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(d66& Vår kronprinsessas syster gifter sig. sm9 
Bröllopet firades med stor ståt .  Bland 

brudtärnorna märktes li l la prinsessan Ing
rid,  som fått  följa sina kungliga föräldrar 
ti l l  E ngland. 

Ärkebiskopen av Canterbury förrättade 
-vigseln och höll  ti l l  de nygifta et t  högstämt 

tal ,  i  vilket han påpekade den stora bety
delse,  som låg i deras förening just i  detia 
ögonblick, då hela världen står på gränsen 
mellan krig och fred. Det är underbart  at t  
ingå en äktenskaplig förening just nu, det 
är en oskattbar förmån, det förenar eder 
med hela världens nya bemödande til l  fred, 
sade ärkebiskopen i s i t t  tal .  

Bröllopet bevistades av kungen och drott
ningen av England, änkedrottning Alexandra, 
svenska kronprinsparet,  drottning Amelie av 
Portugal.  Enligt engelskt bruk "gavs bru
den bort" av sin far hertigen av Connaught,  
som åkte till  kyrkan med henne. Vid utgå
endet förde han drottningen av England, 
som inom parentes är mycket fästad vid 
hertigen. 

Bruden bar en toalett  av brokad prydd 
med lätta silverspetsar,  som til lverkats av 
blinda flickor.  Slöjan, som til lhört  drottning 
Charlotte,  var av utsökt fina brysselspetsar 
i r ikt  mönster,  där ett  C i hjärtat  av en ros 
var ett  återkommande motiv.  

Kronprinsessan av Sverige bar en utsökt 
dräkt av elfenbensfärgat georgette med en 
tunik av siden i samma färg, broderat med 
cerisefärgat silke.  Till  toaletten en hatt  i  
cerise med plymer i samma färg och nå
got svart  under brättet .  

De nygifta t i l lbringa sin smekmånad på 
landet.  

I 

Lady Patricia Ramsay i bruddräkt. 

PRINSESSAN PATRICIA AV CON-
naughl,  vår kronprinsessas enda, avhållna 
syster vigdes den 27 februari  i Westminster 
Abbey i London vid kaptenlöjtnanten i en
gelska flottan Alexander Ramsay, nyut-
nämnd marinattaché i Paris .  Prinsessan 
Patricia har genom sitt  giftermål avstått  från 
alla sina kungliga rätt igheter och är nu 
Lady Patricia Ramsay. 

Bröllopet firades under oerhörd ti l lslut
ning av befolkningen i London, bland vil

ken prinsessan gjort  sig mycket populär.  
Hon var det redan före kriget genom sin 
älsklighet och sin naturlighet,  men genom 
sitt  arbete för de sårade på sjukhusen har 
hon i hög grad til lvunnit  sig allas sympatier 
och hennes giftermål efter sit t  hjärtas val 
med en medlem av landets aristokrati  — 
hennes man är son til l  den trettonde lorden 
av Dalhousie — har ytterligare ökat de 
känslor av kärlek och sympati,  som kom
mit henne til l  del från det engelska folket.  Kapienlöjtnanien Alexander Ramsay. 



Signe lîe66es memoarer. 
(Forts.). 

HERMAN SÄTHERBERG. 
Mer än någon annans är Herman Säther-

bergs namn knutet ti l l  S näckviken och Signe 
Hebbes minnen därifrån. Sätherberg var 
även han, jämte sin familj  om somrarna Täl-
jebo och familjerna voro nära grannar.  Dei 
var gammal vänskap som härute stärktes och 
befästes.  Redan vid Vendela Hebbes an
komst ti l l  Stockholm i början av 40-talet  
knöts deras bekantskap, och denna blev 
inledningen till  en vänskap som orubbad av 
livets växlingar och endast bruten av döden 
ägde bestånd i mer än femtio år.  Herman 
Säiherbergs brev til l  V endela Hebbe spegla 
detta vackra vänskapsförhållande på det 
mest intagande sätt  på samma gång de giva 
en rätt  intim bild av den romantiske natur
poeten, bredvid vilken hans fyra år äldre 
väninna f ör en nutida betraktare står så mo
dern, så mycket närmare vår l id.  Ett  avbrott  
i det  personliga umgänget föranleddes av 
Vendela och Signe Hebbes fyraåriga Häl
singborgsvistelse.  Det skrift l iga umgänget är 
under dessa år i s tä llet  rätt  l ivligt.  Inför av
skedet hösten 79, då Vendela och Signe 
Hebbe ännu bo kvar ute på Snäckviken, me
dan Sätherberg inflyttat  t i l l  Stoc kholm, s än
der han sin väninna följande vemodsfulla ra
der.  

Min kära syster Vendela! 
Som en ångerfull  och botfärdig syndare 

ber jag tusen gånger om ursäkt för att  jag 
ej  redan svarat och tackat för det Björn
sonska manuskriptet .  Till  följd av mitt  a vgå
ende från Ortopediska Institutet  som du väl 
hört  omtalas,  har jag haft  så mycket bestyr 
med varjehanda därmed sammanhängande, 
att  jag ej  haft  t id at t  tänka på något annat.  
(Direktionsmöten, lokalens reparation, skri
velser ti l l  medicinalstyrelsen m. m.! Och så 
på köpet förkylning med en åtföljande en
vis katarr.)  

Nå, kära Vendela, .du håller v äl nu på med 
flyttningsbestyr,  kan jag tro.  Vad det gör 
mig ont,  at t  du skall  flytta så långt ifrån 
oss! Är det således mitt  öd e, att  jag ej  skall  
få se dig mer? Jag kan ej  försona mig med 
den tanken, ty vår 'bekantskap är ju så gam
mal,  at t  dess första minnen ti l lhöra mina 
ungdomsdagar och vår vänskap 'har mig ve
terligen aldrig varit  grumlad av ett  enda 
moln. Utan densamma skulle jag ha gått  
miste om tusental för mitt  hjärta dyrbara 
stunder;  och när jag nu tänker ti l lbaka på 
all  den välvilja du städse visat mig, så fin
ner jag ej  ord att  uttrycka hur tacksam jag 
känner mig. — — — 

Under somrarna i Södertälje var Säther
berg så gott  som daglig gäst på Snäckvi
ken. Nästan varje afton kom han över och 
hjälpte ti ll  med vattnandet av trädgården. 
Då de vandrade omkring där med sina vat
tenkannor,  var -Signe Hebbe "Greta" och 
Sätherberg "Anders" och det uppländska 
folkmålet,  som Signe Hebbe än i dag fullt  
behärskar,  samtalsspråket.  Det är också ofta 
såsom "Anders" Sätherberg, under Signe 
Hebbes Hälsingborgsår,  söker upp henne. Så 
skriver han i et t  brev daterat Stockholm d. 
20 febr.  1880. 

Kära du Grela! 
Du har välan trott ,  at l  din Anders lupit  

t i l l  fanders,  då han inte med ett  enda- ord 
har vålat  sej  le svara på brevet ditt ,  men sir  
du, de ha vuri på de länse, atl  när den för
b a n n a d e  g u l s o t a  g i c k  s å  k o m  s k i n n  h e l . . .  
t  e  lebakars å satte sej i  knogar och arm-
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Herman Sätherberg. 

bågar.  Du kan fråga 'hustrua mi,  om du inte 
tror mej! Ä inte va jag då golik te hålla i 
pennfjära.  Men ser du, nu ä Anders fin i 
skinnet igen som en fjällad aborre,  å pigg ä 
han som en löja i so lsken. 

Herre jesta,  va ja glina ål  din lustiga fv-
sionomejlavla,  å  dina obstinata versar! Kära 
du Greta,  hocken hade välan kunnat tro dej 
om te vara så golik al t  sätta ihop så behän
diga versar,  du som annars ä så hjärtans 
blug å mjäkug när prästen å herrn på herr-
gårln talar om dej! Jojo, så där ä kvinnfolka! 
Men vore jag din man så skulle jag nog vela 
at t  hålla ordning och styr på dig ändå. Du 
har aldrig sett  mig när jag är arg, du! fast  
gu vet,  om jag nånsin skulle kunna bli  arg 
på dej,  efter som du vari  så beskedlig mot 
mej,  när du tjänte på Snäckvika, hos den 
där hederliga frua med vita,  vackra håre,  å 
gick och plocka Hnnejblommor åt  mej.  

Nå, kära Greta,  jag ska tala om för dig,  
alt  jag ihärom dagen, snodde mig in mellan 
kulisserna på speklakle — för si  jag va be
kant me en vaktmästare dä&, s om de också 
skällde för intendenten. Di spelte Värmlän
ningarna, sa han. Tvi sånt upptåg! Jag 
såg bara en skock bönner och bonnjäntor,  
å de ska man betala för å se.  Såna där 
som man kan få se fullt  i  körka, vareviga 
söndag utan betalning. Jag tänkte gå fram 
och visa mig för betalning jag också, men 
så släppte di ner et t  stort  skynke framför 
all t ihop. Ä så kom en som de skällde för 
direktörn å han ställde sig och li t ta genom 
ett  hål på skynket å så runka han på huvut 
och jämra sej för at t  de va så lite me folk 
"i  salonga", sa'n.  "Gunås oss — d et här går 
rakt te fanders",  sa'n,  "men jag har ännu 
en resjuss kvar",  sa 'n,  "jag ska säja opp 
hela kapellskräpet å hyra ett  par positiv i 
s tället  — för de går lika bra att  sätta dit  
dåm" — sa 'n.  Han ä en jäkla karl  te å vara 
påhitt ig den där! — 

Nu, kära Greta,  har du fått  höra nog av 
pjåller från gamla Anders och nu kommer 
undertecknad och motar undan den där 
bonddrummeln och ber att  få trycka din li l la 
hand och fråga hur du mår.  Vi tycka att  
det är rätt  tomt efter dig här,  och du kan 
förstå att  vi ofta tala om dig och påminna 
oss de glada ögonblick du skänkte oss ge

nom ditt  angenäma umgänge. Jag undras 
mycket när vi härnäst få se dig. Det bär 
väl av till  Paris i vår,  kan jag tro.  Var vi 
komma att  slå oss ned i sommar vet jag ej  
ännu. I morgon ämnar jag resa till  Tälje 
och höra efter en våning åt  oss — om det 
finnes någon kvar — de bättre äro väl re-< 
dan upptagna. 

Från vårt  svenska samhälles stora myr
stack, över vilken nu himlen gråter ur tunga 
moln, har jag ej  något anmärkningsvärt  att  
omtala.  Allt  går här sin vanliga gång och 
utan någon upplivande fläkt från samhällets 
höjder.  En press utan några sti l ister av 
högre begåvning, en handelscorps utan pen
gar;  en opera utan operor o.  s .  v.  — På tal  
om operan kan jag berätta,  att  jag hört  at t  
ett  samtal förevarit  mellan Grev Posse och 
vår allernådigsle,  angående kongl.  teaterns 
ställning. (H. M. lär er förra året av sin egen 
kassa li l lskjulit  90,000 kro n. för att  uppehålla 
teatern.)  Det blev nu fråga om att  göra den 
till  en nationalteater i s t ället  för en konglig.  
"Men jag får väl ändå ti l lsätta direktör?" 
frågar Han. — "Nej,  det tvivlar jag på",  
svarar P.  — "J aså! Nå då vill  jag ej  ha nå
gon nationalteater",  l ärer Han hava svarat.  
Så där säger ryktet.  Jag har historien från 
en av våra premiäraktörer.  — 

På Nya teatern har man nu medvind och 
goda hus. Emma och jag voro där i förr
går och sågo Svarta dominon. Den gavs 
rätt  bra och fröken Vendela Anderson löste 
sin uppgift  rätt  lyckligt.  Det förvånar mig 
att  se huru man i e n hast kunnat få ihop en 
så skaplig sångarpersonal därstädes.  — 

Nu har du väl hunnit  bli  trött  på mitt  prat.  
Med hjärtl igaste tack för ditt  brev och med 
hälsningar f rån oss alla ti ll  di g och din oför
gätliga älskvärda moder tecknar jag. 

Din gamle vän Herman. 

I ett  odaterat brev, tydligen härrörande 
från samma vinter,  skriver Sätherberg. 

Goda Vendela! 
Tack,,  fack, tack för det vänliga brevet 

och för att  du vill  t i l låta din penna att  be
fatta sig med en person, som visat sig vara 
en så oefterrätt l ig slarv i k orrespondensväg. 
Det är nu all tför länge sedan jag skrev till  
dig och min försummelse har legat och tyngt 
på mitt  utsli tna samvete i många veckor.  
Många gånger har jag hålli t  för mig själv 
föl jande monolog i dialogform: 

Mitt  samvete: Hör du, min kära Skogs
harpa! När tänker du skriva til l  f run i H el
singborg? Är det skick och fasoner att  bete 
sig på ett  sånt där vis mot ett  så älskvärt  
fruntimmer? Fy skäms, gamla Skogsharpa! 

Skogsharpan: Ja,  jag skäms så fort  jag 
hinner och jag försäkrar att  jag skall  skriva 
så snart  jag får någonting intressant att  om
tala.  

Samvetet:  Prat,  har du inte riksdagen att  
tala om? 

Skogsharpan: Tråkigt ämne! 
Samvetet:  Kongl.  Teatern, då? 
Skogsharpan: Ligger i s jälatåget;  pulsen 

200. 
Samvetet:  Dess direktion också? 
Skogsharpan: Redan avliden! Pulsen O. 
Samvetet:  Således sorg inom templet? 
Skogsharpan: Nej,  tvärtom glädje! 
Samvetet:  Har du ingenting intressant at t  

berätta om herr Stockholm? 
Skogsharpan: Platt  intet  nytt ,  all t  är  sig 

likt.  Man dinerar och superar ti ll  dess man 
kreverar.  

Samvetet:  Än om de allmänna verken då? 
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Skogsharpan: Jo, det var sannt:  Kongl.  
Gödselverket på Helgeandsholmen skall  ha 
ett  stort  palats vid en av stadens förnämsta 
platser — var man nu kan finna den bästa.  
Visserligen blir  kostnaden stor:  så där om
kring en och en halv million, men en kolossal 
dumhet är ju också värd att  kolossal t  be
talas.  Visserligen behövas våra pengar ti l l  
annat,  t .  e x.  ett  nytt  lasarett  för de stackars 
sjuka; men — bagatell  — låt  de sjuka ligga 
där och dö som flugor i pesthålen! Häst
hovhållning framför all t!  — (Frågan har vis
serligen fall i t  — för denna gång — i andra 
kammaren; — — — men den som lever 
får se!) 

Nu till  s lut  några ord om poemet S e-
1 i k  a,* som du sände mig för länge se'n.  
Förlåt  att  jag 'hit t i l ls  ej  nämnt ett  enda ord 
därom! Fastän tjänstledig har jag varit  så 
upptagen av extra angelägenheter,  att  all t  
a n n a t  f å t t  s t å  t i l l b a k a .  —  S å s o m  u l t r a  r  o -
j a  1 i  s  t  får jag först  och främst uttrycka min 
glädje över at t  du kommit t i l lbaka från dina 
republikanska förvillelser och strängat din 
lyra ti l l  en Drottnings lov. Ack, vad det 
är glädjande att  se huru en syndare sig för
bättrar! Vad nu själva p oemet om H. M. Se-
lika beträffar,  så får jag säga — och detta 
på.rent al lvar — att  det är anslående 
dels för den varma känslostämning som ge
nomströmmar detsamma; dels för det på 
många ställen musikaliska och vackra språ
ket.  Det gläder mig all t id,  att  få se några 
verser av dig, ty de förråda allt id et t  l juvt 
svärmeri,  som ofelbart  anslår känslan. Och 
detta svärmeri på en och samma gång både 
vemodsfullt  och glödande är så karaktäris
tiskt för din s ångmö, att  jag känner igen den 
bland hundrade. För mig som en gammal 
bekant,  den där snart  sagt under ett  halvt 
l iv fått  glädja mig åt  din vänskap och ditt  
förtroende, ä ro dylika accorder från din lyra 
av dubbelt  värde; ty i dem hör jag vingsla
gen av ditt  rät ta skaplynne, och den som 
icke hört dem, känner dig blott  t i l l  h älften. — 

Må väl,  goda Vendela,  och tänk ibland på 
g a m l e  v ä n n e n  H e r m a n .  

P.  S.  Just som jag skulle slå ihop brevet 
fick jag höra en lustig historia,  som jag 
måste berätta.  I t i sdags gavs på stora ope
ran Figaros bröllop, då en extra komisk ti l l
dragelse satte hela salongen i skratt .  Då 
ridån gick upp i någon av de sista akterna, 
hade en person som ej hörde till  pjäsen för
summat aft  draga sig ti l lbaka mellan kulis
serna. Det var vår välbekante Soto Maior,  
vilken hade begivit  sig upp på scenen för att  
jollra med den lil la "Fanchette" (hon som med 
ljus och lykta skall  söka rätt  på knappnålen.) 
Jag vet ej  huru Soto hade kommit att  hålla 
lyktan i s ina händer,  men just so m ridån går 
upp får man se honom ensam på scenen, — 
och vad som värre var — då han skulle 
skynda undan, sprang han i ivern åt  orik
tigt håll ,  så att  han måste löpa tvärs över 
scenen. Tänk: gubben Soto struttande över 
featerti l jorna med Fanehettes lykta i h anden, 
och detta inför en fullsatt  salong. Ett  ju
bel av skratt  skallade genom salongen til l  
den välbekante ministern-debutantens ära.  
(De kungliga voro närvarande.) Denna ti l l
dragelse utgör nu allmänna samtalsämnet i 
s taden. Sådant kan man kalla otur.  Al
drig lär väl Soto vilja gå med ljus och lykta 
mer i  defta livet.  

Många hälsningar till  Signe! — — — 
Huru stor saknaden och tomheten efter 

Av Vendela Hebbe, inspirerat av Signe 
Hebbes framställning av huvudrollen i Afri
kanskan. 

Snäckvikens flyktade invånare "Skogs
frun" och den "sjungande tärnan", var för 
de kvarvarande vännerna, därom vittnar ett  
brev daterat Södertälje d.  24/7 1880. 

Goda Vendela! 
Du tror väl at t  jag varit  saligen avliden, 

emedan jag ej  på så länge låti t  höra av mig; 
men ännu trampar jag den gamla Terra un
der mina fötter och ännu bestrålar solguden 
min gamla hjässa.  Som vanligt har en hop 
hinder kommit emellan mig och bläckhornet.  
Jag har dock varit  tvungen att  rimma igen, 
dels för naturforskarsällskapet,  dels för en 
julkalender;  och därti l l  på köpet skriva en 
biografi  över Otto Lindblad (ämnad att  ut
givas i Familje-Journalens septemberhäfte).  
Det är ju på detta vis alldeles bakvänt med 
mig; ty vid den ålder då andra pläga sluta 
att  spela på lyran har jag egentligen börjat  
på allvar.  Men saken är den: jag har i 
•många år gått  och burit  på en hop kompri
merad poesi som aldrig för min praktiska 
verksamhets skull  fått  luft  och frihet förr än 
nu — då det tyvärr är alldeles för sent.  
Fåglarna bete sig klokare än jag, ty de tyst
na när sommaren är över.  De få som fort
fara at t  sjunga äro dåliga spelmän. Men 
jag får väl snart  taga mitt  förnuft ti l l  fånga 
o c h  s l ä p p a  u t  d e n  m a g r a  p e g a s e n  p å  p r o 
sans betesmarker.  — 

— — Du ser,  att  vi nu äro Täljebor.  Här 
är all t  sig likt och sommaren har till  en del 
framlidit  med sina linnéor som här utbju-
dits ti l l  höger och vänster;  men ingen Signe 
skänker oss linnéor mer — och ingen Ven
dela rosor! — — Do ck Vendela har ännu en 
gång givit  oss rosor;  ty vi voro i går ti l l  
Snäckviken (Selma, jag och ett  par vänner).  
Vi gingo Kvarnbergsvägen. Förr mottog jag 
dina rosor med glädje,  nu i s aknadens sorg. 
Det gjorde på oss ett  sorgligt intryck att  se 
allt  så öde och tomt där.  Ingen människa 
syntes till  vid gården och alla dörrar voro 
stängda. Då hörde jag från bryggan ljudet 
av ett  klappträ; jag gick ned och träffade 
en bekjortlad genius,  som låg och klappade; 
hon sade mig att  hon bodde i röda bygg-
ningen och hade til lsyn över gården. Jag 
hälsade, att  jag av gårdens ägarinna fått  
t i l låtelse att  taga rosor i t rädgården. I k a-
raktärsbyggningen ville jag ej  gå in, ehuru-
väl nycklarna funnos at t  t i l lgå.  Vad hade 
jag väl där alt  göra? Det vackra vita hu
vudet syntes ej  mer i fönstret  och ingen 
Greta kom och räckte mig sin vänliga hand. 
Både Selma och jag voro dystra ti ll  s innes 
och vi talade om all  t ings ombytlighet här 
i l ivet.  — Vi stego ner utför den lil la träd-
gårdstrappan: 

lag gick i blomstergården skön, 
Som förr så mången gäng. 
Och liksom förr ur häcken grön 
Ljöd Sylvias klara sång. 

Men rosen blek med tår på kind 
Och liljan lutad stod. 
Trots sol och vänlig vestanvind 
De tappat allt sitt mod. 

"Ack, varför denna sorgens tår? 
Säg, ros och lilja nu." 
Då sjunger Sylvia: "du förstår 
Nog våra sorger, du." 

"Vem lia de nu att dofta för 
De täcka blomster små? 
En fågel sjöng härinnanför — 
Här ute jag också." 

"Då var det fröjd och trevnad här 
Nu allt  i so rg sig bytt.  
Ty ägarinnan borta är 
Och ställets tomtar flytt ." 

* 

Sedan vi plockat oss de fagraste rosor 
och några penséer återvände vi,  samtalande 
om Eder och Eder vänskap til l  oss,  men 
knappt tror jag, a tt  jag kan gå ner ti l l  Snäck
viken någon gång mer — ty jag blev själv 
förstämd. 

Våra dagar här gå fram på det vanliga 
viset.  Här äro rät t  många badgäster.  Jag 
undrar om Signe hittar hit  upp i sommar? 
Många hjärtl iga hälsningar från oss samt
liga genom 

vännen Herman. 
(Forts.) .  

Den heliga jungfruns dag. 
Anteckningar till bebådelsefesten 

av C. L. 

DVRKAN AV JUNGFRU MARIA, GUDA-
modern, blev allmän inom kristenheten först  
mot slutef av 300-talet .  I kyrkans älsia 
uppfattning ställdes hon parallellt  med Eva, 
l iksom sonen med Adam, men hon bibehöll  
dock sin rent mänskliga natur.  Under hand 
som Kristi  g udom allt  mer utbildades i d og
mer fördes emellertid moderns bild upp på 
ett  högre plan, händelsen i krubban blev 
icke längre en vanlig naturlig födelseakt 
och som trosartikel upptogs alt  Maria blott  
formellt  levat i äktenskap med Josef,  vadan 
hon sålunda intet  barn fått  efter Jesus.  Fle
ra av kyrkofäderna, såsom Eusebios och 
Hieronymus, förfäktade ivrigt hennes stän
diga jungfrulighet och en tredje,  Gregorius 
av Nazians,  utvecklade denna renhetslära 
dithän, at t  hon även varit  fri  från all  verk-
synd. 

När kristendomen, genom att  av Konstan
tin den store 323 ha upphöjts ti l l  s t atsreligion 
kommit i maktställning, började hednavärl-
den mera allmänt ansluta sig til l  densamma 
och detta gav den gudomliga Marias dyr
kan ökad fart ,  ty massan fann däri  en na
turlig ersättning för vad den lämnat i  he
dendomen, exempelvis Kybelekulten. Kyrko
mötet i Efesus 431 stadfästade officiell t  
jungfruns t i l lbedjan, legenden om hennes 
kroppsliga himmelsfärd gav upphov til l  tal
rika kyrkliga Mariafester,  reliker efter hen
ne (stycken av kläder,  droppar av hennes 
mjölk m. m.) jämte hennes bilder samlade 
andäktiga skaror,  särskilt  sedan tron att  
dessa föremål gjorde underverk blivit  mera 
allmänt utbredd. 

iermanernas kristnande gav en oerhörd 
lyftning åt  den heliga jungfruns kult;  deras 
kvinnliga ideal nådde sin högsta fullkom
lighet i Maria,  hon blev i deras hänryckta 
åskådning den över alla helgon och änglar 
stående höga och rena himladrottningen. I 
synnerlig hög grad togs denna dyrkan på 
1100-talet  om hand av cistercienserordens 
store reformator Bernhard av Clairvaux, vil
ken ställde jungfrun som medlare mellan Je
sus och människorna och hänvisade dem, 
som fruktade sonens gudomliga majestät,  
t i ll  hennes moderliga mildhet.  Samtidigt 
härmed dök den för Mariakulten så viktiga 
läran om hennes obefläckade avlelse upp i 
och med kanikernas i Lyon beslut 1128 at t  
årligen fira madonnans konceptionsdag; man 
ville nämligen flytta Marias syndfrihet ända 
til l  föräldrarnas avlelseakt och därigenom 
även befria henne från arvsynden. Bernhard 
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Wanßßärare Çjrans död. Ttf "B erf if Sfraafjf. 
JAG KUNDE INTE SLAVA SOM DE ANDRA I FABRIKEN, 
jag kunde inte såga stock och inte bära plank. 
jag var för klen att fälla skog, för svag att gräva diken, 
helst låg jag still och lyssnade till sorlet och musiken 
från fors och fall, om också sedan pungen min var pank. 

Jag låg och prata med mej själv och drömde galna drömmar, 
jag låg på rygg i skogens bryn och följde molnens tåg. 
Mitt hjärta var ett oläkt sår, ett sådant sår som ömmar, 
som aldrig läks, men jämt rivs opp och blottar blod i strömmar, 
och alltid blev det sämre blott ju längre jag där låg. 

Det var ett tungt och tröstlöst liv att bära plank och såga 
och bjöd jag till, det tog emot och jag kom ingenstans. 
Jag blev väl född med någon brist i vilja och förmåga, 
mitt hela liv var blott en enda stor och ständig fråga, 
vart vägen går och varifrån och varför alls jag fanns. 

Jag trivdes inte samman med de stojande och glada, 
jag hade något tungt och tyst därinne i mitt bröst. 
Jag hade inte Karl-Jonts grin och inte Vickes svada, 
men vandrade om da'n som de och sov som de i lada. — 
En höstdag sade Döden mej: farväl till nästa höst. 

Jag svarte ej men blickade i Dödens vita öga, 
jag dör ej alltså som jag levat, hastigt, knall och fall. 
Om vägen går till dunkla djup, om opp till höjder höga, 
om det blir liv, om det blir död, ack, därom vet jag föga, 
med smärtfylld glädje väntar jag på det som komma skall. 

Ty nu är höstens tid igen och snart Han kommer åter, 
Han som har märkt till fällning mej, som märker man ett träd. 
Och utanför min ladas knut den gråa rymden gråter 
och vilsna vindar fara genom springorna och låter. 
Därute vaja fälten utav årets mogna säd. 

* 

Mitt liv har varit armt och tungt och fyllt av sorg och möda, 
men varit stort och rikt och skönt som ingen annans har. 
Jag både vill och inte vill i graven till de döda, 
ibland till svart och iskall död, ibland till livet röda 
och tusen frågor trängas kring mig; alla vill ha svar. 

Vad är det som har gömts i jord när de ha sänkt din kista 
och torven åter spirar grön ur mullen på din grav? 
När Döden kommer kall och hård, skall då du livet mista? 
är detta livet allt som finns och denna stund din sista? 
och frågor komma, frågor gå och vandra an och av. 

Är kanske intet liv så värt att leva som de dödes 
och ingen stund så längtansvärd som Dödens tysta stund? 
Och kanske Döden är den stund då mänskan riktigt födes, 
den store, starke pelaren på vilken allting stödes 
och varpå allting vilar, varpå allting har sin grund? 

Här ligger jag och väntar nu och mina ögon glöda 
i feberglans. Jag ser en ökens vita, heta sand. 
Och inga blommor växa där och inga källor flöda, 
men i en lång oändlig rad gå jordens alla döda 
och längta till och speja efter Kanaan, löftets land. 

Där vandra hedna hädare och de som lett och gycklat, 
där vandra också sökare med allvarstunga drag, 
som alla lås sökt låsa opp, som dyrkat, bänt och nycklat, 
i skräck och vanvettsängslan gå de där som hymt och hycklat 
och alla gå mot evighetens och mot domens dag. 

Snart vandrar jag som en av dem, därborta över sanden, 
varthän det bär, var målet är, det vet jag inte än. 
Och våra ögon spejande se bort mot himlaranden 
och våra själar längta bort från bojorna och banden, 
men kanske där som här vi äro endast färdemän? 

Mitt liv har varit armt och tungt och fyllt av sorg och möda, 
men varit stort och rikt och skönt som ingen annans har. 
Snart skall jag bäddas i den jord som ger oss växt och gröda, 
igenom vilken strå och gräs gå skälvande och spröda, 
ty Döden, Han har märkt mig och har räknat mina dar. 

Ja, snart är jag till mull och mark och masken skall mig tära 
och jag skall börja multna nu, så snart mitt liv har flytt. 
Jag hoppas ej på salighet i tro på någon lära, 
jag vet ej vart min ande går och Döden är mig nära, 
men känner det som skulle nu jag leva upp på nytt. 

opponerade sig väl 1140 h äremot,  men tan
ken upptogs och förfäktades sedermera un
der t idernas lopp lidelsefullt  av franciska-
nerna, under det dominikanerna lika envist  
voro dess motståndare och denna menings
skiljaktighet vållade till  och med vid medel
tidens slut blodiga sammanstötningar mel
lan de båda mäktiga munkordnarne. 

1 må nga århundraden var (och är i d e ka
tolska länderna än) den nazarenska jung
frun för menige man himmelens och jordens 
högsta gudomlighet.  Visserligen överens
stämde detta icke riktigt med teologien, vil
ken gjorde åtskillnad mellan den ti l lbedjan, 
"latreia",  som ensam til lkom Gud, den 
"dulia",  som til lkom helgonen och den "hy-
perdulia",  som skulle ägnas Maria,  men för 
mängden var hennes dyrkan a och o. Det 
låg också något så bestickande skönt,  
tryggt,  l juvt och förtroendeväckande uti  at t  
med sina böner vända sig ti l l  madonnan, i  
synnerhet för kvinnorna, ty fadren och so
nen voro ju män och för det naiva sinnet var 
den uppfattningen naturlig att  den himmelska 
modern, "smärtornas moder",  bäst skulle 
kunna förstå den jordiska. Mariakulten har 
varit  en av mänsklighetens allra vackraste,  
mest sympatiska villor,  som i sig innefatta
de både asketens heta känsloglöd och rid
darens romantiska fromhet.  För sången, 
musiken och målarkonsten blev jungfrudog
men ofantligt befruktande och för den en
skildes andakt införde dominikanerna rosen
kransen, vars många ave Maria blevo folk
bönernas fli t igast begagnade Jakobsstege. 

Reformationen gjorde i de protestantiska 
länderna helt  och hållet  slut på den heliga 
jungfruns t i l lbedjan. Olaus Petri  precisera
de lutheranernas ställning härvidlag sålun

da: "Gud skall  vara prisad för hennes skull ,  
så att  han prisas i henne och hon icke an
nat än i ho nom. Vi s kola hava Guds moder 
och andra helgon för en spegel,  däri  vi be
spegla hans barmhärtighet uti .  Men ingen 
medlare finnes mellan Gud och människor 
utan Kristus allena".  Det var tusenden och 
åter tusendens härligaste drömmar, som den 
satsen slog i spil lror.  

Inom den katolska världen togs nu Maria
kulten speciell t  om hand av den 1540 stad-
fästade jesuitorden, som hade en ytterst  fin 
instinkt* för det sinnligt konkretas betydelse 
inom religionen. Även franciskanerna kör
de samtidigt upp på arenan med sin gamla 
käpphäst om den obefläckade avlelsen, men 
det skulle dock dröja ända till  1854 innan 
denna läras förkämpar vunno fullständig se
ger i oc h med att  påven Pius IX ti l l  jesuiter
nas stöd då upphöjde den 700-åriga tesen 
til l  kyrkodogm. Fyra år senare inträffade 
uppenbarelsen i Lourdes,  vilken bekräftade 
dogmen och sedan har madonnans dyrkan 
stadigt hålli ts vid liv ge nom i varje årtionde 
skedda nya underverk och uppenbarelser,  
mest i Fr ankrike, där också allt jämt den he
liga grottan i Lourdes är ett  centrum för 
hela det katolska fromhetslivet.  Bland de 
andliga föreningar,  som uteslutande verka 
för Mariadyrkan, må nämnas "Augustiner-
na av Marie himmelsfärd" samt "Marias he
liga obefläckade hjärta ti l l  syndares om
vändelse",  vilken räknar över 30 millioner 
medlemmar, och det österrikiska brödra
skapet "Marias heliga hjärtas böneförening", 
vars ledamotsiffra för en del år sedan en
bart  i I nnsbruck var en och en halv million. 

Här ovan nämndes att  kyrkliga fester ti l l  
madonnans ära tidigt uppstodo. Dylika kun

na spåras från 400-' talet  i  den grekiska och 
från 600-talet  i den romerska li turgien samt 
uppdelas i offentliga,  innerkyrkliga och en
skilda. De förstnämnda äro til l  a ntalet  fem. 
Alst  bland dessa torde vara Maria himmels
färdsdag, nu den förnämsta av dem alla,  f i
rad i öster landet kort  efter kyrkomötet i 
Efesus 431 och i frankerrriket från omkring 
800. Festdagen infaller den 15 aug. Vidare ha 
vi den nu förevarande högtiden, Maria be-
bådelsedag, troligen helighållen sedan i 4:e 
århundradet,  ehuru ej  med säkerhet omta
lad före 7:e århundradet.  Den är förlagd til l  
25 mars eller jämt nio månader före julda
gen. Denna dag, den enda av Maria- eller 
vårfrudagarna, som bibehållits i  lutherska 
kyrkan, stod fordom i s å högt anseende, a tt  
man i åtskill iga länder därifrån räknade 
årets början, så t .  ex.  i England ända til l  
1752, då nya sti len infördes.  Kommer så i 
ordningen Maria födelses dag, den 8 sept. ,  
f irad redan på 700-talet  i ös tern och under 
föl jande århundradet i västern, men offent
lig kyrkofest först  på 1000-talet .  Maria obe
fläckade avlelses fest,  vilken framgick ui-
den här ovan skildrade striden och som var 
helg redan på 700-talet,  infaller i romerska 
kyrkan den 8 dec. och i gr ekiska den 9 sept. ,  
ehuru den där kallas den heliga Annas 
(Marias moder) -obefläckade avlelses fest.  
Den femte av de offentliga festerna är 
Maria l jusmässa eller reningsfest,  i  Sverige 
kallad Kyndelsmässan, helgad åt  minnet av 
hennes kyrktagning och firad 2 febr.  eller 
40:e dagen efter Jesu födelse.  Den helig-
hölls i Orienten under 400-talet  på 14 febr.  
och överflyttades på 600-talet  ti ll  romerska 
kyrkan. 

Av de innerkyrkliga Mariafesterna är Ma-
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ria besökelsedag den älsta och anknyter 
sig ti l l  den bibliska berättelsen om Marias 
besök hos Elisabet.  Den infaller den 2 juli  
och daterar sin t i l lkomst frän konciliet  i Le 
Mans 1247. I S verige upphörde dagen som 
helgdag 1772. Marias frambärande i temp
let,  21 nov.,  härleder sig ur ett  apokryfiskt 
evangelium om att  Maria redan vid tio års 
ålder överlämnats åt  Herren i t emplet;  fest
dagen kan spåras från 1100-talet ,  men blev 
allmän först  1585. En världslig händelse 
har givit  upphov till  Rosenkransfesten, för
sta söndagen i okt. ,  nämligen de kristnas 
stora sjöseger över turkarne vid Lepanto 

1571, s om til lskrevs kraften i rosenkransbö
nen; 1716 ut sträcktes festen till  hela kyrkan. 
En karmeliterordens ursprungliga helg, från 
1726 allmänt kyrklig,  var Marias av berget 
Karmel minnesfest,  också kallad skapularie-
festen, 16 juli ,  varigenom erinrades om de 
av den heliga jungfrun 1251 ti l l  munkarna 
skänkta undergörande skapularierna (två 
ti l l  klosterdräkten hörande klädesstycken, 
det ena på bröstet  och det andra på ryg
gen).  Slutligen må antecknas De sju smär
tornas fest,  fredagen före palmsöndag från 
1727 och tredje söndagen i sept,  från 1814 
samt Jungfru Marias av Lourdes uppenba

relse,  11 febr. ,  allmän kyrkofest från 1907. 
De enskilda Mariadagarna, vilka uppgå 
til l  e t t  10-tal ,  äro sådana av mera lokal ka
raktär ,  bundna vid något visst  område, 
exempelvis ett  biskopsstift ,  eller religiöst 
samfund. 

Joakims och Ànnas ödmjuka, rena dotter 
har sålunda i övei halvtannat årtusen vänt 
otaliga hjärtan till  åkallan och bön, och om 
vi än icke längre böja knä för hennes bild 
kunna vi dock i b ebådelsens underbara dag 
med vördnad dröja vid det l jusa,  sköna min
net av jordens mest frejdade moder.  

Gertrud Bergström. Zulamilh Wellander-Svaneskog. 

P o r t r ä t t  t i l l  
TILL OVERINTENDENT OCH CHEF FOR 

Nationalmuseum har i dagarna utnämnts inten
denten E. G. F o 1 c k e r. Som fortsättare och 
fullbordare av Richard Berghs betydelsefulla ny-
daningsverk torde den nye överintendenten sitta 
inne med de största förutsättningar och en stark 
opinion för hans utnämnande hade som bekant 
bildats både inom konstnärskretsar och bland 
museets egna tjänstemän. 

Overintendenten Folcker har i över trettio år 
varit anställd vid Nationalmuseum, de senaste 
åren som chef för konstslöjdavdelningen. Han 
är också sedan många år tillbaka sekreterare 
i Svenska slöjdföreningen och det var på hans 
initiativ som den lyckade konstindustriutställ
ningen 1909 kom till. Han hör även till stiftar
na av Föreningen för grafisk och är känd som 
en framstående konstvetenskaplig författare. 

Den 27 februari avled i Stockholm förra ope
rasångerskan, sånglärarinnan fru Z u I a m i t  h 
Wellande r-S vaneskog. Det var en 
personlighet med något av vårens vindar över 
sig, som med henne gick bort. Sin bana bör
jade Zulamith Wellander då hon, femtonårig, en 
vacker dag reste ned till Stockholm: sångerska 
ville hon bli, och nu kom hon för att höra om 
hon dugde till nå got. Det var ej en väg, stakad 
av andras vänliga händer, som hon därmed be
trädde; det var hennes egen unga vilja, som 
med fasthet och lugn bröt sin bana. — I S tock
holm fästes snart en förstående och konstnärlig 

E. G. Folcker. 

inna ända tills arbetskraften för några år sedan 
bröts av sjukdom. Sången — ett uttryck för li
vets eld och värme — det var det ideal hon 
ställde upp för sina elever. Vid sidan av det 
rent musikaliska momentet i hennes samvaro 
med eleverna kom ofta ett annat lika intressant 
och väckande: mötet med Zulamith Svaneskogs 
starka, glödande personlighet. Det var något i 
hennes yttre ståtliga hållning som hade en mot
svarighet i hennes karaktärs daning, i dess stolt
het, dess spänstighet. Gripande koiti det inför 
de närmaste till uttryck i stunder under hennes 

dagskrönikan. 
senare år, då den smygande sjukdomen och 
vad därmed följde började kasta skugga över 
hennes liv. 

Zulamith Svaneskog, det finns ett porträtt från 
din tidiga ungdom: en tung dunkelblond hår
krona över en ren panna och därunder ett par 
strålande ögon, vilka med ett uttryck av renhet 
och barnslig tillförsikt tyckas vidgade i längtan 
mot ett underbart vardande. Och underbart vart 
dig livet som dina unga ögon väntade, ty du 
upplevde, där andra tyckte sig gå i dagarnas 
grå. Du var glad och full a v färg och liv. Mån
ga minnas glada dagar, som du delade med 
d e m .  B ä s t  m i n n a s  d e  d i g ,  s o m  n u  s ä g a :  t a c k  
för din styrka, ditt mod, din tro, för allt som 
var varmt och rikt! Din starka låga är släckt. 
Din plats är tom. 

— o 
* 

Operasångaren Axel Sellergren har 
nyligen avlidit i Stockholm efter en längre tids 
sjukdom i en ålder av 57 år. Det är mer än tio 
år sedan herr Sellergren lämnade scenen — h an 
hade sin avskedsrecett på våren 1908 vid Kung
liga teatern i sin glansroll Sulpice i Regemen
tets dotter — men minnet av hans präktiga 
stämma lever nog kvar hos många teaterbesö
kare. Under många år var herr Sellergren så 
gott som ensam representant för basfacket vid 
Operan. Bland roller må nämnas guvernören i 
"Don )uan", Mefistofeles i "Faust", patern i "Ro
meo och Julia". 

blick på det unga konstnärs- och personlighets
ämnet, fru Lilly Bäckströms. Studieåren i Stock
holm, som nu följde — år 1876 vann Z. W. in
träde vid konservatoriet — blevo för Zulamith 
Wellander rika ej minst genom umgänget i det 
konstälskande Bäckströmska hemmet. Sina stu
dier fortsatte Zulamith Wellander år 1879 utom
lands under dels Lilli Lehmanns, dels M:me Mar-
chesis ledning. Efter studiernas fullbordan 1882 
knöts Zulamith Wellander till den utländska sce
nen, och vann där, i Augsburg, Berlin, Cassel 
etc. betydande framgångar. Säsongerna 1885— 
1888 till hörde hennes vackra och särdeles klang
fulla mezzosopran och storstilade dramatiska 
spel den svenska operan. Bland de partier hon 
här utförde kunna nämnas Ortrud i "Lohengrin", 
Bergadrottningen i "Den bergtagna", Martha i 
"Faust", Adriano i "Rienzi", Asuzena i "Truba
duren", Fides i "Profeten". 

De sista decennierna har doktorinnan Zulamith 
Svaneskog verkat i huvudstaden som sånglärar-

Av de märkeskvinnor, som dyrtiden siällt i f ör
grunden fack vare deras förmåga av initiativ, 
organisation och praktisk klokhet hör fröken 
Gertrud Bergström till de främsta. Ge
nom sin verksamhet som skolköksinspegtris vid 
Stockholms stads folkskolor hade fröken Berg
ström redan före kriget en framskjuten post, men 
behovet av kvalificerad kraft, som mer än någon
sin gjort sig gällande under kriget har gjort, att 
hon tagits i anspråk på allt flera håll. Då nu 
fröken Bergström den 25 mars fyller femtio år, 
betyder icke detta, att hon lämnar någon av sina 
många befattningar. Hon har tvärtom i dagarna 
tillträtt en ny som medlem i kommittén för ord
nandet av flottans mathållning. Husmödrarna 
skola sent glömma fröken Bergströms kampanj 
mot Folkhushållningskommissionen för att skaffa 
dem mera socker. Vi ha vid föregående tillfälle 
berört fröken Bergströms mångskiftande uppgif
ter och vilja nu endast erinra om den betydelse
fulla dag, då hon fyller femtio år. 

Axel Sellergren. 
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Sföjan. "Hv Tinders £je 
— HUNDRATUSEN KRONOR FOR ETT 

aldrig så li tet  t i t thål i r idån. 
— En halv miljon för en flik av förlåten. 
— En rund miljard för en stor huvud

stadstidning av den första januari  1920. 
Emmerich Wallert  ryckte ti l l .  Han öppna

de munnen för att  säga något,  och i hans 
ögon glänste återskenet av ett  infall ,  ett  
beslut,  men så knep han ihop läpparna och 
lät  kroppen falla t i l lbaka i  korgstolen. Ges
ten var obeskrivligt trött ,  apatisk .. .  

Sedan någon tid var han sig inte lik,  d en 
gode Emmerich — fåmält ,  f järrskådande, 
känslig för idéassociationer ända in ti l l  det  
löjl igas gräns.  Vi,  några av Emmerichs 
vänner,  hade tagit  förändringen med honom 
i skärskådande och resonnerat om hans fall  
hit  och dit ,  s om man brukar vid glaset,  utan 
annat resultat  än en mera på måfå gjord 
hänvisning til l  et t  par nevrastenici i  s läkten, 
på mödernet.  Som förklaring til l  Wallerts 
nya sällskapsvanor räckte arvsteorin i al la 
fall  knappast — en öppen och gladlynt na
tur som Emmerichs sluter inte ti ll  s i t t  skal 
så oförmodat och plötsligt bara därför at t  
han haft  två paranoyanska morbröder.  Den 
psykiatriska vetenskapen kräver en yttre af
fekt (tror jag det heter),  en händelse,  en 
kraft ,  som växlar in resenären på det lu
rande stickspåret,  men det var ingen av oss 
som var i  s tånd att  på den punkten komma 
med ens sannolik bevisning. 

Samtalet hade en stund ryckvis knutits 
över en tämligen brokig stramalj:  från kri
get och fredsutsikterna brölo sig meningar
na mot dyrtidens granitvall  för att  skumma 
i den mest fåfängliga av alla dammar — 
förbannelser och gnäll  över de pris-
och ti l lförselreglerande organen. Med ci
garrökens tätnande dimslöjor kring takglo
bens absintskiftande prismor föll  dialogen 
in i det  resignerade tonfallet  — för ögon
blicket hade vi ju b åde att  dricka och röka 
— och rätt  nu sutto vi,  över dagens börs
kurser,  i armarna på det profetiska. Simon 
svor på,  at t  varenda verklig mångmiljonär 
rn å  s  t e  äga fragmentariska energimoment 
av förmågan att  intuitivt  gestalta den eko
nomiska framtiden inom sitt  gebit  — — — 
och därifrån var tuppfjätet  ti l l  det  överna
turligas gränsmarker snart  taget.  

Hemer var den ende av oss som vågade 
gå ed på sanningen hos det gamla abituri
entämnet om slöjan som för oss täcker 
framtiden. "Den slöja som för oss täcker 
det kommande är vävd av barmhärt ighetens 
hand", deklamerade han med övertygelse-
troheten som en kopparhamrad patina i 
blick, ton och gester.  

— Den är så i helsike heller ,  bröt Simon 
ut.  Om Hemers och Tegnérs —• e ller Ha
vamals — slöja kunde avskaffas genom en 
kunglig förordning, skulle vi ha det tusen
åriga riket som i en li ten ask. 

Sedan var det naturligtvis ingen i säll
skapet som inte var beredd att  sätta sin 
subjektivt formulerade själs salighet i pant 
på den bortsli tna framtidsslöjans välsig
nelser.  Längst gick emellert id Simon, som 
lovade sin miljard för ett  t idningsnummer 
av den första januari  1920 — med alla po
lit iska, sociala och ekonomiska nyheter,  d en 
fullständiga börslistan inte at t  förglömma. 
1 en not borde här kanske för ordningens 
skull  meddelas,  at t  detta samtal fördes ett  
stycke in på sensommaren 1918. 

Möjligen var det ingen mer än jag som 
lade märke til l  Emmerich Wallerts rörelse 
— den kom så plötsligt på och löstes lika 
plötsligt ut  i  den apatiska gesten. Upprik
tigt sagt,  trodde jag inte heller,  att  stackars 
Emmerich skulle förmå rycka upp sig til l  

någon för de andra märkbar kraftyttring, 
jag bedrog mig. Simon tyckte — efter all t  
att  döma — att  han riktigt hit tat  ett  guld
korn — — — gick på värre med sit t  futu
ristiska t idningsexemplar och bredde alla 
palettens blåskiftande färger på sin idé.  En 
sådan lysande, snilleflammande uppfinning. 

Då lät  Emmerich knytnäven falla.  Han 
höll  den tända cigarren mellan tummen och 
pekfingret — det stod en raketsky av gnis
tor och rök över min sk rivportföljs oskyldiga 
manuskriptark. 

— Lögn, skrek han, med rösten hopsnörd 
a\  rörelse,  en fördömd lögn. Tro honom 
bara inte,  gossar.  

Nå .. .  Det blev naturligtvis en del upp
ståndelse.  Wallert  var vit  i  synen som ur
tavlan bakom honom på min gamla vägg
klocka och i hans munvinklar ryckte nerv
knippena som pendelnålarna på ett  elek
triskt batteri .  Simon skvalpade ett  grogg
glas fullt  med vichyvatten och mina blickar 
sökte automatiskt läkarförteckningen bred
vid telefonkatalogen, men vi hade ingen
ting för det.  Emmerich började skratta,  
smått  förläget,  och när han höjde sit t  glas 
som ursäkt och hälsning skämdes jag en 
smula — både på Simons och egna vägnar.  

* 

— S er ni,  gossar,  började Emmerich i  en 
ton, vars blida försynthet bjärt  stack av mot 
hans utbrott  nyss,  den här historien hör 
egentligen alls inte hemma i et t  rökrum. 
Vore jag katolik skulle jag berättat  den från 
biktstolen. I s jä lva verket hade jag bestämt 
mig för at t  överhuvud inte alls låta den gå 
vidare — man kan aldrig vara nog försik
tig med sina upplevelser — men ingen för
ivrar sig ostraffad, och jag får finna mig i 
r isken att  bli  inrangerad i någon mystisk-
spirit ist isk-teosofisk sekt.  För gammal vän
skaps skull  ber jag er i al la fall  vänta med 
atl  dra på munnen åt  mig ti l ls  jag hunnit  
vända ryggen til l .  

Det finns ett  gammalt latinskt ord som 
säger:  non bis in idem, det är uttytt:  
icke två gånger i precis samma situation. 
Som alla sanningar är detta en sanning med 
modifikation. När herrarna nyss resonne-
rade om värdet av en blick in i framtiden 
så var det,  nästan ordagrannt,  samma rep
liker som yttrades för några månader se
dan, av andra herrar ,  efter en tämligen sen 
middag hemma hos mig. För egen del nöd
gas jag erkänna, att  mitt  bidrag til l  konver
sationen då precis täckte Simons synpunk
ter — jag hade gjort  samma upptäckt som 
han: medan de andra nöjde sig med att  så 
där i s törsta allmänhet lyfta på framtidens 
slöja,  specialiserade jag mig på ett  t idnings
nummer. Jag gick til l  och med något längre 
än vännen Simon och bestämde mig för 
Svenska Dagbladet av den 10 januari  1920 
— i motsats ti ll  Simon tagande med i räk
ningen att  den 1 januari  i regel är en tid-
ningsfri  dag. 

Herrarna vet hur man kan bita sig fast  i 
en idé.  Värst  går naturligtvis et t  sådant där 
infall  ut  över den, som av ödet blivit  ut
rustad med lika delar envishet och fantasi  

; 
i N ytt kvartal stundar i ; 
n varför ärade kvartalsprenumeranter 'm  

I  erinras om nödvändigheten av prenu- ;  

;  merationens omedelbara förnyande til l  •  

;  undvikande av avbrott  i expeditionen. Ï  

— frikostigt t i l lmätta från begynnelsen och 
sedermera väl utvecklade. Att  det prak
tiska värdet av min uppfinning underkasta
des en omild krit ik a v sällskapets analytiker 
gjorde mina argument ännu starkare,  med 
tidningsbladet i tankarna framför mig gick 
jag profetiskt igenom innehållet  spalt  efter 
spalt  — av ledaren fick jag den allmänna 
orienteringen, med hänvisning til l  vederta
gen praxis inom journalistiken kunde jag i 
denna artikel söka en eller annan summa
risk återblick på 1919, notisavdelningen gav 
mig värdefulla vinkar om stundande för
ändringar i de kommunala styrelserna, de 
utrikespolit iska telegrammen satte i mina 
händer en makt,  mot vilken en envåldshär-
skares var bara blague, medan börsno
teringar och handelsnyheter fyllde mina 
kassakistor med miljarder.  Jag erinrade de 
ännu tvivlande herrarna om Nathan Mayer 
von Rotschild,  som endast därför att  han 
satt  inne med nyheten om utgången av sla
get vid Waterloo ett  fatt igt  dussin timmar 
före den övriga engelska allmänheten lade 
några och tjugu miljoner ti ll  s in förmögen
het,  jag påminde om Cecil  Rhodes, som 
kunde lägga vantarna på en av Syd-Afrikas 
bättre diamantgruvor utan något annat 
högre trumfkort vid utspelet med konkur
renterna än att  han kände til l  e n viss nyhet 
trett iofem minuter före dem. 

Nåväl,  mina herrar ,  sedan det fantastiska 
problemets alla.sidor synats och hela tan
kegången grundligt förhånats av represen
tanten för sällskapets rationalism, beslöt 
pessimisten, at t  diskussionen fick utgöra 
svar på frågan — och sedan nattens sista 
grogg tömts på stående fot slogs till  upp
brott  och reträtt .  Klockan var då någon
ting mellan tolv och etf — en tämligen sen 
timme för mina vanor.  Jag var följaktligen 
rätt  tröt t ,  men en sedan studenttiden ingrodd 
motvilja för nattstående, halvtömda buteljer 
och dito glas drev mig at t  städa undan en 
smula på bord och hyllor.  Detta bestyr tog 
längre tid i ans pråk än jag beräknat — mina 
ärade besökare hade nämligen infe e ns sko
nat skrivbordet för vandalisering med mär
ken efter pokalerna — — och så bar det 
ti ll  at t  jag fick lust  på en cigarrett  efter 
slutad möda .. .  

Nu måste jag be de klentrogna herrarna 
dra på smilbandet l i tet  i  förskott  — o m det 
i al la fall  n ödvändigt skall  ske — elle r också 
täppa öronen till  och göra som herrar in
genjörer,  när de läsa det tekniska kapitlet  
i någon Jules Vernes'  romaner: hoppa i t ex
ten. Jag slog mig ned i e n av korgstolarna 
kring det nu lyckligen avröjda mahognibor-
det med den nytända cigarretten mellan 
fingrarna och ett  miniatyrglas gammal likör
konjak framför mig. 

Vad var naturligare än att  mina tankar 
med normal envishet — eller låt  oss säga 
energi — återvände till  Svenska Dagbladet 
av den 10 januari  1920. Jag var naturl igtvis 
aldrig ett  ögonblick nog enfaldig att  tro på 
möjligheten av ett  underverk, men jag kun
de inte hjälpa att  åtskill iga gamla historier 
om det s .  k.  sjätte sinnet började spöka. Nå, 
spöka är egentligen inte rätta ordet;  man 
skall  vara ett  ovanligt nöt för at t  inte tro 
på ti l lvaron av övernaturliga krafter ,  som 
någon gång til låta sig att  vara verksamma 
inom ett  för den klarskådande intell igensen 
kontrollerbart  område. 

Jag drog mig särskilt  t i l l  minnes en — 
observera! — autentisk skildring av ett  fall  
på just de gränstrakter mellan medvetande 
och undermedvetande jag åsyftar.  Berättel
sen kan inte vara herrarna obekant.  Det 
var en ung vetenskapsman, matematiker 
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En kvinnlig donaior. elier fysiker,  jag minns inle så noga vil
ket,  som förgäves sli t i t  sin hjärna med en 
svär uppgift  inom sitt  fack. Karlen hörde 
till  de allra högst begåvade, men den gån
gen blev han bet.  En hel lång kvälls arbete 
och en halv natt  därti l l  kunde infe knäcka 
problemet å t  honom. Till  sis t  föll  han uttröt
tad i sö mn där han satt  vid skrivbordet med 
de av kalkyler,  kvadratrötter och ekvatio
ner fullklottrade pappersarken framför sig.  
När mannen vaknade några timmar senare 
och på nytt  granskade sina siffror fann han 
till  s in häpnad uppgiften klar.  Han kunde 
inte ta miste på sina egna siffror — han 
hade själv löst  problemet,  i  sömnen' Nå — 
d e t t a  ä r  n a t u r l i g t v i s  t o k i g t  a t t  s ä g a  i  s ö m 
nen, eftersom hans själ  varit  vaknare än 
någonsin förut. . .  .  

Munnen så långt i m ina funderingar spratt  
jag ti ll  vid en kort ,  snabb ringning på tam
burklockan. Herrarna få inte undra på, om 
jag blev överraskad — d et var ju mitt  i  nat
ten. Närmare betänkt kunde det knappt 
vara någon annan än en av mina middags
gäster,  som glömt paraply eller galoscher 
— jag gick och öppnade. 

Nej.  Utanför,  i  det  ovissa nattl juset från 
trappan, stod en främling, en lång välklädd 
gentleman i redingote och cylinder — jag 
lade märke til l  at t  han bar högt sorgflor 
kring hatten. 

"Förlåt",  sade han artigt,  men mycket låg
mält — liksom för at t  inte väcka grannarna 
— "är det inte med doktor Emmerich Wal- '  
lert  jag har den äran? ..  

"Jo", svarade jag, l ika tyst ,  "varmed kan 
jag stå till  t jänst? Men var god och stig 
på,  för all  del. .  

Jag bjöd den sti l lsamme främlingen att  
slå sig ned i d en korgstol jag vid hans an
komst lämnat och satte-mig själv i skriv
bordsstolen, som jag lät  snurra runt ett  halft  
varv. 

Min natt l ige besökare gjorde intryck av 
en fulländad världsman. Den ytterst  kor
rekta klädseln, uteslutande i svart ,  så när 
som på de mörkt grårandiga benkläderna, 
betonade ett  försynt,  allvarligt uppträdan
de, kursiverat av ett  par mörka, djupt l ig
gande ögon och ett  ansikte,  s om förde tan
ken på en anglikansk präst eller en ame
rikansk filmhjälte.  Jag erkänner,  att  sam
manställningen är grotesk, men den täcker 
precis mitt  intryck. Jag observerade, at t  
han klaffade ihop sin höga hatt  med en 
hörbar klatsch — vilket väckte min förvå
ning. En gentleman brukar ju inte gå med 
chapeau-mecanigue annat än til l  frack .. .  

Det var endast med största svårighet jag 
kunde uppfatta mannens ord, fast  jag lutade 
mig fram i stolen. Jag gjorde honom upp
märksam på, att  han inte störde någon, då 
min v åning inte hade andra grannar än kon
torslokaler,  men det hjälpte inte- alls.  Han-
snarare sänkte rösten ännu mera .. .  

Trots detta uppfattade jag nu mycket tyd
ligt vad han yttrade. 

"Mitt  ärende får utgöra ursäkten för min 
visit  — så här dags.  Tillåt  mig överlämna 
ett  dokument,  som herr doktorn mycket g är
na vill  komma i besit tning av. När innehål
let  är  läst  och begrundat,  skall  jag ti l låta 
mig att  återhämta .. .  hm .. .  corpus delicti ." 

Vid de sista orden flög ett  halft  förläget 
leende över mannens läppar.  Samtidigt 
knäppte han upp redingoten och drog ur 
högra innerfickan fram ett  omsorgsfullt  
sammanvikt t idningsblad, som han place
rade framför mig på skrivbordet.  Gesten 
påminde om hovmästarens på en stor re
staurang, när han presenterar favoritgästen 
ställets plat  du jour.  Utan att  säga ett  ord 
vidare gick mitt  nattl iga besök mot dörren, 

EN STORARTAD DONATION NAR TILLDE-
lats Stockholms Högskola, då generalkonsulin-
nan Pauline Warburg, född Drucker, på sin 70-
års dag den 14 mars skänkt denna institution 
200,000 'kronor. Donationen avser att hugfästa 
minnet av hennes son den i unga år avlidne stu
deranden Sven Warburg, som hyste ett varmt 
intresse för de historiska studierna, och profes
suren skall bära namnet "Sven Warburgs profes
sur i historia". 

Med inrättandet av denna professur får Stock
holms Högskola se uppfyllt ett länge närt önske
mål att få en viktig förstärkning i sin filosofiska 
fakultet. 

öppnade lätt  och ledigt mitt  ganska inveck
lade patentlås — o ch var borta.  

Mina herrar ,  jag behövde inte e n minut 
att  övertyga mig om att  min aning var rik
tig.  Det framför mig l iggande tidningsnum
ret,  en tjock lunta,  som påminde om sön
dagsnumren för t io år sedan, var daterat 
den 10 januari  1 920. Och längst ti l l  
vänster stod, på vanligt sätt ,  under huvud
rubriken: Svenska Dagbladet N:r 8,  
S t o c k h o 1 m s u p p 1 a  g a,  samt, inom 
parentes:  U p p 1. À. 

Det märkliga är,  mina herrar,  at t  jag i 
detta ögonblick inte kände ett  spår av sin
nesrörelse eller nervositet .  Kontakten med 
det övernaturliga eller undermedvetna hade 
nåtts med samma naturliga och självklara 
följdriktighet som när jag begär ett  nummer 
på rikstelefon och blir  inkopplad til l  abon
nenten. Och med samma Jugn som när jag 
öppnar varje morgons tidning gick jag ti l l  
s tudiet av denna .. .  

* 

Emmerich tystnade. Simon hade konsum-
merat en otrolig massa cigarretter på de 
sista t io minuterna, röken stod tjock i rum
met.  Jag vill  inte dölja,  att  vi allesammans 
voro gripna — eller ryckta med — fast  de 
flesta av oss försökte dölja det.  Det av 

Wallert  efterlysta spefulla leendet uteblev 
emellertid alldeles;  berättarens ton var inte 
sådan att  den kunde il lustreras med hån-
löje.  

Slutligen bröt Simon tystnaden: 
— Nå, frågade han, nästan försagd, vad 

läste du, Emmerich? 
— En hel del,  svarade Wallert  st i l lsamt, 

ramlade troner,  vikande regeringar,  kros
sade ideal — som vanligt — hausse och 
baisse,  vanvettiga noteringar,  både i höj
den och på djupet,  banksammanslagningar 
och konkurser,  fred och krig,  nederlag och 
segrar.  Varför skulle jag neka til l  at t  jag 
drogs med i leken? På tio minuter hade 
jag gjort  mina anteckningar på en remsa 
papper,  så stor,  att  jag ledigt kunde gömma 
den i min ena hand — och dessa anteck
ningar voro ti l lräckliga at t  skänka mig mak
ten över miljoner.  Jag reste palats över 
mina guldgruvor och lät  t innarna springa i 
höjden. Monte Christos skatter voro inte 
värda en handfull  kiselstenar mot mina rike
domar. Bara kursen på grängesbergsaktier
na skänkte mig nyckeln ti l l  f lera skepps
laster kassakistor. . .  

Febern tog mig — til l  s ist .  Ur vartenda 
telegram tvättade jag guldet.  Från notisen 
om en kommunal expropriat ion slog jag me-
tallbryggan över ti l l  annonserna om salu-
bjudna egendomar. Siffrorna på min pap
persremsa växte til l  dubbla kolonner,  jag 
såg furstar kröka rygg för mina nyheter. . .  

Hade jag nu slukat varenda munsbit  av 
spalterna? Med den fyllda bläckpennan i 
högsta hugg gick jag igenom sidorna ännu 
en gång — d en sista.  Àj — s om tusan! Det 
blev en svår plump mitt  i  s palten, på sjunde 
sidan. Hastigt lade jag läskpappret på,  rädd 
att  dölja en siffra,  en nyhet,  ett  t jog guld
mynt.  Nå, det var ingen skada skedd. No
t i s e n  h a d e  t i l l  r u b r i k ,  1 1 1  i  s  q uo r u m .  

Det var d å jag gjorde min upptäckt — 
skattsökarens sista upptäckt.  Det var en 
helt  l i ten notis med mellanslagen petit .  Den 
s t o d  u n d e r  r u b r i k e n  J o r d f ä s t n i n g a r  
och lydde, ordagrannt:  

"Do k for Emmerich Wallerts 
j o r d f ä s t n i n g  ä g d e  r u m  i  g å r  e f 
t e r m i d d a g  p å  N y a  k y r k o g å r d e n  
u n d e r  s t o r  t  i  1 1  s  1  u  t  n  i  n  g .  K y r k o 
h e r d e  K ä l l a n  d e r  f ö r r ä t t a d e  d e n  
h ö g t i d l i g a  a k t e n .  T i l l  b å r e n  h a 
d e  d e t  f ö r s ä k r i n g s b o l a g ,  d ä r  d e n  
a v l i d n e  i  l i v s t i d e n  h a d e  a n s t ä l l 
ning, sänt en praktfull  kran s." 

Jag läste igenom den korta notisen tre,  
fyra gånger,  jag tror utan att  rätt  fatta in
nehållet .  Nyheten om min död träffade mig 
all tså inte som ett  klubbslag — den åt  sig 
snarare in i mitt  medvetande efter vampv-
rcns metod, och när b|odavtappningen nått  
si t t  bestämda mått  inträdde några ögon
blicks kollaps.  Medvetslösheten kan inte ha 
räckt mer än några få minuter,  ty den nya 
dagen, som just börjat  gry, hade inte kom
mit märkbart  längre,  när jag fick tankeme
kanismen under kontroll  igen. 

Nu ser jag på Simons min, a tt  han tänker 
trösta mig med det vanliga: drömmen som 
s t r ö m m e n .  N e j ,  m i n  k ä r a  g o s s e ,  d e t t a  v a r  
icke någon dröm. Min fö rsta tanke tog sikte 
på samma förhoppning, men en blick på 
skrivbordet tvang mig att  överge den. Vis
serligen fanns inte t idningsbladet kvar,  men 
framför mig låg allt jämt pappersremsan, på 
vilken jag med egen hand gjort  mina an
teckningar — med stöd av uppgifterna i •  
t idningen. Och mina herrar ,  på sugpapperet,  
som förut varit  absolut rent,  lyste avtrycket 
av den bläckplump, jag under natten i min 
iver lyckats åstadkomma på notisen angå
e n d e  1 1 1  i  s  q u o ru m .  
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Tiff GmifHiffßergs avsked från scenen. 

1. Civilporträtt. 2. )ago i "Othello". 3. Ryttmäs-
iaren i "Fadren". 4. Doktor Klaus. 5. Ungdoms-
porträit. 6. Hertig de Septmont i "Främlingen". 

SOM EN DEN SVENSKA DRAMATISKA 
konstens heros,  som en gestalt  från dess 
hjälteålder står Emil Hillberg för oss,  som 
endast genom hörsägen känna de sceniska 
skapelserna av hans ungdom och tidiga man
naålder.  Men de teaterminnen, som vi be
vara från hans senare år,  höra till  det vär
defullaste och tyngst vägande av allt  vad 
vår scenkonst givit  oss.  Vi behöva endast 
nämna Johan Ulfstjerna i Tor Hedbergs skå
despel av samma namn. Vem ger oss en 
en människoskildring så fint utgraderad i 
minsta detalj  efter Hillberg. Tag en annan 
roll  från senare år,  kaptenen i Strindbergs 
Fadern. Vilken explosion av kraft ,  vilken 
storhet i förnedringen. 

Då man ser Hillberg har man ofta det 
intrycket att  han ger av en outtöm
lig inre rikedom, att  då han framträder på 
scenen har han genomarbetat och genom
levt sin roll ,  s å att  den blivit  l iksom en pro
dukt av ett  överskott  i hans inre.  Man tror 
gärna, att  han spelar med stor lätthet,  och att  
han äger en fond av temperament och in
tell igens,  som aldrig kan sina. Det är för-

på Ulvåsa, det stycke i vilket han nu fyr
tiosex år senare går at t  taga farväl av 
publiken i B irger Jarls roll .  

Om man skulle försöka skärskåda hans 
bana från denna första gryning til l  dess 
solnedgång, bleve man tvungen att  skriva 
ett  stycke svensk teaterhistoria.  Så nära 
är Emil ft i l lberg förbunden med det bästa 
som den svenska scenen framfört under 
nära ett  halvt sekel.  I s lutet  av 1870-talet  
utbrister en krit iker om honom, att  det var 
Dahlgvist  återuppstånden. Då han spelade 
Jago i Othello blev Jago huvudrollen. Sin 
mesta tid har Hillberg ti l lhört  Dramatiska 
teaterns scen, men som de flesta svenska 
skådespelare av betydenhet har han också 
under en följd av år ti l lhört  Ranfts scener.  
Där har han särskilt  skapat Strindbergs
roller av rang. Men som Mäster Olov nu
mera enligt tradition hör Dramatiska teatern 
til l  må också en av Hillbergs bästa skapel
ser Gerdt Bokpräntare i detta drama näm
nas som ett  av hans mest monumentala 
verk på denna scen. 

modligen icke så,  ty då skulle Emil Hillberg 
nu vid 67 års ålder icke anse sig själv fär
dig för vilan och privatlivet,  men åskådaren 
har en välgörande förnimmelse av över
vunna svårigheter.  Att  Emil Hillberg hör ti l l  
dessa den gamla skolans män, som icke ute
slutande se sin roll  från det intellektuella 
planet är också att  anse som en lycka. 
Även om han ibland kunnat förfalla ti ll  en 
viss torrhet,  har han dock i d e flesta fall  gi
vit  oss det sant mänskliga på scenen, det 
mänskliga i s in storhet och sin futtighet.  Va
let av Pontus Bark i fru Ann Charlotte Ed-
grens Sanna kvinnor som avsked från publi
ken,-tyder på att  Hillberg känner framställ
ningen av detta gelé til l  ma n som en av sina, 
mest utpräglade skapelser.  Pontus Bark, 
egoisten, spelaren, rucklaren, som i sin s tora 
ynklighet dock pockar på att  vara familjens 
överhuvud, det är en figur,  som under Hill
bergs händer formas till  et t  mästerverk. 

Emil Hillberg debuterade å Kungliga tea
tern år 1873 s om Härved Bosson i Bröllopet 
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Trån see* 
nen 

TIDEN OCH MÄNNISKOR-
na kunna vara sympatiska 
nog emellanåt. Dar sitter 
exempelvis i sitt eleganta 
hem på den törnarna Bla-
sieholmen teaterchefen och 
författaren Gustaf Collijn 
och skapar ett skådespel; 
färdigvordet synes det ha 
förutsättningar att bli ett 
kassastycke. Vad vore nu 
naturligare än att författa
ren förde fram det på sin 
egen teater för att ensam 
inhösta guldet och äran för 
sitt arbete. Men motsatsen 
till egoist som han är re-
sonnerar han som så: Var
för skulle jag inte dela med 
mig av de håvor en giv
mild makt slösat på mig. 
Min vän och kollega Al
bert Ranft ska också leva 
— han får uppföra mitt 
skådespel och med mig 
profitera av den ideela och 
ekonomiska vinsten. 

Albert Ranft, rörd av det
ta bevis på kollegialt sam
förstånd, uppför det vackra 
stycket på sin vackraste 
teater och har inte skäl att 
ångra det. Säger till sin 
lojale konkurrent: Vad kan 
jag göra i g engjäld för dig, 
min vän? |ag har visser
ligen förlåtit dig att du tog 
ifrån mig Djurgårdsteatern, 
men det är inte nog. Att 
skriva en pjäs åt dig hinner 
jag tyvärr inte — men jag 
kunde kanske gästspela på 
din scen i "S pökhotellet" .. .  

Övre bilden: Fru Tora Teje 
som Edit Forster i Gustaf 
Collijns skådespel "Röda-
korssystern" på Svenska 
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ocfj esfra-
den. 

om du åtoge dig Viktor 
Lundbergs roll. Du kan 
sätta dig på att det blev 
ett evenemang .. .  Tänk dig 
oss två i kalsongscenen! — 
Så nu får man se. 

I alla händelser kan 
Svenska teatern gratuleras 
till förvärvet av "Röda-
korssystern". Det är ett 
dramatiskt välformat arbe
te, som genom sitt förhär
ligande av den allt offran
de människokärleken i den 
närvarande blods- och 
våldsepoken gör en upplyf
tande verkan. Syster Edits 
madonnafromhet, där hon 
går upp i o msorgen om att 
lindra sårade och fångna 
krigares lidanden, utan hän
syn till vän eller fiende, är 
tecknad med finhet och 
värme, vadan det synes 
oss näppeligen kunna bli 
tal om någon pietetslöshet 
mot minnet av Edith Cavell, 
som utgör författarens före
bild. Däremot skadas styc
kets eljes förnäma håll
ning av att den tyske re
servlöjtnanten, Edits älska
de, skjuter henne, då hon 
skall arkebuseras. Det sma
kar av boulevard-dramatik. 

Fru Tora Tejes röda-
korssyster är betagande 
både i spel och apparition 
— i varje tum framlyser 
kvinnan-martyren. Hr E k-
m a ii gör det mesta möj
liga av reservlöjtnantens 
ganska släta roll. Ett par 

teatern. Nedre bilden: 
Domstolsscenen i "Röda-
korssystern". Ateljé leeger 
och Almberg & Preinitz foto. 

i 

Ü 
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'Bakom g af fr ef. 6n monodiafog om smärfan av Tlne "Randef 
VARJE MÄNNISKA HYSER INOM SIG 

en massa människor,  ja ett  l i tet  menageri  
ti ll  på köpet.  I al lmänhet håller man ju 
rott  väl styr på gynnarne och på djuren 
också och går i s in dagliga id,  som om man 
vore en och odelbar.  Det är också råd-
ligast,  ty kommer det ti l l  vad psvkiaterna 
kalla individualitetsklyvning — vips pinglar 
utanför dörren en ambulansvagn, som 
hastigt och lustigt för dig ti l l  någon upp
tagningsanstalt  för sinnessjuka. Mekanismen 
är ungefär densamma som förut,  menage
riet  vrålar möjligen li tet  mera djungel
mässigt,  men herren och mästaren, som 
hålli t  i  hop och hålli t  i  sär det hela,  har 
tappat handgreppet,  och med ett  sakta ras
sel far den sköna maskinen ihop till  en 
skrothög. 

Detta är de punkter,  som markera yt ter
linjerna: den fullkomliga hälsan och den 
fullständiga kraschen. Men huru många 
gånger mitt  i e t t  skenbart  hälsotil lstånd irra 
vi inte omkring på intell igensens uppsala
slätt ,  halvt vansinniga och halvt omgivna av 
dåliga rådgivare: vårt  eget sjuka grubbel 
över de alldagligaste ting! Ar det då så un
derligt,  att  er ödmjuke tjänare en längre tid 
haft  benägenhet at t  sönderfalla i två delar,  
två individer,  av vilka den ena är vänd åt  
livet och arbetet ,  men den andre vill  si t ta 
vid brasan och ruva över sin smärta,  sät
tande ihop sinnrika och österländskt klin
gande aforismer om allt ings fåfänglighet,  
om livets overklighet och lidandet som bä
rare av det enda verklighetskriteriet? 

Och åter tassar skymningstimmen, an
darnes timme, den store individualitetskly-
\aren, in på mjuka sockor och förvandlar 
min tysta monolog til l  en dialog mellan — 
låt  mig helt  skematiskt beteckna mina gas
tar som Kraftmänniskan (Kraft)  och 
Drömmaren (Dröm). Vad — om jag 
skulle sätta mig till  skrivbordet och refe
rera deras samtal? Kanske gastarne vika 
på långt tryggt håll . . .  

D r ö m m a r e n :  S t r i n d b e r g  s ä g e r  n å g o n 
stans,  att  varje människa borde förtjäna ett  
monument — så tungt är livet att  leva. 

K r a f t m ä n n i s k a n :  V a r f ö r  p l å g a r  d u  
rnig m ed det där citatet? Det användes av 

tacksamma uppgifter äro försvarsadvokatens (hr 
ft r y d e) oclt den militäre åklagarens (hr H a rn-
rn a rén). De utföras också med all önskvärd 
aplomb i den verkningsfulla andra akten. Det 
lider intet tvivel att hela det teaterintresserade 
Stockholm kommer att taga del av Edit Forsters 
historia och med spänning lyssna till hennes för
svarares vältaliga oration. 

Mindre säker ställer s ig framgången för Oscars
teaterns nyhet, den svenska operetten "Mr Jack" 
av Anders Eje och Fred Winter. Såväl 
text som musik lida av bleksot. Man väntar för
gäves på någon uppenbarelse av komisk fantasi 
och frisk melodi-ingivelse. Men baletterna äro 
vackra och fyrverkeriet plus eldsvådan en sen
s a t i o n  i  f i c k f o r m a t .  I  s p e l e t  f r a m t r ä d e r  h r  R i n g 
valls humor och antyder älskvärt vad författa
ren uraktlåtit, hr Ottosons eleganta och väl-
sjungande gentleman och fru Ewerts pikanteri 
m å  v i l l i g t  e r k ä n n a s ,  m e n  f r ö k e n  M a t t s o n s  
oberoende dam från Staterna behöver inte upp
träda fullt så ostentativt för att övertyga om sitt 
oberoende. ARIEL. 

* 

K a m  m a r m u s i k  f ö r e n i n g e n  h a r  s e n a s t  
bjudit  p å  t v å  f ö r t r ä f f l i g a  k o n s e r t e r  a v  L o n d o n -
kvartetten, vars musici äro första rangens 
konstnärer såväl i återgivandet av klassiska som 
moderna verk. 

• 

W il h e 1 m S t e n h a m m a r uppträdde som 
solist vid Konsertföreningens s enast torsdagskon
sert och lät genom sitt utförande av Mozarts a-
dur-konsert publiken ånyo få glädjas åt sitt mäs
terskap. ftifallet var också entusiastiskt. På pro
grammet stodo vidare Dvorak, sym foni n:r 3 f-dur 
och Strauss Till Eulenspiegel, vilka under Nils 
Grevillius intelligenta ledning fingo en förträff
lig t olkning. 

varenda debuterande recensent och av var
annan kåsör.  

D r ö m . :  J a g  s ä g e r  d e t  n a t u r l i g t v i s  f ö r  a t t  
opponera mig mot Strindbergs tanke, som 
bara är en stämningstrop — en ganska 
vacker för resten — och som vore syn
nerligen omoralisk, ifall  den genomfördes.  
Om varje människa finge klart  för sig,  att  
hon gör ett  stort  verk bara genom att  leva 
och att  hon kan vänta sig ett  — statl igt  —• 
monument på Lindhagens eller någon an
nan kulle,  så skulle hon ge katten i at t  leva, 
d.  v.  s .  arbeta,  och sätta sig att  st irra på 
sin navle i  väntan på monumentet .  

K r a f t . :  D u  t e o r e t i s e r a r ,  b r o r  l i l l e ,  s o m  
du är stor ti l l .  Var du lugn, at t  de där her
rar fakirer,  som drömma över sin navle,  
skulle nog få fart  i benen til l  ångtröskverk, 
borrmaskiner och — varför inte — skriv
bord, så fort  inälvorna började mala töm
ning. Hungern, ser du, är en väldig .. .  

D r ö m.: Låt mig nu slippa höra de 
där gamla fraserna om hungern och köns
driften som samhällslivets motorer.  Jag 
vi ll  inte nu, när det skymmer, tänka lo
giskt och i detalj ,  hur det skulle komma att  
gå om inte. . .  Det överlämnar jag åt  fi lo
sofer,  som gå och vänta professur.  Min 
tanke är denna: i s täl let  för att  vinka med 
eti  l ivsmonument över varenda smärtans 
viking som traglat igenom det vanskliga li
vet,  böra makterna sätta oss i s tånd att  — 
skratta inte nu! — ligga till  sängs, låt  oss 
säga bara en vecka om året.  

K r a f t . :  D u  m e n a r  v ä l  i n t e ,  a t t  s t o r a ,  
s tarka karlar,  som äta biffstek, dricka por-
ter och hävda sit t  folks höftbreda kvinnor,  
skola l igga till  sängs och — helleduden — 
kanske dia ur ett  horn som högstsalig Ane 
den gamle och kanske som han offra sina 
tio söner för att  få leva några usla år ti l l .  

D r ö m . :  I n g e n  g r u m l i g  m y t o l o g i  n u  o c h  
framför all t  inga "humoristiska" kraftparal-
lelogrammer! Detta är allvarets allvar.  Men 
det finns e n tveksam punkt.  Jag är inte sä
ker på,  att  icke interneringen bör vara före
nad med skuldkänsla.  

K r a f t . :  N å j a ,  d e n  s a k e n  ä r  j u  l ä t t  o r d 
nad. Det är ju bara att  gå ut och ta sig 
en hatt  och så peta omkull en generalkon
sul.  Det b lir  i  l indrigaste fall  några års en
kelt  fängelse.  

D r ö m . :  A c k ,  g a m l e  b r o d e r  o c h  u p p s a l a 
kamrat,  nog förstår jag dig all t id.  Men det 
finns tyvärr så många generalkonsuler,  som 
man skulle kunna slå ihjäl  utan det minsta 
samvetskval och utan den minsta förlust 
för kulturen, och vad hjälper det mig då,  
om jag också får straffarbete.  

K r a f t . :  H j ä l p e r ?  
D r ö m . :  J a  j u s t  h j ä l p e r  o c h  r e n a r  fr å n  

smärtan, det självådragna lidandet.  Men 
jag ser,  at t  jag inte kan göra mig förstådd, 
utan att  berätta mitt  eget fall .  Jag skall  
försöka göra det utan sentimentalitet ,  fast  
det icke är lätt .  Jag levde sedan nära tre 
å r  i  d e t  l y c k l i g a s t e  f a m i l j e l i v .  H o n . . .  
nej nu skall  jag inte bli  gråtmild,  men jag 
kan yppa så mycket av den inre historien, 
at t  jag icke vet någon mötande, nära eller 
fjärran vän eller blott  flyktig bekanting, som 
inte blev fullkomligt betagen i henne vid 
första beröringen. Och hon var m i n,  blev 
min under år då jag trodde, at t  ingen skulle 
kunna fästa sig vid mig. Och vi .hade ett  
barn, som fullkomligt trollat  bort  alla van
liga begrepp om älsklighet. . .  nej,  nu säger 
jag inte mera. Hur som helst  — om några 
varelser vandrade sin väg skuldlöst fram 
och utgöto sit t  väsen i kärlek och själv
uppoffring, så var det dessa två: modern 
och barnet.  Men den spanska soten ryck

te bort  dem båda med några dagars mel
lanrum. Vad är meningen? Jag borde 
egentligen skrika ut frågan över snömar
kerna. 

K r a f t . :  M e n i n g e n ?  F r å g a r  d u  e f t e r  
meningen, du som kostat på dig tio studie
år för att  ruska av dig de värsta fördomar
na: fi losofemen, kristendomsrelikterna och 
naturl igtvis vidskepelsen. 

D r ö m . :  V a r f ö r  " n a t u r l i g t v i s " ?  V e t  d u  
inte,  att  om man än låge och studerade i 
femtio år,  så återvänder man i en krets ti ll  
vidskepelsen, alldeles som man travar runt 
i sk ogen, när man ger sig ut utan kompass.  
Vet du, jag är färdig att  bli  s wedenborgare 
när som helst,  åtminstone i den punkten att  
sjukdom är synd. Jag har visserligen träf
fat  på en swedenborgare,  som var så galen, 
at l  han kunde visa varenda skråma, vart
enda utslag ti l lbaka till  en ond tanke, en 
omoralisk handling som dess korrespondens 
och orsak. 

K r a f t . :  J a  m e n  d å  b o r d e  v ä l  s o t e n  h a  
tagit  d i g,  gamle syndare.  

D r ö m . :  J a ,  d e t  ä r  d e t  j a g  t y c k e r  o c k s å ,  
och det är det som i två månader utgjort  
innehållet  i m ina vakna drömmar och i mina 
sömnlösa nätter.  Och vilketdera tror du är 
intensivast:  det själsliga eller det kropps
liga l idandet? Du har intet  svar,  men j a  g 
vet det.  Jag har genom dubbla trossbott
nar legat och hört en barnsängskvinnas 
skrik i  himmelens sky, och ändå tror jag, 
at t  den fysiska smärtan är som ett  intet  
mot den själ iska ångesten at t  l igga där 
och frukta at t  upplösas av vånda, at t  kros
sas av verksynder,  som man inte vet om, men 
som måste ha gått  före det l idande och 
den död, som skurit  sönder ens liv.  Ty 
födslosmärtan, hur borrande förfärlig den 
än är,  har dock en soluppgång mot liv,  mo t 
en glädje,  som går över all t  förstånd och 
som mannen aldrig i s i t t  fatt iga liv ens får 
beträda förgården til l .  Och nu förstår du 
kanske mitt  dunkla tal  om, att  varje männi
ska borde få byta ut monumentet mot nå
gra fatt iga dagars internering varje år.  

K r a f t . :  E n  4 0  å r s  m a n  s å l u n d a  s k a l l ,  
när sorgen övermannar honom, lägga sig till  
sängs och vårdas av små mjuka fl ickhän
der? Jag betackar mig. Nej,  arbete är den 
enda medicin,  som hjälper.  '  

D r ö m . :  V i  s k a  i n t e  t a  a l l t i n g  s å  d ä r  p e 
dantiskt och låt  oss slippa utvikningar åt  
alla möjliga håll .  Låt mig slippa ifrån den 
lättköpta fantasien om kolingen, som av en 
tokig fi lantrop löses in på ett  sjukhem och 
för första gången i si t t  l iv bl ir  badad, kam
mad och klippt,  får rent l inne o.  s .  v. ,  
och som kanske faller i gråt ,  när sjuksys
tern smeker hans hand och frågar vad han 
vill  ha.  Men det l igger något i det.  Vår 
kroppshygien må ha varit  aldrig så först
klassig,  vår ekonomi må ha ti l låti t  oss att  
ha varit  aldrig så karska mot en bugande 
hovmästare.  Vi må om än aldrig så mag
nifikt ha rört  oss i salongerna bland siden-
frasande damer och ha spelat första fiolen 
på ett  visst  kulturplan. En gång kommer 
den dag, då smärtan pressar oss til l  jorden 
som övermogna kornax och då den 40-årige 
mannen ligger och kvider:  Mor, l i l la mor,  
hjälp din gosse! Då kommer — visserligen 
icke mor, iy hon ligger för länge sedan tre 
alnar under jorden — men en sjuksyster,  
som förstår din vånda, smeker din hand och 
kyler din panna och säger:  "Nu skall  gos
sen sova". 

K r a f t . :  O c h  s å  vi l l  d u  a t t  a l l a  s k a  h a  
det:  kolingar och generaldirektörer,  bank
notarier och nidskrivare och .. .  

D r ö m . :  J a g  v a r n a r  d i g  f ö r  a t t  f o r m u l e r a  
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mina drömmar til l  et t  positivt  förslag. Jag 
fasar för alt  se min tanke framlagd som en 
socialdemokratisk humanitär motion på 
kamrarnas bord. Må den så bara te sig som 
en stämning — den är likafullt  verklighet,  
och jag vill  at t  du, karska kraftmänniska, 
skall  förstå mina försök att  reda ut sam
manhanget,  att  lägga fast  mark under dröm
marna. Det kan i alla fall  aldrig bli  fråga 
om annat än famlande approximationer.  Ser 
du, när man ligger så där avskild från värl
den, att  icke en enda av jordklotets 1630 
miljoner människor kommer ihåg en med en 
rad, ett  besök eller bara en li ten blomma, då 
får man med en viss stolthet klart  för sig,  att  
människorna äro självständiga och relativt 
isolerade himlakroppar,  endast sammanhåll
na av de keplerska lagarna — celest  me
kanik sålunda allt igenom. Ar man nog svag 
at !  inte kunna hålla fast  vid det naturveten
skapliga betraktelsesättet,  då stiger den 
dumma ensamhetskänslan upp inom en som 
ett  l idande. Dum — ty inte l ider planeten 
Mars,  inte l ider planeten Eros av att  snurra 
ensamma i världsrymden, utan att  uppvak-
ias med andra blommor än en och annan 
flammande och hårdhänt meteor.  Nåja,  det 
där första,  låt  mig säga barnsl iga privatli
dandet försvinner snart  och bytes i en stor 
glädje.  Du har ju din mor, syster dementia,  
som pysslar omkring dig, och besvarar alla 
dina ängsliga frågor: "Säg, syster,  ifall  man 
är,  som folk är mest:  tämligen moralisk ur 
samhällssynpunkt,  d.  v.  s.  inte stjäl ,  inte mör
dar,  inte l juger i någon större utsträckning, 
inte har lust  ti l l  nästans hustru — om man är 
så där något så när moraliskt oantastl ig,  vare 
sig av fruktan för straff — eller rättare för 
skandal — ell er av en viss bekväm vana vid 
det goda, men ändock hux flux det käraste 
man har på jorden sli tes bort  ur ens åsyn, 
då måste det ju l igga något i myten om 
arvsynden. Eller är det försynens tuktan 
till  rättfärdighet? Huggormars gissel för att  
man skall  bli  s näll  även i y ttre måtto,  men
lös och folkuppfostrande i s tället  för sati
risk och intellektuellt  elak?" 

Men syster bara ser på mig och säger:  
"Fortsätt  ni alt  vara elak, det klär er bäst,  
och inte må ni tro ,  a tt  spanska sjukans bak
terier bry sig om era elakheter.  Dom slår 
sig ned, där de tagas bäst emot av en för
svagad organism och därmed jämnt.  Nu 
skall  gossen sova!" 

Men jag är inte nöjd med svaret.  Mina 
tankar vilja inte alls ursaka. De bara an
klaga. Och til l  s ist  klarnar för mig det 
peer-gyntska skuldproblemet: Det är inte 
vad man gjort ,  som är det förfärliga,  utan 
det man underlåtit ,  fastän hela ens per
sonliga rymd ropat efter och inbjudit  t i l l  
små vackra handlingar.  Det är trådnysta
nens, de vissna bladens, luftsusningens, 
daggdropparnes och de vajande grässtråens 
eviga anklagelser:  

Vi er tanker; 
du skulde teenki os — 

Vi er et lösen; 
du skulde stillet os! 

Vi er sange; 
du skulde sunget os! 

Vi er tårer, 
der ej blef fseldte. 

Vi er vœrker; 
du skulde övet os — — — — 

Det är det s ista,  de uteblivna små dagliga 
kärleksverken, som är det förfärligaste.  
Och här är smärtans punctum saliens,  den 
första fosterrörelsen, varifrån hela l idandet,  
hela det ofattbara straffet  utgår.  Det är 
detta at t  "inte ha tid ti ll  karesser",  när ett  

par mjuka händer smyga sig bakifrån ge
nom det glesa håret mitt  under mitt  arbete.  
D e t  ä r  d e t t a :  a t t  g l ö m m a  s i g ,  a t t  k u n n a  
glömma en smekning, som var lika självklar 
som efterlängtad under den första vårtiden, 
då man brann av iver att  sluta arbetet för att  
s k y n d a  t i l l  m ö t e t s  s ö t m a .  A t t  i n t e  h a  
t  i d när som helst  att  smeka och bli  s mekt,  
att  inte bädda in v arje sådant ögonblick som 
en klenod i minnenas juvelskrin — det är 
den närvarande tidens stora synd. Att st jä
la,  döda och bedraga — sådant tror jag 
Makterna inte bry sig om, de ha inte t id med 
sådana banaliteter,  som för övrigt de jor
diska myndigheterna lägga sin tunga hand 
på. Men detta:  att ,  fastän hjärtat  sväller 
av ömhet,  godhet och kärlek, låta de få kri
t iska ögonblicken rinna sig ur händerna av 
någon slags manlig gêne — det är den 
synd, som aldrig kan förlåtas.  Och när de 
himmelska sända ut den nionde plågan, så 
glömma de inte storsläggan hemma .. .  

K r a f t . :  B ä s t a  b r o r ,  d u  ä r  ö v e r s p ä n d .  
Enligt din åskådning skulle varenda familje
far,  som måste stå i hela dagen för at t  
skaffa sovel åt  ungarna, vara en stor miss-
dådare,  som förtjänade att  stå där som en 
avlövad alm, en barnlös änkling. Res till  
et t  sanatorium och bada bort samvetssju-
kan! Det går också med elektricitet .  

D r ö m . :  N e j ,  m i n  g u n s t i g  h e r r e ,  b å d e  
balneologien och de elektriska gymnastik
apparaterna skola få vara i fred för min 
samvetsnöd. Ty nu vet jag min plats vid 
frälsarens fötter,  vilken icke skall  frånta
gas mig. Min plats är mitt  ibland minnena. 
Det har ensamheten med smärtorna bakom 
gallret  lärt  mig. Det är därför jag önskar 
varje människa, a rvsyndare eller verksynda-
re eller hela den stora hop, som går utom-
kring på Böjgens manér,  några sti l la stun
der med sig själv och minnena bakom gall
ret .  Den milda dager,  som tränger igenom 
sjukrummets vitrutiga stores,  och dubbla 
dörrar,  som stänga ute livets janitscharmu-
sik,  sjuksystern, som förmedlar och för
mildrar intrycken från kampen därute — i 
all t  detta döljer sig en hemlig trappa upp 
mot försoningen. En vacker dag, när sol
fingrarna sträcka sig in genom gardinerna 
och fingra på ditt  täcke, hör du barnens 
glada kvitter nere från gatan. När du gick 
där nere ibland dem med nerverna dirrande 
av ångest,  var du färdig med ett  "satans 
ungar" och ett  schasande, som när man 
jagar harpyjor från en gudamåltid.  Men nu 
ljuder barnskriket som musik i dina öron. 
Rummets andar ha blivit  dig bevågna, och 
med tårar av seger i dina klarnande pupil
ler slår du upp, omgjordar dina länder och 
återvänder genom en värld,  som skälver av 
godhetens förklaring, ti l l  dit t  hem och til l  
arbetet.  

K r a f t , :  S å  t r ä f f a d e s  v i  d å  t i l l  s i s t  v i d  
samma korsväg. Och nu skiljas vi aldrig 
mer.  Vi ha gjort  miinchausenundret:  at t  
lyfta oss själva vid håret.  

En uppseendeväckande 
bok. 

Daniel Malmbrink. 
Roman av LYDIA WAHLSTROM. 

OFTA FRESTAS MAN TILL DET GENE-
rella,  och därför kanske överdrivna, omdö
met,  att  den moderna svenska skönli t tera
turen bl.  a .  utmärker sig för en älskvärd 
omtanke att  fri taga läsaren från varje an
strängande reflexion på egen hand. Det 
går i al lmänhet förträffligt  att  smälta lyri
ken utan någon tankemöda. 

Men därför är det också oundvikligt och 

naturl igt,  a tt  den bok väcker uppseende och 
med tacksamhet mottages,  som på ett  in
tell igent sätt ,  utan varje skymt av lyrik vill  
teckna ett  människoöde. På detta — i 
många avseenden — fö rnäma plan står obe
stridligt Lydia Wahlströms roman Daniel 
Malmbrink. Mättad, på vissa sidor t .  o.  m. 
övermättad med njutbara repliker lar den 
upp til l  d iskussion en allvarlig fråga på ett  
allvarligt sätt ,  kanske stundom alltför teo
logiskt tungt för den skönlitterära ramen. I 
skildringen når förf.  också på vissa punk
ter ett  verkligt mästerskap som t.  ex.  i  de 
bilder,  hon ger av engelskt student- och 
herrgårdsliv.  Men til l  detta omdöme måste 
samtidigt läggas ett  beklagande av, att  förf.  
därjämte delar flera av den moderna, sven
ska skönlit teraturens obligatoriska och ba
nala svagheter.  

Framställningen spelar på tvenne, var för 
sig alldagliga, strängar,  erotikens och reli
gionens, men tvinnar dessa samman til l  en 
sällsam och allt  annat än vardaglig dishar
moni.  Bokens huvudperson, Daniel Malm
brink, presenterar sig som kontraktsprost 
från Skara stift ,  en man i 40-årsåldern, 
mäkta lärd och med en fromhet i omvänd 
proportion til l  lärdomen. Hans gedigna 
kunskaper i tysk dogmhistoria,  överträffas 
endast av hans ännu grundligare erfaren
het i erotik.  I al lmänhet lever han på, vad 
han själv vill  kal la,  sin bondsunda fadervårs-
tro,  d.  v.  s .  ingen tro alls,  en inlärd, men 
aldrig upplevd religion. Verkligt religiös — 
så som han tar det,  tycks Malmbrink en
dast kunna bli  " dagen efter" eller var gång, 
han har fått  korgen. Men då är han också 
allvarligt gripen — av för varje gång en ny 
religion. 

Denne klerikale erotoman kommer under 
en studieresa till  England i beröring med en 
katolsk präst av äkta och levande fromhet.  
Och inför dennes andliga höghet upptäcker 
Daniel Malmbrink så småningom tomheten 
och mindervärdet i s in "bondsunda luther
dom". Steg för steg drives han mot den 
katolska kyrkan av en vaknande och ostil
lad hunger efter Guds personliga närvaro 
i si t t  l iv.  Att  den religiösa verkligheten mö
ter honom i den katolske prästens person, 
skall  väl vara anledningen til l  at t  den ka
tolska kyrkans famn lockar med sin brygga 
til l  f lykt.  Daniel Malmbrink frestas att  sväl
ja en obegränsad portion katolska dumhe
ter därför,  at t  han inom denna kyrka hos 
en annan person funnit  garanti  för,  att  un
der dårskapernas narrkåpa dock döljes en 
levande äkthet.  Vid skildringen av Malm-
brinks utveckling til l  k onverti tstadiet får för
fattarinnan ti l lfälle att  framhålla kravet på 
helgd över de religiösa formerna och verk
ligt l iv i  t rosinnehållet .  Det skall  icke för
nekas,  at t  hennes krit ik av en all tför blek-
lagd och intellektualistisk lutherdom kan 
vara både berättigad och hälsosam. 

Avser författarinnan att  med sin bok i n å
got avseende ge ett  dokument för modern 
uppfattning av religionen och kyrkan, måste 
man emellertid förvånas över det trevande 
och vaga i d et positiva kravets formulering. 
Daniel Malmbrink blir  aldrig katolik — bl.  a .  
därför at t  han omsider upptäcker,  at t  Kris
tus i personligheten är för mer än Kristus 
i oblaten. Men denna fördjupade uppfatt
ning — ha stigt skisserad på bokens sista ra
der — st år i torft ig samklang med den före
gående breda skildringen av all  mystikens 
härlighet.  Boken avser väl knappast en 
glorifiering av katolicismen — men blir  trots 
all t  en sådan. 

Men vad som framför all t  är  ägnat att  
förvåna i denna för övrigt tankeväckande 
och intell igent givna karaktärsteckning, är 
som redan nämnts,  den bisarra sammanflät-



ningen av erotik och religion i  det man
liga psyket.  Sä hopplöst trassla dessa 
båda linjer samman sig att  läsaren stundom 
har mycket svårt  at t  bevara känslan av ty
pens psykologiska verklighet eller ens möj
lighet.  Vissa intima situationsbilder ha så 
litet  att  skaffa med mannens religiösa psy
ke, att  man svårligen kan värja sig för in
trycket,  att  författarinnan serverar den mest 
för at t  alla sju slagen av hennes läsare 
skola få valuta för sina pengar.  Det är icke 
utan vemod, man konstaterar,  alt  t .  o .  m . d :r  
Lydia Wahlström anser sig skyldig servera 
denna banala krydda til l  maten. 

Dessa krit iska anmärkningar vilja dock på 
intet  sät t  skymma bokens många li t terärt  och 
psykologiskt förträffliga points.  Det tack
samma mottagande boken redan fått  av all
mänheten är väl motiverat.  Den ti l låter 
näppeligen någon läsare att  förbli  helt  obe
rörd utan nödgar ti l l  eftertanke. Det skall  
oförbehållsamt erkännas att  författarinnans 
skarpa iakttagelseförmåga har mycket at t  
giva. Redan viljan at t  i  skönlit terär form 
behandla en allvarlig fråga utan lättvindig
hetens moderna jargon är originell  och 
tacknämlig nog i en tid av li t terärt  raljeri  
och 25-pres-sensationer.  

TORSTEN YSANDER. 

En iragikomedi i ateljén. 
Av EBBA ORSTADIUS. 

EN UNG SKÅDESPELERSKA KOM MED 
dröjande steg uppför trappan. Det var högt 
till  taket,  och ingen hiss.  Detta i en ej  all t
för modern stadsdel av den stora konst-
staden. Hon var slank och originell ,  förde 
sig med säkerhet och elegans. Hade två 
stora,  på en gång skälmska och själfulla 
ögon. 

Från ateljévåningen trädde samtidigt ner 
en ung, ranglig målare.  Hans fjät  voro lätta 
och nervösa, hans rörelser kantiga, nästan 
automatiska. Over hela hans person låg 
något skyggt.  

Vid det han observerade den unga da
men gick det som en elektrisk stöt genom 
hela hans varelse.  Han hejdade sig omed
vetet en sekund; det såg ut,  som om han 
tänkt vända och fly t i l lbaka til l  s in utgångs-
ort .  Ännu halvt omedvetet for tsatte han 
dock nedåt.  Hans steg blevo nästan smy

gande, blicken höll  han som fastnaglad vid 
trappavsatsen. Likt en skugga, tätt  tryckt 
intil l  väggen och krampaktigt hängande 
fast  vid ledstången gled han förbi den unga 
kvinnan. 

Som så mången gång förut.  
1 ö vre våningen funnos tre ateljéer.  Hon 

stannade framför dörren til l  den mellersta.  
Satte en nyckel i låset och trädde in.  Hen
nes ateljé.  

Stående mitt  på golvet började hon dra
ga av sig handskarna. Ett  leende spelade 
kring hennes läppar.  

— En konstig figur den där därinne! ytt
rade hon halvhögt för sig själv med ett  kast 
på huvudet åt  höger.  

Han var helt  ung, var en stor begåvning, 
hade redan gjort  sig ett  namn, — detta all t ,  
vad hon visste om honom. 

Han hade flytta t  in i ateljén ti l l  h öger nå
gra dagar efter det hon tagit  den mellersta 
i be sit tning. Hon hörde honom aldrig.  Han 
tycktes röra sig ljudlöst .  Den tunna bräd
vägg, som skilde deras bostäder åt ,  skulle 
man kunnat tro vara lika madrasserad som 
den till  vänster,  innanför vilken en komposi
tör slagit  sig ned. Aldrig heller hörde hon 
denne. Bak de tjocka, l judogenomträngliga 
murarna slöt denne sig som i e t t  berg. 

Omkring henne rådde följaktligen en 
gravlik tystnad; sällan trängde gatans larm 
upp til l  henne. 

Ännu samma kväll  stod det unga ar tist-
paret öga mot öga, vid en konstnärsti l lställ
ning. Om ock blott  för en halv sekund. Av 
vetgirighet såg hon in i hans skiftande ögon; 
skrämmande och rådjursskygg hade hans 
blick snuddat vid hennes.  

Han yttrade ej  ett  ord. Hon riktade en 
konventionell  fråga til l  h onom. Han ignore
rade henne fullständigt;  f lydde hals över 
huvud. 

Den firade unga damen tog sig ett  gott  
skratt .  

— Nu flyttar han säkert ,  tänkte hon. 
Han stannade dock. Ännu länge voro de 

grannar.  
I t rappan strök han allt jämt förbi henne 

som ett  skyggt andeväsen eller en eländig 
brottsling. Hatten nästan högg han numera 
av huvudet,  när han med nerslagen blick 
gled undan. Aldrig ett  ord växlades.  I h ans 
bostad härskade allt  fortfarande samma 
ihåliga tystnad som förut.  

På gatan undvek han sorgfälligt  att  se 
åt  henne. I nästan panisk skräck att  kom
ma undan henne styrde han på husväggar 
och lyktstolpar.  

Han sågs aldrig heller samman med kvin
nor; han tycktes frukta det feminina släktet.  

Något senare gjorde den unga skådespe
lerskan även bekantskap med grannen til l  
vänster.  Kompositören. En ryss,  med vilt ,  
svart  hår,  s tarkt temperament och svartsjukt 
lynne. 

Den store mästaren såg djupt ned i den 
unga kvinnans skälmska, själfulla ögon och 
komponerade ett  mästerstycke därti l l .  Vilt  
och lidelsefullt .  

Hon fruktade honom för hans okuvade 
temperament.  

Tiden gick. Allt  gängligare och blekare 
sågs målaren glida ner för trappan. Allt  vil 
dare och lidelsefullare klagade tangenter
na på kompositörens flygel.  

En kulen vårdag, med grådis,  regn-
pisk och suckande läten kring knutarna, 
satt  skådespelerskan i s in ateljé.  Lugnt och 
fredligt vid en bok. 

Då knallar plötsligt ett  skott  ti ll  vänster;  
något tungt hördes falla i  golvet.  

Hon for upp och ut i ko rridoren. Utan be
tänkande ryckte hon i målarens dörr.  Den 
var låst  inifrån. 

Hon störtade til l  kompositörens dörr.  
Ringde. Intet  svar.  Hon bankade på dör
ren, ryckte upp den. — Där var tomt inne. 
Han hade flyttat .  — • 

Det kom äntl igen folk.  Man bräckte upp 
dörren. På golvet låg målaren med ett  
skottsår vid t inningen. Halvt medvetslös.  

Den unga kvinnan knäböjde vid hans sida. 
Lyfte upp hans huvud för att  hämma blod
flödet.  

Han kände hennes varma hand mot sin 
kind och fattade den. 

— Hälsa henne.. .  viskade han matt .  
Hon böjde sig ned över honom och 

sporde: — Vem? 
— Henne, som jag älskar. . .  och dör 

f ö r . . .  
Knappt hörbar var hans röst;  själen var 

redan i färd att  fly.  
— Vem är hon? yt trade den unga kvin

nan med något förstärkt röst.  
Hans ögon, som höllo på att  slockna, s to-

do vid ljudet av hennes stämma med ens 
klara och strålande riktade in i hennes.  

— Drömmer jag, — e ller är jag vaken? — 
viskade han med bävande läppar.  — Är det 
ni? — verkligen ni? — Ni har kommit ti ll  
mig .. .  til l  m ig! 

Hon visste ej ,  v em han menade. Hon hade 
blott  en tanke: låta honom åtminstone dö 
lycklig.  

— J a,  jag har kommit. . .  sade hon dämpat.  
Skälvande fattade hans händer om hen

nes mörklockiga huvud, och hans darrande 
läppar berörde skyggt hennes panna. 

— N i har kommit — t i l l  m i g !  jublade 
han. O, jag är så lycklig,  så lycklig! — 
Jag känner det,  som ville mitt  hjärta sprän
gas av lycka .. .  

Så sjönk hans huvud ned mot hennes 
bröst,  blicken var brusten. 

Förgäves anställde skådespelerskan efter
forskningar efter den älskade, som hon 
skulle bringa hans sista hälsning. 

Först  sedan väggarna röjts,  och den unge 
målarens ateljé utrymts,  kom i dagen ett  l i
tet  t i t thål i väggen til l  hennes bostad. Sku
ret med kniv. Ett  stycke försiktigt lösgjord 
tapet dolde på andra sidan väggen om
sorgsfull t  detsamma. 

Ett  av den begåvade målarens mindre 
kända verk. 

l.illebil Christensen och Lars Hanson i filmen "Sången om den eldröda blomman" av J. Linnan -
koski, som i d agarna skall ha sin premiär i Stockholm. 
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Ersättning för tvål och såpa, • 
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graderade flaskor. • 

En flaska till 100 liter vatten « 

O m  b r u k s a n v i s n i n g e n  f ö l j e s  •  
erhålles tillfredsställande resultat. • 

T r ä d g å r d s f r ö !  
Vid inköp av trädgårdsfrö till våren rekommen

deras våra 25-öres trädgårdsfröportioner av 
köksväxt-och blomsterfrö, innehållande rikligt med 
frö och försedda med odlingsanvisningar. 

Portionsorderlista på begäran. 

Holmb8rg's"Villa-kollektion" (för 50 kvm. jord) Kr. 14.75 
„ "Egna Hems-kollektion" ( „ 27 „ ;, ') „ 0 .70 
„  " Sm å b r u k s - k o l l e k t i o n " ( „  1 6  „  „ ) „  » s o  
Varje kollektion åtföljes av en överskådlig plan

ritning jämte utförliga odlingsanvisningar. 
Trädgårdsmästare och övriga intresserade torde 

begära vår trädgårds/röka talog, som sändes gra
tis och franco. 

ALGOT HOLMBERG & SON, 
Trädgårdsfröavdelningen, 

NORRKÖPING. 

Jtnnonsera i Idun I 

Kvartal 
att fornya 

IDUN! 

Var det människor? 
Av RUTH HELLSTROM. 

Vi SITTA I SKYMNINGEN DENNA VINDDRIV-
na varelse och jag och brasans glöd väcker 
skimrande reflexer i hennes rödblonda hår. — 
Mina händer smeka så varligt det trötta huvu
det, som vilar i mitt knä, med rörelser som jag 
vet verka rogivande, under det jag noga stude
rar det unga ansiktet, där sorger av ovanligt 
mått tecknat sina varaktiga runor. — 

jag tänker också på mig själv, på mitt vita 
huvud, som uppbär Metusalems alla åldrar, på 
min friska alltför mottagliga själ och på min 
kropp, som är inne på människans sista stadium 
— å lderdomen — den sucessiva döden och jag 
ber en tyst bön, att min själ måtte omtöcknas, 
mista sin spänstighet, så att kropp och själ följ
des åt i avtynandet mot den stora medvetslös
heten. — Ty det är grymt för en åldring att 
kunna lida livet omigen, med och för de 
unga. — Då höjes huvudet från mitt knä och 
två mörka ögon med något tröstlöst och slock
nat i blicken, se rakt på mig: 

"Tror du på Gud?" — Vad skall jag svara? 
"Du, som levat så länge", kommer det igen, 

"du måtte väl veta?" 
]ag känner ångest för vad jag skall säga 

henne! Blixtsnabbt rusar mitt långa liv fö rbi mig 
— me n jag s er att mina lidanden äro bleka emot 
hennes. — Hon är utan land — utan hem — 
utan make och barn — och utan förskyllan har 
hon förlorat dem. Hon är bara ett offer. — H en
nes hjärna är paralyserad av blodiga, hemska 
minnen, s om tiden ingen slöja drar över. — Sö m
nen och vakan äro fyllda av samma fasa. — )ag 
har ju också förlorat mina kära, men så lugnt 
de gått ifrån mig. — I en kyss hr jag mottagit 
deras andes sista flykt! — Men hon... jag och 
vi alla äro hennes gäldenärer. — Förstenad har 
jag suttit och hört hennes strömmande klagan. 
— )a g kan ej tänka till slut, det som vederfarits 
henne. — — — 

De hade varit tre och deras lycka ogrumlad. 
— M annen, härlig som man och god som män
niska. Barnet, avgudat såsom deras lyckas full-
komning. — Ett av dessa väsen, som tvinga 
"ängarna i blom, där de gå". 

— Så bröt broderkriget ut. — Mannen skyn
dade hem, för att värna de sina, — men det 
hade redan skett — d etta som är så fasansfullt, 
att det är overkligt. — Han fann sin ljuva, lilla 
solstråle sittande i sin lilla stol — död — f ast-
spikad vid stöden genom armarna — och ge
nom de små fötterna vid golvet. — Hustrun 
bunden, försänkt i en medvetslöshet, som var 
av Gud. — 

Ar det underligt, att han tog hämnden i egen 
hand? Att han mördade häjdlöst, att det ej fanns 
gräns för hans hämndtörst — och att han slut
ligen själv blev mördad. — Men hon den arma 
— ihon fick vakna — intet barmhärtigt mörker 
omtöcknade hennes hjärna — allt mindes hon. — 

Medan hon kvider över sina minnen, frågar 
hon sig: "Voro de människor dessa bödlar? 
Hade de blivit föd da av kvinnor? — H ade varma 
blickar följt deras första rörelser? Hade milda 
modersstämmor lärt dem kärleken? — Nej, nej 
— det var ej möjligt! I hat voro de födda av 
vilsna mödrar! Ingen 'hade längtat efter dem! 
— Ingen värnat om deras späda själar! I grän
der lia de fostrats i smuts och olycka. — Från 
barnhus ha de stötts ut att sörja för sig själva, 
fastän de ännu voro barn. — H ungriga voro de
ras själar efter ljuset. — De trodde de kunde 
röva det från andra, men mörkret följde i de
ras spår och ogärningarna ropade efter dem. 
— Du bödel, du var en färdig man, men var fe
let ändå ditt? Ligger ej skulden hos det sam
hälle, som fostrat dig — eller djupast hos den 
kvinna, som gav dig de första rättsbegreppen 
eller uraktlät att giva dig dem. — 

— O , Ni dessa tiders unga mödrar, på Er be
ror det, om världen skall bli bättre! — Lär Edra 
barn kärleken! — Du unga, fattiga, blivande 
mor, som trampar så trött av dagens slit. Brin
g a  d i t t  b a r n s  f r a m t i d  d e t  o f f r e t !  B l i v  e j  b  i  t -
t e r, ty i ditt sköte födes de första instinkterna 
hos det liv du väntar! — En hjältinna ä r du, jämn-
bördig med män, om du bär i kärlek, trots ditt 
armod och ditt arbete. — — — 

Och Ni rika, unga värnade, väntande möd
rar! Sträck ut edra armar mot en lidande 
mänsklighet! Lär den lille broderskap, innan 
han kommer till värl den! — O ch sedan, Ni unga, 
aldrig få Ni svika! — Offra allt för den nya 
värld, som skall uppstå. — 

Du unga mor! Giv akt på dig själv i ett stän
digt aktgivande! — Tänk på de gamla lagarna 
om orsak och verkan, sådd och skörd. — Du 
tänker ej en tanke — gör ej en rörelse, ej en 
handling, utan att det hos ditt barn, förr eller 
senare uppstår en reflex. — D etta daningsarbete 
av oss själva och de som skola komma efter 
oss, är kristendom i dess högsta potens. 
Det är Gudsbegreppets lösning i vår nya värld 
och ingen skall mera få lida — såsom jag. 

Dl/// 
TÄCKEN 

Varma, hållbara, 

eleganta. 

J. SVENSSON & BOURGHARDT 
SPECIALFABBIK -  WISLOH. 

Katalog 
Pä 

bigSraa. 

Rlksiil. 

HQRMAS FRUKT6ELÉPULÏER 
C:a 35 gram gelépulver giver c:a 
650 gram delikat Apelsin-, Ci
tron-, Hallon- eller Körsbärsgelé. 
Finnes 1 alla välsorterade affärer. 

AKTIEBOLAGET NORMA 
KEM. TEKN. FABRIK» 

STOCKHOLM I. 

Söker Ni förbindelse 
med Värmland * 
bör Ni annonsera uti Värmlands 
äldsta och enda dagliga tidning 

Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad 
Gründl. 1886. - Nuv. namn sedan 18E1. 

Löfmark & Haglunds 

P I A N O  

HOVLEVERANTOR, MALMÖ. 
Säljes även pä avbetalning. 

En bok om djur och blommor. Av 
Gene Stratton-Porter. 83 planscher. 
2:auppl. Hft.4kr.,klotb. 6 kr. Ibokh. 

LINDBLADS FÖRLAG, Uppsala. 

Lek-Kamraten 
heter barnens roligaste tidning. Ars-
pris _ endast kr. 3:25. Provnummer 
gratis. Prenumerera p& posten eller 
hos Lek-Kamraten, Stockholm C. 

BÖCKER. OCH B OK
SAMLINGAR. KÖPAS.' 
"THULIN £ OHLSON 

TEL 5&97S KUN6S6. °)B: 6ÖTEBOR.G. 

Gynna Iduns 
Annonsörer! 

s v e i n t ö A ^  
truomagmfun S Itlmcay & Son» 
tunôbolms pianotna$Mln 

^ockhotm. 
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D E N  M O D E R N /x 
. Y M  A 5 K I N  E N  

Bästa I ngredienser 
vid småbak förtjäna bli 
behandlade med bästa 
j ä s n i n g s m e d l e t .  G o o d a -
Jästmjöl är bäst och 
pålitligast. 

Säljes överallt i burkar 
à 15, 25 och 50 öre. 

HindelsaktiebolagBt S ten S jögren & Co. 

Uti 

SPARKOKARE 
är bränntorv det förmånligaste brän
slet» varför vi uppmana envar, som 
är innehavare av en dylik apparat, 
att frän oss rekvirera en hektoliter 
som prov, dä därigenom erhälles det 
mest idealiska bränsle såväl i fråga 
om prisbillighet som bekvämhet. 

Bränntorv lämpar sig dessutom till 
spisar, galler och insatser i kakel
ugnar, .ävensom till olika kaminer, 
såsom Mikado, Viking m. fl. samt 
värmeledningspannor o. dyl. 

Förse Eder därför genast med prima 
maaklnpressad brHnntorf frän Olaua 
Olaaona kolimport aktiebolag. Tele 
(oner: Namnanrop »Olaus Olssons» 

Grått Cheviot-Strumpgarn 
säljes i mindre poster mot postför
skott till kr. 15: 90 pr kg. Garnprov 
mot 12 öre i frimärken. 

KRISTINEDALS, Lidköping. 

Thyra Brandeljus Kaninstuteri 
— Till erkänt flera Hederspris — 

Rosta gärd. Rlkst. 3 Z9 a - Örebro. 
Försäljer Slakt-och Avelskanlner. 
Bok "Kaninskötsel" ii 85 öre . 
Bmottager elever. • 

1 
®/» Vid allmän s\>agh?t, 
ourOvsU^t.ttOsransfcräng-, 
ninq®üch sömnlöshet.6^9 

JK. B. PHARMÄCrA, SrouwotM 
HOR A.VESTERaCRG'/ gggjjjjjwjj 

Pariser Korsetter 

C. P. à la Sirène 
la première marque du monde. 

Formfulländad 
Elegant - Solid 

I enastående stort ur
val från 

Kr. 27:50-85: — 

Ensamförsäljn. för 
S v e r i g e .  

Fråa Paris ha vi
dare inkommit Ble-
gaata Bomulls
strumpor, Bara
strumpor, silkes
strumpor, Under
kjolar, Damkal

songer Trlcot-
U oder liv. 

Landsortens beställ
ningar mot postför

skott. 

C PrV 
Korsett-
Magasin 

AU CORSET GRACIEUX 
R. 117 90 Drottninggatan 66 A. 5484 

FRÅGOR 
ENVAR LASARE AV IDUN ÄGER 
rätt att i denna avdelning framställa 
förfrågningar rörande husliga eller 
andra angelägenheter till besvarande 
av läsekretsen. Dock förbehåller sig 
redaktionen oinskränkt befogenhet att 
utesluta de frågor, vilka anses sakna 
mera allmänt intresse. Varje publi
cerad fråga kommer att besvaras, och 
utbetalas för det bästa svaret å någon 
av här nedan införda frågor som in
sändas till redaktionen senast 4 dagar 
efter detta nummers dato ett pris av 
10 kronor. 

X : r 49. Skulle någon av Iduns 
ärade läsare vilja upplysa mig, om 
det i Sverge — helst i Söderman
land finnes en anstalt eller arbets-
hem, passande för en psykiskt under-
målig, 12-årig ogift kvinna, som ge
nom sin sjukdom, Epilepsi, sina obe
härskade vredesutbrott, samt sitti lätt
sinniga leverne är högst olämplig 
att vistas å ålderdomshem, där hon 
i mänga är varit intagen. Hon haj-
under de senaste tvä åren fått tre 
missfall, och väntar nu i dagarna 
sitt tredje barn. 

»Vän av fattigvård». 
N : r 50. Bilder från Aregården 

finnes i Iduns 4 : de nummer i år 
och är dess storstuga prydd med or
nament och djurbilder som löpa runt 
salen och göra ett synnerligen effekt
fullt och trevligt intryck. Kan nå
gon av Iduns läsarinnor giva mig 
adressen på denne konstnär, eller 
någon annan som kunde åtaga sig 
att i samma s.til, eller i någon sorts 
dalamålning dekorera en nöjeslokal. 
Tacksam för svar till Glada färgers 
vän — en Iduns läsare. 

N : r  5 1 .  A n s e s  v e r k l i g e n  e t t  k l o c k 
armband, låt vara av guld och besatt 
med ädla stenar, höra till de! pr yd
n a d s f ö r e m å l - ,  s o m  e n  d a m  i  s t o r  
toi lett bör skruda sig i? 

Vad ha de sakkunniga på vad som 
hör till en välklädd dams pry
dande med smycken att säga om den 
saken frågar en småstadsbo. 

N : 52. Vil nogen av Iduns lac se-
rinder vœre saa elskvaiidig, at oplyse 
om et hyggeligt sted i Sverge hvor 
en norsk fru med 3 större bara kan 
til bringe en 3 ukers sonumerferie. 
Taknommelig for svar. Fru Maja. 

N : r 53. Vill någon av Iduns i 
detta kall kunniga läsare och läsår»-
innor vara god giva mig ett gott råd. 
Jag är en 20-årig flicka som så gärna 
skulle vilja lära mig ett yrke, och har 
mest lust till musiken. Har därför 
tänkt taga organistexamen men un
drar om det sedan är utsikt att 
kunna få plats på enbart organisten, 
är lönen iså pass stor, att man skulle 
kunna försörja sig på den. Min mu
siklärare råder mig till att fortsätta 
vid musiken men jag har ej råd till 
någon. dyrbarare utbildning. Mycket 
tacksam lör råd blir 

»Bohusländsk Skärgårdsflicka)). 
X : r 54. Vill någon juristfru bland 

Iduns läsarinnor vara vänlig upp
lysa om hur länge straffet står öppet 
för den som blivit åtalad för till
grepp men genom att mönstra ut på 
sjön kommit ifrån detsamma innan 
någon dom fallit. Om ett säkert svar 
härå beder En förtvivlad mor. 

N :r 55. Har någon av Iduns läsare 
haft reumatism i ögongloberna och 
blivit botod, så var- snäll ocli säg på 
vad sätt. Prenumerant. 

K : r 56. Om ett fosterbarn adopte
ras äger detta barn samma arvsbe
rättigande som ett eget barn d. v. s. 
det äger hälften av förmögenheten 
och modern hälften, då inga bröst
arvingar finnar. Mycket tacksam 
för svar vore 5-årig prenumerant. 

X : r 57. Som jag är mycket intres
serad av bygdemålshistorier, undrar 
jag, var man skulle kunna få köpa 
några av Henrik Wranérs skrifter 
på bygdemål. Har försökt erhålla 
dem i boklådan men fått det be
skedet att de ej finnas och ej kunna 
skaffas, då de äro utsålda på för
laget. Varför utgives ej en ny upp
laga undrar 

Intresserad av bygdemål. 
X : r 58. För en lS-åring sökes 

plats i ett fint bildat hem, där till
fälle till konversation och handled
ning i franska och engelska språ
ken lämnas. Enär jag står ganska 
rådvill om huru jag bör söka bil

dande verksamhet för min flicka, i 
väntan på ordnade förhållande ute i 
världen, vore jag tacksam om någon 
ur Iduns värda läsekrets ville ge mig 
ett möjligt förslag. St. Botvids skola 
är det enda institut inom Sverge, som 
förenar mina önskemål, men det var 
omöjligt vinna plats där. »Myo.» 

N : r 59. Skulle vara tacksam få 
veta namn och adress på något, barn
sjukhem som mottager elever för ut
bildning till barnsköterska. Och vi
dare om man kan få gå kursen kost
n a d s f r i t t  i n c l u s i v e  a l l t .  O c h  h u r  
lång tid som fordras. Ar mycket 
tacksam för svar hur jag skall vända 
mig för att nå målet. 

»Barnavän», 27 år, Karlskrona. 
!N : r 60. Jag är ung fm, förut 

bosatt på landet, nu' inflyttad till 
stad. Min mans ställning gör att 
vi varit skyldiga göra visiter hos 
förmän m. fl. Då man nu avlagt 
resp. visiter, skall då vi efter att 
ha blivit inviterade till fest, med 
visit tacka för inbjudningen samt 
efter densamma även tacka med visit? 
Eller kan man med att endast sända 
visitkort avbörda sin tacksamhet. 
Fordringar på landet och i staden 
äro ju så olika. Oerfaren ung fru. 

N : r  61 .  U n g  f l i c k a ,  s o m  v i s t a s  i  
Stockholm som hushållsfröken, frågar 
om det finns någon klubb, förening 
e. d., där hon kan vinna inträde. 

En främling i huvudstaden. 
N : r 62. Ilar en liten affär som 

går ganska bra. (Damfrisering med 
l:sta kl. kunder) Tidvis är det rätt 
så mycket att göra, har därför tänkt 
försöka få någon hjälp som är hemma 
i arbetet, — nu är frågan, — biträde 
eller kompanjon, giv mig ett råd? 
Det är svårt att vara ensam många 
gånger. Man kunde kanske lära hy
gienisk behandling och förena dessa 
båda yrken. — Men varifrån få en 
snäll, pålitlig och stadgad kompan
jon? Skall man annonsera, och i 
vilken tidning? Småstadsbo. 

N : r 63. Tacksam för anvisning 
på bok- eller konsthandel i Sverge 
eller utlandet, där man kunde erhålla 
konstnärliga reproduktioner av gamla 
italienska och flandriska mästares 
tavlor föreställande Jesu födelse, her-
darne vid Betlehem, tre konungar 
samt tavlorna på van Eycks Genter-
altare? Konststudier. 

N : r 64. Kan någon giva mig an
visning på ett glatt och förstående 
hem, dit jag kan sända en 30-årig 
dotter, som lång tid lidit ohyggligt 
av missräkningar i livet. Har an
nonserat efter dyl. och sökt flera 
läkare, men utan vidare resultat. 
Hon vill arbeta, men kan ej ännu 
samla sig därtill, önskar finna nå
gon, som kan giva henne hopp och 
livsmod och något att leva för. — 
Ingen är tacksammare för hjälp än 

En olycklig mor. 
X : r 65. Undertecknad är ytterst 

blodfattig och nervös. Har sökt flera 
läkare och medici neråt mycket men 
inget hjälper. Nu beder jag eder, 
gode läsare och läsarinnor av Idun, 
giv mig ett råd. Vore det månne 
nyttigt med bad och vid vilken 
badort i så fall, där det ej är så 
dyrt. Eller att en tid resa till ett 
vilohem kanske. Var även god nämn 
någon skicklig Stockholmsläkare som 
jag kunde söka.' Innerligt tacksam 
för alla goda råd blir 

Sörmländska. 
(Forts.) 

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT. 

(Forts.) 

X : r 9. 1) Jag har ganska ljust 
hår och mina ögonbryn äro nästan 
ofärgade. Vet fru Skönhetsdoktorn 
något bra medel att färga dem med? 
— 2) Finns det något effektivt me
del mot finnar? De uppträda mest 
på näsvingarna. Finns någon salva 
att stryka på näsvingarna, så att 
den röda färg som finnania orsaka 
försvinna? — 3) Jag får var som
mar en massa fräknar både i ansik
tet och på händerna. Vore så tack
sam om jag finge reda på något 
medel helst att förebygga att de alls 
komma. Ny prenumerant. 

1) Här tro recept att användas i 
följd efter varandra i den 
o r d n i n g  d e  s t å .  L ö s n i n g  n : r  1 :  
Acid pyrogallic 0,5 gr., Spi.r. conc. 
1 2  g r . ,  A q .  d e s t .  3 8  g r .  —  L ö s 
ning Ji:r 2: Nitrat argentic 1 gr., 
Aq. dest. 28 gr., Sol. ammoniaci 3 
gr. — Lösning n: r 3: Sol. tio-
sulphatis natric. 0,3; 20,0. Anbringas 
i tur och ordning på ögonbrynen med 
en fin pensel. — 2) Se föregående 
s v a r  1 ) .  —  3 )  R e e .  m o t  f r äk n a r  
att anbruigas på huden till skydd 
mot solen: Ichtyol 0,5 gr., gelanthi 
50,0 gr. 

N : r 10. 1) Vore så tacksam om 
Fru Skönhetsdoktorn ville säga mig 
vad jag skall göra med mitt hår. 
som nu på ett par månader gått av 
mig alldeles förskräckligt och mistat 
sin vackra glans och yvighet och 
blivit liksom utan styrka och liv; 
även har det börjat gråna mycket. 
Mitt hår är torrt, lider av mjäll. 
Ar av naturen lockigt. Brukar tvätta 
det en gång i månaden med såpsprit. 
Snälla Fru Skönhetsdoktorn, säg vad 
jag skall göra för att få igen mitt 
vackra, tjocka hår? — 2) Vet Fru 
Skönhetsdoktorn om kylskador i an
siktet, näsa och kinder kunna botas 
medelst röntgen-, elektrolys- eller het-
luftsbehandling? Jag menar så att 
missklädande rodnad och små blå
röda ådror försvinna. Salvor hjälpa 
ej. Vart eller till vem skall jag i 
så fall vända mig? Innerligt tack
sam för råd och upplysningar. 

Bekymrad ung fru. 

1) Ni skall sköta ert hår så som 
beskrives i sv. på fr. 533 i n : r 8. 
Håller ni på därmed en längre tid. 
får ni nog igen ert vackra hår och 
blir av med mjäll. Men gör det. 
noggrannt efter beskrivningen och 
glöm ej svavelpomadan. — 2) Ilet-
luftsbehandling är mycket bra; elek
trolys mera riskabelt för hiiden. Ilet-
luftsinstitutet i Sturebadet. 

N : r  11 .  M i t t  h å r  f a l l e r  a v  a l l d e 
les förskräckligt. Hur skall jag få 
det att sitta fast och få det att 
växa? Det blir så fett ett par da
gar efter tvättningen, men själva 
hårtopparna äro alltid tonra; de kly
vas och spricka samt äro mycket 
ljusare än håret för övrigt, som är 
mörkbrunt. Har även mjäll. Till 
vem skall man vända sig i Stock
holm för att få sitt hår hygieniskt 
behandlat? Ledsen. 

Ni kan själv behandla ert hår hy
gieniskt enligt beskrivnjingen i sv. 
på fr. 533 i n:r 8. Eftersom håret, 

•är fett, bör ni tvätta det rätt ofta 
i början tills bättring visar sig. 

Klok hushållning 
kan i någon mån neutralisera, dyr-, 
tidens menliga inverkan "på ekono
mien. Först och främst gäller det 
då att försöka göra så förmånliga 
inköp som möjligt, oavsett vilka va
ror eller förnödenheter man nu be
höver. Hos den kända firman Åhlén 
& Holm, Stockholm, köper man — 
efter vad v! erfarit — alla slags 
manufakturer korta varor, husgeråds-
artiklar, verktyg m. m. i goda kva
litéer till verkligt låga priser. 

Hårtopparna klippas ett par, tre cen
timeter en gång i månaden. 

N : r  1 2 .  V i l l  E l i n a  P . ,  s o m  i  n :  r  
38 av Idun säger sig ha kommit i 
besittning av grönt té, upplysa om 
var man kan få köpa sådant? 

Majken. 
Grönt té är nog inte lätt att er

hålla, men s. k. Paraguayté är grönt 
till färgen; det finns på N. K. 

N : r 13. Mitt fordom blonda hår 
har mörknat allt mer och har nu en 
ful färg. Skulle önska få en blond 
eller brun ton över det och ville be 
Fru Skönhetsdoktorn hjälpa mig där
med. Men det måste vara absolut 
oskadligt för håret, som är litet med 
anlag för att gråna, fett men torrt 
intill huvudet. 

»La femme do treute aus.» 
Ett absolut oskadligt medel att 

g ö r a  l j u s t  h å r  l j u s a r e  ä r  
följande: Lika delar honung och ra/-
barberstjälk få stå och draga i vitt 
vin; silas och hälles på flaska. Hela 
håret vätes härmed och masseras 
samt lämnas att torka. Hårbottnen 
bör sedan ingnidas med en aning 
svavelpomada. 

Fru Skönhetsdoktorn. 

BREVLÅDA 

II. R. Omöjligt att bereda utrymme 
åt dikten. 

O l l e .  L i k a s å .  
R. G. Lämpar sig icke. 
J  o h a n - O s k a r .  V å r t  o m d ö m e  :  

att Eder dikt är något av det mest 
förkonstlade vi läst på länge. 

S t u d .  L u n d .  » H o p p »  —  ä r  
hopplöst. 

H a d a r  H a d a r s s o n .  E t t  s t y c k e  
poet bor i varje människa, men icke 
alla kunna ge sina poetiska förnim
melser litterär form. Ni saknar or
dets gåva, att döma av de sända 
proven. 

B l å  b e r g .  N å g o n  v i d  t i l l f ä l l e .  
B o j a  n .  D e t  v a n l i g a  r i m g o d s e t .  
G  o  r  g  a  n  R a n g e r .  I c k e  o ä v e t .  

Men vi ha ej plats. 

T '  minn I I I I I I I I I I I I  nmiiimi min-

O V E R G A N G S  

F Ö R  V Å R E N  
I  S I D E N  O C H  F E L B  

TILL. LÄGSTA PRISER 

P A U L  U .  B E R G S T R Ö M S  
MODEAVDELNINGEN DROTTNINGGATAN 74, 2 TR. 

i i n nmi i mm i mu mu i minim mil nmmimmiimii~ 
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LEDIGA PLATSER 

BÄTTRE FLICKA, frisk, glad och 
med ordningssinne, kunnig i matlag
ning, sömnad och husliga sysslor, 
får god plats i bättre familj i Gö
teborg för att tillsammans med hus
modern utan jungfru sköta hemmet. 
God lön och vänligt bemötande som 
familjemedlem. Svar med foto, som 
återsändes, till »Sommaren vid havet» 
A.-B. S. Gumaelii, Annonsbyrå, Gö-
teborg f. v. b. 
EX SNÄLL och ordentlig flicka får 
plats på landet, i liten tjänsteman
nafamilj. En timmas resa från Gö
teborg. Adress Fru Margot Lindbom, 
Bollebygd. 
I "PRÄSTGÅRD i Västergö ti. önskas 
bättre flicka till hjälp åt husmodern. 
Svar med rek. till »Kyrkoherdefa
milj», Iduns exp. f. v. b. 
PLATS FAR frisk, förståndig, glad
lynt hälst musikalisk flicka, ej 
för ung, ' hos tjänstemannafamilj 
i vacker Bergslagsstad, i mellersta 
Sverge. Stor trädgård finnes. Något 
hushållskunnig landsflicka har före
träde. Svar med foto och uppgift om 
ålder och fordringar till »Familje
medlem 39», Iduns exp. 
SÖM HUSMORS HJÄLP i stället för 
jungfru. Svar med foto till familje
medlem 35 kr.», Odengatan 68 IV li., 
Stockholm. 
ENKEL, BÄTTRE FLICKA, frisk, 
barnkär och villig, får plats, att 
tillsammans med husmodern sköta 
enkelt hem. Bör vara kunnig i mat-
lagning. Gärna musikalisk. Barn
jungfru finnes. Svar med foto, löne-
anspr. o. rek. till »Fullt pålitlig», 
X o r a. 
GLAD OCI1 TREVLIG 25 o. 30 år» 
bättre flicka erhåller bra plats på 
större herrgård i norra Uppland som 
husmors hjälp o. sällskap. Den sö
kande bör vara fullt kunnig i kon
servering, bak ning och handarbete. 
Betyg och lönevillkor torde sändas 
under adress »Familjemedlem», Väst
land. Rt. 2. 

EX ENKEL PLIKTTROGEN bättre 
flicka som är villig deltaga med hus
liga sysslor samt hjälpa frun med 3 
st. barn 6, 5, 4 år. Bör vara fullt sy-
kunnig kan få plats från 1 april 
mot fritt vivre. Box 9 Mariefred. 

ENKEL, BARNKÄR, bättre flicka, 
kunnig i enkel matlagning och som 
är viliig utföra en tjänarinnas syss
lor, får plats i liten familj (3 pers.) 
Familjemedlem. Svar med foto till 
Fru Thora von Knemer, Kristine
hamn. 

VID FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 
är en lärarinnebefattning, omfattande 
undervisning i vävnad och gymnastik, 
till ansökan ledig. Tre månaders 
tjänstgöring från 12 maj. Lön med 
dyrtidstillägg 750 kr. och fri bostad. 
Ansökan, ställd till Styrelsen, sän
des före 1 .april till rektor E. Odh-
aer, Fellingsbro. 

PA HERRGÅRD i Västergötland fin-
nes i maj eller juni plats för en 
bildad flicka i 30-årsåldern, som vill 
hjälpa till med förefallande göromål 
och med tillsyn av en 4-årig flicka. 
Svar till fru Anna Samuelson, Thams-
torp, Frambo. 

Enkel, elementarbildad flicka, 
fullt kunnig i sömnad, som vill vara 
husmoder till verklig hjälp, erhåller 
plats att passa och läsa läxor med 
flicka i skolåldern. Jungfru finnes. 
Ss-ar med foto, löneanspr. o. rek. till 
Familjemedlem», p. r. Landskrona, 

Finns någon ung dam, 
som vill ha plats hos tandläkare som 
hjälp och biträde? Fritt vivre och 
medlem av familjen samt. god lön, när 
vederbörande blir fullt kompetent. 
Svar med fotografi till »Tandläkare 
1919», Iduns exp., f. v. b. Sökanden 
bör vara väluppfostrad, något ele
mentarbildad samt lämpad för ut-
hålligt arbete. 

Hushållerska 
eller erfaren kokerska får plats i 
Disponentlamilj på landet (Gästrik
land) den 1 maj. Hon bör vara skick
lig i enklare och finare matlagning, 
bakning och konservering. Endast 
duktig och pålitlig person med god 
karaktär som själv sätter värde på 
en bra plats bör söka. Sänd svar 
märkt »Sparsam och renlig» med lö
neanspråk och fotografi under adress 
S. Gumaelii Annonsbyrå, Stockholm. 

Tärna Folkhögskola. 
Följande befattningar äro lediga: 
HUSMODERSPLATSEN vid skolans 

elevhushåll att sökas av vikarie; 
platsen övergår i höst event, till 
ordinarie. Vid vana och erfarenhet 
i skötsel av större hushåll fästes 
stort avseende; skolköksutbildning 
önskvärd. Lön: 125 kr. i mån., bo
stad och vivre, event, mera, beroende 
på kompetens. Tjänstgöringen bön
jas i slutet av april. 

VÄVLÄRARINXEPLATSEX. Tjänst
göring 28 april—30 augusti. Slöjd-
-eminarieutbildning erfordras, kompe
tens även i klädsömnad eller knvpp-
ling önskvärd. Lön 150—200 kr. i 
mån., event., mera, beroende på kom
petens. 

Ansökningar med löneanspråk och 
foto före den 25 mars till Folkhög
skolan, T ä r n a. 

Oygt ig  < 
flink i matlavning kan faa godt 
Petersen, Villa »Hygga», Lille Fröen, 

Elever i gobelinvävnad 
mottagas under maj, juni, juli hos 
Ameli F jas tad, Arvika, Rackstad. 

Barn- och tiustiållsfröken 
sökes till herrgård i Värmland. Sö
kanden skall under husmors sjukdom 
(i hemmet) helt och hållet sköta 
hemmet samt hava vård och 'tillsyn 
över 372-årig gosse. Person van vid 
sjukvård äger företräde. Köksa fin
nes. Svar med fotografi, lönean
språk samt rekommendationer till jäg-
mästare Fornander, Geijersliolm. 

Två enkla, bättre flickor, 
pålitliga och ordentliga få plats sna
rast i tjänstemannafamilj, den ena 
att sköta matlagningen, .den aoidra 
att ha hand om barnen. Svar med 
rek., lönepret. och foto till »Ordning*, 
Iduns exp. f. v. b. 

Enkel, bättre flicka 
får plats som hjälp och sällskap på 
lantegendom nära Vänersborg. Goda 
rekommendationer önskas. God lön. 
Svar med foto sändes till »II. S.», 
poste restante, Lund. 

Pålitlig, barnkär flicka 
önskas att gå ut med barnen några 
timmar dagligen. Storgat. 20, 3 tr. v. 

Bildad, intelligent o. duglig dam, 
som med hjälp av tjänare vill åtaga 
sig skötseln av ett skolhushåh för 4 
barn i åldern 10—15 Är samt under 
ferierna vara husmodern behjälplig 
i hemmet erhåller plats inom när
maste tiden. Svar till »Söderman
land — skolhushåll» under adress S. 
Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm. f. v. b. 

Vid Fellingsliro lanthushållskola 
(förenad med folkhögskola) är 

f ttrest&ndarlnne befattningen 
(handledning i det husliga arbetet, 

födoämneslära m. ra.) samt en 
l&rarlnnebefattnlng 

(trädgårdsskötsel, smådjursskötsel m. 
m.) till ansökan lediga. Tre måna
ders kurs från 11 juni. Lön med dyr
tidstillägg för föreståndarinna 850 
kr., fri kost och bostad, för 2:a lä
rarinna 750 kr. och bostad, (kosten 
billigt). Ansökan ställd till Styrel
sen för skolan, sändes före d. 1 april 
till rektor E. Odhner, Feilingsbro. 

En 

första iMötetfnst 
är ledig vid Uppsala hospital och 
asyl. Kompetensvillkor: två års väl 
vitsordad tjänstgöring vid statens an
stalt för sinnessjuka efter genomgån
gen tvåårig elevtjänstgöring därstä
des. Den, som med gott vitsord 
tjänstgjort vid större sjukhus för 
kropps- eller sinnessjuka eller vid 
utbildningsanstalt för sjuksköterskor 
deltagit i minst tvåårig planmässdgt 
ordnad kurs, kan efter prövning få 
tillgodoräkna sig högst tre år såsom 
stadgad tjänstetid för behörighet till 
ordinarie anställning. Detta innebär, 
att i vanlig sjukvård utbildad sjuk
sköterska med nyss nämnd kompetens 
först efter ett års tjänstgöring kan 
e r h å l l a  a n s t ä l l n i n g  s å s o m  o r d i n a 
rie första sköterska. Dock torde 
efter någon månads provtjänstgöring 
anställning såsom vikarie kunna er
hållas med elevs lön och första skö
terskas tjänstgöringspenningar. Be
gynnelselön för ordinarie: kr. 1140 
pr ar jämte bostad, tjänstekläder och 
tvätt. Därjämte tillkommer f. n. 
kristidstillägg med 66,67 o/o . Slutlön 
kr. 1650. För kost avdrages kr. 
1,40 pr dag jämte kristidstillägget på 
denna summa; den, som genomgått 
minst sex klasser i läroverk lör flic
kor erhåller 1: a kl. personalkost för 
kr. 0,85 jämte kristidstillägg. Ansö
kan ställes till Kungl. Direktionen 
för Uppsala hospital och asyl och 
insändes inom mars månads utgång' 
till Överläkaren, Hospitalet, Uppsala. 
lie tygsavskrifter bifogas. 

Fill Hal flicka. 
anspråkslös, pålitlig och ordentlig, 
gärna tyska kunnig i hnsliga sysslor, 
enkel sömnad och handarbeten samt 
villig att hjälpa till med alla i ett 
hem förekommande göromål, erhåller 
plats såsom familjemedlem i läkare
familj 1 april (jungfru finnes). Sv. 
med löneanspråk, betyg och referen
ser samt fotografi till »Husmors verk
liga hjälp», Svenska Telegrambyråns 
annonsavdelning, Örebro. 

Ung engelsk dam 
får plats i april för ett halvt år i 
2 pers. hushåll (jungfru finnes) att 
hjälpa till med husliga sysslor. Svar 
till »Fru Ebba», A.-B. S. Gumalelii 
Annonsbyrå, Göteborg f. v. b. 

snep ike  
avlönnet post fra flyttedag. Gross. 

ved Kristiania. 
Verkligt enkel, arbetsam 

barnfröken, 
ej under 20 år, får plats 1 :sta maj för 
tro barn i ålder 12, 7, 3 år. Sö
kande bör hjälpa barnen med läxläs
ning, särskilt tyska, tillse barnens 
kläder, delvis även tvätt och stryk
ning, biträda med städning och dy
likt. Helst något musikalisk. Jung
fru samt liten barnflicka finnas. Svar 
järnte betyg, foto och löneanspråk till 
»Köpmannafamilj», Örebro p. r. 

För tvenne elever 
finnas platser lediga å Kustsanato
riet Apelviken. Ansökningar torde 
sändas under adress Kustsanatoriet, 
Apelviken, V a r b e r g. 

vid Västerviks lasarett 
är till ansökan ledig. Platsen till
trädes omkring 15 nästa maj och 
bör ansökan snarast insändas' till 
Lasarettsdirektionen, Västervik. 

Befattningen som 

vid Östersunds Hospital blir ledig 
den 1 instundande maj. 

Med befattningen, som är upp
förd på ordinarie stat, utgår för 
närvarande begynnelselön och krigs
tidstillägg med 170 kr. pr månad, 
möblerat rum, med lyse värme, tvätt, 
och tjänstekläder samt 21 dagars 
semester årligen. Personalkost av 1 :a 
klass erhålles å anstalten för kronor 
2: 33 pr dag. 

Ansökningshandlingar, åtföljda av-
intyg om skicklighet i ledningen av 
vävnads- och sömnadsarbeten, avskrift 
av skol- och övriga betyg, åldersbe
vis samt fotografi insändas före den 
10 instundande april till 

HOSPITALSKONTORET. 

Ensam fru, 
där jungfru finnes, önskar som hjälp, 
från juni månad en ordentlig hus-
liållsvan flicka, helst något van i 
sömnad. Ej alltför ung. Svar med 
foto och rekommendationer till »B.», 
Västerviks Veckoblad, Västervik. 

Värdinna 
erhåller plats i disponentfa
milj invid Göteborg. Reflekte
ras endast â fullt frisk, bildad 
person med flerårig erfaren
het i skötseln av större hem 
med barn i skolåldern. Svar 
med referenser, ålder, löne
anspråk och fotografi till 
"Gott hem", A.-B. S. Gumaelius' 
Annonsbyrå, Göteborg, f. v. b. 

för vårterminen 1919 vid Köpman-
h o 1 ni s fasta folkskola (litt. F.) 
samt Yxlö och Söderöra fasta 
mindre folkskolor i Blidö skoldistrikt 
önskas genast. Lön enligt lag. Bo
stad i lärarebostäderna. 

O B S . !  T r o t s  u p p r e p a d e  a n n o n s e 
ringar i facktidningar har mg en exa
minerad eller pensionerad lärare eller 
lärarinna anmält sig; därför antages 
ä v e n  o e x a m i n e r a d e  v i k a 
rier. Anmälan kan ske antingen pr 
telefon till Blidö 1 eller ock skrift
ligen. 

Blidö, adress Blidö, den 6 mars 
1919. 

HILMER NORDLUND, 
Skolrådets ordf. 

Hushållerska, 
skicklig, erfaren, får förmånlig plats 
1 maj à egendom i Stockholms när
het, betygsavskr., referenser och foto 
till »Ömsesidigt förtroende» under 
adr. S. Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm. 

PLATSSÖKANDE 
EN BÄTTRE FLICKA önskar plats 
å herrgård eller större egendom som 
hjälp och sällskap (någon liten lön 
önskas). Tacksam för svar till »17 
år familjemedlem», Iduns exp., Sthlm. 
ARBETSAM, enkel och barnkär flicka 
önskar plats i familj den 1 april. 
Kunnig i konstsömnad, linne- och 
klädsömnad, vävnad etc. Svar märkt 
»Hushållsintresserad — slöjdlära-
rinna?, Iduns exp. f. v. b. 
35-ARIG BÄTTRE FLICKA önskar 
plats som hjälp och sällskap i fam. 
eller hos ensam dam. Är kunnig i 
alla husliga sysslor. Tacksam för 
s v a r  t i l l  » 3 5  å r » ,  p .  r .  Ö r e b r o .  
NORRLÄNDSKA, snäll och anspråks
lös önskar plats hos en bättre re
spektabel äldre herre, eller hos en 
liten finare familj. Är kunnig i 
både finare och enklare matlagning, 
samt van vid allt i ett hem. förek. 
göromål, goda rek. finnes. Svar till 
»Norrländska», Iduns exp. f. v. b. 
1 BÖRJAN AV APRIL önskar glad 
och trevlig flicka plats i Sthlm att 
sköta hemmet hos äldre herrskap eller 
ensam dam. Kunnig i matlagning 
och bakning samt förekommande gö
romål. Önskar anses som familje
medlem. Tacksam för svar till 
»Rut 24», Iduns exp. 
UNG DAM från bättre hem önskar 
plats i likadan för uträttande av 
mindre husliga göromål och st>m s äll
skap. Svar under sign. »Ung och 
glad», Iduns exp. f. v. b. 
UNG, KVINNLIG G YMN.-DI REKTOR, 
med goda betyg, önskar anställning 
till badort, kurort eller vilohem, nu 
genast eller till våren. Event, ut
landet. Svar märkt »Energisk Gynin.-
dir.» under adress S. Gumaelii An
nonsbyrå, Stockholm f. v. b. 
GYMNASTIKDIREKTOR (cent ralist), 
studentska, söker plats till somma
ren vid institut, badort eller privat. 
Betyg o. ref. finnas. Svar till »Gym
nastikdirektör 1918», Iduns exp. 
FRISK OCH GLADLYNT lantbrukare
dotter önskar plats som sällskap och 
hjälp i hemmet, har genomgått hus
moderskola, och vill gärna arbeta. 
Vill helst vara i Värmland. Tack
sam för svar till Maria Johansson, 
Lekåsen, Olme. Obs.! Ingen lön. 

Urgent ! 
Who would take a lady & her little 
boy of 4 years whom has lost every
thing through the war in Belgium, 
into their house 1 For 3 years she 
lias been Companion, À: taught Eng
lish to a lady here. She is willing 
to do anything if she can find a 
home for her child. Write to Fru 
L., Bergsstugan, ^lunka-Ljungby. 

Slcânska 
önsk. den 1 juni komma till större 
herrgård eller prästgård för att lära 
hushåll. Svar till »Skånska 27 år», 
Iduns exp. f. v. b. 

Två troende flickor 
önska plats som kamrater i gott 
hem i Stockholm eller dess närhet 
till 1 eller 21 april, kokerska, kun
nig i konservering, bakning, matlag
ning, och husa, något ovan men sy-
kunnig, eller som köksbiträde. Svar 
märkt »Pålitliga» Iduns exp. f. v. b. 

Bättre Hicka 
önskar mot fritt vivre plats i fiuare 
fam. eller å större herrgård att gå 
frun tillhanda. Familjemedlem. Svar 
till »17 år», Figeliolm p. r. 

Musiklärarinna, 
elev av framstående lärare, önskar 
under sommaren plats i familj på 
landet, att undervisa i pianospclniuig 
Ref. finnas. Svar till »25 år», Nor-
diska Annonsbyrån, Göteborg. 

20-årig, bildad flicka, 
litet kunnig i matl. önskar plats 
på landet, hälst där jungfru finnes, 
som husmoderns verkliga hjälp. Svar 
t i l l  » P å l i t l i g » ,  S k o t t o r p .  

En ket, bättre flicka, 
från gott hem, som genomgått hus
hållsskola och barnavårdskurs samt 
är något kunnig i sömnad och även 
kontorsgöromål önskar plats till 1 
maj i gott _ vänligt hem, helst å 
större herrgård. Svar emotses tack-
samt till »IS år », Box 11, Grängesberg. 

Ung, bättre flicka, 
önskar plats i slutet av maj i liten 
familj, eller hos ensam fru som hjälp 
och sällskap. Helst i södra Sverge 
och där tillfälle gives att få följa 
med till någon badort eller sommar
nöje. Tacksam för svar till »Glad 
norrländska-, Iduns exp. f. v. b. 

Värmländska, 
som ännu ej fyllt sina 19 år, önskar 
1 april plats vid större herrgård, som 
sällskap och husmoders hjälp. Har 
genomgått åttaklassigt läroverk. Mu
sikalisk. Någon lön önskvärd. Svar 
till »Helst i Värmland», Iduns exp., 
f. v. b. 

r"B AK AHEM M A"^ 
Äkta jästpulver-

Absolut bist. 

v A.-B. Schött & S on, Sthlm. 

Förlovad flicka 
önskar plats 1 å 2 mån. i fam. för 
att lära matlagning samt allt vad 
som hör till hemmet. Svar till 
»SNora», Iduns exp. f. v. b. 

Bättre flicka 
i 20 års åldern önskar komma i ett 
förmöget bättre hem, gärna på landet 
för att vara frun eller bam till säll
skap och hjälp, är något kunnig i 
inomhus förekommande görom. och 
är villig att deltaga i lättare sådant, 
dock reflekteras ej på andra ställen 
än som jungfru finnes. Svar till 
»Bättre flicka», Iduns exp. f. v. b. 

Två. bättre flickor 
önska komma i familj för att lära 
och hjälpa till med vad som före
kommer i ett trevligt hem. Kunniga 
i handarbeten något musikalisk. Hjäl
per till med renskrivning. Anses som 
familjemedlem. Fritt vivre. Svar till 
;>Kararaten>, adr. T e g n a b y. 

Ung, bildad sjukgymnast 
önskar plats, helst på landet. Villig 
deltaga i inom hemmet förekommande 
göromål. Svar till »19 år», Skottori). 

Ung, elementarbildad flicka 
önskar komma i ett allvarligt, bättre 
hem, där ungdom finnes. Är villig 
deltaga i liusiiga sysslor mot fritt 
vivre eller betalning, om så önskas. 
Svar till »Familjemedlem våren 1919», 
Iduns exp. f. v. b. 

22'årig flicka 
önskar mot fritt vivre eller något 
betalande komma i prästgård eller 
herrgård, c:a 2 å 3 mån. instundande 
sommar där verklig undervisning i 
ett hems skötande kan erhållas. 
Svar till »Sörmländska), postfack 52, 

HusföreståDdariDDeplafs 
önskas av bildad, praktisk och dug
lig 35-årig småländska från gott liera. 
S v a r  t i l l  P o s t f a c k  5 ,  R y d .  

INACKORDERINGAR 
INACKORDERING ÖNSKAS under 2 
månader av ung förlovad flicka i 
prästgård eller herrgård där tillfälle 
gives att lära matlagning. Svar med 
prisuppgift till »Vänligt bemötande», 
Box 34, Trelleborg. 
KONFIRMANDER mottagas 5 juli— 
11 aug. Kamrater finnas. Tillfälle 
till bad. Goda ref. Kyrkoherde 
Axberg, Norralösa Rt. 
13-ARIG FLICKA, stark, frisk och 
snäll, önskar inackordering i ett 
bättre hem, där tillfälle finnes få 
moderlig omvårdnad och undervisning 
i förekommande göromål — liälsfc i 
prästfamilj. Svar jämte prisuppgift 
till »Gott liem;), Iduns exp., f. v. b., 
Stockholm. 
INACKORDERING önskas i god fa
milj helst på landet, av 28-årig 
flicka, där tillfälle gives att lära 
matlagning och allt vad till ett hus
håll hörer. Svar till »God inackorde
ringsavgift», Kiosken, Järntorget, 
Göteborg. 

Konfirmationsundervisning 
meddelas instundande sommar i Fal
sterbo. Emil Hansén, Kyrkoh. i Ska
nör o. l'alsterbo. Adr. till l:a maj 
Landskrona. 
Doktorinnan Vilma Erikssons 

Hvllohem, 
beläget 15 min. skogsväg från Ax-
vika. Adr. Högåsen, Arvika. Bröst-
klena mottagas ej. 

Blivande skoikikslärariniia ,  
intresserad för lanthushåll, .och som 
önskar skaffa sig meriter, kan under 
sommarmånaderna, juni, juli och aug., 
få liospitera vid Tornedalens Lant
hushållsskola. Fri mat och bostad. 
Svar med betyg och referenser insän
das före 1 april till fru Amy Carl-
s t r ö m ,  O v e r t o r n e å .  

Konfirmationsundervisning 
önskas för 15-årig flicka inst. sommar 
i prästgård, i Uppland eller Dalarne. 
Ben. sv. till E. Söderström, Engel-
b r e k t - s g a t a n  2 9 ,  Ö r e b r  o .  

Adoption. 
Finns någon barnkär familj, som 

vill adoptera en snäll och rar 1-års 
flicka, född av friska föräldrar. Ve
derlag kan lämnas, därest så önskas. 
Adoption ifrågasattes ej omedelbart, 
utan får barnet gärna lämnas till 
barnkär familj en tid framåt för 
prövandet av adoptionsfrågan och mot 
ersättning för underhåll m. m. Svar 
till »Eva», S. Gumaeli Annonsbyrå, 
M a l m  ö .  



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

Kungsgatan 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

reumatiska åkommor• 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinn
liga elever vid 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet 
Ny kurs börjar 1 sept. 
Prosp. Major J. G. Thulin, LUND. 

f GÖTEBORGS A 
GYMNASTISKA INSTITUT 

I-v 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Gedigen och fullständig utbildning 

Begär illustrerat prospekt. 
\ 
J 

Engelsk tvål 
inkommen. 

Sunlight tvättv&l vikt per bit 
c:a 400 gram- Kr. 2,25 per bit. 
Diamanttvål per bit 1,20. Flo-
rodoltvål 18,25 per duss. Barn-
ängens Äggtv&l i kartonger 
om 3 st, vikt per styck 80 gra m, 
9 kr. per duss. 

Inslagen Toalottv&l 6 kr. per 
duss. Expedieras per postförskott 
eller efterkrav. 

A.-B. Korta Varor, 
Kammakareg. 43, Stockholm. 

Fräkencréme 

Ica ! 
)s 

r n 
\ 2 

Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 
kr. 4.50 + porto. Förs.di
skret. Franska Parfym
magasinet, Hofleverant. 
21 Drottningg., Sthlm. 

FRWAMi-pjimumm 
ahänho lindring och tv vid hat» 

MM 

Medico Barnpuder 
berett efter föreskrift av överläka
ren vid Göteborgs Barnbördshus Pro
fessor K. A. Walter, är ett beprö
vat medel för den dagliga vården av 
spädbarns hud. Pris för ask kr. 
1,50 till salu i parfym- och kemi
kalieaffärer. 

Försändes även mot postförskott 
direkt i rån 

FABRIKEN MEDICO* 
Göteborg. 

Under l ivs l idande 
och dylikt undgås bäst genom 
bruk av livmoderspruta. Pris 
15; 19. 23 kr., med båda rören 
20, 25, 30 kr. Lämpligaste 
lösning är Noliberpulver 5 kr. 
pr ask. Livmoderspeglar 10 kr. 
Även andra sjukvårdsartiklar. 
Prislista mot 12 öre porto. 

CARL G. SCHRÖDER, 
Möllevångsgatan 53 b, Malmö. 

FLiTOR förfärdigas af Edert 
afkammade hår, för 
endast 7 kr. pr st. 

F ö r B t ' k l a s s i g t  a r b e t e  g a r a n t e r a s  
A .  J o h a n m m o n .  B on 3 a ,  M or a .  

Toilettvål 
Floradal & Ovicula 

ii 14 kr. duss., Savon Amygdalin 
(mandeltvål) i fin dussinför
packning å 8 kr. duss. Dess
utom allehanda toalett- o. sjuk
vårdsartiklar billigast från -MA
GASIN SPECIAL, Avd. N„ 
Vesterlångcratan 66, Stockholm 
III. Katalog gratis. 

Idun utgives denna 
vecka i À och B. 

D:r E. Dujardins 
Kosmetiska Kliniker, Köpenhamn. 

Spec. Paraffinbehandlingr av ansiktsfel (såsom vanprydande form på 
näsa, mun, kinder, haka och byst) samt äir, rynkor och andra miss
bildningar. 

Träffas: Ostergade 33, onsd. 1—3. Tel. Byen 1283 y. 
Amagertorv 31, tisd. o. fred 4.30—6. Tel. Byen 51. 

Elfkullens Husmodersskola, 
Jomshögsby, börjar sin sommarkurs 15 maj. Undervisning i finare och 
enklare matlagning, konservering, bakning m. m. järnte linne- och konst-
söm, knyppling, växtfärgning och vävnader. Prospekt mot porto. 

S e l m a  G u s t a f s s o n .  F ö r e s t å n d a r i n n a .  

Torshälls kvinnl. trädgårdsskola, Leksand 
12:te kursen den 1 apr.—31 okt. 1919. Prosp. och ref. på begäran. 

Lillie Landgren. Märta Philip. 

Värmlands kvinnliga Folkhögskola, Molkom. 
Nästa kurs 12 maj—16 augusti. Prospekt genom rektor, fil. 

d:r Hjalmar Heden, adr. Molkom. 

Sigtuna Folkhögskola. 
Sommarkurserna börja den 29 april. l:sta årskurs: vanliga 

skolämnen (även religions- och moralundervisning) samt kvinnlig 
slöjd (sömnad, vävning). 2:dra årskurs främst avsedd för flickor, 
som genomgått 8-klassig flickskola. Föreläsningsserier berörande 
frågor av betydelse för den allmänt medborgerliga bildningen samt 
för livsåskådningen. Studiecirklar. Statsunderstöd åt mindre 
bemedlade. Begär i god tid prospekt hos skolans föreståndare 

Rektor Manfred Björkquist, 
Sigtuna. 

Missprydande hårväxt, 
vårtor, födelsemärken, avlägsnas för 
a l l t i d  m e d e l s t  e l e k t r o l y s b e -
h a n d 1 ing. Rådfråga läkare ang. 
metodens tillförl. Behandl. även hår
avfall, nervÖ9 huvudvärk m. m. Bir
ger Jarlsg. 58, invid Tegnérgat. R. 
Ost. 1956, A. 9606. Karin Mårtens
son, Stockholm. 

Ny svart engelsk Foulé, 
15ü cm. bred, à 40 kr. pr meter, till 
Bonjour, Frack och- Smokingkostym 
samt till fina damdräkter, sän
des mot postförsk. eller efterkrav från 

K L&DESIN DUSTRI E N, 
Örkelljunga. 

Prov på begäran även å samma 
kval i äkta blå. 

Nu inkommet 

Gillette-Blad 
till Kr. 4: — pr duss. 

Gillette-Rakmaskiner 
till Kr. 18:— pr styck. 

GUSTAF ZADIG, Malmö. 
Södergatan 20. Tel. 8185. 

••••••••••••••••••••«••••••« 

Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsorten 
; Arvika; j\rvj|(a Tidning, 

i Avesta: Avesta Posten, 
i Borlänge: 

jBorâs: Boris Tidning. 

I EksJö: Eksjö-Tidningen. 
• Engelholm: 

s Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
• — 
? Falun: Fa 

: Getie: Gefle-Posten. 

j Halmstad: Hallandsposten. 

I Hedemora: Södra Dalarnes Tidning, 

î Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad, 

j Härn&iand: Harnösands-Posten. 

j Höganäs: Höganäs Tidning. 

• Jönköping: Smålands Allehanda. 

•Kalmar: Barometern. 

• Karlskrona. Karlskrona-Tidningen, 

j Karlstad: Karlstads-Tidningen. 

j Katrinehoim:Katrineholffls-Kuriren 

j Kristinehamn: Ansgarii-Posten. 

j Landskrona: Landskrona-Posten. 

\ Linköping: Östgöten. 

; Ludvika: Ludvika Tidning. 

Luleå: 

Malmö: Skånska Aftonbladet. 

Mariestad : Tidning l ör Skaraborgs län. 

Mora: Mora Tidning. 

Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 
Nässiö: Nässjö-Tidningen. 
Oskarshamn: Oscarshamns-I 
Sköfde: Skaraborgs Lans 
Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 
Sater: Säters Tidning. 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: 

Uppsala: Tidningen Upsata. 

u™eà: Västerbottens-Kuriren. 
Visby; Gotlänningen. 
Västerås: Vestmanlands L äns Tidning. 

växiö: Smålands-Posten. 

Ystäd : Södra S kåne. 
Örebro: 

: 

Örnsköldsvik: 

Östersund; 

östhammar: Osthammars T idning. 

PARMAR 
Z till IDUN kunna erhållas hos hrr bokhandlare eller 2 
• direkt från IDUNS EXPEDITION, mot likvid i post- • 

anvisning, till följande priser: 

J Röd pärm, med guldtryck till "Idun" Kr. 2: 75 + porto 60 öre J 
• Röd eller grön pärm till "Iduns Roman- • 

bibliotek" » 0: 65 + » 10 , • 
JJJ Röd eller grön pärm till 'Iduns Hjälp-
• reda" > 0:65 + » 10 , • 

Zilie Stig, 
snart 5 år, av bättre föräldrar och 
med ett gott utseende, frågar om nå
gon barnkär familj, utan ersättning, 
vill taga honom med på landet i 
sommar. Svar emotses tacksamt av 
hans mamma under signatur »Kvinn
lig kontorist 89>, Helsingborg p. r. 

SJU 
dagar i veckan 

läses en annons i 

IDUN 
Önskas h opa. 

Vinterbonad enfamiljslägenhet (3 å 
4 rum och kök) med trädgårdstäppa 
i mindre stad eller villasamhälle i 
södra eller mellersta S verge. Svar 
till »Pensionerad» under adress S. 
Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm, f. v. .b. 

GARDIN-STÄNGER köper Ni billigast 
direkt från fabriken. Modern, vac
ker stil, extra finpolerade i valnöt, 
mahogny, ek eller björk, komplett 
med 12 ringar och övriga tillbehör, 
olika längder 25 mm. grova pr 6t. 
kr. 2,75. 30 mm. grova pr st. 3 
kr. trävita 25 mm. grova pr st. 1,75, 
30 mm. grova pr st. 2 kr. Sände» 
mot postförskott eller efterkrav. Då 
1 d uss. rekvireras lämnas 10°/o r abatt. 
Brofors Svarveri, M e 11 ö s a. Tel. 4. 

f. 
Oerhört billigt. 

Prima, stora, vita näsdukar med 
hålsöm pris endast 4: 50 duss. Prima 
herrstrumpor, tjock vinterstrumpa, 
pris 1: 40 paret. Damstrumpor, prima 
svarta, pris 2: 30 paret. Tjockt, ran
digt bomullstyg, prima kvalité, pris 
endast 1:60 pr meter. Obs.! Ingen 
humbug. Skynda att rekvirera från 

BERTIL JOHANSSON, 
Växjö. 

Olycksfall- och sjuk-
Skadestånds-
Auto mob il-
Motor cykel-

Glas- o. Y ättens kade-
försäkring. 

MÏRKàM Försäkrings A. B. NORNAN, Göteborg;. 

I D U N S  K O K B O K  
utgifven af E lisabeth Oslman, afhandlar såväl mat
lagning i vanlig bemärkelse som bakning och 
konservering af kött,  f isk,  frukt,  grönsaker och 
svamp, karamell-  och konfektkokning, beredning 
af drycker och charkuterivaror,  servering, bord
dukning och servetlbrytning och 

•  •  ar 
vår modernaste kokbok til l  utstyrsel och innehåll .  
Alla bokens 1,071 recept äro praktiskt pröfvade vid 
Elisabeth Ostmans Husmoderskurs och öfver-
skådligt uppställda,  med ingrediensernas vikt eller 
rymdmängd noggrant angifven. Äfven helt  unga 
husmödrar och tjänarinnor med mindre erfarenhet 
och vana finna därigenom en säker handledning, 

den 
ar rikt i l lustrerad, med 12 färgtrycksplanscher 
af köttstycken, fåglar,  fiskar,  svampar samt grön
saker jämte fyra styckningsplanscher och två sidor 
med fotografier af olika servet tbrytningar.  Det 

bästa 
beviset för bokens lämplighet som vår generations 
kokbok för det borgerliga svenska hemmet är,  at t  
det redan tryckts öfver 45,000 e xemplar af 

kokboken. 
Den kostar,  inbunden i  vackert  band, endast 

kr.  7:  — och den finnes att  t i l lgå hos närmaste 
bokhandel eller portofrit t  från Förlaget ,  Iduns 
expedition, Stockholm. 

-  196 - Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1919. 


