att lingon innehålla avsevärda mängder av 
den preservcrande myrsyran. 

Då det är att antaga att flertalet av Iduns lä
sarinnor koka sina s. k. vardagslingon efter någon 
sedan gammalt använd beskrivning eller följa an
visningar som finnas i någon god kok- eller kon-
serveringsbok förbigås här en dylik syltning. 

Här nedan skall endast meddelas några nyare 
lingonrecept, eller å andra sidan några så uråldri
ga dylika, a tt dessa senare väl göra skäl för benäm
ningen "gammalt nytt". 

Några äldre och nyare lingonrecept. 

(Eftertryck förbjudes). 

Gammaldags fin lingonsylt. 

5 kg. vackra lingon (omkr. 8 lit.), 2^—3 kg. 
socker, I lit. vatten, 1 stycke violrot (finnes på 
apotek). 

Av sockret och vattnet kokas en simmig lag, 
som lätt skummas. Allt ifrån kokningens början 
bör violroten ligga i. De väl rensade, sköljda och 
avrunna lingonen iläggas och få efter uppkoket 
sakta koka omkr. 20 min. eller tills d e börja sjunka 
och äro klara. Då lyfts grytan av och ställes på 
ett bord, belagt med flerdubbelt tidningspapper, 
och skakas tills bären se fylliga ut. Under skak-
ningen borttages det skum, som samlar sig i mitten. 
(Under själva kokningen, brukade forna tiders 
husmödrar icke skumma sin lingonsylt.) Violroten 
borttages och sylten upphälles i burkar som över
bindas. 

Anm. Om så önskas, kan violroten hela tiden 
ligga kvar i sylten, vilken då förvaras i en stor 
porslinskruka. 

Okokt lingonsylt. 

(Gammalt recept från Bergslagen.) 

2 kg. torra och utsökt vackra lingon, Y\ kg. lösa, 
gärna litet "blöta", men fullt friska lingon, 2 kg. 
prima strösocker. 

De vackraste lingonen rensas väl, sköljas och få 
avrinna på dubbellagd duk. De lösare lingonen ren
sas, sköljas och passeras eller vridas genom duk. 
Den från dessa uppkomna saften hålles i ett större 
fat och omkr. Ya av sockret tillsättes småningom 
och blandningen röres 15 m in. Därefter iläggas de 

R E D I G E R A D  A V  I D A  H Ö G S T E D T .  

Lingonpaj.  

hela lingonen, som nu måste vara torra samt efter 
en stund resten av sockret. Rörningen fortsättes 
— med silversked eller en ny träsked — 45 min., 
eller tills sockret är fullkomligt smält. Om bären 
ej alla gått sönder under om rörningen blir pro
dukten så mycket vackrare. Sylten hälles i burkar, 
som överbindas med pergamentpapper. Denna sylt 
är, om anvisningen följes och bärmaterialet är gott, 
av en utsökt fin smak och därtill hållbar. Dock 
bör den gärna användas under första året, enär 
den sedan mörknar. 

Salladslingon. 

Stora, fasta lingon, i kg. strösocker mot 1 kg. 
lingon, saften av 1 citron. 

Lingonen rensas och blott sådana tagas, som äro 
stora och fasta. De andra brukas för annat än
damål. Bären sköljas och få väl avrinna på dub
bellagd duk. I varje bär pickas med nål 4—6 hål, 
varefter bären varvvis nedläggas med sockret i en 
lagom stor glasburk, förut sköljd med citronsaft 
och beströdd med socker. Varje lingonvarv bör 
vara c :a 2 cm. tjockt, medan sockerlagret blir en
dast hälften så tjockt. På varje sockervarv stänkes 
några droppar citronsaft. Burken överbindes och 
skakas lätt och försiktigt en gång varje dag under 
påföljande vecka. — Salladen är ej färdig förrän 
efter 6 veckor, men är då delikat och särdeles 
lämplig för finare stek, fågel o. d. Den håller sig 
i obegränsad tid, men bör dock gärna användas 
innan nästa sommars slut, enär sedan färgen be
tydligt bleknar. 

Lingongelé. 

5 lit. mogna, men ej övermogna lingon, omkr. 1 
lit. vatten. — Socker: knappt samma vikt som 
den avrunna saften. 

Bären rensas, sköljas och läggas i syltgrytan, 
varefter så mycket vatten påslås att det nätt och 
jämt når upp mot lingonen. Grytan sättes över el
den, och bären få sakta koka upp. När de efter 
c:a 20 min. sakta kokning synas falla sönder, upp
hällas de i silduk och få självrinna under 8—12 
tim. Efter denna tid mätes saften och till varje 
liter självrunnen saft tages knappt samma mått 
strösocker eller omkr. 9 hekto socker på i kg. saf t. 
Sockret bör smälta i saften innan grytan sättes 
över elden. Geléet får sedan raskt koka under 
ständig omröring tills det faller i tunga droppar 
från sleven eller 10—15 min. efter uppkoket räk
nat. Det upphälles genast i värmda burkar eller 
glas stående på en dubbellagd värmd duk. Burkar
ne överbindas när geléet kallnat. 

Obs. Då intet gelé så starkt geléar sig och sam
tidigt så starkt skummar sig som lingongelé, får 
man vara noga att ej låta geléet koka för länge 
och att ej skumma för mycket. Ty gör man t. ex. 
detta senare, skulle man få en stor skål fylld med 
skum, vilket senare skulle visa sig innehålla en 
myckenhet halvfärdigt gelé på botten. 

Vattenlingon. 

Ett urgammalt konserveringssätt för lingon är 
som ovan berörts att endast slå friskt vatten över 
bären. För detta ändamål väljas vackra och fri
ska, men ej övermogna bär, som stoppas i stora, 
rena buteljer, vilka lätt stötas mot bordet med en 
mångdubbel handduk c. d. som mellanlägg. Friskt 
vatten slås på så att det står över bären, varefter 
buteljerna korkas och hartsas. — Lingonen kunna 
även — då i stora hushåll — fyllas på ett med en
rislag väl "urbönat" ankare. 

Vattenlingon äro ej färdiga förrän efter ett par 
månader, men kunna då användas för en del olika 
ändamål: först och främst utgöra de en särdeles 
uppfriskande kompott, då de högt uppläggas på g las
skål och i serveringsögonblicket översockras. Vi
dare äro de förträffliga som en kokt kräm eller 
kompott, då först saften uppkokas, sötas och avredes 
med litet potatismjöl, varefter lingonen iläggas och 
få mycket sakta koka. Denna proccdur iakttages 
för att bären sedan skola ligga hela och klara i 
lingonsaftkrämen. 

Vattenlingon äro också utmärkta vid olika sjuk
domsfall ; så t. ex. är den frånsilade saften, blan
dad med strösocker en välgörande dryck vid feber
sjukdomar. 

* 

Lingon lämpa sig emellertid även för annat än 
som konserverade. Av friska bär kunna beredas 
en hel del goda saker. Här skall endast nämnas 
att sockrade, råa lingon förr i tiden lades mel
lan ett par utbakade rågdegskakor, varefter brö
det fick jäsa och sedan gräddades i ej för het 
ugn. Det blev s. k. "bärtast" — ett ord varken 
svenskt eller utländskt — vilket bröd, skuret i 
stora trekanter, utgjorde månget svenskt skolbarns 
enda och mycket hälsosamma frukost. 

Ett annat "fabrikat" av råa lingon är en lingon
paj, införd till Sverige av en engelska som för 
denna sin älsklingsrätt måst taga lingon i stället 
för "crawberry" som det ursprungliga receptet for
drade. 

Lingonpaj (för omkr. 8 pers.). 

Deg: Y* lit. (250 gr.) mjöl, Y* tsk. jästpulver, 
V3 tsk. salt, 100 gr. smör, 50 gr. växtmargarin 
eller gott flott, 3 msk. socker, 1 ägg, 3—5 msk. 
kallt vatten. — F yllning: lit. lingon, 2^ del. so c
ker, i tsk. kanel, 2—3 m sk. stötbröd, i msk. smör. 

Mjölet siktas med jästpulvret och saltet. Smöret 
och fettet blandas däri med fingerspetsarne så 
blandningen blir som smulor, och sockret tillsättes. 
Ägget och så mycket kallt vatten iblandas att de
gen blir smidig. En paj form beklädes på botten 
och på sidorna därmed. På botten strös stötbrö-
det och sedan iläggas lingonen, blandade med sock
ret och kanelen. Över bären lägges ett galler av 
utsporrade degremsor, varefter små smörflockar till 
sist fördelas över ytan. Pajen gräddas i ordinär 
ugnsvärme omkr. 1 tim. Serveras något avsvalnad 
med eller utan vispad grädde eller vaniljsås. 

IDUNS KÖKSALMANACKA. 

10-16 SEPT. 

SÖNDAG. Frukost: Bräckt skinka, stuvade tur
ska böner och potatis; smör, bröd, rädisor; kaffe 
eller tc, wienerkrans. — Middag: Tomatpuré med 
rostade ostsmörgåsar; hammelsadel med potatis 
och legymer; päronkompott med vispad grädde. 

MANDAG. Frukost: Stekt salt sill och nykokt 
potatij; smör, bröd, ost, rädisor, kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Kall hammelsadel med pota
tis- och tomatsallad; "bruna Sarahs äppelkaka". 

TISDAG. Frukost: Pytt i panna (rester) med 
inlagda rödbetor; smör, bröd, rädisor; kaffe eller 
te, skorpor. — Middag: Kolja, stuvad med grönsa
ker, potatis; risrand med enkel fruktkompott. 

ONSDAG. Frukost: Sillgratin; smör, bröd, ost, 
skivade tomater, kaffe eller te, skorpor. — Mid
dag: Färstimbal med grönsaker; äpplesoppa. 

TORSDAG. Frukost: Stekt fläsk med löksås 
och nykokt potatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller 
te, skorpor. — Middag: Vitkålssoppa ined prins
korv ; fattiga riddare med sylt. 

FREDAG. Frukost: Sillfräs med nykokt potatis; 
smör, bröd, ost, rädisor, kaffe eller te, skorpor. 
— Middag: Stekt bergtorsk i skivor med brynt 
smör, potatis; kall chokladpudding. 

LÖRDAG. Frukost: Risotti ; smör, bröd, rädi
sor, ost; kaffe eller te, skorpor. — Middag: 
Kallops, saftsoppa med mannagrynsklimp. 

RECEPT. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Tomatsoppa (för 6 pers.). Drygt l/z kg. fullmog
na tomater, 1 liten portg. lök, \ l/2 msk. smör (om
kring 45 gr.), 3—4 msk. mjöl, knappt 2 lit. svag 

(Forts. sid. 897.) 
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V A C K R A R E  V A R D A G S V A R A "  
DÖDA FÖRMAK OCH ANDRA HEMMENS SKRÄCKKAMMARE. 

NÄR MAN OVÄNTAT KOMMER PÅ 
besök till fru Svensson, så får man först 
anticliambrera en längre stund i förmaket, 
innan värdinnan blir synlig. Under tiden 
kan man inte undgå att lägga märke till 
det bråk ens bl ygsamma närvaro måtte för
orsaka i det angränsande matrummet, de 
viskande samtal, s om dock alltid hö ras ge
nom den stängda dörren och allt spring 
ut och in i r ummet bredvid. Det är inte 
utan att man lider av allt det besvär ens 
besök måtte förorsakat. Under tiden har 
man mer än god tid att studera förmaket 
vars rullgardiner jungfrun vid ens inträde 
släppt upp. Hon hade behövt även öppna 
fönstret för att få ut något av den in
stängda luften. 

I förmaket härskar en plåg
sam symetrisk ordning, om man 
också kan skriva sitt namn i 
dammet på den antika byrån. 
Detta rum är liksom sofforna 
speciellt avsett för eventuella gä
ster. Därför verkar hela detta 
rum obebott, i b ästa fall en ut
ställningslokal för en möbelfir
ma. Det är ett oåterkalleligt lyx-
rum, som herrskapet Svensson 
säkert ej borde ha råd att hål
la sig med. Ett audiensrum, ett 
förrum, ingenting annat. Och 
dock har fru Sv ensson allt sedan 
hon gifte sig lagt ned mycket 
arbete och mycken omsorg sär
skilt på det rummet. Det hela 
är ett dött kapital, precis lika 
dött som rummet själv. 

Och vad värre är, tvärt emot 
vad det är ämnat till, en avig
sida av herrskapet Svenssons 
hem. Fru Svensson är en hus
lig och präktig människa, hon 
har en barnskara att hålla ren 
och snygg, hon har en man att 
plåstra om, när han kommer 
hem från sitt jobb. Men av allt 
detta märkes intet i det instäng
da tråkiga förmaket. Fru Svens
son har säkerligen knappast än
nu en enda gång suttit på någon av dessa 
sidenklädda möbler om icke för att en 
stund hålla en gäst sällskap. 

Hit in få barnen på inga villkor k omma, 
hit in går mannen aldrig, ty^allt skall se 
obegagnat och snyggt och opersonligt ut. 

Plötsligt upptäcker man i ett hörn ett 
rökbord, dock en häntydning på männi
skor och människovanor, men man kan 
då vara förvissad om, att det bordet al
drig användes utan står som en död — 
prydnad (?). Och för övrigt inte behöver 
man ett extra bord av särskild konstruk
tion för att ställa en cigarrlåda eller en 
cigarettbägare på. 

Sent omsider är äntligen fru Svensson 
färdig och seglar in, nykammad, nytvättad, 
nyklädd. 

Jag har länge trott, att detta hem hörde 
till de lyckligtvis länge sedan försvunna, 
men jag har in i se naste tid sett så många 
exempel därpå, att jag måste finna dem 
alltjämt aktuella. Och det är bedrövligt. 

För det första. Varför skall man hålla 
sig med ett sådant genomtråkigt lyxrum 

som ett förmak. Trots allt är och förblir 
förmaket en skräck-kammare och ingen
ting annat. Förmaket är ett osunt rum och 
är en död kvarleva från en längesedan svun
nen tid. Matrummet eller matsalen, som 
den helst kallas, är däremot f amiljens spe
ciella var dagsrum, vartill den med sina tra
ditionella, obekväma och tråkiga möbler 
minst a v allt borde vara lämpad till. Var
för kan man inte en gång för alla lämna 
förmaket åsido och i stället skaffa sig ett 
trevligt och bekvämt vardagsrum, ett glatt 
och trevligt samlingsrum för familjen. Du
ger det rummet åt en själv, så duger det 
absolut också åt ens umgänge. 

Talar man med fru Svensson om saken, 
så slår hon från sig med båda händerna: 

•m 

T. v.: Fru Svensson, sådan hon visar sig i sitt hem för man och 
barn. T. h.: Fru Svensson, när det kommer främmande. (Fritt 

efter Th. Th. Heine). 

— »Vad skulle det bli, om jag skulle 
sitta här inne och laga kläder och stoppa 
strumpor och barnen skulle förstöra möb
ler och matta med detsamma!» 

Först och främst. En sykorg och litet 
lagningsarbete vanpryder alls ej ett trev
ligt vardagsrum i ett hem och skulle det 
falla en tyglapp eller en trådända på mat
tan, s å skvallrar det alls inte o m bristande 
ordning i h emmet utan tvärtom. En så
dan sak visar genast den besökande, att 
han har med en huslig och duktig fru 
att göra. Och vad barnen beträffa vinna 
de på att redan från unga år lära sig 
civiliserat uppträdande i möblerade rum, 
samt att sätta värde på t revnad i hemmet. 

Jag vet barn, som bokstavligen äro upp
fostrade i köket eller i sän gkammaren. Hur 
kan man begära någon sorts salongsfasoner 
av sådana och dock fordrar mamma, att 
de skola uppföra sig bra, när det är främ
mande och de få komma in och hälsa. 
Och hur skola sådana barn någonsin kun
na tå någon hemkänsla; när de bli vuxna 
blir det utelivet som lockar dem. 

Låt bli att kläda möbeln med ömtåligt 
siden utan sätt dit ett överdrag, som håller 
men ändå är trevligt eller ett tvättbart 
och lär barnen att respektera hemtrevnaden. 

Jag vet hem med begränsade inkom
ster, där man även håller s ig med vardags
matrum. Jag kan aldrig tänka mig, att 
barn lära sig någon sorts bordskick i s åda
na, likaväl som jag är övertygad om, att 
frun i sådana alltid går till bords i under
kjol, lindrigt ren kamkofta och hål på 
strumphälarna. 

Jag vet en fru, som alltid beklagar sig 
över, att hon omöjligt kan få några jung
frur att stanna. Jag tror jag vet orsaken. 
Hon och barnen tillbringa hela dagen i 
köket, så den stackars jungfrun aldrig får 

vara i fred eller måste gå ut för 
att få vara för sig själv en enda 
stund. Resten av den annars 
väldigt »fina» vån ingen får beträ
das endast då det kommer främ
mande. 

Men, för att återgå till fru 
Svensson, inte hade hon behövt 
kläda sig i st or toalett för en 
oväntad besökande. Däri ligger 
också mycket av den osanna för
maksidén lika väl som i »parad
handdukar» och annat elände. 

Kommer en oväntad besökan
de, så bör fru Svensson ta emot 
i vardagsrummet som hon går 
och står. Är bordet fullt av tyg
lappar och trasiga pojkbyxor, är 
det inte alls någon vanprydnad 
och fru Svensson själv tar sig 
säkerligen minst lika bra ut i 
en enkel vardagsdräkt, när hon 
står mitt i sitt hemarbete. Kan 
hon inte spela rollen av dam 
av värld i v ardagsdräkt, då bör 
hon helst låta bli, ty då ligger 
säkerligen den rollen inte alls för 
henne. 

Och är fru Svensson verkligen 
sådan, att hon måste grundligt 
kläda om sig och kamma sig 
och allt, om man kommer och 

överraskar, då undrar jag inte på, om herr 
Svensson om kvällarna föredrar att »gå ut 
med några vänner» framför att stanna hem
ma och hålla sin hustru sällskap. 

Jag vet bildade, förmögna damer, som 
verkligen gå så trasiga och smutsiga i var
dagshemmet för att när besökande komma 
kläda sig till modedockor lika väl som 
hem, där menyen oföränderligt består av 
sill och potatis och fläsk och potatis för 
att man vid middagarna, som ges för um
gänget, skall dränka och kväva gästerna 
i dyrbara viner och läckerheter. 

Allt det där är osunt och osant. Varför 
inte ha en trivsam vardag och en rimlig 
fest. Slopa hela förmaksidén både från 
hemmet och livet. Förgyll vardagens grå, 
ty det behöver ofta litet glädjeskimmer 
över sig och kom ihåg Frödings dikt om 
rosorna i ett sprucket krus. Är ert hem 
trevligt, så behövs intet förmak, har ni 
själv någon charm, så behöver ni inte klä
da om er för att ta emot en oväntad be
sökande. 

JARRAMAS. 
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.VAD GRÅTER NI LÄTTAST FÖR" 
cn = s 

Kl V-Vv £T v,.v^ 

"SÄG MIG VAD NI GRÅTER ÅT, OCH JAG SKALL SÄGA ER VEM NI ÄR." 

FAST DET HÄNDE FÖR MÄNGA Å R 
sen, erinrar jag mi g- ännu den förvåning jag 
erfor vid att se en person vid mottagandet 
av en smärtsam nyhet gråta med händerna. 
Det växte nämligen upp röda fläckar på hä n
derna, och ur fläckarna vita, vätskefyllda 
blåsor. Men strängt taget är det väl inte 
märkvärdigare att man får excem, då man 
blir ledsen, även om det är mera säl lsynt, än 
att man gråter med ögonen. Den snabba fy
siska återverkan av ett psykiskt tillstånd är 
ju i och för sig et t mysterium, hur den än 
yttrar sig. 

Varför gråter man? 
Här skall inte ta las om den stora gråten, 

varken den, som exiterar den gråtande och 
driver honom upp till smärtans höjdpunkt 
eller den, som verkar som en utlösning, en 
avspänning, och bildar en övergång från ett 
starkt affektbetonat tillstånd till ett lugnare. 
Men det finns en a nnan gråt, vi kun na k alla 
den för den sentimentala gråten, den, som 
gråtes i julhelgen öv er Var hälsad s köna m or
gonstund eller över julromanerna, på teate rn, 
på bion eller i konsertsalen, vid en student
examen eller den 6 november. 

Vad är det då, som gör våra sentimentala 
tårar? Det har ett visst intresse, inte minst 
för en författare till yrket, att söka följa 
denna gåtas nyckfulla och oberäkneliga van
dringar och få klarhet i vad det ä r som u tlö
ser den. 

Denna gråt kommer ofta vid de mest för
bluffande och orimliga tillfällen. Under för
sta krigsåret satt en teaterpublik i Hamburg 
och badade i tårar över Alt-Heidelberg, gan
ska underhaltigt spelad förresten. Publiken 
utgjordes av konvalescenter från de stora 
krigssjukhusen, invalider, officerare och sol
dater på permission med hustrur, fästmör 
och andra anhöriga. På förmiddagen hade 
jag sett samma pub lik i restauranger och ka
féer sitta tyst, korrekt och sammanbiten vid 
sitt öl och sitt kaffe. Men här gav den sig 
känslan i våld, och lät tårarna rinna fritt. 
För främlingen hade den fadda pjäsen intet 
intresse, det var ju i salongen som sor gespe
lets verkliga hjältar och hjältinnor voro att 
finna. Men man ha de icke intryck av at t pu
bliken grät över si g själv, oberoende av vad 
som spelades p å scenen. Den grät verkligen 
därför att prinsar och värdshusflickor inte 
kunna anständigtvis få varandra, ja, den grät 
över den ledsamma gamla aktrisen, som an
lagt Käthes långa flätor, och över den gan
ska flottige Karl-Heinrich, grät som barn 
oskyldiga och snälla tårar. Huruvida den 
skulle uppfört sig på samma sätt år 1918 so m 
år 1915 är väl osäkert. Luften blev fränare 
i Tyskland allt efte rsom krigsåren gingo . Och 
i den fräna luften trivas inga sentimentala 
tårar. 

Detta är ett litet exempel på hur den sen
timentala gråten saknar varje samband med 
logik och har sina egna värderingar. Man 

kan söka locka fram den genom a tt lägga 
upp hela dödlig hetsstatistiken från kri get eller 
de officiella r apporterna över tillståndet i de 
ryska hungerdistrikten, den kommer inte än
då. Lägg gärna till en million dödade eller 
fångna, vidga ut arealen för hungerdistrikten, 
det hjälper inte. Men en vemodig visa kan 
locka fram grå ten, en melodi, som väc ker ett 
minne, ja märkligt nog en berättelse om män
niskor, som aldrig levat och sorger som al
drig genomlidits. 

Människor ku nna inte gråta över a nnat än 
människor eller låt oss för säk erhets skull 
säga över levande väsen. Endast d är person
ligheter på något sätt komma i kontakt, en
dast där kommer gråten. Vår medsorg, vår 
rörelse, framkallas endast av det, som står 
levandegjort och åskådligt tätt inpå o ss. Ge
nomsnittsmänniskans fantasi kan inte levan
degöra statistik o ch rapporter, äve n där hen
nes intellekt fullt fattar innebörden. Det är 
brist på fantasi, som vållar, att vi äro så 
oberörda inför stora reella och avlägsna olyc
kor, medan vi gråta över diktade människo
öden. 

Ganska underligt är, att dikten fyller en 
uppgift som förmedlare av den kontakt, som 
väcker upp g råten. Jag gråter inte över min 
granne i samma förstuga, men jag gråter över 
en roman om samma granne. 

Den som invänder, att jag vis st inte alltid 
gråter över en roman 0111 min granne, har 
alldeles rätt. Det kan hända, att denna ro
man om min granne är ytterst sk akande och 
hemskt skoningslöst uppfattad, och jag grå
ter inte ändå. Och det kan ock så hända, att 
romanen om min granne är vad m an brukar 
kalla humoristisk, att jag läser den utan att ana 
oråd och plötsligt sitter jag där med dimmi
ga ögon oc h sk äms en smula men kä nner mig 
än mera uppbyg gd och nöjd med för fattaren. 
Varför grät jag? Blev jag ledsen över nå
got? Nej, inte det jag själv vet. Jag blev 
bara rörd av ett drag av godhet , hjälplöshet 
eller upphöjdhet, över en besvikelse, en få
fäng strävan. Det har roat mig a tt ibland 
fråga människor vad det ä r som framkallar 
deras sentimentala gråt, och det v isar sig, a tt 
det visst icke alltid, kanske mera sällan, är 
en medveten smärtförnimmelse. 

En säger, att han eller hon icke kan mot
stå många små barn, som tillsammans utföra 

f1. / 

något: boyscouter, som semaforera eller blå sa 
messing eller flickor, som dansa på Barnens 
dag i Stadion. Även frälsningsarmen, vakt
paraden och bondetåget voro f ör samma per
son svåra att motstå. En annan förklarar, 
att ögon en tåras av en krans v id Karl XII :s 
staty, under bordstal, vigs lar och medaljering 
av trotjä nare. 

Åter en annan gråter över att se en sen 
rättvisa övad mot en tillbakasatt, över att 
oförhappandes komma på en ädel handling, 
som sökte skymundan, över att låga männi
skor plötslig t visa drag av ånger eller godhe t. 

En av de mesta berömda svensk a kvinnor
na förklarade , att hon för sin del kunde gråta 
vid tanken på hur Jenny Lind blev hyllad i 
Amerika, och hennes vagn d ragen av beun
drare mellan konsertlokalen o ch hotellet. 

Man kunde vara frestad att dra den slut
satsen, at t det alltså icke är smärtförnimmel
ser utan rent motsatta affekter som fram
kalla grå t. I själva verket är det nog alltid 
vemod, om än undermedvetet vemod, som 
utlöser sig i tårar. Jag gråter över boyscouter
na, därför att jag ser deras glada viktighet 
mot en bakgrund av livet s v emod, dess svek
fullhet och hårdhet, över ädla handlingar, 
därför att de äro så sällsynta och jag själv 
så trög att begå dem, över tacksamhet och 
hyllning för att de så sällan hamna rätt hos 
dem, som mest vore förtjänta. 

Detta är blott en hypotes, k anske står den 
sig, kans ke icke. 

Käre läsare, du som påstår att du aldrig 
gråter av någon av de anledningar som här 
uppgivits, har du ingen fälla du faller i, 
finns det i ngen möjlighet att ö verrumpla även 
ditt stålsatta sinne? Tänk efter! Det är en 
ganska r olig lek att orientera si g hos sig själv 
ut från en bestämd utgångspunkt och även 
denna k an duga bland andra. 

ELIN WÄGNER. 
* 

Är det vårt "andra jag", som kommer oss 
att gråta över en bok eller på en teater? 
När vi ha låtit den av Elin YVägncr framkastade 

frågan gå vidare till några personer, ha vi be

gränsat den så: vad är det i en bok, ni läser eller 
en teaterpjäs, ni ser, som lättast lockar er till tå rar? 

Frågan är intressant. Det finns ju t. ex. per

soner, som mot omgivningen vända en oföränder

ligt lugn och kall yta, som aldrig visa ett känslo

utbrott. M.en som när de äro på en teater eller 
en biograf och se något av sorgligt innehåll, brista 

ut i en ström av tårar. Vad röjer en sådan män

niska om sig själv med de tårarna? Att hon 
trängt tillbaka en del av sitt verkliga jag, dröm

marnas, längtans, känslans jag, inom ett hårt, 

skyddande skal. Men detta hennes andra jag tvin

gar sig fram till ytan, när det på teatern får fan

tasiens vingar. Genom sin verksamhet är kanske 

en sådan människa — jag känner ett fall — van 

att se andra människors lidanden, och det tycks 

inte beröra henne. Men varför gråter hon på tea
tern, över diktade lidanden? Ack, det är ju hennes 

VÄGGLÖSS KACKERLACKOR RÅTTOR 
utrotas med Cyanvätegas. utrotas med Kackerin. utrotas med Rattoxin. 

Begär prospekt och intyg. Sveriges största firma inom branschen är Telegramadress: 

Alto. Söder 335 52. DESINFEKTION S AKTIEBOLAGET HYGIEN DESINFEKTION. 
B R Ä N N K Y R K A G A T A N  3  -  S T O C K H O L M .  

— 889 — 



SKÖLDPADDKAMMEN. AV GUSTAF ULLMAN 
I DEN KLARA, SVALA SENSOM-

marmorgonen tog han sin vanliga strand
promenad. Från den lilla gästgivargår
den, där han för en månad sedan tagit 
in, följde han en markväg, mest an
vänd för hö- och tångkörsel — ned 
till den stora, grunda havsviken. Som 
en vitlysande jätteskära sträckte sig dess 
strandbälte från en öde klippudde bort 
till ett långt och lågt näs, på vilket ett 
gammalt fiskläge radat upp sina kojor och 
båtskjul. — Av människoboningar sågs där-
nedifrån eljest ett par bondgårdar och en
staka villor. Den närmaste av dessa se
nare doldes nästan helt av en stormtuktad 
häck; pil och alm, hagtorn och oxelträn 
hade flätat e n tät, grön mur till d ess skydd 
mot västanstormen. Och mot nyfikna blic
kar. — Nå, nyfiken var han ej. Det hade 
dock ej kunnat undgå hans uppmärksam
het, att två smärta ljusklädda flickgestal
ter allt som oftast gledo ut och i.n genom 
villaträdgårdens halvt överväxta gr ind. Nå
gon gång, då han försenat sig, hade han 
uppifrån landsvägen sett dem bada i viken, 
och han hade då vänt om, valt en annan 
stråt, uppåt ljungåsarna. — — I dag var 
han tidigt ute och trodde sig på avstånd 
ha funnit strandremsan — hans älsklings
plats — tom och övergiven, som han ville 
ha den. Men, hunnen ned på den snäck-
viita sanden, där strandhavrens blågröna 
tuvor vaggade för brisen, varsnade han 
plötsligt en smal, fladdrande skugga i a llt 
det gnistrande ljusa framför honom. Han 
såg upp. — Längs den buktande, guld
bruna tångvallen gick, med ryggen mot 
honom, en ung flicka. Det bara, brun
lockiga huvudet hölls framsträckt, och hon 
gled så sakta, tovande, liksom tveksam, 
att det var tydligt, hon letade e fter någon
ting. »Nu kunde jag visserligen mycket 

väl vända om», sade han sig, — »men 
kan 'för en gång skull också titta som 
hastigast på min granne.» — Han hade 
genast klart för sig, att hon var en av 
de två flickebarnen i v illan med häcken. 
Så skred han förbi. Hon hade snabbt vänt 
emot honom ett blygt f rågande, villrådigt 
litet ansikte; och han kunde ej underlåta 
att snegla däråt. Ett så vackert ansikte 
sedan! Med endast lätt solbränna i den 
skära hyn, blänkande blå ögon, av den 
djupa, ömma blåhet som vissa strandtist
lars blommor äga. Och en oskyldigt yppig, 
korallröd mun! Hur det kom sig, visste 
han knappt själv; han hälsade och spor
de: »— har ni förlorat — söker ni nå
got — ? —» 

Hon nickade och slog ned blicken: — 
»ja, — en kam ! —» Han kastade en lång 
blick utmed bukten och log. »Varför inte 
en synål?» tänkte han slcälmaktigt. Hon 
tillade: — »den var av sköldpadd! Med 
perlor i.» — 

— »Å h» — sade han deltagande, — »en 
dyr, en fin kam!» — 

— »V i var här och badade i går kväll, 
min kusin och jag», upplyste hon trohjär
tat, — »och här kommer ju nästan aldrig 

•någon». 
— » Nej. — Jo, jag promenerar här var

je dag», sade han leende, — »men jag 
har tyvärr inte hittat någon kam.» »Jag 
vet det», höll hon på att säga, men bet 
sig i lä ppen och rörde om med sin lilla 
vita skospets i tånghärvan. Han ville gå 
vidare, men sade: — » kanske jag får hjäl
pa er att leta?»» — 

— » Tack.» — Hon såg hastigt uppåt 
villan, vars röda tegeltak ly ste i solen bort
om ängar och gärdesgårdar. Så följdes 
de åt ett stycke under en tystnad, som det 
svaga, melodiska vågplasket ljuvt marke-
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"andra jag", so m gråter, och det är som hos alla 
djupt sjä lvupptaget : det gråter öv er en kärl ek, det 
ville ha up plevt, en storhet, det ville ha nått, ja 
ibland r ent a v ba ra över — t årar det v ille ha gråti t. 

Det finns en tårarnas vällust, i själva sorgen 
göms en liv skänsla. Det är för många bättre att 
ha en tragedi att bära på än ingenting alls. Mån
ga kvinnor gråt a helt enkelt för att få cn sensa
tion. Och män ha gråtit av sam ma sk äl — på de n 
tiden det ännu inte ansågs omanligt att gråta. 
Som bekant gråta även moderna mä n, och av för 
var oc h en individuella skä l. Jag v et en man, som 
aldrig gråtit över egna olyckor och lidand en, ja, 
som aldrig fö rut gråtit, men so m får tårade ögon, 
när han ser sin hustru gråta. Den mannen för
råder i varje fal l, att han skulle kunna vara en 
god fader. 

En kvinna, jag känner, gråter ohejdat över alla 
barn, hon läs er om i böcker el ler ser framställda 
på film, vilka lida. Vad förråder hon om sig 
själv? Antingen a tt hon har någon fördold mo
derlighet, eller att hon själv innerst inne känner 
sig som barn och därför hemligt identifierar sig 
med den li dande. 

Men lå t os s nu höra några sv ar fr ån andra håll. 
T. 

* 

Författarinnan fru Anna Lenali Elgström gör * 
följande li lla utredn ing: 

Vad som, framställt inom litteraturen eller på 
scenen, gri per mig mest, har lättast för att narra 
mig ti ll tår ar? Hjältemod för en förlorad sak, ett 
orättvist öd e, so m förblir ohämnat. Men framför 

allt p åminnelserna om hur gängse bä gge d elarne äro, 
i vilken grad de upprepa sig. Överhuvud taget 
alla hänsyftningar på livets skoningslösa återupp-
repning, dess likgiltighet för rättvisa, den snabba 
glömskan, hårdheten, s om v ore livsprocessen n ågot 
mekaniskt, själlöst, m eningslöst. D. v. s. inte n arra 
dessa tankar mig til l tårar, int e ! Man gråter in te 
över vad som alltid varit oc h aldrig kommer att 
ändras. Efter så många tus en år är man alltför 
van vid det. Men vid de ssa ställen känner jag 
mig all tid i alla fall gr ipen av en stark, ve modig 
och st olt medkänsla, ka mratkänsla skulle jag vi lja 
kalla den, inte bara med min egen generation, 
utan med alla, som redan levat och alla, vilka 
ännu vänta på andra sid an födelsens dörr. Och 
som skola komma att göra precis samma sorts 
misstag, lida samma sl ags ne derlag och vi nna sa m
ma slags segrar, som de döda gjort, och vi nu 
levande som bäst hålla på med ! Vad som där
emot ibla nd kan locka fram tårar — me n det är 
i s å fa ll g lädjetårar — är fr amställningen a v hj älte
modet hos människorna, vilka trots denna sken
bara m eningslöshet for tsätta s in ob stinata, dju pt in 
stinktiva sökan efter m ening o ch rättvisa, si n str id 
för godhetens och utvecklingens seger — mä nni
skorna, som tro det de i cke se ! 

De fram ställas ju of tast i kamp för en förlorad 
sak, som offer för ett or ättvist öde. Men samma 
obstinata, djupa instinkt säger en det den på sin 
tid säkert sade deras sk ildrare, a tt de komma att 
segra en vacke r dag, a tt d e säk ert till sist få rätt
visa ! 

Och m ellan all a de ssa bl andade kän slor, ve modet, 

rade. Som om det kunnat underlätta sö
kandet sade han helt oförberett: — »kan
ske, — mitt namn, — Hellrich, doktor. 
— Hon nickade igen, med en ansats ti T. 
nigning, och svarade: — 

— »Mitt är Bramberg.» — 
De nådde fisklägets lilla båthamn utan 

att ha funnit kammen, vände om och tyck
tes glömma den. 

— »Doktorn trivs här?» — kom d et var
samt undrande från flickan, som dock allt
jämt höll ögonen mot sanden. 

— »Tack, fröken Bramberg! Rätt bra. 
Kanske det förvånar er?» — 

— »Åh! Jag har ju här mitt sommar
hem, — det är ett par år sedan, jag mistade 
mitt eget. Min farbror, patron Bramberg, 
rår om den här viken, — ja, ända fram 
till läget. Så jag är ju som hemma här.» — 

— »Det kan ju inte jag säga», log han, 
— »men mina beräkningar att få ostörd ro, 
riktigt grundlig rekreation, ha inte slagi: 
fel.» — 

Hon lyfte äntligen huvudet och såg på 
honom. Den reslige, kraftigt byggde man
nen, solbrun i det lagom breda, öppna och 
nästan skägglösa ansiktet, tycktes knappas: 
i behov av någon bad- och vilokur. — 

— »Det gläder mig», sade hon litet an
strängt damaktigt. — »Och nog är det ens
ligt här — för den som vill vara ensam. 

— »Ja, och det får jag. Uppe i gäst
givaregården är det ingen, som stör mig, 
ingen som bryr sig om mig.» — Ett lite: 
skratt undslapp henne : 

— »Åh, var inte så säker! Det pratas 
nog lite' smått här i Tångvalla också, må 
doktorn tro!» — 

— »Gör det?» — sade han, och rådde 
inte för, att tonen fått en grad av skärpa. 
Hon slog raskt till reträtt: 

— »Nå, nej bevars ! Det är väl inte så 

medkänslan, sto ltheten och det absur da ho ppet, blir 
så ibland ens h järta för fullt — åt minstone brukar 
mitt bli det. 

* 

Författarinnan fru Hildur Dixelius-Breltner be
känner, att hon gr åtit en gång på teatern, me n de: 
var över att folk kun de skratta åt något så dum. 
som det so m vi sades dä r. För resten va r de t i Kö
penhamn. 

Männen lika lättrörda som kvinnorna. 
Konstnären Rikard Lindström yppar, att ocks i 

män kunna gråta över en bok eller en teater scen. 
JaS gråter, säger han, över den där scenen i 

Raskolnikov, d är R askolnikov i sin förk rosselse vi K 
gå till ett vägskäl, vända sig åt alla väderstreck 
och inför människorna kyssa jorden. Den scenen 
av extatisk självförnedring är i mitt tycke något 
av det starkaste i världslitteraturen. 

Och så kan jag röras till tårar av vissa ställen 
hos Strindberg, Ibsen och Shakespeare. Där ä r det 
något jag kan säg a rent religiöst som rör mig — 
något "uppbyggligt", om man så vill. Det s tarka
ste, det mest gripande hos Shakespeare är, tror 
jag, det där stället i Hamlet, där kungen ligger 
försänkt i bön, och Hamlet står bakom honom i 
mordtankar. Nej, säg er Hamlet, det vo re dumt att 
döda honom just nu, när han ber, det skulle ju 
vaia att skicka han s själ direkt till himmelen — 
och i nästa ög onblick får m an veta, att d en av s am
vetskval plågade kungen låg där och fåfängt 
sökte be. 

Tuppens Zephyr; KJOL 
och Ni köper ingen annan. 

B L I R  E L E G A N T  

KEMISKT TVÄTTAD 
ELLER FÄRGAD HOS 

\ ORGRYTE KEMISKA TVÄTTA FÄRGER! GÖTEBORG 
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farligt. Det är bara jag, som 
— och pratar.» — 

Hon hade rodnat alldeles förtjusande. 
De voro vid vikens obebodda gränspunkt, 
vid berguddens fot, där markvägens hjul
spår svängde uppåt land. 

— »Någon kam funno vi inte!» — an
märkte doktorn. I , 

— »Nej.» — Hon räckte honom handen, i 
en liten stadig, men mjuk och smidig flick-
näve och sade: »tack ändå, och förlåt be-' 
sväret !» — 

— »Ingen orsak !» — sade han och måste 
le igen: — »tvärt om!» — Hon nickade och 
gled tämligen brått hän över tuvor, tång 
och ljung, bort åt villan. — 

* 

Innanför häcken möttes de, Ida och Aina. 
Gårdens dotter, fröken Aina Bramberg satt 
på en mossgrön t orvbänk och höll sin p ap
pas gamla präktiga jaktkikare stödd upp 
mot den runda, gropade hakan. Hennes 
stora, gråblå ögon fäste en halvt b eundran
de, halvt skamsen blick i kusinens djupblå, 
vilka nu vid ett triumferande skratt fingo 
en dunkel violett skiftning. Ida sade pu
stande: 

— »Såg du, va'?» — 
— »Ja.» — svarade Aina långdraget: — 

»du har vunnit! Usch, vad du är fräck!» — 
— »Och vad du är feg!» — parerade 

vadvinnerskan, pekande på kikaren, genom 
vilken Aina i häckens skydd beskådat I das 
skickligt arrangerade överrumpling av »den 
främmande herrn.» — Veckotals hade de 
sett den långa, ståtliga karlen traska av och 
an där nere på sanden, eller eljest på stig 
och mark. Från gästgivargårdens folk, från 
den en kvarts mil avlägsna stationen och 
genom egna iakttagelser på behörigt av
stånd visste de, att han var en lärd man, 
ogift, — han bar å tminstone ingen ring, — 
ytterst välklädd, ja, för Tångvalla nästan 
löjligt elegant, m en enstörig, redan en smu
la grå i det tunna håret och de pensel-
smala mustascherna, — för resten ingen
ting. — »Nåå», — Aina liksom tvangs att 
fråga: — »nåå, vad sa' han?» — 

— »Jaså!» — g äckades Ida, — »det k un
de du ändå inte k ika dig till?!» Stor
sinnat skyndade hon sig att tillägga: »han 
gjorde mig sin kärleksförklaring! Han sa' 
just ingenting!» — Aina nickade tyst, som 
stämde det precis med hennes uppfattning 
av äventyrets förlopp. Ida hade flämtat 
ut och. stod nu, med ena handen på kusi
nens skuldra; med en snegling åt villaveran
dan slöt hon: 

— »bekanta blev vi i alla fall, — och 
nu är kammen min !» — 

Och hon drog ur Ainas korngula hår
kaskad en sköldpaddskam, sirad med en 
treuddig stjärna av små pärlor. 

* 

En bråd skördedag hade det varit, d ock 
ej en av de värsta, husomstörtande. Tång
valla gårds damer, — gamla frun, Aina 
och fosterdottern Ida, hade fått njuta sin 
middag i fred. När farsgubben skulle visa 
sig, snygg nog att sitta till bords, visste 
ingen. — Men ett, tu, tre, mycket förr än 
man vågat hoppas, uppenbarade sig den 
gode patronen, skinande ren i sitt koppar
röda ostrunda anlete, med vattenkammat 
hår och underbart dammfri. Och, medfö
rande en gäs t, — doktor Hellrich ! — Den
ne föreställdes omedelbart för värdinnan 
och »tösabitarna», som värden kallade Aina 

EN ÅTTIOÅRING. 

I 
Fru Amalia Bergman. 

FRU AMALIA BERGMAN, FÖDD NORÉN, 

fyllde häromdagen 80 år. Dotter av prosten och 

kyrkoherden i Levene församling, Skara stift, Gu
staf Adolf Norén och hans maka Carolina Wetter-

man, gifte hon sig vid 25 års ålder med post

inspektören P. Ch. Bergman i Stockholm. Änka 

1882 förblev hon bofast i huvudstaden tills för 
några år sedan, då hon flyttade till en av sina 

söner på Visingsö, där högtidsdagen firades i all 

stillhet. 

Den vördade gamla äger, trots växande krämpor, 

förmågan att se ljust på tingen. Kroppslig ohälsa 
har ej kunnat försvaga hennes andliga vigör och 

minska hennes varma intresse för vad som till
drar sig i världen. 

En av sönerna är författaren Bo Bergman, den 

framstående lyrikern. Ur hans inom kort utkom

mande nya diktsamling tillåta vi oss låna nedan

stående strofer — en den vackraste hälsning från 

sonen till hans åldrande moder. 

Där landsvägen stryker fram 
med stojande remmalag 
och trötta foror i damm, 
där står en stuga, god dag. 

En gammal fru i sin stol 
på trappan vinkar mig blid. 
God dag, Guds fred, se vad sol 
kring mor i midsommartid ! 

Nu måste vi glädjas blott, 
men säg mig först hur du mår. 
Var vintern tung? Har du fått 
mitt brev? Är din astma svår? 

Jag kippar själv efter luft, 
och tiden trycker mitt blod. 
0, hade jag ditt förnuft, 
din vilja, ditt tålamod! 

Ej år, ej kryckor, ej kval 
ha kuvat din starka själ, 
och ja och nej är ditt tal 
och tyst och lugnt ditt farväl. 
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och Ida, en extra, — och extra utsökt — 
liten tumansmiddag trollades fram i träd-, 
gårdens lindberså, och patronen förklara
de: — 

— »Jo, här kom ju denne herr doktorn 
vankandes över vårat gärde, och såg väl, 
han, hur som vi stog i, karlar och kvinn
folk, — fast I satt här hemma och gömden 
er för skördeandens goda sol! Herr dok
torn fick tröjan, — kavajrocken, vill säga, 
— av sig i rappet och sporde, om han 
kunde va' till någon nytta eller hjälp.» — 

— »En doktor bör ju vara hjälpsam», 
fnittrade Ida. 

— »Jag har blivit trött på a tt lata mig», 
svarade doktorn. 

— »Ni av bröt far!» — sad e fröken Aina 
helt lugnt. Patronen hade emellertid be
gagnat den tvungna pausen till att tömma 
en bägare härlig, svartbrun »dricka». 

— »Gott och väl!» — fortfor han, — 
»våran herr doktor har min själ och liv 
gjort rätt och skäl för sig på marken i 
denna dag. Men, se'n locka' han mig, 
skam till s ägandes, att doppa mig i viken. 
Så nu är vi rena och svultna som små, 
små g lyttingar !» 

Damtrion skrattade samfällt åt husfa
derns rapport. 

— »Det finns här väl bot för», anmärk
te Aina, i det hon ställde f ram en grädd-
tårta med nylagad saftsås. 

— »Ja , nog ska' arbetarna få mat», log 
frun. 

— »Och clryck !» — manade med god
lynt bestämdhet husets herre. 

— »All t vad ni vill!» — instämde ge
målen. 

— »Jo, jag tackar, jag», — sade dok
tor Hellrich och plirade riktigt pojkaktigt 
efter flic korna, som skyndat upp mot köks
gaveln för att hämta kaffet. Tjänstefolket 
hölls ju alltjämt kvar vid utesysslorna. — 
— Ingendera av kusinerna sade någon
ting; båda förtego dock en och samma 
tanke: — det var inte bar a för roskull pa
tron Bramberg fått »denne herr doktorn» 
till skördekarl och »i maten» denna dag! 
Knappt en vecka efter h ans och Idas möte 
i viken! — De hunno tillbaka ned i ber-
sån just l agom för att höra gästen besvara 
de välvilligt ogenerade frågor, som gamla 
frun tydligen överhopat honom med. Hans 
öppenhjärtighet förbluffade dem, ty den 
stred mot allt, vad skvallret och inbillnin
gen låtit dem föreställa sig. Lugnt, för
troendefullt betraktande värdinnan satt han 
där bakåtlutad i trädgårdsstolen och bik
tade: — »nej, jag är inte egentligen ung
karl, fast jag av omständigheternas tvång 
försöker finna mig i den dystra ställningen. 
Jag kan kalla mig änkling — o ch inte änk
ling. Min hustru dog i våras, men vi hade 
varit sk ilda och hon omgift sedan flera år 
tillbaka. Den sorgen, — ty för mig blev 
det dock en sorg, — jämte en del krävan
de arbeten, ja, ett och allt, tvang mig att 
söka en vrå, där jag kunde få hämta mig, 
— häm ta luft för både kropp och själ.» — 

— »J aha ! Jojo, kan väl tänka dä'», — 
menade frun, och tillfogade på sitt under
bart rättframma vis: 

— »Nå, än barna? Jag menar, om herr
skapet — ?» — 

— »Nej, barn hade vi inga.» 
— »O ch frun — doktorinnan — ja, jag 

menar, — fick hon inga se'n heller? Inte 
dä'! — S å, så!» — 

— »H on var alltid klen. Bräcklig, men 
livlig. Och jag är ju en sådan död
dansare!» — sade Hellrich stilla. Fröken 
Aina hade glidit bort, upp i salongen, och 
därifrån kl inga snart tonerna av en gammal 
vals, som hon med förkärlek spelade en 
sådan solfallsstund. — Gam la f run försvann 
åt köksdepartemanget till; supéplikterna 
hägrade redan för hennes trogna sinne. 
Patronen stultade behagligt makligt till käl
laren för att egenhändigt välja och upp-
korka ädel våtvara. Så satt doktorn där, 
— på tu man hand med Ida, som stod 
på andra sidan det jordfasta bordet, ord-

(Forts. sid. 896.) 

Välluktande, bländande vit tvätt med KRISTALLIN TVÄTTMEDEL ; 
f r å n  O L  J E F A B H I K S  A . - B .  U N I O N  -  M A L M Ö  j  
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D E  G R Ö N A  V E C K O R N A  P Å  T O R G E N  
BLAND TORGHANDLARE OCH MÅNGLERSKOR UNDER DEN LIVLIGASTE SÄSONGEN. 

En flicka som tillbragl sin semester vid clt 
torgstånd. Etjes biträde i en frisörsalong, 
tyckte hon man kunde lika gärna stå på 
torget under s in semester som oära på landet: 
»man bleu ju solbränd där också, och frukt 

fick man äta så mycket man ville. .» 

»Får jag en liter av de där 
bären». 

•aeai 

Den älsta på Hötorget: mor Bolilla, född i 
Bleking, är 79 dr gammal, har varit torg-
månglerska pä Hötorget i över AO år och är 
som man ser, en snäll och trevlig gumma. 

mmmm 

& 

wmm 

Säsongens första kål. 

Litet torgpsykologi: den noggranna köparen 
undersöker nästan varje ärtskida, innan hon 

tar den. 

MMÉSspgESi 
, • • " '-1 ! ' H 

Torggummorna handla av varandra, gröu-
saksmånglerskan köper fisk. 

En landsvagn, som vänder hem igen efter 
välförrättat värv. 
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B J Ö R N  B J Ö R N S O N  O C H  H A N S  H E M  
INFÖR ETT BOKEVENEMANG: UTGIVANDET AV BJÖRN BJÖRNSONS MEMOARER. 

' 

Björn Björnson 

Herr och fru Björnson på terrassen i silt hem i München 
med utsikt över /loden Isar. 

SHlliP» .. 
•  ;x:v .v-- .  

Hallen. 

Matsalen. (Samtliga fotos au Fr. Millier.) 

Björn Björnson i sitt a rbetsrum. 

VIKINGALYNNET ÄR ETT SLÄKTMÄRKE INOM 
den Björnsonska familjen, och ingenting är väl naturligare, 
än att avkomlingarna av en urgammal bondeätt, vars anor 
gå tillbaka till hedenhös, skola äga något av ättefädernas 
kynne. Starkast framträdande var detta lynnesdrag hos 
Björnstjerne Björnson, hövdingen och stordiktaren, man
nen av de gigantiska måtten, men det spåras tydligt nog 
också hos hans närmaste förfäder, och det lever också hos 
hans barn. Man behöver endast se Björn Björnson för att 
ordet viking skall springa en på tungan, och lär man känna 
honom en smula, märker man nogsamt, att det just är 
hans ord. Det karaktäriserar honom ypperligt, det ger ho
nom, sådan han är, hetsint och snar att gripa till s värdet, 
men framför allt modig och högsinnad och hjärtegod och 
frihetskär, »en man för sig själv som hans fader var». 

Lusten till faror och färder brann alltid stark hos forn
tidens nordmän, och faror och färder är det gott om också 
i Björn Björnsons liv. Redan som mycket ung kom han 
med i den beryktade Meiningen-truppen, och den teater
skolning, han där fick, var säkert den bästa, som den tiden 
stod att få. Konstens fana hölls högt i den skaran, och 
det fordrades både arbete och begåvning för att bli upp-
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E N  K U R S  
FÖR E)UN AV 

(Forts.) 
DÄ DET ENDAST ÄR LÄKAREN, 

som det tillkommer att föreskriva dylika 
blandningar, anser jag det ej lämpligt att 
här närmare beskriva desamma, men jag 
kan ej underlåta att säga, att smörmjölsväl-
Jingen för många och särskilt för mycket 
små späda barn visat sig som ett synner
ligen lämpligt uppfödningsmedel. Med in
gen annan artificiell näring synes mig re
sultatet av uppfödningen i så hög grad lik
na resultatet av den naturliga uppfödnin
gen som med smörmjölsvälling. Men, som 
sagt, den bör komma till an vändning en
dast efter läkares ordination och under 
övervakning av denne. 

Likaledes bör användningen av alla de 
befintliga och mycket reklamerade prepa
raten för späda barns uppfödning, såsom 
t. ex. Nestlés b arnmjöl, Mellins food m. fl. 
aldrig komma i fråga utan läkares noggran
na föreskrifter och jag varnar i detta sam
manhang för att blint följa de preparaten 
åtföljande användningsföreskrifterna, då 
dessa aldrig kunna taga hänsyn till barnens 
individuella o likheter. 

Flaskors och nappars skötsel. 

Nu några ord om mjölkens förvaring, 
blandningens tillredning o ch förvaring, fla
skornas och napparnas skötsel. 

Jag har förut påpekat, hur viktigt det 
är, att mjölken före blandningarnes till
redande förvaras i täckt kärl och vid låg 
temperatur. Men därav framgår också be
tydelsen av att snart efter mjölkens an
komst till hemmet påbörja blandningarnes 
tillredning. Ty sedan dessa blivit sterili
serade och avkylda till låg temperatur få 
de så förbliva, till dess att de komma till 
användning. 

Vad tillredningen angår, så kokas först 
havrevattnet eller havremjölsvattnet, vari 
den föreskrivna kvantiteten socker upplösts, 
och s edan mjölken tillsatts, uppdelas bland
ningen på det antal flaskor, som skall be
gagnas under närmaste dygnet. Flaskorna 
slutas medelst lätt instoppade bomullssud-
dar eller med vaxat papper, som kvarhål-
les medelst en lätt metallring. Flaskorna 
nedsättas därefter i en kastrull med kallt 
vatten, som upphettas till k okning. Sedan 
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tagen där. Björn Björnson berättade en 
gång om de åren, och nog må tte det varit 
glada år, men också arbetsår i o rdets star
kaste mening. 

Mellan den tiden och nuet ligger en 
lång räcka kamp och arbete med både 
segrar och nederlag, som det inte är min 
mening att försöka skildra. Björn Björn
son kommer själv att i sina memoarer be-, 
rätta därom. Jag skall bara som ram till 
vidstående foton från hans vackra hem i 
München söka ge en bild a v Björn Björn
son som människa. Uppgiften är naturligt
vis alldeles för stor, men jag tröstar mig 
med, att det ges många olika s lag av bil
der, och den här gör inte a nspråk på att 
vara annat än ett amatörfoto. Men även 
sådana kunna ju ha ett visst värde. 

Den ypperlige norske vissångaren H. 
Dahl sade en gång på skämt om Björn 
Björnson, att när han varit tillsammansmed 
någon i tio minuter, vet han, vad den män
niskan är och heter, när hon är född, hen
nes förfäders namn och historia ä nda upp 
till hedenhös och för övrigt allt om henne 
själv, till och med hur många gånger hon 
varit kär och hur pass svårartad varje för
älskelse varit. 

Detta påstående är ju för att tala med 
Mark Twain betydligt överdrivet, men det 
ger i alla fall två starkt framträdande sidor 
hos Björn B jörnson, hans intresse för män
niskor och hans underbara förmåga att se 
rakt igenom a lla förskansningar, som män
niskor bruka bygga upp omkring sitt verk
liga jag. 

Det finns säkerligen inte många, som 
kunna tävla med Björn Björnson, när det 
gäller människointresse. Han tycker om 
att träffa nya människor, och han ger sig 
tid att söka fram det väsentliga hos dem, 
det svårträffbara något, som gör v arje män
niska till en individ för sig. 

Säkerligen bottnar denna aptit på män

vattnet kokat några minuter, släckes el
den under kastrullen, varefter flaskorna 
tämligen snart kunna upptagas ur den
samma för att så hastigt som möjligt — 
under vattenledningen eller i balja med 
ofta ombytt kallt vatten — avkylas och 
placeras sedan å kallt ställe — på is e ller 
i kall källare. Kokningen är knappast så 
viktig som just den hastiga avkylningen 
efter densamma, ty vid kokningen dödas 
de syrebildande bakterierna och det är des
sa, som genom sin s! yrebildning hämma 
utvecklingen av andra skadliga och sjuk-
domsalstrande bakterier, varför dessa se
nare, när de syrebildande bakterierna äro 
dödade, måste hållas i schack genom att 
mjölken avkyles till en så låg temperatur, 
att all bakterieökning omöjliggöres. 

Före flaskans användning måste dess in
nehåll värmas, vilket sker genom att flaskan 
under en eller annan minut nedsättes i 
varmt vatten. Därefter borttages bomulls-
sudden eller det annars brukade medlet 
för flaskans tillslutning och nappen på-
sättes. Efter det att flaskans innehåll för
tärts, avtages nappen, varefter flaskan ren-
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niskor i hans friska tro på det goda och ut
vecklingsdugliga hos dem. Ty en sådan 
tro äger han, och hans hjärta är dessutom 
varmt nog att känna medlidande med de 
stackars söndertrasade nutidsindividerna. 

Hans utomordentliga observationsförmå
ga och hans rika människokännedom hjäl
pa honom också förbi de vanliga misstagen, 
när det gäller att tyda en människogåta. 
Han slipper att tävla me d utanverken, han 
når kärnan lätt nog, och när han finner 
den frisk, är han alltid intresserad av dess 
öde. 

Och Björn Björnson är i sitt människo
studium ingen kräsen skönande. Han är rik 
och varm och god nog att låta sitt intresse 
räcka till också för den enklaste. Jag for 
med honom en dag förra sommaren från 
München och ut till en av sommarbadorter
na ett stycke från staden. Det var trångt 
på tåget, när vi reste hem, och det blev 
ännu besvärligare, när vid en station en 
massa bajersk bondeungdom steg på tå get. 
De lade beslag på varenda millimeters ut
rymme i kupén, och det blev snart lika 
trångt om luften som om platsen. Men 
det hindrade ej Björn Björnson att ögon
blickligen komma i livlig t resonemang med 
de bajerska bondflickorna och bondpoj
karna om alla möjliga saker, som kunde 
intressera dem, och på några minuter var 
han bekant och god vän med så gott som 
hela kupén. 

Samhällsställning och alla dithörande 
ting spela för honom ganska liten roll. 
Det enda, han fordrar, är naturlighet. Det 
äkta attraherar honom all tid, men tillgjord-
het och falskt sken kan få honom att se ut 
som en igelkott även i et t s. k. fint säll
skap. Och när han blir a rg, är han prakt
full. Då lyser vikingalynnet fram, och då 
kan han svära så befriande och övertygan
de som ingen annan i N orden. 

Den viktigaste och vackraste bilden av 

Björn Björnson som människa får man. 
om man får tillfälle att se honom i hans 
hem i München. Där är han sig själv f ullt 
och helt, och ar lyckan god, kan man få 
höra honom berätta något ur sitt v äxlings
rika liv. Det är en upplevelse, som man-
inte lätt glömmer, ty han är en underbar 
berättare. Han kommer en att förgäta tid 
och rum och leva i det, han förtäljer om. 
I sådana stunder är han åter den store 
s k å d e s p e l a r e n - t r o l l k a r l e n ,  s o m  s k ä n k e r  l i 
vets skönhet och rikedom åt allt, h an rör 
vid. 

Scenen har Björn Björnson annars läm
nat för alltid, påstår han, och under det 
sista året har han varit sysselsatt med ned
skrivandet av sina memoarer. Första delen 
är nu färdig och kommer ut i bokhandeln 
under den närmaste tiden. För var och 
en, som har något intresse för de stora 
norrmännen Björnstjerne Björnson och Hen
rik Ibsen samt deras samtid — och vem 
har väl inte det! — böra dessa högin
tressanta skildringar av nordiskt kulturliv 
under ett halvsekel bli en riktig guldgru
va, ty memoarerna äro ingenting mindre 
än ett stycke nordisk kulturhistoria. E>är 
möter läsaren också en intressant bild av 
Björn Björnson som konstnär, och även män
niskan Björn Björnson träder där givetvis 
fram både rikare och fullständigare skild
rad än i en sådan här liten konturskiss. 

Stora män bruka inte vara allt för stora 
som människor, men Björn Björnson hör till 
undantagen i det fallet. Vikingalynnet har 
bevarat hans sinne friskt och ungt genom 
åren och hindrat d en annars så vanliga allt
för starka koncentreringen kring det egna 
jaget. Han äger i h ög grad, vad de flesta 
människor sakna, blick för proportioner, 
och han överdriver inte sina egna. I det 
fallet som i så många andra är han alltså, 
sin store faders store son. 

GUNNAR HEDE. 

CREME DE CHOLEPALMiNEjygnggrons Bordsenao 
A n t i s e p t i s k a  h u d m e d e l ,  sàljes å apotek, av parfym-, speceri-, sy-j 

behörs- och färghandlare, perukmakare m. fl. i tuber à Kr. 1 .— och 60 öre. j är marknadens förnämsta. Gör import obehövlig. 

I  B A R N A V Å R D  
DR ARTHUR FÜRSTENBERG . 
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VANISHING HUDCREAM 

Jirfuåce.t: 
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n« r O osiUl, överansträng
ning och sömnlöshet.«\» 
ww«w/:HfK iwn-i: 

A.ß. PHARMACIA,Stockholm 

göres genom att fyllas med friskt vatten 
och invändigt borstas och får sedan stå 
fylld med vatten, försatt med litet soda. 
Innan flaskan på nytt skall a nvändas, ren-
göres den åter noga eller också kokas den 
i vattenbad. Nappen tvättas väl efter an
vändningen och borstas noga såväl på in-
som utsidan med rent vatten och tvål och 
förvaras torr i s lutet kärl, sedan den väl 
avsköljts och torkats. 

När böra flaskbarnen få blandad diet? 

Vi skola nu antaga, att barnet får t. ex. 
en blandning lika delar havrevatten och 
mjölk, tillsatt med socker och det blir då 
fråga, när denna blandning skall ökas i 
styrka, d. v. s. när mjölkmängden skall 
ökas i förhållande till mängden havrevat
ten. I stort sett kan denna fråga så be
svaras, att blandningens styrka ökas, när 
barnet icke ökar i vikt, trots att det väl 
fördrager sin föda. Detta naturligtvis un
der den förutsättningen, att mängden av 
födan är tillräcklig. När det gällde upp
födningen vid bröstet, nämnde jag, att bar
net i allmänhet har behov av c:a 150 
gram föda per kilo per dygn. Barnet 
har i allmänhet behov av ungefär samma 
mängd artificiell föda. Det blir således ej 
så svårt att fastställa den mängd av bland
ningen, barnet bör erhålla i v arje mål, då 
man även för de artificiellt uppfödda fixe
rat målens antal till 5 per dygn. Endast 
de allra minsta kunna komma i åtnjutan
de av 6 måltider och i sär skilda fall kan 
läkaren föreskriva ännu flera. Det är själv
klart, att det är ännu viktigare att noga 
hålla på de reglementerade 4 timmarne 
mellan mål en, när det gäller d en artificiella 
uppfödningen än när frågan var om den 
lätt fördragna naturliga. 

Vi skola nu antaga, att vi hava ett arti
ficiellt uppfött barn att vårda, som får en 
blandning av t. ex. 2 delar mjölk och 
i del havremjölsvatten, tillsatt med soc
ker. När bör detta barn erhålla något 
annat än denna mjölkföda? Erfarenheten 
har lärt oss, att barnen vid 6 à 7 månaders 
ålder ha behov av att erhålla något an
nat än denna ständigt väl steriliserade 
mjölkmat och det är därför, som man vid 
denna tidpunkt i barnens liv s ätter in litet 
vegetabilisk föda och litet frukt i form 
av puré på grönsaker — potatis, spenat, 
morötter, blomkål — och puré på frukt, 
antingen kokt eller skrapad rå frukt — 
äpplen, päron, bananer. Först mot första 
levnadsårets slut kan barnet tillgodogöra 
sig smörgåsmat och gör då helst början 
med tunnrån och smör eller vitt bröd med 
smör. Ungefär vid samma tidpunkt kan 
man tillsätta ägg till födan och detta i 
olika former, såsom äggulor, äggstanning 
eller äggröra. Buljong, som visserligen icke 
innehåller någon näring, men genom sin 
halt av salter och ' smakämnen gör barnet 
nytta, kan redan bjudas barnet en eller 
annan gång, när det nått en ålder av 7 
à 8 månader. Saftsoppa, saftkräm, mjöl
puddingar med saftsås komplettera mat
sedeln för barnet mot första levnadsårets 
slut. Man har då så många födoämnen 
och rätter till sitt förfogande, att det icke 
yppar sig någon svårighet att uppgöra en 
omväxlande och efter barnets speciella 
smak lämpad matsedel. Samtidigt som 
matsedeln riktats med nya rätter, inskrän-
kes mjölkmängden, så att den mot första 
årets slut icke uppgår till mer än c:a 
700 gram. Allt efter barnets framskridande 
ålder har mjölken blivit m indre och mindre 
spädd, så att den kunnat givas ospädd, 
när barnet hunnit in i första levnadsårets 
fjärde kvartal. 

(Forts.) 

Tveka ej i valet av tvål 

&  n *  
v AMtf&àôioqk I 

WStm ' »•»*'• fsnu WM 

utan köp 

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

a r  m y c k e t  o m f x i c k f c u  

"3/4 kg. cvsk " 
ChokCad. encCasf 

Konfekt 4:70 kr. 

Marme/ad per ask 
till landsorlen fraktfritt 5:20 kr. pr.ask rekommenderas. 

PERCY F. LUCK & Ci 

^ Mitt emot 
PALACE 
HOTELL 

loi. 

13150 
Konstslöjden 

Södra Hamngatan 45, Göteborg. 
Hemvävda mattor, möbeltyger, 
gardiner, Dalavävnader, spetsar, 

smide och nationaldräkter 

Çcler gamfa hatt Blir som ny 
då ni låter pressa, fär
ga eller tvätta den, 
pris från kr. 3 : — till 
4: 50 -f- p orto fritt em
ballage. Begär illustra
tion å de sista model
lerna. 

Göteborgs Hattfabrik 
1 :sta Långgatan 27. Tel. 208 65. 
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3 0  å r i g  E r f a r e n h e t  

Dr. Hommel" 
Hämatogen! 
Det bästa blodbildande 

Kraf 8änedl8@6 
för barn och vuxna i alla åldrar. 

AKtiengesellschaft Hommel'* Haematogen, Zürich. 

Generalagenter för Sverige: 
Apotekarnes Droghandels Aktiebolag, Göteborg o. Stockho m 
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höranda affärer-

Då alla husmödrar erkänna at t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 
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j Av SA NGALLA the 
i rekommendera vi våra kända märken 

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

i originalförpackningar. 

f PERCY R LUCK «. Co. 
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T v ä t t p u l v e r  

"WEBE" 
är ingen nyhet — utan ett gammalt beprövat 

och omtyckt tvättmedel 

Begär provpaket Irin någon av vira butiker. 

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

W I L H .  B E C K E R  
S T O C K H O LM © 

V #  

a  
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&  

Giv barnen Jamaica-bananer! 

Sköldpaddkammen 

(Forts. fr. sid. 891.) 

nande glas och assietter. Han betraktade 
henne prövande. 

— »Ni fann sköldpaddskammen?» — 
sade han dämpat. Ida spratt till, men be
härskade sig och lade hastigt handen på 
sitt burriga, bronsbruna hår. 

— »Ja tack !» — svarade hon, i sin 
bryddhet, helt snävt: — »den var inte alls 
tappad!» — 

— »Nå » — sade han lugnt, — »ingen 
skada skedd!» — Den kvinna, Knut Hell-
rich kallat sin hustru, hade varit ett vac
kert, bortskämt, hjälplöst barn, slav av 
sina nycker, sina nerver och sin fantastiska 
obeständighet. Länge hade ej han, den 
litet kärve och torre, pliktdyrkande man
nen, lyckats hålla henne fast. Men i hans 
känslovärld, dold för de flesta även bland 
hans få, närmare umgängesvänner, bibe
höll den f. d. hustrun mot hans vilja en 
avgudad härskarinnas suveränitet. Ända 
tills nu, — tills han, mitt i den rama kust-
enslighet, han uppletat, halvt i tanklöshet, 
träffat Aina Bramberg. 

— Efte r den improviserade skördefesten 
var han ofta patronens frivillige arbetare 
och gäst. Helt naturligt även i frånvaron 
det stående samtalsämnet på Tångvalla. 
Det senare blev han även en afton, då 
flickorna återkommit från st ationen, där de 
hämtat post, och tillfälligtvis rå kat doktorn 
i samma ärende. 

— »Han måste resa nu snart», förkun
nade Ida med väl spelad likgiltighet. De 
gamla beklagade nyheten och särskilt pa
tronen överflödade av beröm om Hellrich. 

— »Ja, men» — undslapp det oväntat 
hans fru: — »jag kan inte med, att han 
varit gift och skild! Så'nt är aldrig ens 
fel». — Till fars och mors och, ej minst 
kusin Idas, oerhörda förvåning, genmälte 
plötsligt Aina, ej utan hetta: 

—»Mor! Aldrig säga aldrig — om det 
man inte vet.» — Man hade väl aldrig 
hört på maken! Aina, den stillsamma, 
blida, mönstergillt dotterliga Aina! Gum
man Brambergs häpnad förbyttes i ovan 
hast till indignation: 

— »Vet?» — gentog hon strängt: — 
»precis so m om du skulle u nderstå dej att 
veta någo t om doktor Hellrich, — som inte 
vi, som inte mor vet —!» — 

Aina teg och gick utan kväll svärd upp 
till sitt och Idas lilla vindsrum. Ida fann 
henne till s ängs, verkligt eller l åtsat i djup 
sömn. Hon störde ej sin kusin. Det syskon
lika förtroendet dem emellan hade sedan 
någon tid, — de visste så väl. sedan vil
ken dag! — upphört. Och båda anade 
med instinktiv, fastän hemlig visshet, att 
den andra älskade doktor Kniat Hellrich. 
Men lilla Ida kunde inte ens ana, att me
dan hon hämtat posten, och Aina hållit 
hästen fö r kärran, hade doktorn med han
den på Ainas friat och fått »ja.» — 

Uppståndelse blev det. på Tångvalla 
gård. Dess gamla patronessa hade efter 
en kort, men hård dust fått vika för ma
kens och enda barnets övermakt, och så 
var en vacker dag »den frä mmande herrn» 
fästman i villan bakom häcken. Han hade 
i Aina mött en fullkomlig kontrast till den 
stackars hädangångna hustrun, — men att 
det allvar, den sunda ärlighet som i vac
ker självklarhet präglade hans fästmö, att 
den ej uteslöt andra små egenskaper och 
möjligheter, varsnade han i tid och var 
undergivet nöjd ändå. Hon hade själv i 
Idas närvaro och med Idas bifall bekänt 

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

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

l igger 
hennes charm? 

Har Ni ute i livet kunnat undgå lägga märke till 
här illustrerade företeelse? Blickarna dragas oemot
ståndligt till e n charmant kvinna, varhälst hon upp
träder. 

Men vari ligger då hennes charm? 
Utoin naturliga förutsättningar i övrigt har man som 

en grundbetingelse att söka denna i hennes vackra hy. 
Om denna saknades, skulle den nu beundrade gå 
ganska obemärkt. Hon har emellertid sitt obestrid
liga företräde, beroende på, att hon med tjänliga 
medel ägnat huden den omsorgsfulla vård, soin den 
kräver för att hålla sig mjuk och ungdomligt fraich. 

I F. Paulis Ovicula(ägg)=Tvål 
finner Afi det medel, som återger huden dess spänstighet, 

om denna genom olämplig behandling förlorats, och som 

sedan åt densamma bevarar friskhet och. ungdomlig färg, 

ännu vid de år, då. åldern där brukat sätta sina spår. 

deras vadhållning om att lura honom till 
presentation. — 

— »Kammen vann jag i al la fall», skrat
tade Ida: »äkta s köldpadd, med pärlor i». 
— Men hon sänkte ögonen för att dölja 
ett par andra, stora, förrädiska pärlor. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 887.) 

buljong, salt, socker, vitpeppar. — I soppskålen: 1 
äggula, 2—3 msk. grädde. 

Tomaterna brytas sönder, och löken grovhackas. 
Kokas mjukt med helt litet vatten (omkr. YA lit.) 
och passeras. Smör och mjöl fräsas, det passerade 
nedvispas småningom, och den kokande buljongen 
tillsättes litet åt gången. Soppan får koka några 
min., avsmakas med kryddor och hälles under 
kraftig vispning i den värmda soppskålen, i vilken 
förut vispats äggulan och grädden. Serveras med 
ugnsrostade ostsmörgåsar eller stekt bröd. 

Bruna Sarahs äpplekaka (för 6 pers.). — V/2 
lit. äpplen, V/ del. strösocker, 2^ del. stötbröd 
(torkade brödkanter, knäckebrödsrcster o. dyl.), 
omkr. 34 del. smält smör, saften och rivna skalet 
av X ci tron, i liten msk. fast smör. 

Äpplena, som böra vara lösa, skalas tunnt och 
skäras i tunna skivor, varvid kärnhuset ej får med
följa. En eldfast form smörjes med smör och be
strös med stötbröd och socker. I botten lägges ett 
lager äppleskivor, som bestänkas med citronsaft 
och beströs med litet rivet citronskal. Därpå strös 
sammanblandat socker och stötbröd som begjutes 
med litet smält smör, och därpå kommer åter ett 
lager med äppleskivor, begjutna med citronsaft etc. 
Sä fortsättes varv efter varv tills formen är fylld 
och hårt packad, eller omkr. 4—5 varv av äpplen 
och bröd- och sockerblandningen. Översta varvet 
skall vara bröd och socker och över detta fördelas 

det kalla smöret i små flockar. Formen införes i 
god ugnsvärme, där anrättningen får steka tills 
äpplena äro möra och det hela sammansmält. Ser
veras varm i formen. 

Kolja stuvad med grönsaker (för 6 pers.). — 
Omkr. i Y kg. kolja, i Y* msk. salt, V/ msk. ätti
ka, vatten. — Till stuvningen: 4—5 med elstora mo
rötter, 3 dito palsternackor, 1 medelstort blomkåls
huvud, i—2 purjolökar, 1 stor msk. smör, 3 msk. 
mjöl, fisk- och grönsaksspad, salt, vitpeppar, soc
ker (Y tsk.), 2—4 msk. grädde, (1 äggula). 

Koljan urtages, skölj es under rinnande vatten, 
ingnides med saltet och ättikan och får ligga 1—2 
tim. Den avtorkas därefter med mjukt papper 
eller fiskduk och kokas sakta i litet vatten, blott 
tillsatt med en ringa saltmängd. Fisken upptages 
och befrias, medan den ännu är varm, från skinn 
och ben, varvid tillses att bitarna bliva så rediga 
som möjligt. Rötterna ansas och skäras i tämligen 
breda strimlor. Blomkålen delas i klyftor, och 
purjon skares tvärs över i långa stycken, som itu-
delas. Samtliga vegetabilier kokas tillsammans i 
saltat vatten. Kort spad ! Smöret och mjölet frä
sas, fisk- och grönsaksspad påspädes till lagom 
stuvningstjocklck, och redningen får koka några få 
min. Grönsakerna iläggas och stuvningen avsma
kas med kryddor. Sist ilägges varsamt den urbc-
nade fisken, varefter grädden, denna om så önskas, 
tillsatt med 1 äggula varsamt iblandas. Stuvningen 
upplägges inom en rand av vackert kokta potatisar 
och serveras varm. 

Fårstimbal med grönsaker (för 6 pers.) — 4 
hekto benfritt oxkött, 1 hekto dito färskt kött, 
i—2 ägg, 4—5 msk. vetemjöl, salt, vitpeppar, 3—4 
del. gräddmjölk, — några jämnstora morötter, om
kring YA kg. turska bönor, 4—5 purjolökar. 

Köttet och fläsket tvättas i en duk, vriden i hett 
vatten, och d rives 4—5 gg- genom köttkvarn. Fär
sen arbetas sedan kraftigt med träsked under det 
att mjölken, vispad med äggulorna småningom till
sättes tillika med mjölet. Färsen arbetas minst 20 
min., eller tills det "smäller" i den, då den av
smakas med salt och peppar. Sist tillsättas <le till 

hårt skum slagna vitorna. — Grönsakerna ansas, 
morötterna skäras längs efter i skivor och bönor
na rensas och skäras lika långa som morötterna 
medan det vita av purjon får vara helt. Alla grön
sakerna få en hastig förvällning i saltat vatten, 
men få knappast bliva mjuka. — En stor brödform 
eller annan lämplig slät form smörjes lätt med 
smör och beklädes i botten och på sidor tätt med 
morotsskivorna, bönorna och de halverade purjo
lökarne. Hälften av färsen ilägges och därpå res
ten av köttfärsen. Formen överbindes med smort 
papper, och puddingen får koka i vattenbad pa 
spisen V/—2 tim. Puddingen uppstjälpes och ser
veras med den sky, som bildats i formen, vilken 
— skyn — avredes med /i msk. smör, samman
blandat med i—2 msk. mjöl, varefter såsen utökas 
med något av grönsaksspadet. 

Anm. I stället för att kokas på spisen, kan pud
dingen kokas i ugn, då den ej överbindes med 
papper utan förses med ett lämpligt lock, som fullt 
täcker den. 

Risrand med fruktkompott (för 6 pers.). Knappt 
2 del. carolinarisgryn, 34 'it. vatten, i liten msk. 
god sirap, Vi lit. kokande gräddmjölk, Y* del. soc
ker, 15 hackade sötmandlar, V/2 msk. potatismjöl, 
2 del. vatten. — Kompott av äpplen och päron. 

Risgynen skållas i hett vatten och få koka i det 
avmätta vattnet 10 min., då den kokande grädd-
mjölken påspädes. Gröten får koka tills grynen 
äro mjuka, dock få de ej gå sönder. Socker och 
s i rap  _  god sådan! — tillsättas jämte de skållade 
finhackade sötmandlarne, och gröten avredes med 
potatismjölet, utrört i det kalla vattnet. Gröten 
får sedan under omröring koka 3—4 min., varefter 
den uppslås i en vattensköljd, sockrad hål form. 
Uppstjälpes efter 2—3 tim. Inuti ringen lägges 
enkel kompott av vad slag som är tillgänglig. 

Obs.! Det vore ett misstag att utesluta sirapen 
och ersätta denna med socker; såväl anrättningens 
färg som smak vinner på att den lilla sirapsmäng
den tages, n. b. om sirapen är av prima slag. 

Mäiä n B •• Q Vackra modeller.: H Ett gediget och billigt praktverk mm 

D L C K Bästa utförande.; Carl L arssons: Svenska kvinnan genonscklen. 
C A R L 9 S O N  &  R E I C K E ,  Mö b l e r i n g s a f f ä r ;  • Rekv. direkt fr, Iduns Exp, Sthlm. Fraktfritt Kr. 
Etabl. 1891 Sibyllegatan 19 - Stockholm. Etabl. 1891 ; 
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t a  P R I S T Ä V L I N G .  
Två nötter att KnäcKa; 50 Kr onor att vinna. 

270 moHI™mîrS"mti°nS
1

f0reni,"8ar ' vârt  ,and har var  "ch en i medeltal 
mirrarinÎÎÎ™Li0? ' C,?Sa f?r«:n,nBar göra sina inköp ej blott av K. F:s 
„'K ', „nnttV J av,ni moJ''Sa andra varor. På dessa föreningars verk-
nrh s « t ti ctt  överskott på 32 kronor 92 öre per medlem, 
och detta overskott blev m edlemmarnas egendom. 

-ii"- j myc- PenKar besparades då, tack vare konsumtionsföreningarna, 
åt alla de organiserade konsumenterna? 

• m T1?" växlade denna summa i enkronor och stoppade dem i en 
jättestor sparbössa, hur länge skulle man då få hålla pä, om man hann med 
att stoppa ned sex slantar i minuten? 

Svaren torde märkas: "K. F:s margarin" och senast 14 dagar efter d etta 
nummers datum vara insända till KOOPERATIVA FÖRBUNDET, Stockholm I. 

Första öppnade rätta lösning belönas med 50 kr., varjämte även ett antal 
extrapris utdelas. Tävlingens resultat meddelas i Idun. 

Illlllllllinillll HUMUM   

I V ill Ni Köpa bra och billigt? i 
jj Urklipp, ifyll och insänd denna kupong i öppet kuvert, frankerat jj 
: med 5 öre. |  

Åhlén & Holm, Stockholm. 
jj Sänd mig genast Eder stora huvudkatalog N :r 84 för hösten och i 
E vintern, omfattande tusentals artiklar i ma nufakturer, korta varor m. m. = 
E JaK förbehåller mig att få katalogen gratis och fullständigt portofritt. = 

: Namn: : 

E Bostad: jj 

: Postadress : = 

nimm 1111111111111111111111111111111111111111111 ••iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiii ii in 11 iiiimiiiiiimimiimiiiiiiic 

Den sparsamme 
ser efter om kostymen ell er 
klädningen är värd att ke
miskt tvättas eller färgas 

hos 

Jkönfäryeri' & TCerru 
(Jvättanstalt, Göteborg 

f^UNGL. HOVLEVERANTÖR 

O. 
Höganäs Lerkärl 

i parti o\ minut till bruks
priser från lager hos 

WAHLIN ® C:o, StocKholm 
Huvudkontor: Arsenalsg. 2» 

Avd.-k on t or och upplag: 
Söder Mälarstrand 15—17 

Telefoner: 
Riks 846, 695, 524«, 5269 
Sthlmstel. Korr 7596, 7597 

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. 

NISSENS 
CHOKLAD • KO NFEKT 
LATCRITZ • KARAMELLER 

Spécialité: 
MISSEMS BRÖST-
KAFW^ELLER-

|Ti 1 fs» i» beställas eller köpas billigast fr. 
4 oss. Begär vår lllustr. priskur 

Arvika Spinneri o. V ävnadsaffär, 
Oxtorgsgatan 9 A - Stockholm. 

SOLO'MFFI 

A». MAIMÖ 
KArrtKOMPANI 

*« Dt r tXitA 

O T T O M A N E R  
i" PABAN, Stjärng. 5 (i/tv. Odenplan)Sthlm 

i A 

1  V ï  K  A  Y  A W  

MAAGj4/9/A srxtc/rsrozAf* 

Den nya teatersäsongen. 
(Forts. fr. sid. 88i.) 

senare och de tomma platserna skola bli 
undantag. 

Åter stå vi inför en ny säsong. Den lo
var mycket i k onstnärligt avseende. Alla 
säsonger börja för övrigt med vackra löf
ten. Nu hoppas vi på deras uppfyllelse. 
Vi hoppas det för konstens egen skull, för 
skådespelarnes och för publikens, som visst 
inte är så ytlig som det påstås. Den vill 
nog skratta på teatern, men den vill oc kså 
gripas och lyftas av stora tankar, av äkta 
poesi. — — 

Säsongen har alltså börjat. Och hur den 
börjat framgår av recensionerna som åter
finnas här nedan. 

Svenska teatern inleder det nya spelåret på ett 
verkligt lysande sätt. Och ljuset utströmmar från 
Shaksperes evigt unga Hamlet, nu utförd av hr 
Iiigolf Schanche, den norske gästen, som hr Ranft 
med vanlig påpasslighet försäkrat sig om. 

Det låg verklig spänning över premiären, man 
väntade sig något utomordentligt av den unge konst
nären, som tidigare kommit det kräsna Köpenhamn 
att göra knäfall för hans Hamlet-tolkning. Nu kun
na stockholmarna av uppriktig övertygelse göra 
detsamma, ty hr Schanches Hamlet är icke blott 
ett tekniskt mästerverk av skådespelarkonst utan en 
genial analys av den vittomspännande människosjäl 
som genom tiderna kämpar sin kamp mot våld, 
hyckleri, egoism och orättfärdighet för att själv gå 
under genom sitt rättfärdighetspatos. 

De första scenerna gâvo ett något odeciderat in
tryck — man såg en ung asket, alltför känslig, med 
tårar i rösten. Men hur snabbt han växte under 
spelets gång! Dessa unga senor spändes, de sorgsna 
ögonen blixtrade av ironi och målmedveten kraft, 
ansiktet fick en sällsam skönhet och stämman tol
kade -de snabba skiftande själsrörelserna med en 
intensitet och en lössläppthet i klangen, som på en 
gång var konstnärlig deklamation och livets egen 
fria rytm. Att påpeka det geniala i tolkningen av 
enskilda scener, den skarpa människokännedom som 
röjdes i vissa mimiska skiftningar och i vissa re
plikers betoning skulle bli för långt, allra helst som 
hela framställningen bars av ett sprakande liv. 

Alltnog: den norske konstnären segrade med ens 
och fullständigt. 

Om de många övriga rollerna är föga att säga. 
Fröken Inga Tidblad prövar sina ännu outvecklade 
krafter som Ofelia. Det blir mest elevuppvisning. 
Apparitionen passar nog för den skira, barnaljuva 
Of eliagestalten men spelet och framför allt talet 
verkar läxa. Herr Hedqvist, konungen, och fru 
Erastoff, drottningen, äro ett ståtligt furstepar, 
herr Johansson en roligt fjantig Polonins, medan hr 
Björnes Horatio är så diskret, att man knappast 
märker honom. Däremot väsnas Laertes represen
tant över hövan. Det är tydligt att han ej varit 
närvarande, när Hamlet höll det visa talet till skå
despelarna. 

Den sceniska ramen består huvudsakligen av dra-
perier. Och jag är övertygad att ingen saknar den 
rika dekorativa utstyrseln. Hamletgestalten samlar 
allt intresse omkring sig. 

* 

Franz Molnårs treaktskomedi "Svanen" på Dra
matiska teatern är ett säsongstycke, lämpligt att 
spelas i brytningen mellan eftersommar och höst. 
Redan titeln frammanar synen av en blank slotts
kanal mellan lummiga jätteträd, där vita svanor 
t3'st glida fram, "kryssande efter gunst och bröd". 

Här är svanen en prinsessa, fager och stolt, 
och om hon inte bokstavligt talat kryssar efter 
gunst och bröd, så åtrår hon i varje fall en prins 
för att med honom få bestiga en tron och bli d rott
ning. Men fastän prinsen gästar hennes mors 
vackra slott och dagligen ser den vackra Alexan
dra för sina furstliga ögon, är han förvånande 
likgiltig för prinsessans tjusande väsen. Modern 
som ängslas ända till hysteri, över att förbindel
sen ej skall bli av, befaller dottern att — natur
ligtvis med iakttagande av all möjlig etikett och 
takt — göra en ung informator, som undervisar 
hennes yngre bröder, kär i sig, i den genomskin
liga avsikten att väcka prinsens svartsjuka. 

Planen genomföres, men blir en lek med elden, 
som grundligt bränner både prinsessan och infor
matorn. Den senare flyr emellertid slottet, efter 
att ha fått uttala några beska sanningar om fur
stars bristande förståelse av människovärdet; och 
prinsessan, som ctt ögonblick satt sig över rang 
och konvenans och känt sin själ fri och sitt hjärta 
varmt, tar ånyo på sig etikettens tvångströja och 
ingår ett känslofritt äktenskap med prinsen. 

Komedien är klokt byggd och företer en lagom 
blandning av ironi och sentiment. Tar man den 
från rätta sidan, d. v. s. som ett behagligt förströ-
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Världsmärket bland fickur 
6,000,000 Omega-ur i bruk. 

Aug. Försters 
Flyglar och Planlnon 

Hlrschs Planomagasin. 
CEDERGREN & MÖLLER 

Regeringsgatan 26, Stockholm 

BALANSMOTORN ' ' 
ARCHtMFDES 
hävdar fortfarande 
si t anseende såsom 
mar knadens främsta 
utombordsmotor. 

Piis från kr, 475 i—. 

olagei^JJrcfimedes 
Sundbyberg 

Warringtor. , 
CROSFIELL1 i 

CRESCENT XVlE 
Oöverträffad vid tvätt av 

såväl tjockaste ylle som 

finaste linne. 

Spirellakorsetten! 
Stilfull — Bekväm — Ekonomisk 

1 års garanti. 
Beställningar mottagas av 

FRU VAHLBORG PETERS, 
Villa Högalid, Lunden, Bjelkegatr.: 

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

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

m mansatt konc. växt 
näringssalt. Erhålles på bleckburk 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Keir.i-
kaliehandlare. 

OTTOMANER 
Förmånliga betalningsvillkor 

THORVALO OLSEN, Blecktornsgränd 6, S tocUolm 
Allm. Tel. Söder 9851. 
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ccA oUm 

cvriMar. 

BEGÄR VAR KATALOG NV W 
HUGO 5VEN550N & L9 

GOmBORÛ 



Nyjp.l 

! varje svenskt hem och i varje 
svensk skola böra Husqvarna-
maskinerna vara självskrivna. 

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. 

Emaljerade 
Grytor 

sforkasfochvackrarf, 
«toc K HCL*/ GÖTEBORG 
DaOTTNTMSOA^ " fAAÛA!>IN$CAI.i% 

KOCKÜMS"JERNVERK. KA'LLINGE 

SVEIDlESm«© 
var den stora andeskådaren. 
Hans siarblick trängde in i tin-
ens innersta väsen och syn-
retsen begränsades icke av "tid 

och ruin. Han säg klart vad 
som varit och vad som skulle 
bliva. Medan vår blick endast 
ser vad som är och allt annat 
skymtar som dröm, fantasi, 
aning, tedde sig tingen och hän 
delserna för honom som verk
ligheten Han behövde icke som 
vi fråga vad framtiden bar i 
sitt sköte, ty vardandet var ho
nom som en uppslagen bok. 
Händelserna i deras mångfald 
liknade de växlande bilderna i 
ett kaleidoskop; han kunde låta 
utvecklingen utspela sig fram-
cller baklänges allt eftersom det 
roade honom. Hans verk visa, 
att han endast intresserade sig 
för de högsta tingen, men om 
han velat, skulle lian säkert ha 
kunnat förutsäga vilken sko
kräm, som svenskarna skulle 
komma att använda under det 
tjugonde seklet. Hans öga ha
de då fängslats av den under
bara, varaktiga glans, som Vi
king skokräm kan ge åt alla 
skodon och han skulle ha skri
vit: Seende såg jag Viking sko-
kräm tagande loven av al la an
dra skoputsningsmedel, givande 
skodonen solens blänkande 

fçlans fröjdande jordiska ögon, 
levarandé lädrets yta, brukat, 

älskat och jämte glansborsten 
Viking ansett som hemmens 
skatt. 

KOM I HÄG 
att alla reservoirpennor lagas och re-
turneras omgående, då de insändas till 

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

elsestycke, utan större litterära kvalifikationer, gör 
man både sig själv och pjäsen en tjänst. . 

Angående utförandet kommer fru Zanderhohns 
prinsessan Alexandra in som god etta, för att tala 
i sportstil. Rollen är ganska kinkig och ligger nå
got på sidan om skådespelerskans egentliga om
råde. Men icke f örty blir såväl det stela, hoffähiga, 
som ock det vaknande rebelliska lynnet och under
strömmen av pulserande känsla utmärkt betonat. 
Hr Kåge är smålustig som prinsen, ett stycke uni
formerad mannekäng med klichéfraserna ständigt 
redo på tungan. Prisscssan-modcrn, fru Appel-
berg^ markerar väl starkt sitt uppskakade sinnes
tillstånd, hr Bergvall har informatorn på sin lott 
och skämmer ej bort uppgiften; ung manlighet kan 
knappast verka mera övertygande, men en bunden 
lidelse behöver ej vara så inkapslad. Unna en stor 
flamma att slå upp någon gång! Hr Olssons fa-
derlige abbot med sin fina humor gör god verkan 
i ensemblen, likaså fru Håkansson, vars käcka 
prinsessan Dominika sveper som ett friskt luftdrag 
genom den kvava hovatmosfären. 

* 

Vasateatcrn inleder spelårct med ett svenskt lust
spel "Moderna fruar", av Algot Sandberg, den av
lidne författarens sista dramatiska arbete. Det är 
skilsmässoepidemien, som utgör temat, och stycket 
avhånar drastiskt och roligt den unga stockholms
fruns benägenhet för att byta män. Första akten 
verkar dock alltför onaturlig genom den lättvindig
het varmed makarna komma överens om att skil
jas, och med allt erkännande av det komiska i efter
trädarens entré hos mannen och hustrun, måste 
man reagera mot överdriften, eftersom akten cj har 
farsens groteska karaktär utan närmar sig den 
lustspelsartade komedien. Men i andra akten repa
reras felet; den är verkligt rolig och har förträff
liga dramatiska poänger. Sista akten avslöjar den 
separerande fruns brist på logik i tanke och hand
ling under hennes förtvivlade ansträngningar att 
återgå från älskaren till mannen. Naturligtvis lyc
kas hon. Männen måste alltid vara eftergivna kräk 
— på scenen. Det vore bedrövligt om de i en lik
nande situation betedde sig lika fåraktigt i verk
ligheten. 

Spelet går flott. 
Stor honnör för fru Sahlin, som med spiritua

litet utför rollen av en ung fru, vilken föraktar 
och gisslar sina gifta medsystrars flyktighet på det 
erotiska området. Men det var inkonsekvent av 
författaren att låta en så rasande klok kvinna äkta 
en narr. 

Narren har emellertid en lyckat komisk fram-
ställare i herr Adolfsson. Som influensapatient är 
han obetalbar. Fru Envall, herrar IVidesledt och 
Riégo utmärka sig fördelaktigt i de ö vriga rollerna. 

ARIEL. 
* 

Oscarsteatern öppnade den nya säsongen på ett 
mycket lovande sätt. Eduard Künneckes operett 
"Kusinen från Batavia" har cn trevlig, stundom 
spirituell musik, uppslaget för handlingen är i-oligt 
och utnyttjas väl. Den tyske gästen Karl Ceppert 
spelar med en verksam torr humor. Övriga rollinne
havare, Margit Rosengren, hr Ottoson, Axel Ringvall, 
Emma Meissner m. fl. spelade med det humör, som 
en återgång till arbetet under så angenäma former 
bör skänka. 

Södra Teatern har inlett spelåret med en pjäs 
av Ernst Fastbom, "Vackre Richard". Det där vissa 
ärliga, gedigna, som man så ofta möter i svenska 
pjäser och framför allt svensk film, å terfinner man 
i Fastboms pjäs. Här möter en svensk publik kon
flikter, som ligga inom dess egen borgerliga sfär, 
den befinner sig i en svensk småborgerlig miljö, som 
både författaren och publiken känna till. Skada 
bara att sista akten icke stod i jämnhöjd med de 
två andra. Den hölls nere av upprepningar och lon-
görcr. Hade författaren där tröttnat, eller inte hun
nit med vad han åsyftat för alla sina andra göro-
mål — sådant händer ju också lätt svenska förfat
tare. 

Nu har ju också Södra Teatern en ensemble, som 
ypperligt förmår att ge liv och anda åt en 
folkpjäs. Främst bör nämnas Sigurd Wallen, som 
utmärkt återgav en "Kryddkrafsares" blonda he
derlighet och humor, småroliga kryddkrämarfaso-
ner och snabba Stockholms jargon. 

T. 

Det finnes åtskilliga slag av kvinnlig rodnad. 
Där är den grova tegelrodnaden. Det är den ro
manförfattarna alltid hava tillräckligt av, när de 
låta sina hjältinnor rodna vid alla tillfällen. Där 
är den fina rodnad, som är andens morgonrodnad, 
hos en ung flicka är den oskattbar. Den flyktiga 
rodnad, som följer en lycklig idé, är skön hos man
nen, skönare hos ynglingen, förtjusande hos kvin
nan. Det är glimt av ljuset, andens kornblixt. Den 
är skönast hos ynglingen, förtjusande hos flickan, 
emedan den visar sig i sin jungfrulighet, och där
för har den också överraskningens blygsamhet. Ju 
äldre man blir desto mer försvinner denna rodnad. 

SÖREN KIERKEGAARD. 

Prisnedsättnins! 

Nujol 
Från 1 Sept. är 
priset nedsatt 

till 

flaska kr.5|5 

V, flaska kr.335 

NUJOL förordas av läkare sftsom e tt 
medel mot förstoppning och tr ög mage. 
Sårskilt lilmpligt för barn och äldre. 

Finnes på alla apotek. 

&*Sfa 

f l a a r l e m s ^ a  

ölorDsferlölsar 

Alltigenom svenska samt trots sitt billiga pris i kvalitet 
v överlägsna de bästa utländska äro 

i rikhalt iga sortiment 

för drivning i rum 

o c h  f r i p l a n t e r i n g  

Priskurant sändes på 

b e g ä r a n  f r a n k o .  

HUSQVARNA SYMASKINER 

Till skolan går jag så 

glad i hågen, men först 

d r i c k e r  j a g  T h ü l e  

Cacao varje morgon. 

SVENSONS FRÖH\NDEL 
HUVUDAFPAR: 

L:a N ygat. 17 B -<*, 

S T O C K H O L M  

F I L I A L :  

Oxtorgsgat. 14 

2 
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JCrista.il 
DET N U M E -PvA. 
FOflNÄMSTA 
VETEMJÖLET 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 
FRÅGOR. 

Finnes någon bland I duns lä
sarinnor som lidit av en sjukdom, 
av läkare kallad nervinflamma
tion, yttrar sig med en gränslös 
värk, än här än där i kroppen. 
Det är så oerhörda plågor, snart 
hjälper inte ens morfininsprutnin-
gar och läkare kunna intet göra. 
Om någon som läser detta bli
vit botad f rån denna hemska^ sjuk
dom, var vänlig svara omgående. 

En förtvivlad anhörig. 
Kan någon erfaren Idunläsare 

säga oss vad man skall göra för 
att utrota stora, mörka myror, 
med och utan vingar, som grävt 
sig en massa gångar i trossbott
nar och väggar i vår villa? De 
uppträda i år i kolossala massor 
och vi äro alldeles förtvivlade 
över dem. De äta nog upp hela 
huset, om de ej motas effektivt. 
Intet av vad vi försökt, har hit
tills hjälpt. V i bleve oändligt t ack
samma för ett gott råd. 

Prenumerant sedan l:sta året. 
Finnes någon bildad anspråks

lös dam, verklig människovän som 
skulle vilja dela rum, eventuellt 
arbete med en rätt döv ävenledes 
bildad 50-årig dam. Svar till "Bo
stad finnes". 

ALFA 

^ PRALINER 
Jvnji Överdådigt delikata fffÛt 

f velocipeden är alltid 
se<ld med vidståendc 
briksmärke. 

Detta utgör en gar: 
för kvalitetsyara. 

Å terförsäljare an t a Ra s 
de platser, där vi icke äro representera 

A/B NYMANS VERKSTÄDE 
UPPSALA. 

Var försiktig 
vid va) av ströpuder 
mot hudlöshet, revor
mar etc. hos barn. 
Använd endast : 

barnpuder, ett av lä
kare erkänt snabbt läkande och ren
sande specialmedcl. Vasenol rekom
menderas av läkare och barnmorskor. 

gggaS^i» EFFEKTE 

oprne 
(Joc,o B O K . Ä 3  

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

tillverkas av 

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS A.-B 

Hälsan s trålar 
Äktenskapsförord. Bo'killnads-
och äktenskapsskillnadsmål. 
Boutredningar onh arvski ften. 

T E S T A M E N T E N  
FRÅGOR OCH SVAR Varje f amiljeförsörjare bör b ereda sina efterlevande 

Pension I 

ALLMÄNNA ÅNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Grundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid ae nna tidning bör fiboropM. 

—— STORKYRKOBRINKIN 11 - STOCKHOLM 

Advokatfirman 

Andén & Staël von Holstein 
Eva Andên. M at hi Ida Staël von Holstei : 

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7576, 24488. Allm. 183 : -

Tapetkompaniet 

är det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
Järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Des9 ang e
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas å 
APOTEKET VASENS DROG-
HANDELS LABORATORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fås â alla apotsk. 

STOCKHOLM 

A.-B. Mölnbacka-Trysils 
pappersbruks nederlag 

PAPP, PAPPER och BINDGARfi 

Rikstel. Sthlmstel. 

1298, 203 98. N. 1162, N. 21 : 
CHRISTIAN STAD 

O&TEBOAQ 
RWSIiLL-PÀlBfl 

ill lägsta priser. Största sortering av 
n- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
>rover genast. Riks 9 9 05. Allm. 133 20. 
Catamav. 7, Sthlm. (Vid Slussen.) 

Damkläden 
i cn mångfald moderna kulörer. I 
märkta kvalitéer. 

Minutförsäljning. - Partipris. 

BWMftF snabbt 
säkert vid 

Reumatism Huvudvärk 
Gikt Ischias 
Nervsmärtor Influensa 

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

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

NORRKÖPINGS STUVLAGER. 
Barnhusgat. 4, 1 tr. ö. g., S tockhoi— borttages genom 

Dr Hoffbauers lagligt skyddade 

bör passa detta enastående tillf älle. 
Följande moderna eleganta uppritad v 
Handa rbeten  sändes  pr  pos t försko t t  fö :  
endast Kr. 7:75+ porto. 
1 st. Bordlöparc Wenetianskt 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 fjärilsmönstcr 

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

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

Oskadligt och effektivt medel utan 
iakttagande av diet. Inget Thy-
reoidin 1 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. 

Inbetalt aktiekapital Kr. 34,000,000: 

Huvudkontor: Malmö, 

Mottager insättningar å Depositions-, Kapital- och 

SparKasseräKning till högsta gällande ränta. 



AV FACKMÄN UKÄNÖ KVHIIT* 
FIUT JAM5Ö6U6 MED UTLANDETS 

rÖWÄMITA F A B »K fl I 
LJUS* SLITSTARK »ELASTISK 

Innehåller bl. a. de tillförlitligaste 

recept för 

SYLTNING 

KONSERVERING 

S V A M P I N L Ä G G N I N Q  

A v  EL I S A B E T H  Ö S T M A N - S U N D S T R A N D  

RIKT ILLUSTRERAD Pris JÇronor 10. 
T R E F Ä R G S T R Y C K  A n v i s n i n g a r  a t t  a n vä n d a  G AS S P I S  

e l l e r  G A S U GN  v i d  a l l a  r e c e p t  f ö r  
a t e k n i n g  o c h  b a k n i n g  
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NYHET 

Rekvirera genast från närmaste BOKHANDEL eller direkt från 

IDUNS EXPEDITION - STOCKHOLM 

lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllHI'11 ' 

KRYMPER 
EJ YLLE 

t Har Ni ont där 
fingret pekar? 

Plattfot, JLiktornar, 
förhårdnader under foten, smärtor 
i hâlfoten, brännande, trötta föt
ter och alla övriga fotäkommor 
kunna omedeloart och varaktigt 

botas meddclst 

Dr Sch oil's 
Fotvårdsartiklar 
Om Eder skohand!., apotek eller 
sjukvårdsaffär cj skulle föra Dr 
Scholl's artiklar så vänd Eder di

rekt till oss. 
Broschyren "Fötterna och deras 
vård" upptagande 18 fotspcciali-

tetcr sändes gratis. 

THE SCHOLL MANUFACTURING C:o 
STOCKHOLM 7, Avd. 1. 

I 
operation till svar, vilket ja g helst 
vill undvika. Kanske om det 
kunde finnas någon möjlighet 
att borttaga den få annat sätt. — 
Min andra fråga är: På vänstra 
pekfingret har blivit en liten 
giktknöl, så att fingret därav är 
krokigt. Har under en liten tid 
fått massage, men dock utan re
sultat. Vad skall jag göra att få 
bort den? 

Mångårig prenumerant. 
Svar. i) Här liksom vid frå

gor av liknande art kan endast 
det rådet givas att ni bör följa 
er läkares anvisning. Operatio
nen är antagligen mycket lindrig 
och a v ringa omfattning. 2) Und
rar just om ni här följt någon 
läkares råd? Ty vid en dylik 
åkomma brukar dieten vara av 
stor betydelse. Och då brukar 
bl. a. avrådas från så gott som 
all köttmat — åtminstone av 
mörkt kött — samt ål, starkt 
kaffe, buljong, choklad m. m., 
varemot tillrådes fisk, grönsaker, 
vatten och särskilt citron i alla 
former, d. v. s. i vatten, soppor, 
krämer m. m. 

Fråga. Till min matsal har jag 
tänkt sy dukar å grovt, grått lin
ne med hålsömmar och kulört 
brodleri (i stil med möbeltyget). 
Nu undrar jag, varest i Stock
holm jag skall kunna få mönster 
just till broderiet, enär möbeln 
är en hemslöjdsmöbel ville jag 
så gärna ha något i stil, d. v. s. 
ej så mycket i tapisscriväg? 

"Ej Stockholmska". 
Svar. Om ni vänder er till A .-B. 

Thyra Grafström, 5 Bibliotcksga-1 

tan, i tr., Stockholm, får ni med 
all säkerhet de bästa råd jämte 
mönster. Det faller av sig själv, 
att ni ej skall ha vad m an i dag-, 
ligt tal menar med "tapisseri",! 
fastän vid en viss stil av vita 
eller pärlgrå "hemslöjdsmöbler") 
det kan vara vackert med en 
slags korsstygnsteknik på mörkt, 
oblekt linne, då broderiet sys i 

I brokiga färger och ett stelt, gan-| 
ska stiliserat mönster. 

Fråga: Vilket seminarium skall 
jag genomgå för att få vävlä-
rarinnekompetens? Vilka äro in
trädesfordringarna? 

Något vävkunnig. 
Svar: Fackskolan för huslig 

ekonomi i Uppsala har en sådan 
kurs som vore lämplig för Er. 
Skriv och begär prospekt. 

HUSHÅLLSKÄRL 
i KOPPAR, MÄSSING 
o c h  A L U M I N I U M  

l:ma kvalité 

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

3 0 0 - å r i g  e r f a r e n h e t  
i  b r a n s c h e n .  

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

Inlämna till våra återförsäljare eller 
i-7-Han0rire^ tl" StöltensJoto-Hus,Malmö. 
Inlämna till våra återförsäljare eller 
i-7-Han0rire^ tl" StöltensJoto-Hus,Malmö. 

Den . enda verkligt slitstarka Linoleum-
fernissan. 

BREVLÅDA 
HEMKONSULENTENS 

BREVLÅDA. 

Fru Märta m. fl., som önska 
lära sig modistyrket rationellt bör 
först söka plats som elev hos en 
välkänd modist och sedan söka 
anställning som säsongbiträde hos 
en annan, lika välkänd. Ett sätt, 
som kanske kan förefalla mera 
tilltalande är att ined en gång 
stanna kvar där man börjat och 
så starta sin affär när man anser 
sig fullärd. Men det kan också 
vara nyttigt att inhämta erfaren
het från ett par håll. De kurser, 
som numera här och var anord
nas kunna på sitt sätt vara bra, 
men den kunskap man i d essa in
hämtar lämpar sig i allmänhet 
mest för eget bruk och inom fa
miljen. Men — att börja affär i 
våra dagar är mer än någonsin 
förr riskabelt — hela världen 
och cj minst Sverige är över
fyllt av hattar, som aldrig finna 
köpare. Men har Ni "gnistan" 
ty sådan finnes också inom mo
distyrket, banar ni er nog själv 
fram, vår hjälp förutan, och vin
ner också ett gott levebröd. Men 
denna "gnista" plus affärshuvud 
och praktisk reda, äro jämförelse
vis sällsynta, åtminstone i vårt 
land ; däremot äro dessa talanger 
fördelaktigt förenade hos ett stort 
antal kvinnor i Frankrike, och 
numera ej så sällan även i Tysk
land och Österrike. — Ovanstå
ende svar kan synas långt men 
det är ämnat för flera av Iduns 

QUva fanirs» Dcn amerikanska elektriska hörapparaten AC O UST/CON som är v&rl-
dens förnämsta, kan nu regleras i 6 sty rkegrader e fter örats olika hörselförmfiga. 

Förordad av örimtpecialisUr. Oumbärlig för lomhörda i kyrka och teater. För e/l erapningar varna». 
Öron massageapparaten MASSACON botar susnin g f ör öronen. ACOUSTICON är tillerkänd 
guldmedalj i S:t Louis och d en Engelska kröningsmedaljen i g uld. Användes av H . Maj:t An kedrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen Vi lämna 
fem (5) firs garanti pft alla Acusticon-apparater. Begär katalog och intyg. Ensamförsäljaré för Sverige: 
Malmö Ban da ge Etablissement, Per Veijersgatan 9, Malmö t. — Tel efon 4975 

VNUUKLÅT icke att göra ert ansikte sa tilltalande som möiligt. 
OATINE rengör bättre än tvål och vatten. Porerna bli ful lkomligt rengjorda från damm och 

smuts, blott vid lätt ingnidning och avtorkning strax efteråt. Oatine skyddar huden och skapar 
ny hud genom ständig behandling, och huden blir klar, frisk och vacker. 

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

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

Fås överallt eller skriv till 

THE OATINE COMPANY'» Oeneraldepôt, Kr. Bernikowsgade 1, Köpenhamn. London & Paris 

O A T I N E  E  n  G r o s :  M  a d s e n  &  W 1  v  e  1 ,  K ö p e n h a m n .  

— 9 0I — 



IDUNS TIDSFÖRDRIV. 

Vllot 
ARITMOREM. Lösningar 

AV TIDSFÖRDRIVET I N :r 25 

Utbytningsgåta: P o r t - r ä t t -för
sto-ring. 

Ordspråksgåta: Lika barn leka 
bäst. 

Bokstavsgåta: Krist inehamn. 

finns på varje redaktion. 
har ryttaren. 
bakverk. 
sällskapsspel. 
djur. 
viktig kanal. 
tilltalsord. 

Lösning av pristävlingen i n:r 34, 

3(ranta 

R Skydda Edra 
Matvaror 

konservera alltid med 

p-WlNBORGif' 

Ättika .<h 
Vinättika 

Jlurra! 4 
Jfu har mamma Saffig 
ivûttat min klän- fe 
ning- me d f 

Gummans Flingor 
som giva de bästa 
inläggningarna. ^ 

Detta kaffe 
rekommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

De utsatta städerna voro före- ningarna hade lämnats av fru Johan Almroth, Trälleborg, vilka, 
nade på ovan angivna sätt. De Lisa Wihlborg, Hudiksvall, Hildur alltså erhållit s kr. vardera. 
tre första påträffade riktiga lös- Damberg, Linköping, och Bertil 

PERCY E LUCK & Ca och doppa dessa i massan. An-
v ä n . i a s  h e m s y l t a d e  s k a l ,  r u l l a »  
strimlorna i socker och få torka 
innan de chokladdoppas. HUSHALLSVAG MedicinsKt Hårvatten. 

Hindrar håravfall. Stimulerar liär-
rötterna samt har förmågan att full
ständigt dcsinficiera hårbotten, varför 
det vid fortsatt användning helt utrotar 
mjällbildning. Pris kr. 4 : 50 pr flaska. 

GurKmjölK. 
Franskt originalrccept. 

Bästa medel för erhållande av mjuk, 
klar och ungdomlig h y. Pris kr. 4: 50 
pr flaska. 

ÄKta Citroncrème. 
Gör huden fraîche, mjuk och elas

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

Crème de Rose. 
Rengör och up pmjukar huden. Bort

tager hetta, sveda och tillfällig hudret
ning. Bidrager att bevara hudens smi
dighet. Pris kr. 4:— pr burk. 

Sändes pr postförskott + porto över 
hela landet. 

Ny, epokgörande konstruktion. EXP :S BREVLADA. 

Sign. "Hösten IQ22". Eder an
n o n s  k o s t a r  k r o n o r  4 . 5 0  s o m  t o r 
de insändas varefter densamma 
införes i först utkommande num
mer. 

rSfx>̂ 7/onjrßete/? 

H 
Omfufdriocu 

y \(ÏÏampooerwtĵ  
J h Jtfa/f icore 

' Sraàklâ&c/ 
my !• " y t 

 ̂ oc# 

Stor känslighet och obegränsad varak
tighet. Rekommenderad av fackskolor 

som oöverträffad. 
S v e n s k t  p a t e n t .  

MIA LILJEFORS 
Exam, massör. 

Klinik för medicinsk hårbehandling, hu
vudmassage och ansiktsbeliandling. 

Karl Gustafsgatan n:o 16 - Göteborg. 
Telef. 15420. 

SÖDERMALMSTORG 4 
Telefoner: Riks 32 52, 1351. 
Allm. Söder. 330 00 331 00 

motarbetas bä st med mina bchand. 
lingsmetoder. Peruker, transfor
mationer samt alla slags hårvatten. 

HUGO BONANDER 
Damfriscring & Perukmakare. 

Ridhuset, Göteborg. 
Telefon 6383. 

Det bästa pufsmedlei KYRKOG. 421 tr. - GÖTEBORG 

REKOMMENDERAS 

Ö p p e t  1 1 — 5 .  A n d r a  
tider pr telefon 33 53, 162 06. 

Även hembchandii n& 
Hilma Aströms Damfriséring, Nybrog 
54, Sthlm, rekommenderar sin oöver
träffade vård av håret, vilken hindrar 
håravfall och mjällbildning samt i höi» 
grad befordrar hårväxten. Elegant fri-
séring och ondulerinsr. 

Korsetter erhållas hos i 

Fru ANN-MARIE SEDSTR 
östermalmsgatan 22. A. T. öst. 



S:ta Birgittaskolan 
Rikstel. 141 08 . Regeringsgatan 19-21, Stockholm, Norr 51 90. 

Grundad 1910. 
Fôrnëmsta läroanstalt för kvinnligt praktiskt hindarbete. 

Undervisning i klädsöm, linnesöm, barnkläder, allt slags konstbroderi och 
spetsar, monteringar etc. Anmalan till höstterminen som börjar 1 Sept. mot-
tages dagl. 10 5. Lägre avgifter för affärsanställda i aftonkurserna. 6 fri
platser va rav 3 disponeras av Sv. Adelsförbundet. Originalmodeller till elever
nas disposition, blutna sallskap lägre avgifter enl. överenskommelse. 

EMMY FICK. f. Kylander. 

LEDIGA PLATSER 

I gott hem, e gendom trakten av Sthlm, 
får husföreståndarinna, enkel, van vid 
arbete o. la ndet plats, där husmor sak
nas, jungfru finnes. Vid. Nya Inack. 
bvrån, Jok obsbergsgatan 34, Sthlm. 

Kirurgiskt utbildad SKÖTERSKA 
helst med e lementarbildning önskas för 
klinik. Svar med foto och löncpreten-
lioncr till "Klinik", under adress S. 
Guma:lius' Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b. 

Hushållskunnig, 
bildad flicka, 

cj för ung,_ får genast plats i präst
gård i Småland. Litet hushåll. Bet. 
och ref. Svar till Prostinnan J. Bre 
denberg, Virestad, Liatorp. 

kunnig i skötseln av 3 barn i ålder 6, 
5 och 2 å r, sökes d. 1 okt. Bör vara 
sykunnig. Svar med löneanspråk och 
hälst med foto till "Villig", tidn. Hal
lands Ex p., Halmstad f. v. b. 

översköter-
skep la tsen  
vid lasarettet i Varberg är till ans ökan 
ledig. Tillträde den 1 :sta instundande 
deccmber. Grundlön 900 kronor pr år 
jämte bo stad med värme och ljus, fri 
kost och tvätt. Aldcrstillägg med 150 
kronor varje gång efter 3, 6 och 10 
års väl vitsordad tjänstgöring. Ärlig 
semester 30 dagar, eventuellt 45 dagar. 
Dyrtidstillägg e fter av landstinget fast
ställda grunder. Förslag till höjning 
av dyrtidst illäggct kommer att behand
las av in nevarande års landsting. Ve
derbörlig meritförteckning torde före 
den 15:dc oktober insändas till lasa-
rettsläkaren som i övrigt lämnar ön
skade upplysningar. 

I  prästgård 
i Västergötland 

finnes god plats för en duglig och 
snäll flicka, fullt hemma i allt hem
arbete. Svar med lönepret. m. m. till 
I'ru A. Ellis, Asarp. 

Guvernant 
med minst rcalskoleexamcn eller mot
svarande bildning, undervisningsvan, 
hemma i sång och pianomusik, enkel 
och ans pråkslös, får plats 15 sept, eller 
1 :e o ktober att läsa med 4—6 barn. 
Kcfl. torde insända betyg, referenser, 
iotografi o ch löneanspråk under adress 
"Egendom", Kungelv, p. r. 

Lärarinnevikariat 
under tiden 26 oktober 1922 till 1 maj 
1923 vid Hola folkhögskola är ledigt. 
Undervisningsämnen : modersmålet, bio
logi och hälso- och sjukvårdslära samt 
gymnastik. Lön: 2100 kr. jämte fri 
bostad om ett möblerat rum. Ansök
ningar ins ändas snarast möjligt och se. 
nast före den första instundande ok
tober till Styrelsen för Hola folkhög
skola, ad ress Prästmon. 

Hus
t 

urs 
Börjar 20 sept. 3 el. 6 mån. kurs. 

Enkl. o. finare matlagning, upplägg-
n '»g, dukning, servering, bakning, kon
servering, handarbete, linne- och kläd-
söm, vävnad. 

Tel. 115. Begär prospekt omgående. 

PLATSSÖKANDE 

Bättre anspråks
lös flicka 

önskar plats som hjälp och sällskap 
1 liten familj eller hos ensam dam. 
Svar under signatur "Familjemedlem 
•V N.", Id uns exp. f. v. b. 

Gihls S juksköterskefayrå, 
Drottningholmsvägen 6, Stockholm, 

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

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

22 å rs elementarbildad flicka 
söker plats i familj, där jungfru fin
nes. Är kunnig i alla husliga göro
mål. Villig att hjälpa till med läx
läsning och se efter mind re b arn. Helst 
i Stockholm. Lön önskvärd. Sv. till 
"Hösten 1922", under adress S. Gu-
inaïlius' Annonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

Ex. barnsköterska 
söker plats för längre eller kortare 
tid. Något kunnig i sjuka barns vård. 
Tacksam för svar till "Värmländska", 
Svenska Telegrambyrån, Göteborg. 

1—15 nov. 
önskar ordentlig flicka från landet 
plats där tillfälle att få lä ra finare mat-
lagn. och scrv. gives. Innehar betyg 
från plats som ensamjungfru. Tack
sam för svar "24-årig småländska", 
Iduns exp. f. v. b. 

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 

reumatiska åftommoi*. 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N :o 45 
Förmånligaste s pecialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

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

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Ung, bildad flicka 
söker plats, gärna i mellersta Sverige. 
Är kunnig i matlagning, enkl. klädes-
sömn. och handarb. Biträder om så 
erfordras med kontorsgöromål och ma
skinskrivning. Tacksam för svar till 
Linnea Nilsson, Wejby, Wejbyslätt. 

som genomgått Fackskolans i Uppsala 
husmoderkurs, önskar plats i trevlig 
familj, där jungfru finnes. Svar till 
"Hösten 1922", p. r. Gullberg. 

20-årig flicka, 
som genomgått 8-klassigt läroverk ön
skar plats i familj att läsa med barn. 
Deltager gärna, om så önskas, i hus
liga göromål. Tacksam för svar till 
"Föräldralös", Iduns exp. f. v. b. 

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

önskar plats på herrgård el. dyl., hu
vudsakligen för att hjälpa till med 
trädgårdsskötsel. Svar till "T. H.", 
Iduns exp. f. v. b. 

Ung flicka 
önskar plats i familj där hjälp vid 
sjukvård behövs. Villig biträda med 
hemsysslor. Ett och ett halft års sjuk-
bitrade vid länslasarett. Betyg finnes. 
Lön önskas. Svar till " R. C. 19 år", 
Karlstad poste restante. 

Bildad, barnkär flicka, 
villig att åtaga sig en ensamjungfrus 
sysslor, får plats 1 nov. Familjemed
lem. eget rum. Svar med foto till 
professorskan Simmons, Ultuna. Upsala. 

önskar mot fritt vivre komma till ett 
gott hein, att under skicklig husmors 
ledning lära matlagning och övriga 
inom ett hem förekommande göromål, 
där jungfru finnes. Arbetsam och villig. 
Svar till "Wisborg, Påskallavik". 

TILL SALU 

En mire Hislüaffär 
överlåtes billigt om snar uppgörelse 
sker. Svar märkt "Hemslöjd", Iduns 
exp., f. v. b. 

GynnaIduns 
annonsörer !  

Fräkencréme 

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

|ska Parfymmagasinct, 
Hovleverantör, Drott
ninggatan 21, Sthlm. 

Mot grått hår och m jfill. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

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

STILLE-WERNERS CENTRAL 
R. T. 16672 REGERINGSGATAN IB R. T. 16672 
Gördlar av alla slag (nya modeller). Gummistrumpor 
och bandager. Måttagning och provning även i hemmen. 

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

Latta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföras 
?-îer, ,?, ten *ör "varje särski lt fall och härdas därefter 

— bibehålla sedan sin form. Vid beställning per post 
I till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna; 

_ , tagas på följande sätt: Fotsulan bestrykes med en lös
ning av mork vattenfarg, som får avdunsta något, tills foten är lagom fuktig, 
varefter patienten ställer sig på ett ark papper och man har så avtrycket 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot it 
gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen. 

Pat. anm. 

W, 

Ateljé Sländan 
Konstnärlig ledare Fru Olga Nyblom. 

I våra lokaler Regeringsg. 57, 1 tr. anordnas från och med okt. mån. 
kurser i praktisk klädsöm med tillskärning, barnklädsöm, linnesöm, broderi, 
spetssöm, tyllträdning, stickning och virkning, jämte andra prydnadsarbeten 
för dräkten och hemmet. 

KURSLEDARE : Fm Hilda Rydittg, M.nie Antoinette Laut ay-Norberg, 
Fröken Märta Adelsköld, diplômée de l'Institut de Coupe de Paris. 

Anmälningar mottagas av Ateljé Sländan, Saltsjö-Storängen. Tel. Stor
ängen 16 och efter d. 1 :sta okt. även Regeringsg. 57, Sto ckholm. 4 friplatser 
finnas, av vilka 2 disponeras av Konstnärsringen. Prospekt på begäran. 

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

Skolan står under K. Skolöverstyrelsens inspektion. 

Aringsbergs Helpension för flicKor 
liar den 1 sept, förflyttats till 

Teleborgs Slott. 
högt beläget i skog vid sjö 3 km. fr. Växjö. Modern inredning, komfort, 
värmeledning. 

Undervisning meddelas enl. fackskolans kurser i alla skolämnen t. o. in. 
8:dc klassen samt i musik. Den 15 sept, börjar en särskild kurs för 
unga flickor, vilka önska lära hushåll och all slags sömnad samt för-
kovra sig i språk. Exam, skolkökslär. Infödda språklär. 

ELSA KJELLANDER 
Tcleborg, Växjö. Rikstel. Växjö 199. 

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. 

r- lör finnar 
T I N K T U R  I C I L M A  

Ett utmärkt medel mot finnar och 
pormaskar, pris Kr. 5 plus porto. 

Ebba Beckmans Hygieniska salong 
Grcvtureg. 3, 1 tr. Stockholm 1. 

Hämorroider 
försvinna efter några dagar vid använd
ning av Hämosalvan från 

TEKN. FABR. ELEFANTEN, 
Göteborg. 

Pris kr. 10:— pr stor burk mot 
postförskott eller förut insänd likvid. 

Massage, violetta 
strålar m. m. 

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

För den nyfödde. 
Komplett, fin, välsydd utstyrsel, bästa 

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

Fru CASPERSSON, 
3 Jerntorgsgat., Örebro I. 

Besök eïïer 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. 

Hultkpantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

O N N E S T A D S  
i Krist :s Lån — 1868 grundade 

o l k h ö g s k o l a  
I Avdelningen för k vinnliga elever — vinterkurs — börjar 1 
nov. 5 mån. rent teoretisk kurs, förberedande för skolköks-
lärarinncutbildning, seminarier m. ni. Allm. bildande. Utm. 
undervisningsmöjlighetcr. Stipendier av statsmedel. Billig. 
Prosp. mot 40 öre porto gen. rektor Yngve M eländer, Önnestad. 

Damer! 
Stor biförtjänst kan beredas åt en 

var dam med försäljning av lättsåld 
massartikel, nödvändig i varje hem. 
Prov jämte agentvilkor sändas mot 
postförskott kr. 1 : 50. Svar till "Bi
förtjänst", Ystads Annonsbyrå, Ystad. 

Missprydande hårväxt, 
vårtor, födelsemärken avlägsnas med 
elektrolys. Mottagning 10—5. Malm-
skillnadsgatan 36, 4M- tr. R. T. 13894. 
fr. Mårtensson. 

Äldre dam 
e.-bjudes de la hem och dess utgift er med 
tvenne systrar. Svar till " A.", p. r. 
Kneippbaden.  

Deutschland. 
Töchterpensionat Landgrafenhaus Hom
burg v. d. Höhe. Eintrist 1. Okt., 8. 
Jan., 1. April. Prospekt 1 Krona. 

Tandteknikerkurs. 
Några elever kunna få deltaga i 

tandteknikerkurs d. 1 okt. Fullt ut
bildning i yrket. Moderat avgift. Svar 
"Tandtcknikcrtryggad framtid" under 
adress S. Gumailius' Annonsbyrå, 
Stockholm, f. v. b. 

INGENIÖRS-AKADEMI 
Wismar a. d, Ostsee 

Prospekt frftn s ekretariatet 

Ny hushållskurs 
1 okt.—20 dec. Prospekt mot porto, 
övcrstinnan A. Hylten-Cavallius, f. 
Frick, Sandvik, Smål. Burseryd. 

som hava lust och intresse att deltaga 
i trädgårds- och lantbruksarbete nu i 
höst, och lära vävning (av ex. lärarin
na) under vintermånaderna mottagas 
på Torsädra gård pr Nykvarn. 

GRANSHOLMS 
FINPAPPERSBRUK 
ANLAGT 1803 - QEMLA - AN LA O T 1803 

S p e c i a l b r u k  f S r  f i n a r e  pa 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  O C H  P A R T I N E D E R L A G  I  S T O C K H O L M :  

R .  W .  S T A R E  
R. T. 4044 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 192 30 
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annonsering i landsorten: 
EE i Arvika: Arvika Nyheter. 

E \ Avesta: Avesta-Posten. 

= \ Borlänge: Borlänge Tidning. 

= I Borås: Borås Tidning. 

j= § Engelholm: Engelholms Tidning. 

5 : Eskilstuna: Eskiistuna-Kuriren. 

= I Falun: Falu-JCuriren. 

EE i Gävle: Gef/e-Posten. 

E I Halmstad: Hallandsposten. 

s I Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 

s I Hudiksvall; Hudiksvalls-Tidningen. 

E i Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad. 

E \ Härnösand: Hornösands-Posten. 

E I Höganäs: Höganäs Tidning. 

E Î H8rby; Hörby Dagblad. 

E I Jönköping: Smålands Allehanda. 

E 1 Kalmar: Barometern. 

E I Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 

= i Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 

= I Katrineholm: Katrineholms-Kuriren. 

EE \ Landskrona: Landskrona-Posten. 

E \ Linköping: Östgöten. 

E \ Ludvika: Ludvika Tidning. 

Luleå: Norrbottens-Kuriren. 

Lysekil: Lysekils-Posten. 

Malmö: Skånska Aftonbladet. 

Mariestad: Tidning för Skaraborgs län 

Mora: Mora Tidning. 

Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 

Nässjö: Nässjö-Tidningen. 

Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad 

Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 

Sundsvall; Sundsvalls-Posten. 

Säter; Säters Tidning. 

Söderhamn: Söderhamns Tidning. 

Trelleborg; Trelleborgs Allehanda. 

Uddevalla; Bohusläningen. 

Uroeâ;  Västerbottens-Kur/ren. 

Upsala; Tidningen Upsala. 

V isby ;  Gotlänningen. 

Västervik; Västerviks-Tidningen. 

Växjö; Nya Växjöbladet. 

Örebro: Örebro Dagblad. 

Örnsköldsvik: Örnsköldsviks-Posten. 

Östersund; Jämtlands-Posten. 
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HÖST 
RENGÖRINGEN 

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

TRITON TVÄTTPULVER 

Försök med några matskedar 

därav i en hink välten och Ni 

skall glädja Eder över 

resultatet 

t 
m 

I I  U t m ä r k t a  o r g a n  

Cjk&ttay 
Nor Jem aids la men modernaste 
tillverkning. Finnes överallt. 

i tillverkningen av ca
cao är röstningen av 
cacaobönan. För att 
den karaktäristiska, de
likata smaken skall 
komma till sin rätt, mås

te cacaobönan beredas genom röstning, vilket är 
en mycket ömtålig operation fordrande lång er
farenhet. Efter decenniers strävanden har rost-
ningsprocessen vid Cloettas fabriker utvecklats 
lika mycket till en konst som till en hemlighet, 
och bl. a. därpå beror den utsökt läckra smaken. 


