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H u l d a L u n d b e r g . 

J C - Y / Y - 1 - 1875 bildades af 

r Y 7 \ några skolflickor i 
vitf hufvadstaden - för

eningen S. de C., hvars män
niskovänliga verksamhet 
mer än en gång varit om
nämnd i Idun i samband 
med den försäljning eller 
aftonunderhållning, som 
den årligen föranstaltar för 
kassans förstärkning. Dcn-
na verksamhet, som de för
sta femton aren af för
eningens tillvaro uteslu
tande omfattade medel
lösa skolbarns middags
spisning — 100 barn er
hålla dagligen middag — 
har de sista fem åren ett 
nytt fält vid sidan af det 
gamla, nämligen fattiga, 
sjuka barns vård. I slu
tet af Döbelnsgatan, där 
hufvudstaden och landet 
mötas, äger Stockholms 
stad ett litet hus, som 
på förmånliga villkor upp
låtits åt S. de C. Bot
tenvåningen innehåller, 
utom kök och husmo
derns rum, en störte mat
sal, hvari dagligen 50-
barn — de öfriga 50 be
spisas i lokal inom Ka
tarina församling — er
hålla sund och närande 
middag, som kommer 
hälsans rosor att spira 
på deras kinder. I den 
öfre våningen är sjuk
hemmet inrymdt. 

Den unga kvinna, hvars 
bild vi i dag bringa Tduns 

läsekrets, har icke till
hört föreningen mer än 
fem, sex år, men har 
under denna korta tid 
uträttat mer än någon 
annan medlem under be
tydligt längre tid. Det 
är hennes duglighet, viljc 
kraft och arbetsförmåga, 
som väckt och förverkli
gat tanken på en fristad 
för fattiga små sjuklin
gar. Dessa erhålla vis
serligen å kronprinses
san Lovisas vårdanstalt 
kostnadsfritt husrum, mat 
och vård, så länge de äro 
fjättrade vid sängen. Men 
så snart sjukdomen anses 
häfd och patienten kan 
vara uppe, skickas han 
eller hon tillbaka till det 
fattiga hemmet och en 
annan, mer i behof af 
vård, intager den lediga 
platsen. Den utskrifne 
är oftast långt ifrån åter
ställd, men föräldrahem
met anses kunna göra re
sten. Den lilla fristaden 
vid Döbelnsgatan tager 
hand om några af dessa 
små, som ännu icke fått 
nog krafter att möta svält 
och umbäranden, den ut
släpade moderns liknöjd
het, den försupne faderns 
slag. Ty det är för det 
sämst lottade barnet, som 
det lilla sjukhemmet öpp
nar sin dörr. Huru mån
ga hundrade sådana små 
stackare finnas ej i Stock-



I plikternas uppfyllelse ligger en kraft fördold, som uppehåller och styrker 

sinnet och gifver människan ro för oro och fröjd för tårar. 

F. Godkjmr. 

holm, och huru lycklig bör oj don moder 
vara, som fär lämna sitt barn i så goda händer! 
De små sjuklingarna vårdas både dag och natt 
af en öm sköterska, »moster» kallad, doktorn gör 
flcre gånger i veckan besök, oeh »fröken» 
kommer nästan dagligen till sina små vänner, 
som hafva henne att tacka för så mycket. Att 
de små älska hemmet, bevisa de ständigt. När 
ett barn hämtas af sina föräldrar, är det all
tid under tårar det går och under böner att 
få vara »hemma hos moster och den snälla 
fröken». Men lille Gustafs mamma har vän
tat flere veckor, att lille Karl skulle bli frisk 
och lämna plats åt hennes pojke, som varit 
på »Kronprinsessan» och knappt orkar stå på 
benen. Och nu får moster en ny sk5'ddsling 
och fröken en ny vän. 

Hulda Lundberg, hvars namnar så nära för-
enadt med S. de C:s sjukhem, är dotter till 
konung Karl XV:s förste lifmedikus, doktor 
Ilobert Lundberg, som afled före sin höge 
herre, och hans hustru, Hulda Weylandt. Um
gänget med flere af hufvudstadens mest fram
stående läkare, som varit hennes faders vän
ner, samt troligen främst af allt hennes egen 
klena hälsa öppnade hennes ögon och värmde 
hennes hjärta för sjuka medmänniskor och 
särskilclt för de lidande små. Hennes namn 
är kändt och värderadt i vida kretsar och har 
en god klang i den fattiges hem, vid den sju
kes läger. Det hon är, är hon fullt; hon de
lar icke sin tid mellan de sjuke och nöjena, 
utan försakar de senare för att helt ägna sig 
åt det hon satt till sitt lifs mål. Måtte inånga 
unga kvinnor följa hennes föredöme, och måtte 
stimmet på fåfängans marknad allt mera dämpas! 

Ilse Franke. 

Till kvinnan! 
På Publicislklubbens årsfest å Grand Hotel, 

den 26 jan. 1895. 

inns väl en mera sliten sträng 
På något mänskligt instrument 
Än den hos oss till kvinnopris 

Naturen själf engång har spänt? 
Antikens plekter slog den an 
Med, klang på diktens gryningsdag, 
Och ännu under sin sordin 
Den surra hörs för stråkens drag. 

Finns väl en mera sjungen sång 
An den, som sjungs till kvinnolof 
Pä hvart förbistraät tungomål 
Från bykrog upp till furstehof? 
I går en skolad hjälteröst 
Med schmelz och fiorittircrs svall, 
1 dag en olärd bonäélåpp 
Titt sista gatuvisans trall. 

Vi söner af en skeptisk tid, 
Som känna hennes armbågsnit 
I trängseln på vårt marknadstorg 
Kring hvarje stackars arbetsbit, 
Vi stryka själfgodt våra skägg 
Och le åt dylikt svärmeri, 
För att i nästa ögonblick 
Dock själfva — falla bums däri. 

Och stiger så, liksom i dag, 
Här fram en trådnött trubadur 
Försagd från tidningsluntors damm 
Och Misterburk och korrektur \ 
Att än engång i eder rund, 
Den evigt nya visan dra', 
Så ropa edra läppar: nej, 
Men edra ögon glimma: ja/ 

Förunderligt och likväl sant! 
Så djupt har denna sekelsådd 
I våra väsens grund, sig trängt, 
Så kraftig spirar än'dess brodd. 
Må bränna sol, må kväfva snö, ' 
Må trampa omild vandrarns fot — 
Den lefver, lefver dock trots allt, 
Den gamla kvinnodyrkans rot. 

Och livad vi hålla kärt och högt, 
Tar än sä gärna kvinnohamn : 
Vår barndoms yra oskuldslek, 
Omhägnad af vår moders famn, 
Vår ungdoms äjärfva hjärteras 
I kärleks kval och kärleks tro, 
Vår mandoms sega arbetskamp 
För lifvets lön i eget, bo. 

Hvad vore utan stänk, och doft 
Från sina gyllne pärlors tåg 
Champagnen hår i våra glas? 
Ack, blott en död och isad våg. 
Så tränger genom smått, och stort 
Din ande, kvinna, stark, och fin, 
En jäst uti vårt hvardagsbröd, 
En själ i festens Ijnfva vin. 

Finns väl en mera sliten sträng, 
En mera sjungen sång? Och dock . . . 
Vi lyssna lika villigt än 
Till dessa toners trolska lock. 
Ty hvad än lifvet tog och gaf, 
Och hvad vi verkat eller drömt — 
De finna dock en återklang 
I hvad vi bäst och djupast gömt! 

Johan Nordling. 

Hemstudier. 
Isa hade slutat ett fullständigt elementär

tor* läroverk för flickor. Elsa var såsom 
det heter »utlärd». Hon hade under 8 må
nader i 10 hela år, d. v. s. under 80 månader 
af sitt lif metodiskt och ordentligt fått in-
stufva i sitt minne ett kvantum vetande, som 
hon och hennes familj ansågo, att hon sedan 
kunde andligen lefva af under återstoden af 
sitt lif. 

Det är otroligt, huru mycket hon medhun
nit på dessa 80 månader, fyra språk, histo
ria, geografi, teologi, alla naturvetenskaper, 
matematik etc. Hon hade öfvat sitt minne 
och sitt skarpsinne, hon hade alltid läst öf-
ver ordentligt och varit med ett ord en god 
skolflicka. 

Men nu var skolan slut. Hon behöfde 
inte läsa för att bli vare sig det ena eller 
det andra; hon skulle endast vara sina för
äldrars dotter med några obestämda fram
tidsförhoppningar. 

Tycker inte Elsa, att det är tomt att nu 
mera aldrig se i en bok, aldrig lära något 
nytt? Elsa hade ju ändå varit road af sin 
skola. Nej, det tycker Elsa inte. Hon har 
intet annat göra än att glömma, och det gör 
hon af hjärtans lust. Verb och glosor, namn 
och årtal, naturlagar och praktiska räkne-
metoder — allt far sin kos med en förun
derlig fart. 

Elsa tog således saken lugnt. Det var 
nästan roligt att få glömma utan att få ban-
nor. Annorlunda hade det varit i skolan. 
Då hade fröknarna beskärmat sig, bara hon 
glömt ett jota, alldeles som om det varit 
något besynnerligt. 

Inte kunde man undra öfver Elsa. Hvem 
vill äta, då man har maten upp i halsgro
pen ? Och Elsa var öfvermätt af andlig för-
plägnad, som hon aldrig hade haft tid att 
smälta. Visst är barnmagen som stöfvelkra-
gen, oeh visst är barnaminnet lika tänjbart, 
men ändå, tänk ni äldre, om ni skulle hvar 
dag inhämta så mycket nytt, så mycket sam-
manpressadt vetande, som det har gifvits Elsa 
under alla dessa år! 

Men Elsa och hennes föräldrar ha själfva 
velat så hafva det. Hon skulle ju vara ut
lärd till sitt sextonde år, och det är ändå en 
mängd kunskaper, som ingå i vår tids all
mänbildning. 

När Elsa blifvit några och tjugu år, dan
sat och sytt lyxarbeten, så hon var nästan 
trött därpå, lärt att laga efterrätter och baka 
småbröd, fann hon bäde att tid blef öfrig och 
att det dessutom var ledsamt att vara okun
nig. En hennes beundrare hade visst sagt 
henne, att bildning är hvad som finne3 kvar, 
då man glömt alla skolkunskaper. Hon var 
ju då bildad, hon hade ju betyg på att hon 
haft kunskaper, det visste hon, men förarg
ligt var det i alla fall att ha glömt så myc
ket. Häromdagen kunde hon inte bjuda till 
att hjälpa sin far med ett tyskt affärsbref, 
fastän hon förr skrifvit så många tema; hon 
anar att hon gör fel, då hon skrifver svenska 
bref till sina vänner, hon läser inte längre 
gärna en fransk bok, och när hon hör talas 
om eller läser i tidningarna om författare eller 
skön konst eller historiska personligheter, så 
märker hon de obehagligaste luckor. Hon 
tiger för att ej riskera en dumhet, men det 
hela är ett kaos. Och inte vet hon längre, 
hur hon skall förvandla myntsorter eller be
räkna räntor — det har hon ändå kunnat. 
Nog har hon läst naturvetenskap, men dag
ligen märker hon, att hon minnes ingenting. 

Men konsten är att få en viss tid hvar 
dag till läsning och att veta hvilka böcker 
man skall välja och hur man skall läsa dem. 
Inte vill hon börja läsa läxor igen, men hon 
vill gärna lära något af det, som vore nyt-
ttgt att kunna. Till någon stad kan hon ju 
ej få komma, och dyra lektioner kan hon ej 
få taga. 

Under det att Elsa gick och funderade på 
allt detta, träffade hon en dag tant Ma
tilda. Det är en energisk dam, nära fem
tiotalet. De kommo i samspråk. 

Elsa talade om sin lust att vilja påminna 
sig sin skolkurs och lära något nytt. 

Tant Matilda rådde henne då att begagna 
siar af Fredrika Bremerförbundets hemstudie-
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kurser. »Du väljer ett ämne,» sade tant 
Matilda, »hvilket du vill, skrifver en uppsats 
i detta ämne hvar 14 dag och får den åter 
med goda rättelser, och för 12 uppsatser be
talar du 15 kr.» -— »Ja, men kan man ha 
nytta af detta sätt att lära?» frågade Elsa. — 
»Ja, det försäkrar jag,» svarade tant Ma
tilda, »jag har öfvat upp mig i att skrifva 
svenska på det sättet. Jag har skrifvit upp
satser, som jag har fått rättade och äfven har 
jag fått många råd och anvisningar. Dessutom 
har man ett band öfver sig, så att det verkligen 
blir något af med ens själfarbete. Och min 
dotter, som ville bli lärarinna, hon har på så 
sätt ökat sina kunskaper både i historia och i 
franska och räkning. Hon har fått svara 
skriftligen på frågor, gjort öfversättningar 
både från och till det främmande språket, 
fått regler förklarade o. s. v. Jag vet inte,» 
tillade tant Matilda, »hvarför jag inte skrift
ligen skulle kunna läsa på studentexamen. 
Nu skall jag på samma sätt lära mig konst
historia till min utländska resa.» 

Elsa har, alltsedan hon talat vid tant Ma
tilda funderat på saken. Det förefaller henne 
litet ovant att skrifva ned sitt vetande, men 
hon minnes från skolan, att det var just af 
skrifningarna hon lärde sig mest, och hon är 
nu fullt besluten att för nästa år söka en 
kurs i ordnade hemstudier. Brefvet adres
serar hon till Fredrika Bremer Förbundets 
byrå, Stockholm. 

»Stud/osa.» 

Iduns läkarartiklar. 

Den serie populära artiklar af fram

stående hnfvudstadsläkare, som Idun under 

årets lopp är i det angenäma tillfället att 

kunna bjuda sin läsekrets, tar i dagens 

nummer sin början med doktor Arvid 

Afzelius' här nedan införda uppsats om 

»Huden och dess vård». Det berättigade 

intresse, hvarmed man allmänt emotser 

dessa sakkunniga inlägg i den för alla lika 

viktiga frågan om hälsan och dess ans, 

gör för visso hvarje ytterligare rekommen

dation från vår sida öfverflödig. Må de 

lärdomar, som de gifva, lända till efter

följd och välfärd! 

, I. 

Huden oeh dess vård. 
A f D:r Arvid Afzelius. 

| | | | i l e t är ett egendomligt faktum, att all-
<S±hZQ mänheten betraktar hudäkommorna med 
andra ögon och föreställningar än andra krop
pens sjukdomar. De, som äro behäftade uied 
utslag af ett eller annat slag t. ex. ett van
ligt eczem, betraktas af folk i allmänhet nä
stan med rädsla och misstro, liksom vore han 
eller hon nästan en sämre människa än andra. 
(>ch när en person far en hudsjukdom af nå
got slag, så • väcker detta hos patienten själf 
den allra största förvåning och förskräckelse. 
Det går väl knappast någon mottagning, då 
jag ej af dylika patienter hör detta yttrande: 
»jag kan rakt inte förstå, hvar jag fått detta 
ifrån; jag har • aldrig förr haft det minsta ut

slag pä min kropp.» Ja, om samma patient 
fått tarmvred, så skulle det troligen väckt min
dre förvåning, och man hade då helt säkert 
icke kommit med denna djupsinniga reflexion, 
att »man aldrig haft det förr», som man nu 
är färdig med, då man får den »obehagliga» 
hudsjukdomen. Och dock borde det väl icke 
ligga något så särskildt förvånande i att få 
en hudåkomma, då ju huden af alla kroppens 
organ är mest utsatt för yttre inflytelser, och 
då detta organ just icke alltid vårdas och skö
tes på allra bästa sätt, och då därjämte, som 
vi skola se, huden mycket ofta lider med vid 
rubbningar i andra kroppens organ och vid 
sjukdomar i nervsystemet och blodet. Innan 
jag går närmare in på dessa förhållanden, hvar-
igenom de ärade läsarinnorna måhända skola i 
någon mån rubbas i sina åsikter om hudsjuk
domarnas säregna natur och inse, att det egent
ligen icke är besynnerligare att få en hudsjuk
dom än en sjukdom i hvilket annat kroppens 
organ som helst, måste jag dock, om också 
ofullständigt och i allra största korthet, säga 
några ord om hudens byggnad och förrättningar, 
emedan kunskapen därom är nödvändig för att 
förstå åtskilligt af hvad jag har att säga om 
hudens vård i friskt och sjukt tillstånd. 

Huden består af tre olika lager, öfverlm-
den, läderhuden och underhuden. Hudens yt
tersta lager, öfverhuden eller ytterhuden, sak
nar blodkärl och nerver, och dess öfversta 
torra lager afstötes och förnyas oupphörligt 
och omärkligt; öfverhuden tjänar den under 
densamma liggande blod- och nervrika läder
huden till skydd. Huru viktigt detta skydd 
är särskildt för att bevara oss för smärtor, 
märka vi bäst, om det går hål på en bränn-
blåsa (hvilkcn bildas af den bläsformigt från 
läderhuden upplyfta öfverhuden) eller eljes vid 
på annat sätt uppkommen s. k. hudlöshet. 
Läderhuden ligger då bar med sina fina nerv
ändar, hvarigenom den minsta beröring fram
kallar smärta. Läderhuden består af en ela
stisk väfnad af celler och bindväfstrådar, hvil-
kens intill öfverhuden gränsande yta bildar 
de s. k. hudpapillcrna, som dels innehålla kän-
scliiervcrnas finaste ändförgreningår, hvarigenom 
våra med huden upptagna känsclförnmimelser 
ledas vidare till nervsystemets hufvudapparatcr 
i hjärna och ryggmärg, och dels innehålla det 
rikaste och finaste blodkärlnät, i hvilket blod
massan kan undergå de största växlingar från 
blodtomhet till starkaste kärlfyllnad, något som 
har mycket stor betydelse för värmeregleringen 
inom kroppen. Det tredje, djupast liggande 
hudlagrct, den s. k. underhuden, består af en 
mera lucker och lös väfnad, inmängd med 
mer eller mindre fett. L underhuden ligga 
inbäddade, tvännc mycket viktiga organ, de 
nystformiga svettkörtlarna, hvilkas utförsgångar 
stiga upp genom läderhuden och öfverhuden 
för att utmynna på hudens yta i hudporerna. 
Den ur svettkörtlarna afsöndradc, mer eller 
mindre rikliga svetten samt den ständigt fort
gående omärkbara hudutdunstningen bilda jämte 
den ofvan nämnda växlande blodfyllnaden i 
i lädcrhuden viktiga moment i deu fina me
kanism, som ombesörjer regleringen af blodets 
och kroppens värme. Huden tjänstgör dess
utom som ett andningsorgan, afsöndrande kol
syra ur blodet, om också denna uppgift tyckes 
hos människan ha vida mindre betydelse än 
hos vissa djur. Alla dessa nu antydda funk
tioner hos hudeu böra naturligtvis mana oss 
att hålla vår hud i ett sådant tillstånd, att 
den kan fullgöra dessa sina uppgifter, så myc
ket mer som vi därigenom på samma gång i 
viss mån skydda oss mot åtskilliga hudåkommor. 

Det ur talgkörtlarna afsöndrade och på hu

dens yta aflagrade fettet har också sin stora 
betydelse. Det håller huden smidig och glän
sande, ger den större motståndskraft särskildt 
mot luftens fuktighet och hindrar en allt för 
stark värmeutstrålning, hvarigenom också hud
fettet är en viktig faktor i den nyss nämnda 
värmeregleringen. Att allt för ofta och allt 
för mycket genom skarpa tvål tvättningar för
minska detta hudfett och därigenom göra hu
den för torr, måste därför vara lika skad
ligt som den andra ytterligbeten att låta hud
fettet jämte svett och afstötta öfverhudfjäll 
samlas och kvarsitta i abnorm mängd. Sär
skildt gäller detta senare om de ställen af 
kroppen, där dessa afsöndringar äro rikligast, 
nämligen på hufvudet (där de bilda s. k. mjäll), 
i ansiktet, i axelhålorna och i ljumskvecken. 

Man hindrar en abnorm ansamling af svett-
och fettafsöndringarna och håller huden i öfrigt 
i stånd att fullgöra sina uppgifter dels genom 
bad, dels genom tvättningar. Hvad baden be
träffar kommer en senare artikelseric (af d:r 
Levertin) att närmare afhandla badens verk
ningar i andra afseenden än de nyss nämnda, 
äfvensom deras olika användningsformer. Här 
må blott nämnas, att, om man har till syfte
mål med baden blott att rena huden, så är 
det varma (34°—36' G.) karbadet eller hel
badet den lämpligaste badformen; kroppen bör 
då i badet rengöras med tvåltvättninger med 
svamp, fiber eller ej för skarpa borstar. Dy
lika renlighetsbad böra tagas åtminstone ett 
par gånger i månaden; kunna bad ej erhållas, 
måste de ersättas med motsvarande tvättningar 
af hela kroppen. 

Hvad beträffar de dagliga tvättningarna, så 
böra dessa i regeln göras med tvål. Enligt 
min tanke begagna isynnerhet fruntimmcrna 
tvål alldeles för litet till de dagliga tvättnin
garna; många mödrar rent af varna sina döttrar 
för bruket af tvål i ansiktet. Och dock är 
detta för de flesta människor absolut nödvän
digt, isynnerhet om de hafva mer eller mindre 
stark fettafsöndring med benägenhet för por-
maskbildning i ansiktet (de s. k. pormaskarna 
äro ej annat än abnormt stark afsöndring af 
hudfett i hudporerna), och vi veta ju alla, 
att man förgäfves söker tvätta bort fett blott 
med vatten; därtill behöfves såpa, tvål eller 
sprithaltiga tvättmedel. Ar huden mycket fet 
och rik på pormaskar, böra dessa tvättningar 
göras mycket grundligt och helst ett par, tre 
gånger dagligen, och man bör därvid använda 
tvålsorter, som bilda rikligt med lödder. Är 
åter huden mycket torr och fattig på fett, 
böra tvättningarna vara mildare, emedan huden 
eljes blir än mera torr, spröd och fjällig. 1 
dylika fall bör man välja en mindre skarp 
tvål, s. k. öfverfet tvål (äfven barntvål kallad), 
och i så fall bör man äfven använda ljumt 
vatten (c:a 30 = G.) till tvättningarna. Blott 
ytterst fä människor hafva så ömtålig hud, att 
de ej ens tåla dessa milda tvålar, utan måste 
nöja sig med tvättningar med hafresoppa, man-
dclkli, hvetekli o. dyl., och det är att märka, 
att äfven den ömtåligaste hud kan fördraga 
milda tvåltvättningar, om man nämligen neu
traliserar tvålens eventuelt retande verkan ge
nom att ingnida litet fett (t. ex. coldcream) 
i huden. 

Hvad vattnets temperatur beträffar, så bör 
man i regeln använda kallt vatten, om det 
gäller en frisk, normal hud. Men det ges ej 
så få undantag från denna allmänna regel vid 
vissa sjukliga tillstånd hos huden; särskildt 
gäller detta vid kyld eller ömkyld hud, där 
kallt vatten förvärrar det onda, i stället för 
att »härda» huden, som de flesta tro. 

Ehuru det torde framgå af det, som ofvan 



sagts om tvättningar i allmänhet, torde det 
dock Vara skäl att här varna för en ovana, 
som mången har, att tidt och ofta, i tid och 
otid, tvätta sig, och i synnerhet gäller detta 
om händer, hvilkas hud är torr och benägen 
för en finfjällig affjällning af öfverhuden, i 
svårare fall också för s. k. själfsprickor. I 
dylika fall bör man sparsamt begagna vatten 
(och detta helst ljumt) och alltid göra tvätt
ningarna med öfverfet tvål och emellanåt äfven 
iugnida litet fett, ty eljes blir huden allt mera 
torr, oelastisk, fettfattig och benägen för att 
spricka sönder och bli säte för eczemer, något 
som tvätterskor, köksor och andra, som nöd
gas vara mycket i vatten, ofta ej kunna undgå 
att få en sorglig erfarenhet af. Som en all
män regel i afseende på tvättningarna gäller 
också, att man, i synnerhet om man har öm
tålig ansiktshud, ej bör gå ut för snart efter 
en tvättning, i synnerhet den kallare årstiden. 

(Forts.) 

Ur minnets laterna magiea. 
En af de stora oeh goda jag känt. 

Af E. R—y. 

min barndom vurmade alla människor för 
ess» Jenny Lind. Aldrig har jag sedan hört 
talas om en sådan förtjusning och hänförelse 
bland alla stånd och åldrar för någon männi
ska. Vi flickor i den fin-fina Bjurströmska 
pensionen vid Regeringsgatan voro bland dem, 
som svårast angripits af Jenny Lind-febern. 
Den var ej öfvergående, ty vi voro ofta på 
kungl. operan och meddelade hvarandra under 
rasterna huru hon såg ut, var klädd, sjöng 
och utförde sina roller. Stundom utfördes till 
och med alls icke oäfvet vissa scener ur »Kär
leksdrycken», »Robert af Normandiet, »Lucie 
af Lammormoor», »Norma» m, fl. Sången 
utcblef, förstås, men herr Gunthers roll återgafs 
vanligen af en lång, mörk flicka med marke
rade drag, draperad med en toga eller kappa 
öfver axlarne och bahytt på hufvudet, vriden 
till någon slags hjälm. Lifliga skolflicksögon 
följde honom troget på operan i scenerna med 
Jenny Lind, man var säker på, att de af 
bägge kontrahenterna spelades »con amore» — 
och det var en af de bittraste missräkningarna 
för oss unga, då hon, som var vårt ideal num
mer ett, for utrikes i stället för att stanna 
hemma och gifta sig med idealet nummer två. 

Vi visste nog litet hvar, att vi ej kunde 
blifva sångerskor, men aktriser, det var det 
näst bästa, och hvarje annan lek än den att 
spela tragedi tynade af bland 40-talets skol
flickor. Huru mången gång öfverraskades man 
ej framför spegeln under inöfvandet af panto
mimer, skildrande händelser så sorgliga, att 
hjältinnan själf slutade med att brista i tårar 
och af torka dem med sitt utslagna hår; att 
svimma med behag, d. v. s. falla baklänges i 
golfvet utan duns, och spela en dödsscen na
turligt voro ock prestationer som väckte de 
andras beundran och afundsjuka. Ja, det är 
nästan otroligt, huru vi tänkte på allt annat 
än på att förbereda våra läxor. 

Uvilken omätlig skilnad i öfvervakning mel
lan den tidens och nutidens skolor, hvilken 
slapp disciplin och hvilken obetydlig läsning. 
Det obegripliga var, att man lärde något alls, 
och än märkvärdigare, att något ännu sitter 
kvar i hufvudet. 

Den musikaliska uppfostran åtnjöt man i 
herr Lindblads musikinstitut; snart sagdt alla 

Stockholms skolor fingo sin pianoundervisning 
därstädes. Hvem kan någonsin glömma de 
roliga stunderna vid af- och påklädningen i 
det stora förrummet? Lokalen var i Bondeska 
huset vid Rosenbad, 1 ti. upp. Ifrån kapp
rummet kom man i ett stort förmak, där ingen 
spelade, men där de lediga minuterna använ
des till deklamation och piruettering. I den 
nästgränsande stora hörnsalongen stodo stumma 
klaver, där uppehållen mellan spelningen för 
lärarinnorna skulle användas att öfva fingrarna; 
man hade en halftimme hvar i de efter sa
longen kommande smårummen. 

Med dessa ganska nyttiga, tysta fingcröfnin-
gar skolkades betydligt, ej så under halftitn-
marna för majorskan Södermark, f. Hazelius, 
och mamsellerna Hammon m. fl. I hemmen 
skulle det uttagna stycket inöfvas till nästa 
lektion, och under hvarje lektion uppspeladcs 
detsamma för herr Lindblad. Hvilka förskräck
liga minuter. De voro nog äfven pröfvostun-
der för honom, ty han slet och ref sig i den 
ovanligt rika och lockiga chevelyren, stampade 
och fnös och slängde ej så sällan både flicka 
och noter utåt golfvet i sin musikaliska öfver-
retning. Dessemellan var hon som ett solsken, 
sjöng och hvisslade ackompagnement till pianot. 

Att få smäll på fingrarna af taktpinnen 
kunde ock hända, men alltsammans förläto vi, 
ty vi visste, att han var ett geni, som både 
kunde och ville lära oss spela, och dessutom 
en präktig man. 

Vintern efter Jenny Linds vistelse utrikes 
föi- sångstudier bodde hon hos Lindblads. 
Hennes rum lago för sig på nedre botton. 
Herr Lindblads privata rum lågo innerst i den 
stora spelvåningen. Ofta hände det att Jenny 
Lind gick igenom rummen, och hvad de flic
korna voro lyckliga, som hon snuddade förbi 
eller gaf en nick eller åhörde, ifall de ut
märkt sig i inöfvandet af ett stycke! Det 
var en bokstaflig af gudadyrkan. 

Så kom en vacker vårafton; vi voro ovan
ligt lifvade efter spelningen, emedan många 
af oss fått beröm af herr Lindblad. Jenny 
Lind kom in och stannade midt i kretsen. 

»Hvad han 1 för er, små flickor,» sade hon 
med sin klara, vackra röst. 

Vi stodo stumma och förlamade; att blifva 
tilltalade af henne var något så oerhördt äro
fullt, att ingen dristade upphäfva sin röst. 
Hon förstod det och skrattade; nöp den minsta 
af oss, en söt liten mörkögd snärta i brun 
sammetsspens och ljusröd musslinskjol, nu en 
lika söt öfverstinna, i kinden, samt gick in 
till herr Lindblad. Som en flock små sparf-
var började vi genast kvittra, beklagande vår 
tåpighet. Hon skulle nog snart komma igen; 
vi stannade därför kvar och började dansa 
i yrande lek. 

Den som tecknar dessa rader, sade så 
plötsligt: 

»När hon kommer igen, skall jag be henne 
dansa litet med oss.» 

Det trodde ingen, att jag skulle väga. 
»Äh jo, hon ser så god ut.» 
»Du skall få en hel påse studenthafre, om 

du håller ord.» 
I detsamma gick dörren upp, oeh jag fram-

knuffades nästan i hennes famn. 
»Ack, vill Jenny Lind dansa med oss litet?» 

bad jag, alldeles purpurröd af förlägenhet och 
åstundan att vinna de utlofvadc rariteterna. 

»Så gärna,» svarade hon oeh tog mig ge
nast om lifvet, trallande en vals af Strauss. 

Hvad det var roligt! Andfådda stannade vi 
bägge, och jag fick göra reda för namn och 
ålder. Mina föräldrar voro henne välbekanta; 
hvilken upphöjelse i de andras ögon! Sedan 

tog hon oss alla i ringdans och glädjen stod 
högt i tak, tills herr Lindblad kom ut, för
bluffad öfver det ovanliga bullret så långt 
efter lektionens slut. Som en skrämd sparf-
flock skingrades vi åt alla håll. 

Följden blef, att jag några dagar därefter 
uppvaktade Jenny Lind i hennes egna rum 
med en konstnärligt sirad sirapsknäck, stor 
som en tallrik. Flickvännerna påstodo, att 
jag var mästarinna i att koka denna delikatess. 
Den tiden hade ungdomen anspråkslösa delika
tesser. Herr Lindblads döttrar hade omtalat, 
att den stora konstnärinnan var svag för denna 
bonbon; ett mästerstycke i sitt slag var karamel
len och uppskattades äfven långt öfver min 
väntan. Såsom gengåfva tog hon en af sina 
vackraste buketter från föregående aftons före
ställning och skänkte mig. Hvem kunde vara 
stoltare och lyckligare än den så rikt begåf vade ? 

Utanför vid Rosenbad stod en hel flock med 
flickor: de fingo alla hvar sin blomma. Hem
kommen tog jag själf ut en pensé och pres
sade den, några dagar efter fastades don i 
mitt första album, och jag gick med boken till 
Jenny Lind och fick hennes egenhändiga namn
teckning under penséen. I åratal var detta 
blad min allra dyrbaraste klenod — hos den 
stora sångerskan var min lycka gjord, hon 
stannade ofta oeh sprakade med mig, oeh säl
lan har jag i lifvet smakat en större och mera 
oblandad fröjd än genom dansen med Jenny 
Lind. 

Studcnthafrcn delades påföljande speldag 
med de muntra kamraterna. 

E t t nat ional ly te . 
E t t i n l ä g g f r å n m ä n n e n s s i d a . 

;aras» tänkvärda ord i Iduns nummer 
3 öfver »Roliga historier» ha m a D a t 

mig att äfven från männens sida nedlägga 
en allvarlig protest mot den djupt rotade 
svenska osed, som i damsällskap kallas att 
berätta »roliga historier», men bland oss män 
har en mindre eufiraistisk, ej gärna i tryck 
återgifbar benämning. Det är måhända ej 
fullt rättvist att under samma kategori sam
manföra de fina slipprigheter, de i en ele
gant form berättade tvätydiga historietter, 
som äfven i s. k. distingerade salonger 
anses passande, och de alls icke tvätydiga, 
utan fastmer mycket tydliga råheter, som äro 
så gouterade i en del herrsällskap, i all syn
nerhet då punsch-karaffen fyllts på några 
gånger och det lider fram emot småtimmarne. 
Men då »Sara», som bättre än jag känner 
kvinnornas bevekelsegrunder och innebörden 
af »de roliga historier», som damerna berätta 
hvarandra, icke tvekat att, såsom man säger, 
skära alla öfver en kam, må det tillåtas mig 
att på en gång rikta min protest mot damer
n a s »roligheter» och männens — ja, ordet 
behöfver kanske ej utfyllas. I själfva verket 
är tendensen i dem densamma, den må nu 
vara dold bakom en väl funnen ordlek eller 
framträda i sin råaste form. 

Det är ett sorgligt faktum, att svenskarne 
taga priset bland civiliserade folk i konsten 
att berätta skabrösa historier. I intet annat 
land är man så ofta — i sällskap, på kaféer 
och restauranter, på järnvägar och ångbåtar, 
med ett ord: öfverallt där man träffar folk 
— i tillfälle att höra sådana. Från de allra 
högsta kretsar till de lägsta cirkulera hun
drade, ja tusende och åter tusende historier, 
som öfverträffa hvarandra i cynism. Jag har 

Privat sjukhem! 
S t n r e g a t a n 6 0 , 1 tr. 

S t o c k h o l m . 
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dock undvikas sorgfälligt alla religiösa och 
politiska spörsmål, som ha en sådan förmåga 
att »sätta brand i alla sinnen». 

Till en början var det svårt nog att få en 
diskussion i gång, men nu, när den första 
ovanan vid och rädslan för att tala, om jag 
så får säga, offentligt — ehuru det ju endast är 
inom klubben — hunnit öfvervinnas, går det 
bra, ja ibland äro inläggen helt enkelt ut
märkta. 

Kvinnoklubbens näst sista ordförande, fru 
Emma Boström, född Tersmeden, en säll
synt begåfvad, fint bildad kvinna, hyste det 
varmaste intresse för klubbens framgång, oeh 
den nuvarande ordföranden, fröken S. Gu
mcelius, är fullt ut lika intresserad och skö
ter ordförandeklubban på ett utmärkt sätt. 
Kvinnoklubben har också under deras ledning 
gått betydligt framåt. 

Men det var egentligen en diskussionsafton 
i Kvinnoklubben jag skulle tala om. 

Torsdagen den 17 januari höll fröken Anna 
Whiilock ett föredrag om de s. k. Setlelments i 
London. Dessa Setlelments skulle egentligen 
kunna kallas för bildningscentra och hafva i 
Londons Eastend uträttat otroligt mycket 
godt bland »de fattigaste i London». 

Upprinnelsen till dessa nu i folkbildninges 
tjänst så viktiga Setlelments var följande. Ea 
ung student från Oxford hade på 1860-talet 
flyttat ut till Eastend för att bland dess så
väl fysiskt som moraliskt djupt sjunkna be
folkning söka sprida några frön till kultur 
och bildning. Detta den ensamme studentens 
första försök vann efterföljd, och många såväl 
män som kvinnor beslöto, besjälade af en 
brinnande håg, att verka för samma mål, 
Eastendsbefolkningens höjande. 

Slutligen beslöt man skaffa sig ett eget 
hus, och år 1884 stiftades Taynbyhall, det 
första stora bildningenscentrum man haft i 
Eastend. Taynbyhall, som endast var afsedt 
för manliga missionärer i folkbildningens tjänst, 
stod under ledning af kyrkoherde Barnett, 
och man inackorderade sig där pr år eller 
månad. Dit kommo unga kandidater från så
väl Oxfords som Cambridges universitetet för 
att slå sig ned under ett å, två år, under 
tiden ägnande sig uteslutande åt det arbete 
de beslutat utföra. På dagarne studera de de 
sociala förhållandena i Eastend eller ock ar
beta de vid någon af fabrikerna där ute, för 
att i grund lära känna befolkningens behof, 
vanor och uppfattning, och om aftnarne hålla 
de föredrag eller samtala de i samlingssalen 
med de talrika besökande, som alltid om aft
narne komma dit. 

Inom Taynbyhalls verksamhetsområde fin
nes otroligt mycket sammanfördt: där hållas 
föredrag, där anordnas tafvel- och konstut
ställningar och där gifvas konserter. 

Men det är ej endast Taynbyhall som har 
äran af att vara bildningscentrum i Eastend, 
där finnas flere såväl uteslutande kvinnliga 
som uteslutande manliga; ett af de sednare 
är grundadt af frireligiösa och vid detta tjänst
göra de unga prästkandidaterna ett ä två år 
innan de taga anställning. 

Sedan fröken Whitlocks här, i allra stör
sta korthet, återgifna intresanta föredrag var 
slut, beslöt kvinnoklubbens styrelse, att »på 
allas begäran» anordna en diskussion öfver 
ämnet. Intresset för dessa Setlelments var 
mycket stort och därför enades man om att 
anordna en s. k. extra diskussionsafton till 
följande torsdag -— någonting mycket ovan
ligt, ty i regeln hållas dylika blott en gång 
i månaden. 

En af klubbmedlemmarna fick i uppdrag 

hört talas om en herre, som tog sig för att 
uppteckna alla anekdoter och »kvickheter» i 
denna genre, han fick kännedom om, och hans 
anteckningar svällde snart ut till sådana vo
lymer, att han måste reservera en särskild 
byrålåda för deras räkning. Ingen svensk, 
åtminstone ingen svensk man kan vara okun
nig om detta för svenska folket föga hedrande 
»championship». Tvärtom. Är det icke så, 
att äfven de b ä s t a , de mest renhjärtade af 
oss, svenske män, äro så vana att höra alla 
s l a g s råheter, att vi knappast fästa oss vid 
dem? Vi äro rent af förhärdade. I utlandet, 
i Frankrike till exempel, som ju just icke 
har rykte om sig för rena seder, hvars litera
tur med säkerhet har att uppvisa fler mora
liskt tvifvelaktiga alster än vår, hvars teatrar, 
kafé och gatulif bestämdt har en mer de
praverad karaktär än hos oss — där hör 
man på långt när icke så många och icke 
så gräsligt simpla historier som i vårt eget 
land. Detta leder mig att tro — något som 
jag äfven hört andra säga — att berättandet 
af sådana historier hos oss är, mer än något 
annat, en ful vana. Jag tror och vill tro, 
att denna vana icke har sin grund i ett full
ständigt sedligt fördärf, utan fastmer är att 
tillskrifva ett slags mode, tyvärr af sämsta 
beskaffenhet. Man ser, hur någon viss herre 
förvärfvar sig popularitet i sällskapskretsar 
genom sin förmåga att berätta »roliga histo
rier», och denna popularitet eggar andra att 
gå i hans fotspår. En del personer uppnå 
en förvånansvärd virtuositet i nämnda genre; 
de taga saken rent af som en lifsuppgift. 
Men det är icke därför sagdt, att de i sitt 
lef%Terne äro sämre än andra. Man menar 
icke så mycket med det. Det är den all
männa ursäkten. 

För att åstadkomma en ändring till det 
bättre i dessa sorgliga förhållanden, behöfves 
först och främst kvinnornas medverkan. Ett 
franskt ordstäf säger: »Les hommes font les 
lois; les femmes font l e 3 moeurs». Men kvin
norna skapa icke blott sederna, utan äfven 
osederna. Icke som om jag skulle vilja på-
börda dem, att de mer än vi berätta »roliga 
historier». Långt därifrån. Jag tror fastmer, 
ja, jag är fullt öfvertygad, att de kvinnor, 
som fela härutinnan, äro en försvinnande 
minoritet, under det att majoriteten af män 
skattar åt oseden. Men jag tror, att korrek
tivet ligger i kvinnans hand. Endast hon 
har makt, om hon vill, att genomföra en re
form. Som jag nyss sade, vi män, äfven de 
bästa af oss, äro så genom-vana att höra alla 
slags råheter, att vi icke fästa oss mycket vid 
dem. Skulle dessa råheter någon gång vara 
klädda i en verklig kvickhet, äro vi så tack
samma, att vi gärna glömma det fula, för 
att njuta af det kvicka. Vi äro förhärdade. 
A f oss är knappast att vänta initiativet till 
en reform. 

Men kvinnorna kunna göra mycket; först 
och främst själfva taga sig i akt för tvä
tydiga anspelningar och »roliga historier». 
»Sara» har fullkomligt rätt däri, att i D g e n t i n g 

är mer ägnadt att förringa männens aktning 
för kvinnan. Och vetskapen, att damerna 
begagna sig af samma simpla tidsfördrif, är 
nog att tysta männens samvetsbetänkligheter. 
För det andra: att aldrig skratta åt ett vågadt 
skämt, att om möjligt undvika att inbjuda 
och umgås med sådana herrar, som äro kända 
som berättare af skabrösa historier, samt fram
förallt att söka hålla hemmet rent från denna 
pestsmitta. Om ni är hustru, så finn er icke 
i att er man, åtminstone med er vetskap, för
syndar sig mot de enklaste regler för sant 

gentlemannaskap. Och om ni är mor, så 
förbjud absolut era söner, så länge ni har 
någon makt öfver dem, att begagna ohöfviskt 
skämt eller att umgås med kamrater, som 
göra det. Endast genom kvinnans energiska 
ingripande kunna vi hoppas, att svenska fol
ket skall blifva kvitt ett nationallyte, som 
hotar att öfvergå till ett verkligt samhällsondt. 

K. G. 

En diskussionsafton i Kvinno
klubben. 

örhända det skulle kunna intressera Iduns 
talrika läsarinnor rundt om i landet att 

erhålla en skildring från en diskussionsafton i 
Kvinnoklubben i Stockholm, när något ämne 
mer än vanligt lägger beslag på uppmärksam
heten, som fallet var i torsdags afton. 

Jag ber likväl att först i korthet få förut
skicka några »biografiska notiser» om Kvin
noklubben, den skulle annars tilläfventyrs 
kunna få namn om sig att vara ett af dessa 
nymodiga påhitt, som man så gärna hyser 
misstro mot, ett misstroende som klubben ej 
i ringaste mån förtjänar. 

På slutet af 1880-talet, när intressset för 
kvinnosaken var mer än vanligt lifligt, be-
slöto några för saken varmt intresserade att 
bilda en kvinnoklubb här i Stockholm, del
vis efter utländskt mönster, hvarest kvinnor 
ur de bildade klasserna skulle kunna träffas 
för att samtala, musicera, läsa tidningar o. 
s. v. sedan deras arbete för dagen var slut. 
Det finns nämligen en otrolig mängd af bil
dade kvinnor, som ha anställning dels i statens 
tjänst, såsom vid posten, telegrafen oeh tele
fonbolagen, dels privattjänst vid skolor, i banker 
och på kontor, men som alldeles sakna hvad man 
egentligen menar med hem och tillfälle till 
ett angenämt famifjelif, och just för dessa 
ansåg man att en dylik klubb borde bli både 
till nytta och nöje. 

»Beslut och handling äro ett hos kvinnan,» 
plägar man ju säga, oeh på initiativ af bland 
andra fröknarna S. Giäbel, B. Hiibner, S. 
Gumcelius och H. von Franken, numera fru 
Ilejkenskiöld, bildades kvinnoklubben. 

Den första lokal som erhölls, var belägen 
vid lilla Norrbro, visserligen helt enkel, men 
det oaktadt mycket treflig, den nuvarande 
lokalen åter i Schumachers nybyggda hus, 
Norrlandsgatan 17, 1 tr. upp, är helt enkelt 
förtjusande. Den består af fyra rum: en 
större sal, ett samtalsrum, ett läs- och skrif-
rum samt intill detta ett mindre rum, som 
disponeras af en af klubbens medlemmar, 
hvilken tillika har tillsyn öfver lokalen m. m. 

Inga andra än kvinnoklubbens medlemmar 
få, utan särskildt tillstånd af ordföranden 
eller någon af styrelsens medlemmar, bevista 
sammankomsterna, och nya medlemmar skola 
anmälas af någon bland de förutvarande, 
hvarefter styrelsen afgör, om anmälan bifalles. 
Årsafgiften är sex kronor. 

Men roligt är det och nytta har man af 
att vara medlem af Kvinnoklubben! Det är 
massor af folk man träffar samman med, 
tankeutbytet är ofta under aftonens lopp myc
ket lifligt och stämningen den angenämaste 
som kan tänkas, ty hvar och en tager till 
klubben med sig blott sitt allra bästa sol
skenslynne. 

Många för kvinnorna viktiga spörsmål ha 
innom klubben varit föremål för diskussion, 
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att inleda diskussionen och i korthet omnäm
na föredragets innehåll, i händelse några med
lemmar, som ej åhört det, skulle infinna sig. 

Följande torsdagsafton kl. 7, vanliga tiden, 
samlades ett stort antal, närmare ett sjuttio
tal, af klubbens medlemmar, och man såg 
tydligt, att intresset var mycket stort. Smärre 
grupper sutto här och hvar och samtalade 
ifrigt och lifligt, så förkunnades att kaffet 
var serveradt for dem, som ville inmundiga 
sådant, och sedan denna mera materiela del 
var undanstökad, vidtog diskussionen. 

Sedan inledarinnan fullgjordt sitt uppdrag, 
vidtog en ytterst liflig diskussion, som varade 
ett par timmar, och hvari omkring ett trettio
tal talarinnor deltog. Alla enades om, att 
man borde följa engelsmännens exempel och 
söka få till stånd någonting liknande Tayn
byhall äfven hos oss. Meningarna voro vis
serligen delade om, huru detta skulle kunna 
realiseras, men att det skulle ske på ett eller 
annat sätt, det hoppades alla. Slutresultatet 
blef, att man enades om att nu under vinterns 
lopp arbeta för saken, hvarefter man längre 
fram skulle anordna ett möte för äfven utom 
klubben stående. 

Därefter afslutades den lifliga diskussionen, 
stolarna röjdes undan och bordet dukades. 
Under tiden fortsattes samtalen inne i små
rummen, vid tiotiden serverades supén, som 
alltid består af te och smörgås, hvarefter 
man skildes åt efter en ytterst angenäm af
ton. 

På samma sätt tillgår det vid alla diskus
sionsaftnar, medlemsantalet kan visserligen 
växla, men stämningen är alltid lika ange
näm. 

Anledningen härtill tror jag är, att man är 
på neutral mark, hvar och en rår sig själf, 
men man njuter ändå af det mest behagliga 
hemlif —• och däri ligger säkerligen Kvinno
klubbens största dragningskraft. 

Kata Dalström. 

"De rysliga telefonisterna". 
N å g r a bi t tra e r f a r enhe te r a f en 

K v i n n l i g t e l e f o n i s t . 

(Forts. fr. föreg. n:r.) 

Nu ringer hon på till A. Genast är C. framme 
med sitt »upptaget». — "Säg åt mig, när det blir 
klart!» säger hon i bönfalJande ton. C-telefoni-
sten lofvar det. Men i C. är folket mycket prat
samt, och deras telefonfröken, som har fullt upp 
med arbete, glömmer bort löftet till grannstätionen. 
Efter några minuter ringer er fröken på A. Åter 
säger C. sitt »upptaget». — »Nå, då får jag väl 
vänta igen.» Men nu litar hon icke på att C. 
skall säga »öppet» — en signal med telegrafskrift 
— utan ringer snart på igen. Nu kommer B: »upp
taget» — retsamma ord, som de stackars telefo
nisterna så ofta måste höra — »upptaget, men 
jag har samtal till er,» och så beställes ett sam
tal. Linien bör ej stå obegagnad, då korrespon
densen är så liflig — kanske är det för öfrigt en 
af »de 21» som vill fram, alltså är det bäst att 
lyda order. När detta samtal slutar, är A. ännu 
upptaget. Efter en minut förnyas signalerandet 
till A. Nu kommer C- återigen med det där för
hatliga ordet, ni vet. »Ack, då får jag väl vänta 
igen,» säger er fröken undergifvet. — Hvad hon 
blir förtjust, när hon till slut får svar från A. 
Och så beställer hon sitt samtal. Hon lofvade 
ju att ringa upp er, hr W., och ni lofvade att 
stanna inne. Hon sträfvade sig fram till A., be
ställde samtalet, »hr Y. i A.» är nu uppringd. 
Sedan ringer hon på er och ni — ja, min herre, 
i stället för er »ljufva stämma» får telefonislen 
höra en helt annan röst, som underrättar att: 
»hr W. är utgången — han hade inte tid att 
vänta.» Hon drar en suck, underrättar A. om er 
opåpasslighet och får ett något snäft »usch då» 

till svar af telefonisten i A, som i sin tur får det 
nöjet att underrätta hr Y. Det är alls icke roligt 
att själf bli narrad och mot sin vilja narra andra. 
Är nu hr Y en simpel eller hetsig karl, så drar 
han till och med en en liten nätt svordom, slän
ger upp hörtelefonen och ringer af i örat på 
telefonisten, innan hon talat till punkt. 

Hvilket onödigt arbete er telefonfröken haft, 
och under tiden hon arbetade sig nervös för »den 
opåpassliges» skull, hade hon mängder af vanliga 
samtal alt koppla. Om en half timme eller något 
mera kommer ni igen, ber naturligtvis icke om 
ursäkt för hvad som varit, utan säger åter till 
om: »hr Y. i A.» Och så blir det samma arbete 
på nytt, signaleringar, böner att få komma fram 
o. s. v., kanske också med samma resultat som 
förra gången — är det icke uppmuntrande? 

Det är med tanken på att sådana här historier 
upprepas snart sagdt hvarje dag, som jag ber er: 
stanna inne, då ni begärt samtal, eller vidtag så
dana mått och steg att telefonisten icke behöf-
ver — sträfva förgäfves I 

En annan sak, som jag ville bedja herrar abon
nenter, är denna: när I ha'n begärt ett samtal, 
återkommen icke hvar fjärde minut, eller oftare, 
för att höra efter, om det är klart! Där är nu hr 
X. — X. är en obekant storhet. — Han är abon
nent och en riktig »kinkblåsa». Dess bättre hör 
han till undantagen, Låt oss likväl tänka oss att 
en station har fem stycken sådana herrar X, d. 
v. s. fem kinkblåsor att göra med. För att min
ska enformigheten kunna vi kalla fyra af dem 
för A., B., C. och D. Vi tänka oss nu, att herrar 
A„ B., C, D. och X. under loppet af fem minu
ter å centralstationen begärt ett samtal. Under 
loppet af nästa kvart — det är den längsta möj
liga tid vi härvidlag kunna ta' till — återkomma 
alla dessa herrar hvar och en två gånger för att 
med snäsig röst fråga: »är det inte klart än?» — 
»kan man inte få komma fram i dag?» o. s. v. 
Och telefonfröken får 10 gånger säga »centralen», 
10 gånger höra på kinkiga förfrågningar, 10 gån
ger upprepa sitt: »inte än — jag skall ringa på,» 
Och allt detta till ingen nytta. Kanske hindra 
henne t. o, m. de värda herrarne med sitt kält 
att. anteckna andra begärda samtal. — Men tele
fonfröken får aldrig vara glömsk, och alltid skall 
hennes röst vara vänlig, huru mycket herrar X 
och konsorter än plåga henne med sina snäsiga 
förfrågningar, allt under det att ständigt fallande 
klaffar påminna henne om, att hon har tjogtals 
abonnenter att passa — hr X vet icke reda på 
mer än en. 

Åh, mitt herrskap, ni kan icke tänka er allt 
hvad oreda »den rysliga telefonfröken» ställer till. 
Men jag har hört talas om det, jag. Ibland sprin
ger hon bort och flyttar åskproppen i en telefon, 
och när sedan någon ringer på till abonnenten, 
som har den där telefonapparaten, så kommer 
han ingen väg, ty dtn andres telefon är »stängd 
till jorden», och på stationen sitter telefonisten 
och skrattar i mjugg. Ibland är hon ute och stäl
ler till kontakter för att hennes älskvärda abon
nenter skola få något att förarga sig öfver. 

Men skämt åsido! Visst är att telefonisten rår 
för alla fel, hvilka uppstå, vare sig å telefonappa
rater eller linier, vare sig de uppkomma genom 
storm och åska eller förorsakas af abonnenternas 
egen tankspriddhet eller obekantskap med tele
fonen. 

Det händer t. ex. att hr X — vi hålla oss 
alltid till den obekante storheten — helt enkelt 
står med hörtelefonen i hand och ringer på till 
stationen. Som han heller icke kommer ihåg att 
trycka ned klykan, gå hans ringningar naturligt
vis icke fram. Hr X är affärsman, vill nu tala 
med en annan affärsman om affärer och har just 
hållit på att kalkylera. Siffrorna dansa lätt och 
ledigt fram genom hans beräknande hufvud, allt 
under det ban ringer — och ringer förgäfves. 
Ringning n:r 1, ett ögonblicks väntan — intet 
svar. Stora ögon. Ringning n:r 2. — Fortfaran
de lika tystlåtet. »Är människan galen?» En 
tredje, fjärde, femte ringning — allt förgäfves. 
Nu är det bra för telefonisten, att hon icke kan se 
och höra sin ärade abonnent, ty nu är han — 
alldeles rasande. Men ringer, det gör han, ringer 
gång på gång — fram skall han. Ögonen rulla, 
och ådrorna i hans panna svälla. Slutligen måste 
han hämta andan och torka svetten ur pannan. 
Uttröttad stöder han armbågen — mot telefon
klykan (hörtelefonen håller han alltjämt i handen). 
»Vänta bara, den där människan skall få se på 
annat! Vänta bara!» — Nu ännu ett försök, det 
sista. Och i det han behåller samma hvilande 
ställning, som han nyss intagit, vrider han om 
vefven ett par hvarf. — »Centralen.» i>n bryter 
det löst. Och nog får telefonfröken — sina fiskar 
varma. Medan hr X »håller tal», hinner emeller

tid lelefonfröken att koppla en hel rad samtal — 
icke kan hr X. begära, att hon skall ägna sin 
uppmärksamhet endast åt honom. — Emellanåt 
»kommer hon in» för att höra efter, om hr. X. 
slutat, och då han talat sig trött, frågar hon i 
all ödmjukhet om »hr. X. icke möjligen stått med 
telefonluren i hand,» och äfven glömt alt trycka 
ned klykan. Det minnes abonnenten nog icke, 
men minnes han det, så är han i de flesta fall 
för stolt att erkänna det, och riktigt ett »under
verk» är det, om någon är så storsint att han 
sedan kommer och ber om ursäkt, för att han 
varit häftig och orättvis. 

En annan gång ringer hr X. på till en god vän, 
t. ex. hr Z. Men denne, som nyss ville taga sig 
en lur, utan att bli störd af telefonklockans »kling 
klang», har »satt i åskproppen». Och hur mycket 
hr X än ringer, får han icke något svar. Telefo
nisten borde väl ha märkt, sedan hon kopplat 
samtalet, att ingen påringning hördes från hrX., 
men detta faktum undgick henne, eftersom hon 
just »i den vefvan» hade en hel rad abonnenter att 
svara. Samtal inom nätet få stå kopplade huru 
länge som helst. Om hr X. hela dagen igenom 
vill tala med samma person — förutsatt att nå
gon låter tala vid sig så länge — kan telefoni
sten ej neka honom det nöjet. Alltså — han 
står där han står och kommer ingen hvart — 
hans ringningar »gå till jorden». Telefonisten 
tror att abonnenten talar med det begärda num
ret. Till sist tycker hon dock, att herrarne tala 
ovanligt länge, hör efter — »de måtte ha slu
tat.» Nu kopplar hon af samtalet. Tro nu icke 
hr X. kan tänka sig annat än att telefonfröken 
varit ute och promenerat eller något dylikt eller 
också icke brytt sig om att svara. Det är nedrigt 
att vara så misstänksam, men hr X. är en miss
tänksamt anlagd natur, stackars karl! När han, 
efter afkopplingen, nästa gång får svar från sta
tionen, antingen storgrälar han, eller också säger 
han i besk eller sötsur ton: »det var då snällt 
alt man nå'n gång får svar från stationen.» Tele
fonisten »drar öronen åt sig» och börjar ana, att 
en »åskpropp» nu åter varit framme och skaffat 
henne förargelse. Försöker någon sedermera att 
förklara hela affären för hr X.: »sådana där fall 
ha inträffat förr, hr Z. har redan »erkänt» att 
han hade satt i åskproppen, och då blef naturligen 
följden den, att hr X:s ringningar gingo till jorden 
och ej hördes, hvarken hos hr Z. eller på statio
nen» — hvem kan öfvertyga honom? Antingen 
är hr X. för inskränkt för att kunna begripa hela 
saken eller för envis och misstänksam för att 
vilja förstå den. 

Gode »hr obekant» — fast »god» bör man då 
ej kalla någon människa — när ni ringer på till 
stationen, så kom ihåg, att telefonisten behöfver 
om också blott en försvinnande liten del af detta 
som kallas tid för att svara er. Ni tror kanske, 
att hon bara behöfver se, hvem som ringer på 
och ropa sitt: »centralen», — men ni misstar er. 
Hon måste också räcka ut handen samt fatta och 
koppla in i bordet en propp af något slag. Först 
därefter kan hon svara er. Låt vara att alltsam
mans är »ett ögonblicks verk», som man säger 
— någon tid ta'r det dock alltid. Men ni, otålig 
som ni är, ringer två ringningar omedelbart efter 
hvarandra. Fröken hinner icke svara på er för
sta signal, och den andra får den stackars flickan 
rakt i örat. Tänk er nu att flere abonnenter ringa 
samtidigt, huru svårt skall det icke vara att hin
na med att expediera alla! Men det är sant — 
den saken skola vi icke tala om. Vi ha ju redan 
kommit öfverens om, alt för er existerar endast 
en abonnent. 

(Slut i nästa n:r.) 

/ dag 
vill Ni ju uppfylla redaktionens vörd

samma bön och — om Ni ej redan gjort 

det — genast ifylla samt insända det 

frågefornmlär angående latins jtdnuiu-

mer, som förekom i förra veckans* an

nonsbilaga. 



U r notisboken. 
Kronprinsessan Victorias hälsotillstånd 

har småningom något förbättrats, telegraferas från 
Rom. Kronprinsessan mottog den 21 januari på 
f. m. åtskilliga i Rom varande svenskar och norr
män samt hade till middag inbjudit ministern frih. 
Bildt med fru. 

Kvinnlig medaljör. Fröken Hilda Wenn
berg, som i 25 år haft uppdrag att utdela vissa af 
den k. familjens gåfvor till behöfvande, har af 
konungen fått mottaga en medalj i guld af tret
tonde storleken med konungens bröstbild att bä
ras i guldkedja om halsen. 

Våra flickors skoldräkt. Från finsk kvinno
förening har till Fredrika Bremerförbundets dräkt-
reformförening ingått underrättelse om, att före
ningen vid ryska hygieniska sällskapets i Peters
burg exposition erhållit sällskapets stora silfver-
medalj för en skoldräkt för flickor, tillverkad 
hufvudsakligen efter Svenska dräktreformförenin-
gens modell och just densamma, af hvilken Idun 
i höstas meddelade beskrifning och afbildningar. 

Svenska allmänna kvinnoföreningen till 
djurens skydd hade i måndags afton samman
träde å Hotel Continental under ordförandeskap 
af fru Varenius. Af års- och revisionsberättelserna 
för år 1894 framgick, att föreningen haft i inkom
ster 2,189 kr. och i utgifter 3,008 kr. Den sam
manlagda behållningen utgjorde vid årets slut 
11,114 kr. Medlemsantalet var 1,034, hvaraf 277 
voro ständiga ledamöter. För att främja djur
skyddets sak hade föreningen, bland annat, ut
delat flere belöningar samt frän trycket låtit ut-
gifva en mängd broschyrer och böcker. Vidare 
har föreningens styrelse till öfverståthållareämbetet 
aflåtit en skrifvelse, hvari anhålles, att en eller 
flere personer, anställas i stadens tjänst för att 
tillhandagå allmänheten med medel för vilda katt
djurs utrotande. Full ansvarsfrihet beviljades sty
relsen. Till dess ledamöter återvaldes fruarna 
Varenius och Signeul, friherrinnan Ruuth och frö
ken Sparre samt öfverstelöjtnant von Hedenberg, 
kapten Axelsson och redaktör Hökerberg. Föredrag 
hölls därpå af veterinärläkare S. Nysledt öfver 
ämnet: »Några erinringar om hemmets betydelse 
för djurskyddsarbelet». 

Filharmoniska Sällskapet i Stockholm hög-
tidlighöll i lördags tioårsdagen af sitt stiftande 
med en vacker och vällyckad fest i Hotel Phoenix' 
stora våning. Därvid framställdes ett antal tablåer, 
till hvilka uppränningen och rollfördelningen verk
stälts af festkomitén, hvarefter vår framstående 
målare hr Alf. Wallander hade konstnärligen pre
ciserat och förfinat hvarje detalj och helhetsverkan. 
Motiven till tablåerna voro hämtade från musik
verk, som utförts af sällskapet. Det kan utan 
öfverdrift sägas, att dessa tablåer alltigenom upp-
buros af fägring och smak. Till hvarje tablå spe
lades bakom scenen däremot svarande musik på 
piano ur orginalverken, men till Beethovens stora 
messa orgel. Efter tablåernas förevisning öfver-
räcktes till sällskapets förtjänte dirigent A. Hallen 
en halfstor silfverlyra, medan sekreteraren reci-
terade några för tillfället skrifna verser. Den präk
tigt arbetande lyran (från Sporrongs verkstad) var 
en hedersgåfva af de aktiva ledamöterna. Efter 
en paus utfördes en melodramatisk pantomim. 
Under väntan på supén hann därefter f. ledamoten 
hr Sven Scholander förnöja med en hel liten 
konsertafdelning ur sin rika och omväxlande re
pertoar af sånger till luta. Sedan man superat 
och intagit kaffe, höll ordföranden kammarherre 
Buren vid bålarne ett tal för sällskapets gångna 
och kommande verksamhet, en ledamo: tolkade 
sällskapets tacksamhet mot dess ordförande, och 
man tillbragte sedan ännu några angenäma tim
mar under sång, liflig dans och korta, hjärtliga tal. 

En på samma gång angenäm och lysande 
fest var den stora årsmiddag, som Publicistklub
ben förliden lördag gaf å Grand Hotel. För de 
kulinariska prestationerna förtjänar det berömda 
mönsteretablissementets skickliga ledarinna fru 
Lilly Cadier de högsta loford. Och när så den 
materiella välfägnaden kryddades af dylika »andliga 
insatser» som Henri Marteaus violspel, fröknarna 
Sparrmans och Kragballes sång m. m., är väl ej 
underligt, att stämningen blef den bästa. Många 

tal och lustiga visor förekommo ock. Den versi
fierade hyllning, som ägnades damerna af denna 
tidnings redaktionssekreterare, återfinna våra läsar
innor på annat ställe i dagens nummer. En ani
merad bal afslutade den ståtliga festen, som lände 
festkomitén med redaktör Anderson Edenberg i 
spetsen till all heder. 

Teater och musik. 
Kungl. operan uppförde i lördags för första gån

gen »Vännen Fritz», Mascagnis 3-akts-opera eller 
lyriska komedi, som den kallas på programmet. 
När man hört samme kompositörs genialiska och 
uttrycksfulla opera »På Sicilien» och vet, hur po
pulär den bhfvit, är det naturligt, att man går till 
åhörandet af den nya operan med högt spända 
förväntningar. Och om dessa icke egentligen kunna 
sägas blifva besvikna, så torde det dock stå klart 
för en hvar, att »Vännen Fritz» ej hör till de ope
ror, som varda, långlifvade på scenen. Härtill bi
drager nog ock i sin mån den tunna handlingen; 
det hela är egentligen en stämningsbild och har 
som' sådan gifvit kompositören tillfälle alt i tonen 
måla ett idylliskt landtlif med en liten kärleks
historia af enklaste slag. Musiken bjuder eme'-
lertid mångenslädes på förträffliga saker. Första 
akten torde vara den mattaste. Men äfven här 
förekomma vackra partier, t. ex. Suzels romans och 
zigenaren Josefs — en öfverflödsperson i stycket 
för öfrigt — violinsolo. Det senare, som utanför 
scenen förträffligt utföres af konsertmästaren Zet-
terqeist, förefaller dock mera som ett konsertnum
mer. Andra akten är den bästa. Här återfinnas 
ett par af operans hufvudnummer, nämligen körs-
bärsduetten emellan Fritz och Suzel samt brunns
duetten emellan Suzel och rabbinen David. Den 
förra med sitt delvis klockspelsartade ackompagne-
ment är af utmärkt verkan. Ackompagnemeutet 
till recitativet om Rebecka och Eleazar är hållet 
i en anslående koralstil. Operans i orkestralt hän
seende mest framträdande nummer är förspelet 
till tredje akten. Det gör sig förträffligt och fram
kallar alltid det fiffigaste bifall, som ofta föranleder 
dess omtagning. Tredje akten innehåller likaledes 
en rätt vacker kärleksduett mellan Fritz och Su
zel, vidare zigenaren Josefs tröstevisa och slutar 
med en septett, i hvilken kärlekens lof sjunges. 

Hvad utförandet beträffar stå i detta hänseende 
hrr Ödmann (Fritz) och Söderman (David) i främ
sta rummet. Likaledes förtjänar fru Linden som 
zigenaren Josef alt särskildt nämnas. Däremot 
tro vi, att den blyga och landtliga Suzel skulle 
vunnit på att få en annan representant än fröken 
Holmstrand, som ej rätt lämpar sig för denna in-
genueroll. Hennes stämma är ock för hård och 
sångsättet ej utan brister. Trenne biroller inne-
hafvas af fru Strandberg samt hrr Nygren och 
Lundmark. Operan göres mycket bra under hr 
Hennebergs ledning. — Efteråt gifves en balett, 
arrangerad af hr Glasemann och utrustad med 
rika belysningseffekter. 

Den 11 dennes gifver k. operan en Bellmans-
föreställning för att högtidlighålla hundrade års
dagen af nationalskaldens död. Hufvudnumret vid 
denna festföreställning kommer att utgöras af ett 
svenskt originalstycke, benämndt »Ett svenskt min
ne». Handlingen försiggår på Bellmans tid och 
med honom själf, flere af hans samtida samt de 
mest bekanta Bellmansfigurerna såsom uppträdande 
personer, och äro däri inlagda en stor del Bell-
manssånger i arrangemang af prof. Hallström. 

Vasateatern har begagnat sig af fru Anna Petters-
son-Norries gästspel till att återupptaga den out
slitliga »Niobe», denna gång naturligtvis hufvud
sakligen för at låta den ärade primadonnan glänsa 
i den klassiska drottningens gestalt. Och att hon 
glänser, därom tviflar ingen, som känner hur ypper
ligt fru Norrie alltid vetat uppbära antikens dräkt. 
Framgången i tisdags kväll var också deciderad, 
och det roliga lustspelet torde ha att motse en 
ny och kraftig lifsperiod i denna nya inkarnation. 

»De svarta trubadurerna», såsom man här kallar 
negersångsäHskapet »The Fisk Jubilee Singers», 
hafva under de senast gångna båda veckorna gif
vit flere konserter härstädes och tillvunnit sig det 
allra lifligaste bifall från såväl den musikaliska 
som den stora allmänhetens sida. De hafva ock 
genom sina intressanta och omväxlande program, 
genom sin ypperliga sammansjungning, sin fina 
nyansering och sina goda röster gjort sig väl för
tjänta däraf. 

Raoul Kcczalski, den 10-årige hofpianisten, gaf 
sin första konsert härstädes sistlidna lördag, in
för en ej vidare talrik publik, säges det. Vi voro 
vid sagda tillfälle upptagna på annat håll och 
spara därför vårt omdöme om honom, tills han 
hållit sin andra konsert, hvilken äger rum om 
onsdag. 

Hr Sven Scholander anordnar också, och det är 
ju helt naturligt, Bellmansfest den 11 dennes i 
Musikaliska akademien. Lika naturligt är äfven, 
att han får fullt hus på denna minnesfest. 

En Schumann-afton gifves om måndag i Veten
skapsakademien af de båda framstående pianisterna 
Vilh. Stenhammar och Knut Bäck. 

O u p p l ö s l i g a b a n d . 

Novel l för Idun 

af 

S y l v i a . 
(Forts.) 

ystnaden blef henne likvisst något en-
H S j j B formig, och i den tilltagande skymnin

gen försänktes hon snart i de efter
middagsfunderingar, som vid denna tid på 
dygnet vanligtvis för en stund inställde sig 
och nu kommo henne att glömma, huru hen
nes uppträdande gent emot fabror egentligen 
borde ha varit. 

Mellan gardinernas tjocka veck föll i detta 
ögonblick en månstråle, som troligtvis verkade 
störande, ty hon sänkte ännu djupare sitt huf-
vud. Med en lätt kyss på hennes hand, som 
sjunkit ned från min axel, reste jag mig sakta 
upp samt begaf mig in i salen eller salongen, 
som min tant gärna kallade det bredvid lig
gande rymliga, luftiga rummet. 

»Vår våning är inte stor,» sade hon vid 
tillfälle en oeh annan gång, »inte stor, men 
ytterst komfortabel,» hvarvid hon med sin 
ringbeprydda hand gjorde en li en rörelse mot 
en del dyrbara portierer, som, ulppriktigt sagdt, 
hvarken dolde sängkammare eller boudoirer, 
utan präktiga garderober. Men bakom prakt
fulla draperier kunde man ju föreställa sig 
hvarjehanda. 

Stackars tant! Hon hade svårt att bära 
försakelser. Att låta någon ana, att hon må
ste försaka, detta var något, som hon aldrig 
skulle kunnat bära. 

Med en suck sjönk jag ned i en fåtölj och 
stirrade omkring mig. 

Månskenet föll nu fullt in och kastade breda 
strimmor öfver golf och väggar, hvarvid en 
oeh annan förgyllning framträdde ur dunklet 
och glaset, i den gamla böhmiska ljuskronan 
gnistrade. Det låg öfver det hela en dämpad 
glans oeh en oredig färgton, som öfverens-
stämde med minnet om ett förgånget och det 
ovissa i en framtid. 

Fastän jag uppmanat tant att ej vidare 
spraka om hvad som en gång hade varit, 
kunde jag likväl ej jaga bort det ur min egen 
hågkomst, och tilldragelse efter tilldragelse 
dök upp, en efter annan. 

Jag tyckte, att jag såg mig själf som litet 
barn stå i ett af de stora gemaken på Nore-
gård, under det tant synade mig uppifrån och 
ned samt jämkade på min sorgdräkt, hvarpå 
hon förde mig in till farbror, som också tog 
mig i skärskådande, sedan han gifvit mig en 
kyss, åtföljd af en suck. 

»Hon är lik Klara . . . alldeles min hustrus 
ögon, inte sant?» 

«Barns oregelbundna ulsende ändrar sig 
oupphörligen,» sade tant undvikande, i det hon 
torkade min uppåtsträfvande näsa med tyd
ligt begär att göra en liten ändring. 
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På detta sätt blef jag mottagen, då man 
fört mig från sorgehuset, hvarifrån jag först 
sett min far oeh sedan min mor bäras bort. 
Med ett barns sorglöshet fann jag det emel
lertid helt naturligt, att jag skulle stanna i en 
omgifning, där man, å ena sidan tillfölje af 
en viss likhet och å andra sidan trots denna 
likhet, omhuldade mig på det ömmaste. 

»Du är snart en grande dame,» sade tant 
ofta, och för att befrämja min edukation gaf 
hon mig det välmenta rådet, att jag i mitt 
uppträdande skulle söka efterlikna henne. 

Troligtvis var hon alltför fullkomlig och 
icke lätt att efterlikna, ty oaktadt alla bemödan
den sprang jag i stället för att trippa och det 
var hardt nära, att jag på österländskt sätt 
hälsat min farbror, då jag trädde in till ho
nom, för första gången bärande en släpande 
klädning. 

Så mild luften var den dagen, huru pingst
liljorna doftade och hvilka heliga löften jag 
afgifvit i den gamla bykyrkan! 

»Du kom hit i huset som en solstråle, pe-
tite,» sade tant, då vi på kvällen sutto till
sammans. »Vi behöfde just någon, som kunde 
lifva upp ensamheten... isynnerhet Gabriel,» 
och härvid såg hon bort till farbror, som 
halfsofvande satt i en hvilstol. 

»Hvarför farbror mer än tant?» 
»Ah, för ingenting . . . » 
»För någonting ändå?» 
»Frågvis!» 
Vi talade icke högt. Men vid den oroliga 

blick, hon kastade bort till farbror Gabriel, 
förstod jag, att detta ämne möjligtvis kunde 
vara obehagligt för honom, och jag drog mig 
plötsligen till minnes en mängd häntydningar, 
hvaraf jag förut icke fattat något samman

hang . . . lösryckta ord om en son, som läm
nat sin far i vredesmod. 

Just som jag återigen skulle göra en hvi-
skande fråga, sträckte farbror på sig och ro
pade mig, för att vi tillsammans skulle göra 
en promenad. 

Några dagar senare, utan att man anade 
min närhet, hörde jag tant och farbror sam
språka. 

»Du bör göra något för Gabriella,» sade 
tant. 

Göra något för mig? Gjorde han då icke 
allt? Jag stod orörlig som ett frågetecken. 

»Det är ju öfverflödigt. . . Magnus är död,» 
svarade farbror med en suck. 

»Antag likväl,» invände tant. 
»För omkring ett år sedan låg han döende 

på ett sjukhus i Chicago. Efter den tiden 
har jag inte sport till honom. Vore han i 
lifvet, skulle mina bref och de annonser jag 
låtit införa i amerikanska tidningar säkert för
mått honom återvända.» 

»I ditt ställe skulle jag likväl,» återtog tant, 
men afbröt sig och fortfor: »Ja, du får ur
säkta, kusin Gabriel, att jag talar rent ut! 
Faslän man kanske kan antaga, att Eila är 
den närmaste arfvingen . . . » 

»Hon är det,» afbröt han. »Olyckligtvis 
har jag skäl att tro mig barnlös. Du vet 
lika väl som jag, att min sons förhastade gif
termål var olyckligt.. . olyckligt från början 
och till slut. Närmare detaljer ha varit för 
mig obehagliga att tala om. Vare det nog 
sagdt. Troligtvis var det efter något stormigt 
uppträde, som Magnus blef sårad af ett re
volverskott samt förd till ett sjukhus. Detta 
hände kort efter det hans hustru låtit enle-
vera sig af en cirkuselown . . . måhända har 

hon återgått till sitt förra yrke. Förmodligen 
var det den gynnade älskaren som . . . » 

»Mon dieu, mon dieu,» framstötte tant. 
»Efter detta . . . om han lefde . . . tror du 

inte han skulle vara nöjd att få återvända?» 
Tants enda svar var en djup snyftning. 
»Gabriella är på dubbelt sätt befryndad 

med mig,» återtog farbror. »Det är mig sär
deles kärt, att min brorsdotter äfven är af 
min hustrus släkt, ty det var genom min 
hustrus penningar jag på goda villkor blef i 
stånd att öfverta Noregård. Själf ägde jag ju 
ingenting. Men lyckliga konjunkturer och 
sträng hushållning ha gjort mig till en bur
gen man.» 

»Då din bror gifte sig med din svägerska, 
borde han ha följt ditt exempel,» inföll tant. 
»Men i stället lät han hustruns penningar 
smälta bort som snö för solen. Lyckligtvis 
gick det för Ella som det gick. Här har hon 
ett hem, och du betraktar henne som en dot
ter . . . och om du anser det öfverflödigt att 
tillförsäkra henne något kapital, så måste jag 
naturligtvis också göra de t . . .» 

(Forts.) 
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Bidrag mottagas mod tacksamhet. 

L o g o g r y f . 

Kosmopolit jag är, och hvar nation, 
Hvart land från »hedenhös» jag sagts 

tillhöra. 
På hvarje moders läpp jag rest min 

tron, 
Mitt språk förstås af späda barnets 

öra. 
Jag bjuder lugn, jag skänker frid 

och ro ; 
Jag döfvar smärtan, stillar sorg och 

kvidan; 
I kungens borg, i dagakarlens bo 
Till mig man lyssnar under ljuf fdr-

bidan. 
Hvad är jag månne? — En hypno-

tisör?! 
Nå, ja! — rätt så — på sätt och vis, 

kanhända; 
Visst är, att det man mig lofordar för, 
Är alt i ro jag oro stads ses vända. 
Den kraft som verkar detta trolleri 
Kan sammanfattas i tre ord allenast: 
I »kärlek, poesi och — harmoni.. 
Den kärlek jorden äger högst och 

renast, 
Den poesi, som, fast rätt primitiv, 
Dock är så rik på känsla och på 

stämning; 
Den harmoni, hvars enkla små mo

tiv 
I minnet lämnar kvar en mild be-

klämning. 
Jag nyckeln har till drömmars sago

land, 
Där svarta troll och ljusa änglar 

gästa. 
Kanske dit in jag dig ock fört ibland 

Pä samma sätt som dit jag ledt de 
flesta. 

Vill nu mitt namn du teckna, så 
hör på: 

Låt tcå vokaler därvid dig betjäna 
Och se'n sex konsonanter likaså; 
Då känner du mig strax — »det vill 

jag mena: t 

Du ser dem här på andra sidan stå, 
Sök flitigt finner du dem snart också. 
Hvad att >gå öfver» man ej alls be

höfver, 
Ty vatten får man litet hvarje stads. 
Hvad »hufvudordet» är; (därför det 

söfver). 
Ett föremål hvars närhet alla räd's. 
Säg hvad hvar män'skas plikt är 

söka göra. 
Hvad hvarje män'ska aldrig hysa 

bör. 
Befodringsmedel, som oss långt kan 

föra. 
Förvaringsplats för blommor, oftast 

skör. 
Hvartill sig Jupiter en gång förklädde. 
Hur den sig känner, som nyss varit 

sjuk. 
En hemlig — hvad? den ingen fot 

. beträdde. 
Ett slagord för »hvad som är mest 

i bruk». 
Förnämlig släkt på elvahundratalet, 
Hvaraf man grenar spårar än i dag. 
Hvad först att göra plär utfalla galet, 
Men blir man — hvad? — man gör 

detmed behag. 
Hvad säkert dåligt foder är för hästen. 
Hvad som gemensamt är för haf — 

och ton. 
(Jag skall ej länge plåga dig för 

resten.) 
Hvad öknamn är för »litet dum» per

son. 
Hvad som till tak och berg och jord-

höjd hör. 
— Nu tystnar jag — och domnar 

bort och dör. 
Eolus. 

Characl . 

Mitt första — ack, uti vår tid 
Man ofta nog en klagan höjer 
Om dålig sådan, och därvid 
En stegrad känslighet sig röjer. 
Om man mitt hela skulle få 
Och njuta den som en mitt andra, 
Det onda skulle vika då 
För stunden, men vi skulle klandra 
Den som så ovist grepe till, 
Hvad som i längden skada vill. 

S. L. 

D i a m a n t g å t a . 
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1) Bokstaf, 2) sinnelag, 3) hufvud-
sak, 4) folknöje, 5) sångare, 6) hvad 
ett snällt barn icke gör, 7) bokstaf. 

Kalla K. 

Al legor i . 

O Helios, 
Ditt namn jag bär, 
Mitt lif, mitt allt! 
Din ljusa bild 
Ej dölj för mig 
1 töcknens land. 

Helio:! 
Du stoftets barn, 
Jag har dig kär, 

Du är ju min; 
Fast jag tycks skild 
Jag vårdar dig 
Med mäktig hand. 

B—r—o. 

Epi t é s m e d a n a g r a m 

eller tilläggs- och omjlyltningsgåta. 

Skiljer sig från enkel epités där 
uti, att vid den nya bokstafvens till
läggande det ursprungliga ordets bok-
stäfver kunna omflyttas. För hvarje 
nytt ord som bildas tillägges blott 
en bokstaf. Siffrorna ange blott an
talet bokstäfeer, ej deras ordning. 

2) Hvad vredgad ej vi höra må, 
3) Då rätt sin trea alla få. 
-i) Om detta blott ni rätt förstå, 
5) En hvar skall rätt sin femma få. 
6) Ett ämne nyttigt uti färgarns hand. 
7) En socken vidt bekant uti vårt land. 

Sfinx. 

L ö s n i n g a r . 

Logogryfcii: Sihnmfvxka; r ö , m a s k , m a r k , 
k r a m , s ö m . k ö r a , ö m , m ö s s , s k a r e , r a k , 
ö r a , r ö k , a s k , r a m , s m ö r , kain, m a k e , a n n , 
s m e k , M a r s , r ö s , ö r e , s ö m m a r , s a m s , s e , 
k r a s s , r e m , k a r m , s k a m , r e m s a , s m ö r a s k , 
ö s k a r , k r a s . 

Charaden: T far DI ont. 

TfyUnmgvgåtan: A u g u s t i — m å n s k e n . A -
c a m , U m e å , g r a n , l i k a s , s t a r k , t a n k e , M u n . 

KoMSonmitföränäringsgåtan: T a n d , s a n d , 
r a n d , land, h a n d , b a n d . 

Ordförvandlingsgåtan: F r a n s M i k a e l F r a n 
z é n . F a c k l o r , R u m ä n i e n , a m a r y l l i s , n e j o n -
ö g o n . S ö l v e s b o r g , m a k a r o n e r , i g e l k o t t , k a 
k e l u g n , a s t r a k a n , E f r a i i n , l a x ö r i n g , F r e d 
r i k , r i s g r y n , a k t e r , n o s h ö r n i n g , Z a k a r i a s , 
E u g e n i a , K o r r t e l j e . 
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rekommenderas som den bästa och vitsordas på det var
maste af professorerna hrr Jon. Lang, Seved Ribbing, Nils 
0:son Gadde, C. J. Ask samt doktor Olof Moberg. 


