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E N  F L I C K P E N S I O N  I  S T O C K H O L M  
F Ö R  F E M T I O  Å R  S E D A N .  F Ö R  I D U N  A V  G U R L I  L I N D E R  

(Forts. fr. n:r 26.) 

I SLUTET AV FÖREGÅENDE ARTI-
kel citerades det brev som Gustaf Hammar-
stedt efter ett års tystnad skrev till Fredrique 
Unge. Brevet blev mycket långt och visar hur 
angelägen han är att den "goda Fredrique" 
skalj veta, allt som hänt under det långa tyst
nadstiden, och hur denna i själva verket plågat 
honom. Han uttalar sina åsikter i en mängd 
frågor som beröra hans verksamhet och för
klarar sig slutligen trivas bra i sin vindskam
mare, möblerad med svartmålade rottingssto
lar, en dito soffa, en liten bokhylla och en 
brunmålad kista. Så kommer till slut ett par 
små trevare, ägnade att öppna vägen för ett 
svar: "Men din framtid säger du måhända, 
vad skall bliva av den på den långa adjunktba
nan? Jag svarar, att jag tröttnat att bygga 
luftslott och gör alldeles inga beräkningar på 
framtiden." Samt i slutet: "Jag begär icke 
något svar på detta brev, men nämner ändock 
min adress, i fall en gynnsam händelse skulle 
medföra några rader av din hand." 

Antagligen blev detta brev genast besvarat, 
och när så "den långa adjunktbanan" förde 
till prosten Schröderheim i Skånella, i vilken 
församling som nämnt Rosersberg låg, ocih 
fru Unge själv blev postillon d'amour, och de 
båda unga ofta kunde råkas, blev det små
ningom klart mellan dem, och förlovning fi
rades våren 1855. Men framtiden? Ja, den 
tedde sig ingalunda ljus i fråga om förverk
ligandet av drömmen om ett eget hem, fast
än kontrahenterna redan voro respektive 28 
och 30 år gamla. Och hösten samma år flyt
tade Fredrique Unge till greve Lewenhaupts 
på Karlslund vid Västerås. Där hade nämli
gen Cecilia Fryxell sin berömda pension, där 
hon också mottog lärarinne-elever, och det 
var som sådan Fredique Unge inskrevs där. 

V. 

Några ord om tidens religiösa strömningar. 

I BÖRJAN OCH MITTEN AV 1S00-
talet gingo över Sverige åtskilliga religiösa 
väckelser, av vilka flere voro i hög grad mass-
suggererande. Särskilt i Norrland, som ju all
tid erbjudit en god jordmån för mer ooh 
mindre extatiska andliga rörelser, uppstod ef
ter vartannat sekteriska samfund. Där ver
kade t. ex. de s. k. nyläsarna, under ledning 
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sesmannen Lars An
dersson, vidare Erik-
jansarna, så kallade 
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skrifter samt de s. k. "Nyböckerna" : Lind
bloms katekes, Wallins psalmbok och den nya 
handboken. Erik Janson lät sina anhängare 
bränna alla dessa böcker på stora bål, under 
avsjungande av "Tackom och lovom Herren". 
Han häktades flera gånger och undergick för
hör inför Uppsala domkapitel. Vid den sista 
häktningstransporten befriades han av sina 
anhängare och utvandrade slutligen till Ame
rika, där han i Illinois grundade en koloni, 
Bishophill. Till slut blev han skjuten av en 
av sina lärjungar, en förtörnad äkta man. Ny
läsarna förrättade själva dop — mot vilket 
myndigheterna påbjödo kyrkligt tvångsdop 
— och nattvardsgång, varvid vinet utgjordes 
av brännvin och vatten. 

I Skåne levde och verkade i början av 1800-
talet Henrik Schartau, vars framställning av-
salighetens ordning ännu i våra dagar (bland 
statskyrkans tjänare och menighet samlar ett 
stort antal anhängare, särskilt inom Göteborgs 
stift. Till Schartau slöto sig flere vetenskaps
män i Lund, t. ex. de framstående juristerna 
Sohlyter och Holmbergsson, historikern Lind
fors, filosofen Fremling, under det att Tegnér 
och Agardh ställde sig avvisande. Den frej
dade nykterhetspredikanten Per Wieselgren 
var schartauan. Som själasörjare har Schar-
tau blivit kallad det största namnet i vår 
kyrkas historia. Hans själavårdskorrespon
dens, utgiven efter hans död, anses som ett 
av de märkligaste alstren i vår religiösa litte
ratur. 

Vid sidan av dessa och andra inhemska 
andliga väckelser började på 1830—40-talen 
baptismen och metodismen att predikas i Sve
rige, under förföljelse både från stat ocih 
kyrka. Konventikelplakatet, som förbjöd en
skilda religiösa sammankomster, tillämpades 
strängt även på dessa nya lärors anhängare. 
Oss som åtnjuta en så gott som obegränsad 
religionsfrihet måste det ju förefalla otroligt, 
att den förste grundaren av en baptistförsam
ling i Sverige helt enkelt landsförvisades. 
Metodisterna gingo mera försiktigt fram — 
deras lära berörde ju ej heller något av de 
kyrkliga sakramenten. På begäran av några 
engelska metodister, som bosatt sig i Sverige, 
bl. a. Samuel Owen, "den svenska ångbåts
industrins fader", sändes en pastor Stephens 
hit för att tillgodose deras andliga behov. Den 

egentlige förkunnaren blev emellertid hans 
efterträdare, G. Scott, som predikade på 
svenska och vann stor anslutning. Emellertid 
blandade sig Konsistorium i sa ken. I ett brev 
till sin vän Böklin yttrar Fredrika Bremer 
om förföljelsen mot metodisterna: "Jag är 
glad, min gode B., att ha tänkt lika med dig 
om striden mot methodisterne. Princip-frågan 
i religionsfriheten är mig för djup att rätt 
kunna se klart uti, min böjelse skulle låta mig 
rösta för en obegränsad frihet. Amerikas 
exempel talar visst ej ännu för, men också 
ej emot denna frihet. Men som du, känner 
jag, att tillfället att draga i strid mot sekter 
är illa valdt, då methodisterne i alla fall ej 
kunna bevisas om någon mot christendomen 
stridande tro och lära." Palmsöndagen 1842 
stormade emellertid en pöbelhop Engelska 
kyrkan (numera Betlehemskyrkan) vid Sergel
gatan, där Scott predikade. Själv var denne 
nära att mista livet i tumultet, och han fann 
för gott att kort därefter vända åter till sitt 
fädernesland. 

Scott lämnade emellertid efter sig en svensk 
lärjunge, som med tiden skulle bli Sveriges 
mest inflytelserike lekmannapredikant och, 
jämte Schartau, den märkligaste religiöse le
daren under 1800-talet. Det var Carl Olof 
Rosenius. Han hade vuxit upp inom en krets 
norrländska läsare, och redan som skolyngling 
ledde han konventikelandakter. Han stude
rade i Upsala teologi, och det var hans me
ning att ägna sig åt prästbanan. Men <lå 
Scott räddat honom ur hans ungdoms religiösa 
tvivel blev han dennes medhjälpare och över
tog sedan helt och hållet hans verksamhet. 
Ofta har Rosenius blivit jämförd med Schar-
täu. Som folkpedagoger hade de också myc
ket gemensamt, liksom de båda krävde indi
viduellt religiöst liv gentemot rationalism och 
förvärldsligad kristendom. Men under det att 
Schartau strängt fasthöll vid kyrkan, före
trädde Rosenius en med den politiska libe
ralismen besläktad uppfattning om individu
ell frihet gentemot tradition i kyrka och sam
hällsliv. Rosenius utgick aldrig ur statskyr
kan och iakttog dess former, men han älskade 
den icke; i Schartaus salighetsordning miss
tänkte han lagiskhet, under det hans egen pre
dikan var: "Kom som du är!" Den roseniuska 
väckelsen, med sin hyperevangeliska tendens 
erinrar om hermhutismen, schartauanismen 
med sitt stränga allvar 0111 de n gamla pietis-
men. Det fanns i 
Rosenii förkunnelse 
en värme och en in
nerlighet, en om 
man så vill upp
svensk romantik, 

som saknades i 
Schartaus kyliga 

nykterhet och för-
ståndsmässighet. 

Den på sin tid myc
ket uppskattade för
fattarinnan av and
liga sånger Betty 
Ehrenborg berättar 
i si na minnen om de 
båda riktningarna 
och säger bi. a. : "I 
Stockholm var en 
andlig jäsning rå-
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Leivenhaupt, f. C ron-
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dande, som framställde en motsatt bild 
till vad jag förut sett i Lund. I de 
kristliga kretsarna rådde vänlighet, förtro
ende och glädje, men tillika var man ej fri 
från självsvåld och hälsade med godtrogen
het alla välkomna, vilka bekände sig som 
bröder och systrar i Kristus. De tre mest 
framstående andliga ledarna, Rosenius, Jan
zon och Elmblad, mottogo mig med öppna 
armar, ingingo duskap och visade mig myc
ket förtroende." Med sina egna själsbekym
mer vände hon sig till Rosenius, som tycktes 
henne vara den skarpaste och strängaste av 
de tre. "Men", fortsätter hon, "Rosenius tog 
saken alltför lätt. Han trodde mig för väl, 
lät kanske ock förleda sig av den vederkvic
kelse han fann i min humor. Någon verklig 
tillfredsställelse erfor jag ej av mina samtal 
med honom. Med min kyrkliga läggning och 
fostran insåg jag lättare än åtskilliga andra, 
att den predikande lekmannaverksamheten 
icke hade samma garantier för att vara på
litlig som det ordentliga läroämbetet. Emeller
tid lärde jag även känna Rosenii innerliga 
kärlek, hans villighet att lida smälek för 
Kristi skull och hans vidsträckta inflytande 
när och fjärran i församlingen." 

Det var genom tidningen Pietisten, sina 
predikningar i Betlehemskyrkan och väl 
främst genom sina konventiklar — enskilda 
sammankomster av "fromma trossyskon", där 
han själv förkunnade ordet, där man avhand
lade trosfrågor samt sjöng Ahnfelts och 
Betty Ehrenborgs sånger — som Rosenius 
fick sin stora makt över själarna. Till en 
början voro ju konventiklarna lagstridiga och 
måste därför skötas med en viss försiktighet. 
Konventikelplakatet upphävdes emellertid år 
1858 genom en kunglig förordning. Dock 
stadgades i denna förordning, att samman
komster till gemensamma andaktsövningar 
utan ledning av präst icke finge utan särskilt 
tillstånd äga rum å tid då allmän gudstjänst 
i församlingen hölles. Denna förordning 
kvarstod ända till 1868, och Rosenii predik
ningar i Betlehemskyrkan började därför 
först klockan 1 på middagen ! Rosenius blev 
snart en predikant på modet, ej minst inom 
de förnäma kretsarna. Det berättas, att en 
gång på 1880-talet en gammal dam yttrade, 
när hon på besök i en familj hörde en av. 
tjänarinnorna be om lov att gå på bönemöte: 
"Tacka vet jag i min ungdom, då var det 
hertiginnan av Östergötland och folk ur våra 
kretsar som voro andligt sinnade. Nu skall 
varenda piga springa på bönemöte." Den 
gamla nåden torde emellertid ha sett saken 
mera så som hon ville se den än som den var. 
Ty den pietistiska rörelsen var på samma 
gång en väldig folkrörelse. Betty Ehrenborg 
säger i sina förut citerade anteckningar om 
Rosenius : "Av hantverksklassen och den 
kroppsarbetande klassen överhuvud hade en 
talrik skara genom honom förvandlats från 
ett vedervärdigt släkte till en prydnad för 
samhället." 

Det var inom dessa kretsar av pietister el
ler "läsare", som Rosenius, Elmblad, Fjell-
stedt m. fl. efter en engelsk idé bildade Evan
geliska fosterlandsstiftelsen. Dess syfte var 
att "på den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund och med fri anslutning till vårt kyrko
samfunds inrättningar befrämja Kristi rikes 
tillväxt." Stiftelsen menade således att vara 
ett stöd för statskyrkan, på samma gång den 
däri ville ingjuta en mera levande anda, och 
den räknade flera av dess präster bland sina 
medlemmar; professor W. Rudin var t. ex. 
den förste ledaren av stiftelsens missionssko-

"SOMMARBÖCKER". 
Ett kåseri av ANNA LEN A H ELGSTRÖM. 

NÄR FOLK TALAR OM SOMMAR-
böcker bruka de ju i allmänhet mena lätt och 
efemär lektyr av Bertha Rucks och Stephen 
Mac Kennas art, böcker som man aldrig i 
livet skulle bry sig om att läsa två gånger, 
böcker, som man kan lämna kvar i en järn
vägskupé sedan man läst dem — om man inte 
dessförinnan slängt ut dem genom fönstret. 
Mina sommarböcker däremot äro sådana böc
ker, vilka äro mig alltför kära för att jag 
skulle läsa dem annat än om sommaren, då 
man är i fred för stadslivets tusen adiafora 
i form av kommittéer och telefonsamtal. 

Jag tar dem inte ens med mig då vi flytta 
in från sommarstället på höstania. 

De få bli kvar i sin vita bokhylla och då 
jag kommit tillbaka är jag lika ivrig att be
gagna dem på nytt som om jag aldrig läst 
dem — så ofta har jag längtat efter deras 
lugna visdom och glädje, under den tid min 
vita bokhylla och jag varit skilda. 

På den står Geijer och Tegnér, Atterbom 
och Bellman, Almquists "Songes" och Viktor 
Rydbergs "Romerska kejsare", på den står 
Karlfeldt ooh Fröding, Strindbergs skärgårds
historier, Vilhelm Ekelunds alla böcker, Dan 
Anderssons dikter, "Människor" och "Raihel 
Varnhagen" av Ellen Key, Hans Larssons 
"Hemmabyama" och "Idéerna i Stabberup", 
samt hans "Platon och vår tid", den senare 
bredvid Dalsjös gamla präktiga Platoöversätt-
ning. 

Av utländska vismän har jag bl. a. Sankt 
Fransiscus "Fioretti" i Johannes Jörgensens 
underbara tolkning. Inom parentes är mitt ex. 
utomordentligt rart, det är nämligen egenhän-

la. Men småningom blev förhållandet mellan 
kyrkan och stiftelsen mycket spänt, och den 
förra reagerade starkt mot den senares kol-
portörverksamhet, som avfolkade kyrkorna 
men fyllde de s. k. lutherska missionshusen. 
Och när slutligen P. P. Waldenström predi
kade en från statskyrkan skiljaktig förso
ningslära blev brytningen fullständig. Wal
denströms namn blev en stridssignal även 
inom stiftelsen, ur vilken waldenströmarna 
bröto sig ut. En vederhäftig och intressant 
framställning om alla dessa religiösa väckel
ser och brytningar finner man i Fabian Mån
sons även litterärt framstående bok Rättfär-
diggörelsen genom tron. Den visar hur djupt 
grundat såväl det religiösa behovet som den 
individuella frihetskänslan i själva verket äro 
hos det svenska folket, liksom hur den i vårt 
land mångskiftande naturen och de olika 
folklynnena utöva ett bestämt inflytande på 
utformningen av de religiösa idealen. 

Till "de väckta" hörde greve Gustaf Le-
Avenhaupt och hans grevinna Eva L., född 
Cronstedt, på Karlslund. De stodo i livligt 
umgänge med en hel del trosfränder, särskilt 
den förutnämnda Betty Ehrenborg, som va
rit lärarinna i familjen, och dennas blivande 
man, Johan August Posse, som genom Väk
taren, tidning för stat och kyrka, intog en 
ganska bemärkt ställning, samt dennes syster, 
Sophie Posse, som år 1852 öppnat en flick
pension i Stockholm. Det var det Lewen-
hauptska hemmet som öppnade sig för Fre-
drique Unge, när hon kom som lärarinneelev 
till Cecilia Fryxells pension, och hon mottog 
i denna omgivning intryck som skulle bli av
görande för hennes religiösa livsåskådning. 

digt dedicerat till mig av författaren själv! 
Ja, så står det verkligen. "Med o. s. v. från 
tillg. vännen författaren! (Förklaringen är 
bara den att Jörgensen hade mycket bråttom 
till båten den dag han var ute på landet och 
hälsade på mig och i brådskan skrev "Förf." 
i stället för "översättaren" !) Av filosofer är 
jag rädd jag har inte mer än "Skrattet" och 
"Intuition och Intelligens" av Bergson i Al
got Rühes förträffliga översättning. Ty det 
måste finnas någon ände på bildningsivern. 
Att läsa filosofi i s ommarvärmen på annat än 
svenska är min gräns. För att fortsätta mina 
bekännelser: av andra franska författare äger 
jag bland sommarböckema just inga fler än 
Romain Rollands "Jean Christophe", Madame 
Sévignés brev med den förtjusande beskriv
ningen av franskt lantliv på 1600-talet och 
en volym av Comtesse de Noailles vackra 
trädgårdsdikter. Av engelsk poesi har jag där
emot en hel massa, främst några av dess 
lyriker, Coleridge (för Herbla Khans skull — 
jag tröttnar aldrig att läsa om detta under
bart trolska poem), vidare Burns och ma
karne Brownings diktböcker, Keats och Shel
ley (mest för dikten om svalorna — trots 
början "Swallow, oh, my sister swallow!*, som 
verkligen rättfärdigade en av mina unga släk
tingars misstag, då 'hon först läste den ! Var
för skall 'hon nödvändigt svälja sin syster? 
Av engelsk prosa har jag G. Ii. Chestertons 
böcker, denna verkliga skatt av djup och le
ende visdom, detektiv- och äventyrshistorier 
som tillika äro äventyr i levnadsfilosofi ! Av 
Vemon Lee, välsignad vare hon, har jag "Ge
nius Loci", "The sentimental Traveller" och 
"Louis Norbert". Hon får stå bredvid sin 
mästare Laurence Sterne, den andre "senti
mentale resenären" från 1700-talet. Bredvid 
den börjar en rad böcker av en och samma 
art, böcker om resor och fria vidder, även
tyr och vandringar. Som sig bör (börjar den 
med Thoreau och sedan följer Borrows odöd
liga "Romanye Rye", Stevensens "Vaileina-
letters", Corbetts "Rural Ridis", Jefferies 
"The open air" o. s. v., avslutade med de böc
ker som "The little sister of Montaigne", som 
Wells kallar henne, skrivit, nämligen "Elisa
beth and her german garden" och "Den en
samma sommaren". Och så förstås trädgårds
böcker av alla slag. De höra till sommaren, 
och även om man inte har en trädgård själv, 
bör man inte neka sig nöjet att läsa om de 
trädgårdar andra människor äga. Ty männi
skor, som älska trädgårdar och skriva om 
dem äro alltid förtjusande bekantskaper att 
göra. De fylla en hel hylla på den vita bok
hyllan. Längst ner kommer så två hyllor re
sehandböcker och berättelser om främmande 
länder. Jag hör till de människor vilka, hur 
stabilt placerade de än blivit här i livet, in
nerst äro obotliga vagabonder, som ständigt 
resa jorden runt i sina drömmar och bli g lada 
bara de få se en koffert. 

Ja, jag är rädd att skulle jag inte få be
hålla mer än två böcker kvar av hela mitt 
bibliotek skulle jag ta Baedekers "Italien" 
och Odysséen, vilken ju är en resebok den 
med. En brokig samling är det alltså, som 
fyller min vita hylla. Men alla äro de som
marböcker även på det sättet att de passa ut
märkt, ja, passa allra bäst, att läsas utom
hus i det gröna gräset eller att tagas med i 
en ficka i sällskap med en smörgås på långa 
vandringar, fiske- och segelturer. Den ende 
jag inte är saker på skulle gilla smörgåsen 

* Swallow betyder ju pä engelska både "svala" 
och "svälja". 

I H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL | 
• • 
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ELFSKOGEN - ETT IDYLLISKT SOMMARHEM I SÖDERTÖRN 
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I DESSA BETRYCKTA OCH HÅRDA Ti
der ställer det sig rätt svårt för vem som helst med 
knappa inkomster och medel att fä tillfälle till en 
sommarkur eller ens en ferievila på enkla bond
landet. Hur tröstlös skall det då ej gestalta sig 
för exempelvis en fattig änka med en barnskara av 
kanske 5—7 stycken små? De flesta, hur behöv
lig några veckors vistelse på landet vore för dem, 
få vackert stanna hemma i stad en, och barnens som
marnöje blir en trång gård eller gatan utan sol och 
frisk luft som deras egentliga rekreationsmedel. Ej 
ens på söndagen förunnas dem förmånen att kom
ma utanför staden, då modern vanligen efter vec
kans arbete är för trött att kunna åtfölja barnen 
på längre vandringar. 

Vid den nordiska husmoderskongresscn, som var 
samlad här för en tid sedan, överlades om möj
lighet för husmödrarnes ferier. Här var knappast 
fråga om utom hemmet förvärvsarbetande hus
mödrar. Men för alla sådana fall av mödrar med 
deras oförsörjda barn borde i de större städernas 
och framför allt huvudstadens närhet finnas vilo
hem, om också av enklaste slag. 

Det är då för mig en oskrymtad tillfredsställelse 
att åtminstone kunna påpeka ell sådant sommar-
och vilohem för sistnämnda kategori, vars skapan
de och utveckling jag under årens lopp följt och 
som utvecklat sig till ett sannskyldigt paradis för 
dessa mödrar och barn. Jag hoppas därför, alt en 
kortfattad framställning med några belysande bil
der ' skall med intresse mottagas av vår kvinno
världs äldsta och främsta tidskrifts läsekrets. 

I en synnerligen vacker nejd av det väna Söder
törn ligger trädgårdsstaden Tungelsta vid stationen 

av samma namn å Nynäs-
banan. Vid sidan därav 
är "Elf skogens sommar
hem", som det officiellt 
heter, beläget. Det är en 
koloni av s. k. friluftsstu-
gor, i sig en liten träd
gårdsstad. Sådana stugor 
äro numera kända flerstä
des i landet och mycket 
användbara som enkla pri
vata sommarhem för en
samstående och min dre fa
miljer. Elfskogskolonicn 
har ett förtjusande läge 
i en mindre dalgång, be-
växt med löv- och barr-

Direktör G. Öländer, i*0,?; , Stus°™ ' ,dcTa 
idylliska vra bland ber
gen eller på bergen äro i 

sin enkla och lantliga utstyrsel små verkliga konst
verk, intagande att skåda både därigenom och i 
följd av det pittoreska läget. För den som har 
tul kan ett besök på platsen högeligen rekommen
deras. Alla som varit där ha ej haft 110g lov ord, 
vartill kommer själva anordnandet, den husliga in
redningen, och den andra, som utvecklat sig och 
ever inom det lilla idylliska samhället. Alla leva 
har som i en familj. 

Anläggare och skapare av denna efterbildnings-
yarda koloni är direktör Gustaf Öländer och hans 
fru, Elva Öländer f. Rasch. Barnkära, men ej 
själva ägande barn, hade de fattat idén att kunna 
gora något för fattiga klena barn samt deras ofta 
klena modrar. Sedan herr O. inköpt ett större 
område (över 100 tunnland) vid Tungelsta, av-
son d rades en välbelägen mindre del därav, passan
de for en sommarkoloni till mottagande av änkor 
och deras barn. Herr och fru O. anlade själva 
omedelbart 3 stugor och erhöllo bidrag till några, 

(Forts. fr. föreg. sida.) 

är Vilhelm Ekelund, så honom läser jag med 
mera decorum. Men hur väl passar inte 
Ellen Key i e n blommande, doftande trädgård 
där bien surra och duvorna kuttra ! Eller 
Plato ooh Shelley i den höga gröna skogen ! 
Lika underbart som Odysseen på en klippa 
ute i vattnet. Jag har den så ofta med nät-
jag badar att den knappast någonsin är torr. 
Burns och Barrows få alltid följa med på 
vandringar, luffare och zigenare som de äro. 
Men på vandringar passar också den lilla Miss 
Lee. Däremot inte Christine Rosetti t. ex. 
Jag älskar hennes sköna dödsdikter. Men jag 
skulle aldrig vilja läsa henne- bland blommor 
och bin. Hon hör vintern till av samma 
mystiska orsak som Augustini Bekännelser, 
Birgittas Uppenbarelse och Poes dikter, för 
att bara nämna några författare och böcker, 
som dock höra ibland anina mest beundrade. 
Varför? — Helt enkelt därför att de på nå
got sätt inte passa den ljusa årstiden! Och 
det lika säkert som jag aldrig skulle kunna 
tänka mig att läsa Saint Simons Memoirer, 
Pepy's "Diary" och Boswells "Life of Dr. 
Johnsson" annat än på en soffa i ett vintrigt 
trevligt vardagsrum. Ty böcker, lika väl som 
växter och människor, höra till de förutsätt
ningar, den bakgrund, det psykiska och fy
siska klimat, vari de från början skapades. 

Tänk er t. ex. att läsa Fritz Reuter högt i 
Versailles och ni förstår vad jag menar! El
ler Ben Johnsons hatade lantliv. Man minns 
väl hans odödliga yttrande att lantbor bara 
ha måltiderna att leva för ! I motsats mot 
den dödliga doktorn menar jag att ingen 
människa med normala förståndsgåvor, nor
mal mottaglighet för intryck och normal fan
tasi behöver vara olycklig, förutsatt att hon 
får bo på landet åtminstone om somrarna. 
Har hon då tillgång till böcker och till på 
köpet goda böcker, som ge henne utbyte, 
ge henne något att fundera på, "ett ben i 
munnen", som Emerson säger, så är det inte 
nog med att hon inte bör vara olycklig; hon 
bör vara positivt lycklig. Men som sagt — 
hon bör tillvarataga det tillfälle till m editation 
i godan ro, det omsorgsfulla studerandet och 
njutandet, läsandet om och om igen av en 
bok man redan kan utantill, som endast som
maren kan ge oss nutidsjäktade människor. 
Ett tillfälle vi äro skyldiga vår andliga hälsa 
att ta vara på. 

med hänsyn ej blott till byggnadsstil samt konst
närlig både yttre och inre utrustning, utan alldeles 
särskilt till s jälva placeringen i terrängen, en ideal-
by. Man har t. o. m. gått så vitt, att man vid stu
gornas placering tänkt på den inbitna stadsbons 
lynnesart att ej gärna vara isolerad, utan se folk, 
och därför lagt stugorna, så att man från var och 
en kan beskåda hela området och alla stugorna. 

Stugorna äro ett- eller tvårummiga, för en eller 
två familjer. Rummen äro försedda med kokspis 
för matlagning. Sedan ingredienserna bekommits 
ur de gemensamma förråden, får varje familj skö
ta om sitt hushåll. Utefter väggarna löpa vägg
fasta bänkar, vars innandömen bereda sängplatser. 
Varje rum har sin utbygdda svale eller balkong, 
som tjänar innebyggarna till matrum och där de 
kunna njuta det oinskränktaste friluftsliv. 

Gästerna, de lyckliga pensionärerna, utgöras, som 
förut sagts, av ensamstående självförsörjande kvin
nor och deras barn, huvudsakligast änkor och fa
derlösa, undantagsvis en och annan ogift, som be
höva någon tids vila och rekreation på landet. Ut
bildat sjuka och män mottagas ej. 

Det sades nyss: "de lyckliga pensionärerna". De 
som undfått plats här kunna gärna skattas lyckliga. 
Ty platsen med omgivningarna, bostaden, kosten, 
vården, det i allo sunda levnadssättet göra Elfsko-
gen till ett verkligt sanatorium, vilket man ej 
gärna kan finna eller önska sig ett bättre. Några 
veckors vistelse gör ock underverk, framför allt 
för barnen. Hit ha kommit många klena, sjuk
liga, u ndernärda barn, som, när de fått stanna hela 
sommaren, vänt hem frodiga och fullt friska. 

Och kurmedlen? Det friska livet på de vackra 
lekplatserna, ä ven arbe
tet tillsammans med möd
rarna i trädgårdarna, van
dringarna i de omgivande 
skogarna, terränggången 
uppför de terrassformiga 
bergssluttningarna, som 
utgör en verkligt rationell 
terrängkur för svaga lun
gor och h järtan. Uppkom
men på den höga bergs
platån, belönas man med 
den renaste luft och de 
härligaste utsikter över 
de för ögat ändlösa sko
garna med insprängda 
slätter, höjder och däl-
der, och i fjärran når r , 
blicken fram till Öster- ^rn Olatider. 

så att företaget kunde begynna 1915 med 8 stugor, 
som småningom nu stigit till 18 utom hushålls- och 
administrationsbyggnader. Till stöd för företagets 
utveckling bildades "Föreningen Elfskogens som
marhem", till vilken makarna O. i gåvobrev överläto 
kolonien, jordområde och ägande byggnader. 

Den lilla kolonien utgör, såsom redan antytts, 

sjön. 
Ett utomordentligt inslag i denna sommarkur bil

dar badet. Det har anlagts ett charmant luft- och 
solbad, som 1111 fått en präktig bassäng för ordent
lig neddo ppning, varjämte finnas karbad och dusch. 
Dessutom får sällskapet vissa dagar åka ner till 
havsstranden för att bada salta bad, och även där 
solsteka sig. De brurihylta pa rvlarna kunna vid sä
songens slut tävla med zulukaffrer. 

Slutligen får ej glömmas den hälsosamma kosten. 
Det sparas ej på mjölk och smör och all slags god 
mat. Trädgårdarna äro ypperliga leverantörer av-
bär (jordgubbar i hundratals liter på sommaren), 
vilda bär från skogarna, samt alla slags grönsaker, 
direkt från trädgårdslanden m. m. Det lägges sär
skild vikt på att upphjälpa näringen. Tuberkulos
kandidaterna, som under vintern kanske mest levat 
på kaffe och finbröd och komma avmagrade hit, 
förskaffas bättre hull att stöda på till den komman
de vintern. Men icke 110g därmed ; gästerna få för

korts. sid. 709.) 
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EN FÖRFALSKARE. SKISS AV GERTRUD LILJA 
blev allt mindre att 

smedjan. _ Det var, som om själva 

DET 
göra 

hästarna trampat lättare än vanligt för att 
spara på hästskorna. Djäkligt var det ock
så i stugan, sedan modern dött. Trist och 
tomt, och inget nöje precis för en karl att 
fumla med matlagning och diskning, till och 
med skurning . . . 

Amerika? Tja — var skulle man ta 
pengar till biljetten? Låna av förvaltaren 
på Lindby ? Varför skulle förvaltaren på 
Lindby kunna låna bort pengar, när alla 
andra tycktes vara utan. Hårdare än nu 
hade folk aldrig hållit på tolvskillingen. Ah
ne j, förvaltaren kunde nog inte låna honom 
några pengar. 

'Sven dängde förbaskad järnskrotet, drog 
ett par tag i bälgen, så att stenkolsglöderna 
gjorde sig till och gnistrade ett ögonblick — 
naturligtvis bara ett ögonblick — och satte 
sig till slut framme vid smedjans enda och 
litet oklara fönster att syssla med spiralfjä
dern till ett söndrigt dörrlås. Också ett karl-
göra! Mitt i sin förargelse var han nära att 
brista i skratt. Han kom ihåg, vad förval
tarens lille Sten sagt, när han var inne i 
smedjan en gång och avundsjukt betraktade 
Svens alla hammare och verktyg: »Varenda 
dag har jag ingenting att göra.» När man 
var fyra år, gick det väl ändå an med ar
betslösheten 

Efter en tids missnöje och grubbel fann 
Sven lösningen. Den var så löjligt enkel, att 
han förundrade sig över att han inte kommit 
att tänka på den långt förut: han skulle låna 
pengar ur en bank. Han skulle sätta på sig 
söndagskläderna en bankdag — banken var 
öppen bara två gånger i månaden — och gå 
till banken i Torp och låna till exempel 
två tusen kronor. 

Borgen? Det var oändligt enkelt alltsam
mans. Han hade förvaltarens och flera stor
bönders namnteckningar — för all del, han 
kunde ju fråga dem, om de ville skriva sina. 
namn, men gammalt folk var så rasande för
siktiga, man kunde riskera att de nekade — 
bäst själv sätta dit namnen! 

Så snart han kom över till Amerika, skulle 
han skriva och säga dem, att han tänkte be
tala med de första pengar, han förtjänade. 
Kanske, förresten, hann han be'tala banken, 
innan de ens fått veta, att de stått i borgen 
för honom . . . 

Med litet dvalna smedsfingrar knåpade han 
med namnen, tills han var nöjd. Och en dag 
satte han på sig söndagskläderna, låste smed
jan och stugan och gick den dryga milen till 
banken i Torp, företedde lånehandlingen för 
banktjänstemännen och fick sina två tusen 
kronor. Visserligen var han ung för ett så 
stort lån, men namnen voro säkra — man 
tittade med ett visst välbehag på den unge 
man, som åtnjöt så stort förtroende på sin 
ort. . . 

Sven vände hem igen. Han var glad. Han 
hade egentligen aldrig i sitt liv varit så glad. 
Solen sken, snön gnisslade under hans föt
ter När skulle han resa? Redan i mor
gon dag! Plan tänkte på alla stora städer, 
han skulle få se, alla nya människor, den 
stora båten, han skulle fara med Så 
små och lustiga stugorna voro! Så grå och 
skrabbig ladugården, han just gick förbi — 
som om vinden kunde kasta kull den med en 
enda stöt. . . Där hängde ladugårdsdörren 

snett, ett beslag hade lossnat — vad angick 
det honom nu! 

Allra trevligast skulle det kanske bli att 
komma tillbaka till Sverige igen . . . Att gå 
in i smedjan och tycka synd om den stac
kare, som bara några år förut stått därinne, 
sotig och varm och svingat hammaren, att 
gå in i stugan och tänka med förakt på den, 
som stått och vänt fläskbitarna på stekplå
ten och diskat och till och med legat på knä 
och skurat... Ja, det kunde ju hända att 
han skulle tänka lite på mor också och på 
jularna, som varit rätt så trevliga, det kunde 
inte förnekas. 

Smedjan och stugan skulle nämligen stå 
kvar för hans räkning, att sälja vore dumt 
— vem köpte förresten! — trivdes man inte 
därute, var det bra att ha tak över huvudet, 
medan man byggde sig ett ordentligt hus. 

Vid kyrkan om söndagarna skulle han väl 
träffa alla sina gamla vänner och kamrater. 
Och somliga av dem voro kanske gifta — 
gud. vet, om han inte själv hade en fru med 
sig hem från Amerika. Kanhända skulle de 
vara litet blyga för honom, men han skulle 
vara enkel och kamratlig, ingen skulle kunna 
säga om honom att han blivit högfärdig där
ute och glömt sina gamla vänner. Förvalta
ren skulle väl komma fram och hälsa på ho
nom, kanske inte längre kalla honom för du. 
Det gjorde Sven alldeles särskilt glad att 
tänka på förvaltaren, det var ingen, han 
hellre ville vara till lags — — Sven hörde 
bjällror bakom sig och steg upp i vägkanten. 
Men släden stannade. Två män från Torp 
sutto i den, och de bad Sven sitta upp och 
följa med tillbaka till banken i Torp. Det 
Sven kände var besvikelse — barnets be
svikelse, när det vaknar ur en rolig dröm. På 
banken lämnar hari undergivet och lite snopen 
tillbaka pengarna. Så ber han att få igen sin 
lånehandling. 

Nej, den fick han inte tillbaka 
Då vaknar Sven på allvar. Banktjänste

männens förut så vänliga, nu så iskalla an
sikten väcka honom. Kanske också deras 
ord, som de inte precis skräder . . . 

Han hade som på lek hoppat mellan stenar 
över ett djupt vatten — hoppat miste, och 
nu slog honom vattnet iskallt över huvudet, 
och han kände ingen botten .. . 

Han är en tjuv. Det står utan nåd och 
försköning skrivet på allas ansikten. 

Hans tanke famlar efter ett stöd. Förval
taren på Lindby! Skall inte förvaltaren hjälpa 
honom, han känner honom, skall han inte 
kunna tala om för dem, att någon tjuv är 
han inte. Det var aldrig hans mening att 
stjäla, han skulle betalat igen vartenda öre 

Förvaltaren — — Med ens kommer 
han ihåg — och ser sig själv med de andras 
ögon, och allt han ville sagt blev osagt. 

Och nu kunde han få gå igen — så länge 
— lät det, som om de tillagt i tankarna. 

Och Sven gick, gick stadigt, fast han 
ingenting såg, och med den nedärvda trygga 
gång, som ingenting förråder av själens 
stämningar. 

* 

Förvaltaren på Lindby satt på sitt kontor, 
när det ringde i telefonen. 

Det var banken i Torp — hade förvaltaren 
skrivit sitt namn i borgen för smeden Sven 
Assarson i Lindby? Jaså — ja — när han 
lämnat banken, hade de tittat lite närmare på 
namnteckningarna och funnit dem misstänk

ta. Han hade alldeles nyss lämnat banken, 
de kunde säkert hinna fatt honom och få till
baka pengarna. — Nej, de hade inte beslutat 
något ännu om häktning Han fick gå 
hem igen så länge, när de fått tillbaka peng
arna Förvaltarens hand darrade, när 
han lade på mikrofonen. Han var ond, han 
var utom sig. Hans gammaldags hederlighet 
reagerade våldsamt mot all oärlighet, detta 
var därtill en personlig förolämpning — han 
hade alltid försökt hjälpa smedspojken, känt 
sig halvt som far för honom. 

Han gick fram och tillbaka på golvet, han 
såg på klockan — när kunde han vara till
baka i Lindby? Om ett par timmar? Han 
längtade efter, att få sätta sin knutna näve 
under hans näsa, att få skaka honom i ax
larna och kalla honom förbannad lymmel och 
tjuv... Hur skulle den drummeln bete sig? 
Vad skulle han säga till sitt försvar? Skulle 
bli rätt så roligt att få höra det . . . Förval
taren kallade fram honom för sitt minne — 
det han såg var ett pojkansikte, öppet och 
glatt. Hans vrede mojnade av. Det var, som 
om ibrottet ej kunde förändra pojken, ge åt 
honom något nytt och främmande och bov
aktigt — det var, som om pojken förändrat 
brottet, reducerat det till ett dumt och barns
ligt påhitt med en mening bakom, som väl 
knappast var ond. Och när de två timmarna 
gått, och Sven kunde tänkas vara hemkom
men, gick inte förvaltaren de få stegen över 
till Svens stuga, han ville sova på saken. 

Morgonen efter hade ryktet om förfalsk
ningen spritt sig från Torp. Alla, som kom-
mo in på förvaltarens kontor, gjorde anspel
ningar, ivriga att få höra några detaljer, men 
gingo just inte klokare därifrån än de kom
mit. Svens stuga stod emellertid stängd, fast 
det började lida frampå förmiddagen, och 
ingen rök steg ur smedjans skorsten. Rymd! 
— lät någon undfalla sig. Då äntligen gick 
förvaltaren dit bort, följd av ett par intres
serade. Mycket riktigt — in kom man ej, 
trots starka bultningar, fönsterrutorna voro 
belagda med is, man kunde ej genom dem se 
in i stugan. Ännu ett par intresserade kom-
mo till och några nyfikna kvinnor. 

Så bröt man upp dörren. 
Sven var inte rymd. Han låg därinne i 

sina söndagskläder, men på golvet. Ett skott, 
som ingen hört, hade ekat mellan de fyra 
väggarna på natten. 

Han var inte hemsk att se på, som man 
kunde väntat sig av en förfalskare, tvärtom, 
det var ett ungt och vackert huvud som vi
lade i djup frid mot de knaggliga golvtil
jorna 

Något tungt och tjockt steg mot strupen 
på kvinnorna, kanske också hos männen, där 
de stodo i en tyst flock i det lilla rummet, 
omkring dess sovande ägare . . . Ett par av 
kvinnorna undertryckte en snyftning, skams
na över ett medlidande, som väl ej kunde 
vara annat än brottsligt, när det gällde en 
förbrytare . .. 

Så blev den döde upplyftad och lagd på 
sin säng, kvinnorna sökte upp lakan och 
hängde för fönstren, och det hela fick stå, 
tills man hann besluta om begravningen. 

Förvaltaren stod på sin förstubro på kväl
len, innan han gick till sängs. Det var sent, 
hans eget hus och hela byn sov. Där han 
stod kunde han se Svens grå lilla stuga och 
smedjan. 

Två tusen kronor och ett liv! Hur mycket 

© S o m m a r m ö b l e r  f ö r  b o s t a d ,  t r ä d g å r d ,  v e r a n d a  
S V E N S K A  M Ö B E L F A B R I K E R N A  
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i 

FÖRSTA DELEN. 

I. 
Från S:t George's rådhusport flanerade 

Charles Clare Wilton framåt i kölvattnet ef
ter droskan, som förde bort hans dotter till
sammans med "fiolspelaren", hon hade gift 
sig med. Hans känsla för decorum förbjöd 
honom att gå bredvid barnjungfrun Betty, 
det enda bröllopsvittnet utom han själv. Ett 
korpulent fruntimmer i ett högst upprört till
stånd skulle ha varit ett olämpligt sällskap 
för denna smärta, raka figur, som rörde sig 
just med den måttfulla spänstighet och jäm
vikt, som anstod en krigare av den gamla 
skolan, även om han stått på de pensionera
des lista i sexton år. 

Stackars Betty! Han tänkte på henne med 
irriterad sympati. Hon borde icke givit efter 
för tårar på tröskeln. Hon kunde nog känna 
sig övergiven nu när Gyp var borta, men icke 

kunde ett liv vara värt? En för falskares var 
väl inte så mycket värt som en ärlig män
niskas. Men den, som tog sitt brott så blygt, 
att han gömde sig för alltid, var väl närapå 
en ärlig människa. . . Han mindes den döde, 
hans spänstiga kropp, när han stått i sin 
smedja och svingat hammaren, hans skratt, 
hans vänliga sätt... Nu låg han ensam i 
sin stuga som i alla andra nätter Men 
inte så ensam nu, som förra natten, när 
skottet brann... Då världen var full av 
fiender och ingen gud fanns, knappt 
en gillande djävul, bara ensamhet och 
fiender. Eller kanske ändå en gud — kanske 
var det i en tafatt bön till konfirmations
guden, i ett barnsligt hopp att trots allt bli 
emottagen, han låtit skottet brinna.. . För
valtarens tårar trillade, de rullade ned i 
skägget — fan — vad gjorde det — ingen 
såg honom. Månen stod kall och klar över 
slätten med de små husen, det var stilla, som 
om döden från en punkt — den lilla grå 
stugan med lakanen för fönstren — brett sin 
vita kyla över byn, socknen, världen — — 
Två tusen kronor och ett liv! Ibland några 
ören och ett liv, när det var fråga om svält. 
Men naturen behövde inte knussla, liv skulle 
väl aldrig fattas — såg bara så ut i kväll. . . 
Pojken därinne, var han inte som en barn
unge, som drunknat i en vattentunna, för att 
man ej sett bättre efter honom. Men vem 
bar ansvaret? Medmänniskan. Var han inte 
för liten för ansvaret, var han inte själv ett 
hjälplöst offer för slumpen Slumpen! 
Kanske följde slumpen eviga och osynliga 
lagar. Det låg försoning i den tanken, den 
gjorde livet mindre ovärdigt och godtyckligt. 

Förvaltaren rätade på sig. I obestämt agg 
och i dunkel respekt såg han ut över vid
derna. Tystnaden över dem var liksom mät
tad med den hemlighet, som påtvingar män
niskan livet och döden. Han frös och gick in. 

så övergiven som han! Hans ljust behand-
skade hand — hans enda riktiga hand, ty den 
högra var amputerad vid handleden — snodde 
förtretad den lilla, gråsprängda mustaschen, 
som höjde sig från de energiska läpparnas 
vinklar. Trots den grå februaridagen hade 
han ingen överrock. Trogen den absoluta, 
nästan skamsna enkelheten vid detta bröllop, 
hade han icke ens ifört sig svart jaquette 
och cylinder utan var klädd i blå kostym och 
styv svart filthatt. Soldatens och jägarens 
instinkt att icke visa något som helst tecken 
till sinnesrörelse svek honom icke på denna 
mörka dag av hans liv. Men de hasselnöts-
gråa ögonen knepos beständigt ihop, de stir
rade bistert och knepos åter ihop, och stund
tals, liksom överväldigade av en djup känsla, 
mörknade de och tycktes dra sig in i huvudet. 
Ansiktet var smalt och väderbitet, med tunna 
kinder, slätrakad haka, små öron och hår, som 
var mörkare än mustascherna men på sidor
na insprängt med grått — det var ansiktet 
hos en handlingens man, självsäker och rå
dig. Och hans uppträdande anstod en man, 
som alltid varit en smula dandy och fäst av
seende vid formen men ändå ibland varit 
medveten om att det fanns saker och ting 
som voro viktigare. En män, som fast han 
bevarade precisionen i sin typ, ändå hade en 
anstrykning av något, som icke var typiskt. 
Sådana män ha ofta en tragedi i sitt för
flutna. 

Han gick framåt parken och vek av på 
Mount Street. Där låg huset ännu, fastän 
gatan varit, mycket olika den tiden — huset 
som han hade gått förbi, fram och tillbaka i 
dimman liksom en ande den där november
eftermiddagen, liksom en utkörd hund, i en 
sådan fruktansvärd, obeskrivlig själsångest, 
för tjugotre år sedan, då Gyp föddes. Och 
att sedan få veta i dörren — han som icke 
hade någon rätt att stiga in, han som älskade 
så som han trodde en man aldrig älskat en 
kvinna — att få veta i dörren, att hon var 
död — död, sedan hon fött det barn, som en
dast han och hon visste var deras ! Fram och 
tillbaka i dimman, timme efter timme, medan 
han visste att hennes svåra stund var inne, 
och att sedan få höra detta ! Av alla öden 
som drabba människan är säkert det fruk
tansvärdaste att älska för mycket. 

Besynnerligt, att hans väg skulle föra ho
nom förbi just det huset i dag, efter denna 
nya förlust! En fördömd slump — den där 
gikten, som hade skickat honom till Wiesba
den sistlidne september! En fördömd slump, 
att Gyp någonsin fått syn på den där Fiorsen 
med hans olycksaliga fiol ! Säkert hade han 
icke sedan Gyp kommit för att bo hos 
honom för femton år sedan känt sig så över
given och oduglig som nu. I morgon skulle 
han fara tillbaka till Mildenham och se vad 
ordentliga ridturer kunde göra. Utan Gyp — 
att vara utan Gyp ! En fiolspelare ! En karl, 

som icke hade suttit till häst i hela sitt liv ! 
Och med sin käpp svängde han ursinnigt i 
luften, som om han huggit någon mitt itu. 

Hans klubb, som låg nära hörnet av Hyde 
Park, hade aldrig förefallit honom så ödslig. 
Av gammal vana gick han in i spelrummet. 
Eftermiddagen hade blivit så mörk, att det 
elektriska ljuset redan brann, och det vanliga 
dussinet spelare satt bland de beslöjade ljus
glimtar, som behagligt föllo på mörka trä
bord, på länstolarnas ryggstöd, på kort och 
grogglas, på små förgyllda kaffekoppar, på 
blanka fingernaglar, som höllo cigarrer. En 
jaktkamrat inbjöd honom till ett parti piquet. 
Han satte sig oroligt ned. Den där trebenta 
whisten — bridge, — hade alltid stött hans 
kräsna natur — det var ett stympat surrogat
spel! Poker hade något skrytsamt över sig. 
Piquet var visserligen omodernt, men det för
blev för honom det enda spel som var värt 
att spelas — det enda spel, som ännu hade 
stil. Han hade bra kort, och när han reste sig 
hade han vunnit fem pund, som han gärna 
skulle ha betalt för att slippa det ledsamma 
partiet. Var kunde de nu vara? Bortom New
bury. Gyp satt mitt emot den där svensken 
med de gröna vildkattögonen. Det var något 
så mystiskt och utländskt över honom ! En 
tråkig historia — såvida han kunde bedöma 
en häst eller en karl ! Gud vare lov, att han 
låst fast Gyps pengar — vartenda öre ! Och 
en känsla, som nästan var svartsjuka, genom
for honom vid tanken att denne mans arm 
låg kring hans mjuklockiga och mörkögda 
dotter — denna vackra, vidjeslanka varelse, 
till ansikte och kropp så lik henne, som han 
älskat så vansinnigt. 

Blickar följde honom, då han lämnade spel
rummet, ty han var en man, som ingav andra 
män en slags' beundran — ingen kunde rik
tigt säga varför. Många, som voro fullt ut lika 
ansedda som goda sportmän, tilldrogo sig 
icke sådan uppmärksamhet. Var det "stilen" 
hos honom eller var det en anstrykning av 
något, som icke precis var typiskt — märket, 
som det förgångna lämnat kvar? 

Då han lämnat klubben, gick han långsamt 
hem utmed staketet vid Piccadilly till huset 
vid Bury Street, S :t James' som varit hans 
Londonhem sedan han var helt ung, ett av 
de få vid denna gata som blivit orörda under 
den allmänna passionen för att riva ned och 
bygga upp, vilken i hans tycke förstört halva 
London. 

En man, som var mera tystlåten än något 
annat på jorden, med milda, kvicka, mörka 
morkulleögon och klädd i lång grönaktig, 
stickad väst, svart bonjour och tätt åtsittande 
byxor, fasthållna med remmar över skorna, 
öppnade dörren. 

— Jag går inte ut mera, Markey. Mrs 
Markey får ge mig litet middag. Det duger 
med vad som helst. 

Markey gjorde ett tecken att han hört, och 

Ett utmärkt stärkande medel, tillverkat med stöd av nyare vetenskapliga 
erfarenheter, är järnmedicinen 1d.oz.ait• Förenar hög järnhalt med en utmärkt sammansättning, 
varigenom snabbt och överraskande resultat erhålles, på samma gång som Idozan blir billigast att 
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de bruna ögonen under bryn, som glngo ihop 
och bildade en enda lång, svart linje, gran
skade husbonden från huvud till fot. Han 
hade nickat redan i går kväll, då hans hustru 
sagt, att farsgubben skulle ta det hårt. Så 
drog han sig tillbaka till de bortre regionerna, 
gjorde en knyck med huvudet åt gatan till 
och en gest uppåt med handen, varav mrs 
Markey, som var en skarpsinnig kvinna, för
stod, att hon skulle gå ut och handla, emedan 
herrn skulle äta hemma. När hon var gång
en, satte sig Markey mitt emot Betty, Gyps 
gamla barnjungfru. Den korpulenta kvinnan 
grät fortfarande på ett stillsamt sätt. Det 
gjorde honom riktigt melankolisk, och han 
kände sig böjd att själv tjuta som en hund. 
Sedan han tyst betraktat hennes breda, skära, 
tårsköljda ansikte i några minuter, skakade 
han på huvudet, och med en svälj ning och en 
darrning i sin välmående kropp upphörde 
Betty att gråta. Man tog hänsyn till Markey. 

Winton gick först in i sin dotters sovrum 
och såg på den tömda sidenhölj da ordningen 
därinne och den övergivna silverspegeln, me
dan han ilsket snodde sina små mustascher. 
Sedan slog han sig ned i sin helgedom fram
för brasan utan att vrida på ljuset. Den som 
tittat in, skulle ha trott, att han sov, men den 
djupa länstolen och den hemtrevliga brasans 
sövande inflytande hade fört honom tillbaka 
till det länge sedan förflutna. Vilken olyck
lig slump hade kommit honom att gå förbi 
hennes hus i dag ! 

* 

Somliga människor påstå, att det inte finns 
någon själarnas frändskap, det finns intet 
fall — då en man åtminstone blivit bankrutt 
på lidelse för en enda kärleks skull. I teorin 
är det kanske sant. I verkligheten finns det 
sådana män — desperata män, lugna och 
självbehärskade, de sista att vänta att natu
ren skall spela dem ett sådant spratt, de sista 
att önska underkasta sig på det sättet, de sista 
att veta, när deras ödes timma är slagen. 
Vem kunde ha förefallit sig själv och för res
ten också andra mindre benägen att bli över 
öronen kär än Charles Clare Winton, då han 
steg in i Belvoir Hunts balsal den där de
cemberkvällen för tjugofyra år sedan? Han 
var en duktig soldat, en dandy, en förstklas
sig jägare som nästan blivit ett ordspråk i 
sitt regemente för sin kyla och för en slags 
artig ringaktning av kvinnor såsom tillhöran
de det mindre viktiga i livet — och han hade 
stått där vid dörren utan någon brådska att 
dansa och överblickat salen med en min, som 
inte verkade "översittare", emedan den inte 
alls var låtsad. Och se! — hon hade gått 
förbi honom, och hans värld var för alltid 
förändrad. Var det en ljuseffekt, som 
kom hela hennes själ att stråla igenom en 
halft överraskad blick? Eller ett litet konst
grepp i gången, en vajande, förledande svikt 
på kroppen, var det sättet på vilket hennes 
hår föll i en våg bakåt eller en fin doft som 
av en blomma? Vad var det? Hon var 
hustru till en godsägare i trakten, som hade 
ett hus i London. Hennes namn? Det bety
der ingenting — hon har varit död länge nog. 
Det fanns ingen ursäkt — hon var inte någon 
misshandlad hustru. Det var ett vanligt, ba
nalt äktenskap, som varat i tre år, inga barn. 
Mannen var en hygglig karl, femton år äldre 
än hon och redan nära att bli invalid. Ingen 
ursäkt! Likväl var Winton en månad efter 
den kvällen hennes älskare, inte bara i tan
karna utan också i handling. Det var något 
så fullständigt på sidan av "det korrekta" och 
hans känsla för vad som var hederligt och 

passande för en officer och gentleman, att 
det helt enkelt aldrig varit fråga om att väga 
skälen för och emot, då de senare så full
ständigt hade övertaget. Och likväl hade han 
från denna första kväll tillhört henne och hon 
honom. För vardera av dem var den enda 
tanken hur de skulle få vara tillsammans. 
Men i så fall — varför reste de då inte bort 
tillsammans? Inte av brist på böner från 
hans sida. Och säkert skulle de ha rest, om 
hon överlevat Gyps födelse. Men att stå in
för utsikten att förstöra två mäns liv, som 
det tedde sig för henne, hade hittills varit för 
mycket för denna vekhjärtade varelse. Dö
den stillade hennes kamp, innan den var av
gjord. Det finns kvinnor, hos vilka en gräns
lös hängivenhet ännu kan gå hand i hand 
med en tvivlande själ. Sådana äro i allmän
het de mest fängslande, ty förmågan av fasta 
och snabba beslut berövar kvinnan hennes 
mystik, den subtila atmosfären av förändring 
och slump. Fastän hon bara hade en fjärde
del utländskt blod i sig, var hon inte alls eng
elsk. Men Winton var engelsk ända in i 
hjärtroten, engelsk i sin känsla för form 
och i det besynnerliga inslag av full och 
hel förtvivlan, som kan krossa formen till 
spillror på ett område av ägarens liv. Det 
skulle aldrig ha fallit någon in att kalla Win
ton "excentrisk" — hans hår var alltid utsökt 
benat, hans skor blänkte, han var stel och 
tystlåten, han erkände och iakttog alla regler 
för ett belevat uppträdande. Men likväl var 
han ifråga om denna enda dårskap lika för
lorad för världen och dess åsikter som den 
långhårigaste bohème ibland oss. Fastän han 
vilket ögonblick som helst under deras kär
leks enda år skulle ha riskerat sitt liv och 
offrat sin karriär för en enda hel dag i h ennes 
sällskap, komprometterade han henne aldrig 
med ett ord eller en blick. Han hade drivit 
sitt skrupulösa iakttagande av vad hennes 
"heder" fordrade till en spets, som var bitt
rare än döden genom att till och med gå in 
på att hon dolde symtomen på deras barns 
ankomst. Att han betalade den skulden var 
utan jämförelse den tappraste handlingen i 
hans liv, och även nu vållade detta minne 
smärta. 

Just till detta rum hade han kommit till
baka, när han fått höra, att hon var död, 
samma rum, som han möblerat om efter hen
nes smak, så att det ännu med sina länstolar 
av satinvalnöt, det lilla sirliga skrivbordet 
från Jacob I :s tid, sina skärmförsedda gamla 
bronskandelabrar och sin divan hade ett ut
seende, som föreföll exotiskt i ett ungkarlshem. 
Där, på bordet, hade det legat ett brev, som 
kallade honom tillbaka till regementet, och be
ordrade honom i aktiv tjänst. Om han hade 
fattat vad han skulle gå igenom, innan han 
kom i tillfälle att försöka mista livet där ute, 
skulle han säkert ha tagit detta liv, där han 
satt just i denna stol framför brasan — den
na stol, som var helgad åt henne och minnet. 
Han hade inte den tur han önskade sig i detta 
lilla krig — män, som icke bry sig om ifall de 
leva eller dö, ha sällan den turen. Han vann 
ingenting annat än utmärkelse. När det var 
slut, fortsatte han med några flera linjer i 
ansiktet, några flera rynkor i hjärtat sitt sol
datliv, han sköt tigrar, jagade vildsvin; spe
lade polo och deltog i räv jakter ivrigare än 
vanligt. Han gav icke världen några förtro
enden, men han vann alltjämt den besynner
liga, obehagliga beundran, som män hysa för 
dem som förena hänsynslöst mod med ett is
kallt sätt. Eftersom han var mindre språk
sam än till och med flertalet av sina likar 

och aldrig i sitt liv talat om kvinnor, förvär
vade han icke rykte som kvinnohatare, fastän 
han så uppenbart undvek dem. Efter sex års 
tjänstgöring i Indien och Egypten förlorade 
han högra handen i en attack mot dervischer-
na och blev nödsakad att ta avsked med ma
jors rang, trettiofyra år gammal. Länge ha
tade han blotta tanken på barnet, hans barn, 
vars födelse kostat den kvinna han älskade, 
livet. Sedan kom det en besynnerlig föränd
ring i hans känslor, och under de tre sista 
åren före hans återkomst till England hade 
han vant sig vid att skicka hem diverse små
ting, som han kom över i bazarerna, till lek
saker. I gengäld hade han åtminstone två 
gånger om året fått ett brev från den man, 
som ansåg sig vara Gyps far. Dessa brev 
läste han och besvarade. Godsägaren var en 
älskvärd man och han hade varit fästad vid 
henne, och fast Winton aldrig någonsin an
sett det vara möjligt att ha handlat annorlun
da än han gjort, hade han hela tiden bevarat 
en rättvis och formell känsla för den orätt 
han gjort denne man. Han kände inga sam
vetskval, men han hade alltid en besvärlig 
känsla av en obetalad skuld, mildrad av vet
skapen, att ingen människa någonsin anat nå
got, och reducerad av minnet av den förfär
liga tortyr han uthärdat för att skydda dem 
båda mot misstankar. 

Då han slutligen plus utmärkelse och mi
nus handen skickades tillbaka till England, 
hade godsägaren kommit för att hälsa på ho
nom. Den stackars mannen led svårt av ägg
vita. Winton besökte än en gång det där hu
set vid Mount Street med en sinnesrörelse, 
till vars kvävande det fordrades mera mod 
än till en kavalleriattack. Men en man, den där 
"har hjärtat på rätta fläcken" som han skulle 
ha uttryckt sig, låter inte kuva sig av vibra
tionerna i sina nerver, och han betraktade 
dessa rum, där han sist sett henne, genom
gick den ensamma lilla middagen med hen
nes man utan ett tecken till känsla. Han 
träffade inte lilla Ghita eller Gyp — det var 
det smeknamn hon givit sig själv — ty hon 
låg redan i sin säng, och det dröjde en hel 
månad innan han kunde förmå sig själv att 
gå dit vid en tid på dagen då han kunde få 
se barnet, om han ville. Faktum är att han 
var rädd. Vad skulle åsynen av denna lilla 
varelse väcka till liv inom honom? När barn
jungfrun Betty kom in med henne för att 
hon skulle få råka officeren med "läderhan
den", som skickat henne de roliga leksakerna, 
stod hon lugnt och stirrade ' på honom med 
sina stora, mörkbruna ögon. Hon var sju år, 
och hennes lilla bruna sammetsklänning räckte 
knappt till knäna, det ena av de smala benen 
hade hon satt framför det andra, så att de lik
nade benen på en liten brun fågel — ansikts-
ovalen med det allvarligt undrande uttrycket 
hade en varm gräddfärg utan något rött i sig 
utom läpparna, som varken voro fylliga eller 
tunna, med en insänkning, den allra näpnaste 
lilla grop, vid ena mungipan. Håret, som hade 
en varmt mörkbrun färg, var särskilt om
sorgsfullt borstat och uppbundet med ett 
smalt rött band från pannan, som var bred 
och tämligen låg, och detta gav henne ökat 
allvar. Ögonbrynen voro smala och mörka 
och utsökt välvda, den lilla näsan var full
komligt rak, den lilla hakan precis mitt emel
lan rund och spetsig. Hon stod och stirrade, 
tills Winton log. Då försvann allvaret från 
hennes ansikte, läpparna skildes åt, ögonen 
tycktes sväva undan en smula. 

(Forts.). 
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DET HAR NÄSTAN ÄNDA TILL 
leda skrivits om den moderna rumsinred-
ningsfrågan och efter de anvisningar, som 
här och där givits, har man snyggat upp eller 
som det kallas restaurerat litet varstädes i 
hemmen landet runt. 

Om frågan konst och konstnärlighet i hem
met, vackrare vardagsvara, är intet annat än 
gott att säga, ty skönhetsbehovet måste till
fredsställas och det måste väckas, om det 
slumrar samt utvecklas. Men det har rätt ofta 
hänt, att man, sedan restaureringsivern gripit 
en, tanklöst offrat en gammal stämningsfull 
interiör blott därför, att den inte är kon
gruent med de ofta utländska modeförebil
der man går efter. Och så har just det hänt, 
som hänt i alla tider, men som vi ha svårt 
att uppskatta, när vi på avstånd betrakta för 
decennier sedan genomkämpade smakstrider. 
I den heliga smakens namn har man förstört 
gammal vacker konst för att ersätta den med 
en annan, vars enda värde kanske är, att den 
representerar moderiktningen för dagen. I 
stället för den gamla stämningsfulla interiören 
har man fått en död och uppkonstruerad 
rumsbild, i vilken man inte trivs eller i vilken 
man själv inte alls passar in. 

Man får aldrig glömma, att den moderna 
rumsbilden, liksom allt, som har med modet 
att göra, kan vara en synnerligen växlande 
företeelse och att den interiör, som i dag är 
'alldeles bedårande" i morgon kan anses som 

rena rama brackigheten. 
I en gammal kyrka hitta vi ett altarskåp, 

som ursprungligen gjorts i gotik i en s. k. 
mörk medeltid, men detta skåp har någon 
gång under 1700-talets första år blivit om--
händertaget av någon Schöngeist, som tagit 
sig friheten "restaurera" hela härligheten i 
barock. Och då skria vi genast på barbari, 
vandalism. Men detta hindrar inte, att vi 
själva kunna begå precis samma förbrytelse 
inom vår egen hank och stör och dessutom 
tycka att resultatet är riktigt "piffigt". 

Tänk bara på hur smakriktningarna växla. 
Under Biedermeiertiden (1820—40-talen) an
sågs hela begreppet rokoko som uttryck för 
brackighet och hjälplöst omodern efterbliven-
Jiet. För 1870—80-talets människor hade just 
ordet Biedermeier precis samma betydelse, 
och nu har tiden lagt sin försonande slöja 
över båda dessa epoker samt gjort dem båda 
på nytt omtyckta. Så kan smaken växla. 

Tänk på den för 30 år sedan så be
undrade matsalen i sin svarvade tyska renäs
sans, ofta av ljusgul ek, förmaket med sina 
valnötsmöbler och sin obligatoriska trymå och 
tänk på "jugend-stillen" (den nya engelska 
stilen, som fransmännen kallade den) med 

alla sina konsekvenser eller rättare komplika
tioner. Nu är allt detta lyckligt övervunnet 
men torde dock alltjämt i vetenskapligt in
tresse kunna studeras särskilt på järnvägs
hotell i stationssamhällen. 

Allt ihop är nu så antikverat, att man ogär
na vill kännas vid, att man verkligen en gång 
tyckte det var vackert. 

Och hur ha inte saker och ting förändrat 
sig, sedan de nyare idéerna, rumskonstbegrep
pet, så att säga började vakna. Herrgårds-
rokokon kom då på modet igen. I sitt päron-
grå eller vita tillstånd har denna möbelstil 
fått något svenskt i sig och en del former av 
den kunna måhända vara rätt svenska. Mö
beln kallas även borgerlig rokoko eller t. o. m. 
bondrokoko, som ju dock är en betydligt enk
lare form. Egentligen torde möbelstilen sna
rast böra hänföras till barocken och icke alls 
till rokokon, närmast torde den vara kommen 
från Holland eller England ("Queen Anne"). 

Denna möbel togs emellertid till nåder igen 
för en tio, femton år sedan och ansågs då, i 
ek eller mahogni, vara det enda tänkbara för 
matrummet. Men så blev den så populär, att 
människor med s. k. utvecklad eller personlig 
smak icke ansågo med sin värdighet förenat 

Salong i en villa, vaggar i crème, möbel vit lackerad 
t herrgårdsrokoko och Louis XVI med färgrikt 

överdrag. 

att hysa den. Och tänk all förgylld Louis och 
rokoko, all Carl Johan i mahogni eller björk 

. som slumpats bort såsom allt för triviala' 
Och det var inte längre sedan dessa möbler 
utgjorde hemmets stolthet! Så har man kastat 
sig in på utländska, särskilt engelska, möbler 
Chippendale, Hepplewhite, Adam m. fl., men 
av dessa är ganska svårt finna verkligt vackra 
exemplar både i England och här hemma. 
Vanligen klicka dessa eftergjorda möbler i 
proportionerna, bli fabriksarbete och förlora 
originalens charm. 

Så har det även gått med rumsinredningar
na, med tapeter, rummens färgverkan, mat
tor, gardiner, .belysningsamatur och allt. 

Så är det ! Den moderna rumsinteriören är 
alltid beroende av modets växlingar, den kan 
vara "förtjusande" i dag men "trivial" i mor
gon. Och skall den ständigt följa med sin 
tid, så blir den aldrig färdig. 

Det finns rumsinteriörer, som icke äga an
nat berättigande än det, att de för dagen äro 
ultramoderna och det är naturligtvis i första 
hand just sådana, som löpa största faran att 
bli olidliga i morgon. 

Men det finns också rumsinteriörer, som 
stå sig i alla tider. 

Smale och personlighet äro grundvillkoren 
för en god interiör. Saknas den ena av dessa 
förutsättningar, kan den då och då ersättas 
av den andra. Sällan är det så lyckligt, att 
de äro förenade. En smaklös och opersonlig 
interiör är hopplös även om den är aldrig 
så dyrbar eller modern. 

En personlig interiör bibehåller en god del 
av sin charm även om den någon gång inte 
precis kan kallas smakfull. Personligheten 
får dock ej urarta till ett uppkonstruerat ori
ginalitetsjäkt. Man kan finna "lyor" och 
"krypin" med en underbar hemtrevnad mitt 
uppe i allt skräp och en personlig charm, som 
svårligen kan erhållas i en konstruerad eller 
lånad interiör. 

Och hemtrevnaden torde väl vara en huvud
sak, när det gäller en människoboning. 

Icke sällan ser man i hem dels hela möble
mang dels enstaka föremål, som omisstagligt 
verka vunna på lotteri, så oförenliga äro de 
med sin ägares läggning och natur. Hur dyr
bara, "fina" och moderna dessa föremål än 
kunna vara, äro de dock oberättigade på sin 
plats — de bara stå och skräpa. Vad som inte 
passar in i miljön är och förblir ett otyg oav
sett dess eget värde i och för sig. 

Det är därför inte meningen att göra stil
rum, vilka tillhöra en smakriktning, som lyck
ligtvis för länge sedan är övervunnen. Stil
rummet får så gott som alltid en torr, oper
sonlig prägel över sig. På gamla herrgårdar 
och slott med en massa rum, gamla äkta möb
ler och interiörer, äro de ju dock berättigade 
men knappast som boningsrum i hyreslägen
heter och villor. 

Ha vi några som helst möjligheter därtill, 
så hysa vi svenskar en viss benägenhet att 
omge oss med en myckenhet, som endast un
dantagsvis kommer till användning. På en 
större engelsk herrgård kan man finna en 4 
à 5 sällskapsrum (däribland inberäknade mat
sal, bibliotek och ofta även biljardrum) samt 
40 sovrum. På en svensk gård av liknande 
anspråk skulle man snarare vänta att finna 
40 parad- och sällskapsrum samt 5 sovrum. 

I så fall skulle ju detta svenska them utan 
att allt för mycket inkränkta på utrymmet 
kunna reservera något dussin rum till stil
rum. Men 'hur hjärtinnerligt ledsamma dylika 

ILedolintvålen 
• 

är den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gör en • 
finnig, narig och ful hy slät och fraîche. Rek. av fram- : 
stående läkare. Finnes i alla välsorterade affärer. • 
Tekniska Fabriken Ledolin, Stockholm. RiKs 26 62 j 
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Ljus salong i en villa. Väggarna vila, möbelöverdrag i smultronfärg, mat I a 
övervägande lila och grönt vied detaljer i möbeltygets färg. 

Ett lugnt matrum, vars svenska möbel lyckligt smälter samman med väggar
nas delvis främmande karaktär. 

vill ingen undvara 
som lärt känna 

dess goda egenskaper 
ILMS 
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i um verka, om de äro uppgjorda, 'ha vi ofta 
sett bevis pa. Kraftiga sådana bevis ha vi 
pa Gripsholm, där den äkta "hertig Carls kam-
riiare lyser som en pärla över de tråkiga upp
gjorda s. k . Vasarummen. Och se på det dan
ska Frederiksborg, denna fullständigt döda 
fil av praktgemak i olika stilar — jämför des
sa med de par tre små vrår, som räddats un
dan branden och äro de äkta. 

Men icke desto mindre envisas fru Pet
tersson att absolut vilja ha sitt piano i "e mpir, 
sa det går i stil med förmaksmöbeln". De 
elektriska lamporna och värmeledningselemen
tet borde alltså även vara i "empir". 

Ett stilrum, t. ex. ett förmak i "empir" i 
en hyreslägenhet företer vanligen en hopplös 
anblick, schablonmässig, fantasilös, där endast 
det "som går i stil" är berättigat. 

Skall fru Pettersson inreda sin salong i 
exempelvis gustaviansk stil, så tillkallar hon 
en målare. De gå kanske tillsamman igenom 
något planschverk över gamla franska Louis 
XVI-interiörer från Versailles, Trianon, Fon
tainebleau eller några "hôtels" i P aris. Och så 
kopieras och sehabloneras och resultatet blir 
obönhörligt det gamla vanliga. Allt liv, all 
charm är bortblåst, hela det berättigade i före
bilden är försvunnet, endast en tom dussin-
schablon står kvar. 

Och orsaken? Först och främst passade 
inte rummets proportioner, endast fördelnin
gen av fönster och dörrar kan spela en stor 
roll för att inte tala om höjd och bredd. Se
dan, förebilden var måhända ett konstens 
mästerverk, icke tillkommen för att åstad-
bringa ett stilrum utan som ett direkt uttryck 
för konstnärens fantasi och skaparvilja. Sti
len var för honom inte en yttre schablon utan 
en väg till nya möjligheter, nya skönhetsvär
den, en dikt med nya fantasier över ett gam
malt motto. 

Detta gäller Versailles praktsalar likaväl 
som den vandrande målarens krusiduller på 
väggen i ett gammalt svenskt herrgårdsrum. 
Och dessutom, ett gammalt rum är ofta fyllt 
av en underbar stämning, som svårligen kan 
eftergöras. Det är kanske ofta just stämnin
gen i ett rum det hela kommer an på, detal
jerna kunna vara mindre väsentliga. 

Fredrik den andres Sans Souci var visser
ligen byggt på de denna tid moderna Ver
saillesmotiven, men var dock ej plagiat utan 
en fristående fantasifylld rokokodikt, då där
emot Ludvig den andres torra Herrenchirnsee 

Del av ett färgstarkt rum av den sort som helst 
bör användas med stor försiktighet. 

visar kopians stora både faror och misslyc
kande. Det var också bra mycket lättare att 
dikta rokoko och barock på 1700-talet än att 
göra detta så sent som mot slutet av 1800-talet. 

Gammal herrgårdssal med väggar i varm vit färg, 
möbler av mörk mahogny i Carl-Johan, Chippen
dale och modern stil. Möbelöverdrag svart med 

rikt mönster i rött, rosa och blågrönt. 

De gamla möblerna ha sin onekliga charm, 
det kan inte frångås och några nya livskraf
tiga linjer för möbelformen 'ha vi knappast. 
Vi leva åtminstone på de gamla motiven. De 

gamla möbellinjerna ge vanligen lugn, något 
som icke alltid är fallet med nykonstruerade. 

I interiören kunna de gamla och de nyare 
möbel föremålen lämpligen blandas med var
andra. En sådan blandning kan vara mycket 
verkningsfull, men då de gamla möblerna 
därigenom lätt framhävas som solitärer, stäl
ler man ofta, mer eller mindre ofrivilligt, 
större fordringar på deras formskönhet, än då 
de förekomma samlade i sin egen miljö. 

Visserligen erhåller man ofta större möj
ligheter till personlighet i interiören genom att 
blanda olika möbelstilar, men är blandningen 
oförsiktigt och smaklöst gjord kan den lätt 
förläna rummet intryck av möbelaffär. 

Det ligger ett stort intresse i att själv så 
småningom söka samman de olika detaljerna 
i ett sådant rum. Och därvid bör den regeln 
gälla, att intet föremål anskaffas utan att 
det verkligen håller måttet; alltså intet kritik
löst sammanrafsande av allt möjligt därför att 
det är "antikt" eller därför att det är billigt. 

På så sätt komma rummets olika föremål 
mer till sin rätt och enformighet kan undvikas. 
I vissa fall kan det vara lämpligt ha en en
hetlig, diskret "grundmöbel" mot vilken de 
andra lösa möblerna få göra ett avbrott. 

Ty stilrummet behöver alls ej vara i en el
ler annan historisk stil, det kan lika ofta vara 
eftertelefonerat från närmaste möbelfirma. 
Och där är allt i stil med vartannat, varje 
stol är en fabrikskopia av alla de andra ooh 
slingan eller fabriksinläggningen, som man 
ser på soffans ryggstöd, förekommer konse
kvent på allt, piano, nothylla, klocka, kor
nischer och kanske även på gardinerna och 
dörrförhängena, som frun själv sytt. Ett så
dant upprepande kan ju ha sitt värde som fa
briks- eller bomärke, men det gläder ingen. 

En interiörs charm är fullständigt obero
ende av värdet eller inköpspriset. En enkel 
och billig men verkligt smakfull och person
lig interiör är vanligen långt vackrare än en, 
vars värde ligger i de pampiga prislapparna, 
som då helst borde få sitta kvar. Ja, en allt 
för dyrbar och pompös möbel kan lätt rent 
av trycka ned och förstöra en interiör, där 
den inte passar. 

En av mina vänner har en stor vacker sa
long, som i sina proportioner starkt erinrar 
om en gammal herrgårdssal. Förr i tiden var 
detta rum ovanligt vackert och stämningsfullt. 
Det var då möblerat med några ärvda gamla 
föremål, som kompletterades av enkla vit-
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lackerade möbler i gammal stil och med 
glada bomulls- eller cretonneöverdrag. 
Den tiden satt man alltid i det rummet, 
man trivdes bäst där. 

Senare begav det sig, att min vän fick 
ärva en hel del pengar och då växte an
språken. När jag för ett par år sedan 
besökte honom, hade salen helt ändrat 
karaktär. 

Allt var nu nyanskaffat. Salen var 
nu ett praktgemak, som kunnat göra he
der åt vilket kungaslott som helst. Mö
beln var i Louis XVI och skulle ha till
hört Marie Antoinette, vilket alls ej var 
otroligt. Den var verkligen ovanligt vac
ker, rikt, skulpterad, hel förgylld med 
oxiderade bronsbeslag, klädd med dessa 
dyrbara gamla avpassade, direkt för 
möbeln vävda, silkesgobeliner. De gamla 
tunna vita gardinerna, lätta som spin
delväv, ihade e rsatts med fordrade tunga 
av härlig och "stilren" sidenbrokad. 

Detta var ju ett helt annat rum, dyr
bart, högförnämligt, smakfullt och dess
utom värdigt en samlare av gammal 
konst som min vän var, men . 

Förr i tiden hade detta rum varit en 
omtyckt och trivsam tillhållsplats för 
både familjen och umgänget. Nu satt 
ingen människa där frivilligt, utan alla 
sökte sig in i något av de angränsande 
smårummen. Alltnog, min väns gamla 
sal hade blivit ett rum, som han kunde 
hysa en berättigad stolthet över, ett 
rum, som han kunde visa för sitt um
gänge, men det var inte längre ett bo
ningsrum i hans våning, hans vackra 
sal hade på en gång degraderats till 
praktfull — förstuga. 

Liknande episoder ha vi nog litet var 
varit i tillfälle att iakttaga hos oss själva, 
eller kanske lättare hos andra. 

Då och då blir man ombedd att vara 
någon, särskilt små fruar, behjälplig vid 
val av tapeter "till ett herrum möblerat i 
ek" eller möbeltyg "till en möbel i em-
pir — det skall väl vara sådant där med 
kransar på 

Iiär komma vi in på interiörens färg
problem och det är strängt taget nästan 
det viktigaste av allt samman. 

Båda dessa frågor, möbeltyget och ta
peten äro beroende dels av varandra dels 
av det stora hela. Ett rum är en kom
position, där allt borde stå i visst färg
förhållande till vartannat. Man kan 
svårligen välja ett möbeltyg utan att man 
känner tapeternas, mattornas, gardiner
nas och andra föremåls färger i samma 
rum. 

Färgverkan måste vara harmonisk i 
ett rum. Den får gärna vara diskret men 
aldrig död. Färgglädje behöver icke sak
nas, men man måste nogsamt överväga 
var och hur denna skall åstadkommas 
och inte kritiklöst hopa en massa färg
starka föremål, som splittra interiörens 
helhetsverkan och lugn. 

Det var en tid, då allt skulle gå "i 
färg", men dessa rum blevo så ledsam
ma, att ingen längre kunde härda ut 
dem. Dylika rum, helt hållna i en viss 
färg, gult, grönt, blått, blevo dessutom helt 
förstörda blott en dam i o lämpligt färgad dräkt 
inträdde, eller också blev hennes toalett ohjälp
ligt fördärvad i detta rum. 

Mången anser dock, ehuru felaktigt, att 
dessa enfärgade rum äro uttryck för högre 

T V Å  D  1  K  T  E  

Av E. N. SÖDERBERG. 

R 
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Vid auskedsglansen från en dag, som bärgas, i 

i purpur färgas \ 
ett segel, spänt au mild och förlig bris. \ 

För var minut allt fjärmare det hinner, \ 

tiffs sist det su inner, | 

där sky och uåg bli ett i gyllne dis. 

För längtansburen dröm som följer färden, i 

ett budskap är den i 

om andens hemfärd ti fl sin anings fand, \ 

det landet bortom uäx!ingår och tider, 

där solen sprider \ 

ett euigt skimmer kring de sällas strand, i 

Jag bidar, att en gång skall aftonglöden 1 

på ljusa fföd en, \ 

farkost bära till en liuets hamn. . I 

Var signad, solnedgång! När dagen sua i'ka s, I 

alltmer jag nalkas, i 

fast här det skymmer, till en ljusets famn. \ 

M O T  MÅ L E T .  

En gång som kuällstrött bölja 

min Ii us uåg saktad slår, 

förbidande att skölja 

den strand, där ro den når. 

Till sist ej mer, l unga, 

jag följa kan er färd, 

jag känner skyar tunga 

sig suepa kring min uärld, 

och om än solen lyser, 

för eder sommaruarm, 

mitt uäsen höstligt fryser, 

min uäg blir uinterarm. 

Men ett dock kualet lindrar 

att öde stigar gå: 

au klara stjärnor tindrar 

oändlighetens blå 
o 

och mig ett budskap sänder 

med öuerjordiskt ljus, 

att sist jag ändå länder 

till hem och fadershus. 
1 = 

färgkultur. Färgkulturen kommer först till 
sin rätt, när det gäller färgsammansättningar 
och färgmotsättningar, och det är vanligen 
just genom dessa man åstadkommer färgchar
men i ett hem. De kraftiga , utmanande fär
gerna höra nog knappast hemma inom vårt 

hems hank och stör. De bli lä tt plågsam
ma och äro nästan alltid farliga för da
mernas toaletter och — utseende. Hål! 
det stora hela i lugna, dock levande fär
ger men släpp gärna lös en jublande 
färg på någon plats, där den inte gö r 

någon skada utan tvärt om sätter pric
ken över "i". 

En allt för ömtålig och subtil färg-
skala kan också ha sina faror. Jag vet 
ett rum, som faktiskt förstördes av at t 
någon, i barnsligt oförstånd lagt en b ok 
i cinnoberrött band på ett bord. 

Vår färgkultur står i allmänhet p å  e n  
synnerligen låg ståndpunkt. Den behövt 
utvecklas och vi kunna själva utveckla 
den med litet god vilja och energi. Men 
d e n  b e h ö v e r  d ä r f ö r  i n t e  d r i v a s  i n  p å  
ytterligheter, vilka oftare visa jäkt efter 
originalitet och "nyheter", än verklig 
färgkultur. 

Interiörens färger spela egentligen e n  
större roll än dess linjer. Färgintrycket 
kommer omedelbart och är detta oför
delaktigt, så trivs man ej i det rummet, 
hur komfortabelt och elegant det än kan 
vara. Denna erfarenhet har nog mången 
gjort icke minst i hotellrum. 

Försök få färgklangen i ert rum vac
ker och harmonisk, ty detta är av större 
betydelse för er än ni anar. I hemmet 
vill man finna ro och vila, harmoni och 
lugn men även glädje. Laga att alla 
dessa moment bli beaktade i ert hem. 
Det kostar inte mer än att få allt ohar
moniskt, upprivande och fult. 

Är ni övernervös och ur jämnvikt, så 
kan det hända, att färgerna i ert rum 
inte helt äro utan orsak därtill. Orsak 
kan vara för mycket sagt, men de äro 
ofta medverkande faktorer. 

Sök i komponerandet av ert hem ei 
efter det nyaste nya, utan nöj er med 
det, som hos er själv framkallar känsla 
av hemtrevnad, ro, glädje och lugn. En 
del nutida dekoratörer älska att labo
rera med så rak-knivskarpa färgmotsätt
ningar, att det ofta blir ens enda mot
gift att krypa in i ett s. k. gammalt 
brackigt 8o-tals rum med valnötsmöbler 
och schaggöverdrag. 

Alltnog, en interiör behöver inte vara 
dyrbar, den kan bli lika vacker ändå. 
Dess eftersträvansvärda charm ligger i 
smaken, personligheten, färgsammansätt
ningarna, vilket allt tillsamman bildar 
stämningen. 

I den våg av restaureringsiver, som nu 
i n ågra decennier gått fram över landet, 
ha många kultur- och skönhetsvärden 
gått förlorade. Se blott på en ihel del 
gamla herrgårdar ooh slott, som tack 
vare denna nu endast bjuda på tyska 
bierkneipinteriörer i 1890-talets smak. 
Och nu riva vi ned detta och kopiera 
engelska och franska interiörer, som 
dock onekligen äro mer kultiverade. 

Men hur skall på så sätt en nationell 
rumskonst någonsin kunna uppstå i vå rt 
land? Våra grannar danskarna ha farit 
mer pietetsfullt fram. De ha nu också 
en liten nationell grund att bygga på. 
Men dock ha vi ännu om ock få gamla, 

alltid vackra och levande, interiörer kvar från 
gångna tidsperioder. Visserligen äro de van
ligen gjorda efter främmande motiv men 
dock så pass självständiga att på dem bör 
kunna byggas någon nationell grund för vår 
framtida utveckling. JARRAMAS. 

Pröva Tuppens Zephyr j J 
och Ni köper ingen annan. 

Ett gediget och billigt praktverk •• 

»—« Carl L arssons: Svenska k vinnan genom seklen. • 
Rekv. direkt fr, Iduns Exp, Sthlm. Fraktfritt Kr. ® 
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irX.'N'S mISHÅII.SS1DA 
R E D I G E R A D  A V  I D A  H Ö G S T E D T .  —  G L I M T A R  F R Ä N  I D U N S  P R O V K Ö K .  

något om konservering av ärter 

OCH SOCKERÄRTER. 

FÖR EN HUSMODER, SOM HAR EGEN 
trädgård till sitt förfogande, nalkas nu med stora 
steg en mycket arbetsam och också mycket tröttsam 
tid. Jordgubbarnc och hallonen ha knappast hun
nit tillvaratagas för alla sina olika konserverings
produkter, förrän en hel rad andra bär jämte grön-
saker, svamp och frukter komma slag i slag.' Och 
alla vänta de på husmoderns hand och öga, och 
alla fordra de var sitt odelade intresse, som inte 
tillåtes att slappna, huru trötta både händer, fötter 
och hjärna än må; vara, och huru mycket de än 
må värka! — Det är inte utan, att mången med 
saknad ser tillbaka på forna tiders hjälpande och 
stödjande yngre och äldre kvinnliga släktingar, som 
städse tåligt togo på sig en stor del av den hus
moderliga arbetsbördan, utan att husmoderns an
seende såsom duglig det minsta förringades. 
Men forna tiders hem behövde betydligt mycket 
mera arbetshjälp än som erfordras i våra hem, där 
numera ett flertal tid-, kraft- och arbetsbesparande 
hjälpmedel äro i bruk. Vilket dock ej hindrar, att 
förgångna tiders gamla och unga tanter fortfarande 
äro djupt saknade, och skulle varmt välkomnas om 
de åter igen gjorde sitt inträde i hemmen. Och 
ännu mer — nu skulle möjligen en ofta förut be
gången liten taktlöshet, mången underlåtenhetssynd, 
mången tanklöshet allvarligt sonas av ett nutida 
tacksamt släkte — och skulle aldrig tillåtas att åter 
upprepa sig. 

Efter denna utvikning från ämnet börja vi så da
gens förhandlingar, som denna gång komma alt 
röra sig om socker- och spritärter, enkannerligen 
konserveringen av dem. 

För att konservera ärter och för övrigt alla grön
saker liar man att välja på tre olika metoder; steri
lisering, torkning och saltning. Av dessa ä r givetvis 
sterilisering den finaste, och nästan också den lätt
vindigaste. Därnäst kommer torkning, som, väl ut
förd, ger ett ofta utmärkt resultat och sist ned
sättning, som trots att en hel del sma k- och nä rings
ämnen därmed gå förlorade, ännu är mycket an
vänd bland flertalet av vårt lands husmödrar. Detta 
till s tor del av den anledning, att nedsaltningen tar 
tämligen kort tid i anspråk. 

Vid sterilisering av grönsaker på hermetiskt till
slutna burkar, måste stor noggrannhet iakttagas så
väl med själva inläggningsprodukten, som och vad 
angår burkar, gummiringar m. m. Burkarna måste 
vara väl rengjorda, först med sodalösning och där
efter väl ursköljda i ett par rena vatten. Samma
ledes ock med locken och gummiringarna. Grön
sakerna åter böra inkokas så snart som möjligt ef
ter plockningen, ty ju friskare råmaterialet är, desto 
finare blir konserveringsprodukten. 

Vid all inkokning av grönsaker, skall steriliserin
gen ske vid 100 g r. Celsius, d. v. s. vid ko kpunkten, 
och på en viss angiven tid, vilken under inga om
ständigheter får förkortas. 

En del grönsaker kunna konserveras på vanliga 
vidhalsade buteljer. Förr i världen då inga bekvä
ma konservburkar funnos, åstadkommos dock i 
hemmen en del förträffliga grönsakskonserver â 
dylika buteljer, däribland förträffliga gröna ärter, 
vilka, nä r de voro som bäst, ej ö verträffades av dem, 
som på våra tiders förstklassiga konserveringsbur
kar kunna åstadkommas. I det nedanstående skall 
nämnda gamla herrgårdsmetod också beskrivas. 

Konserverade sockerarter på burk. 
För konservering väljas vackra, nätt och jämt 

utvuxna ärtskidor. Ärterna rensas, sköljas och äro 
de stora — som t. ex. sabelärta — skäras de mitt 
itu. De läggas i kokande, lätt saltat vatten, och 
efter att ha legat häri under 5—6 min., eller tills 
de äro böjliga, upptagas de och överspolas med 
friskt vatten. De få avrinna på duk och plockas t ätt 
på burkar. En kall (okokt) saltlag, i proportion 
av i (en) tsk. salt på 1 (en) liter vatten slås i bur
karna så det står nätt och jämt över ärterna. Gum
miringarna upptagas ur vattnet som de legat uti 
och läggas på den vatten fuktade kanten, varefter 
de o ckså vattenlagda locken påläggas. Burkarna in-
spännas i sin ställning och denna placeras i den till
hörande kitteln, varefter så mycket vatten ihälles, 
att detta står något över locken. Kitteln pla
ceras över frisk eld, och vattnet bringas has

tigt till kokning. Efter uppkoket räknat, er
fordras för i lit :s burkar en kokningstid (sterilise
ring vid 100 gr. ) av i]/2 tim. — Efter slutad steri
lisering avtages locket på kitteln, och efter 5—10 
min. lyftes apparaten varsamt ur det heta vattnet 
och placeras på svalt, dragfritt ställe. När glasen 
kännas kalla, lossas fjädrarna. 

Konserverade spritärter på burk. 

Fullmatade, men ej övermogna ärter av god sort 
spritas. I allmänhet torde de under arbetet behöva 
sorteras i två storlekar. De läggas i kokande vat
ten under 2—4 min. och överspolas med friskt vat
ten, f å avrinna på duk och läggas på burkar, mesta
dels på l/2 lit :s sådana. Saltlag slås över ärterna, 
och steriliseringen försiggår som i föregående re
cept. 

Ahm. Kan ångförvällning åstadkommas är dylik 
att föredraga framför förvaltning i vatten. Ett 
bekvämt sätt är även, att ärter, och även andra 
grönsaker, nedsänkas i det kokande vattnet, in
knutna i en ren handduk. — Till slut torde upply
sas, att många husmödrar efter 2—3 dygns förlopp 
omsteriliséra sina grönsakskonserver. Detta tillgår 
på så sätt, att burkarna, som de äro, åter inpassas 
i apparaten, som då ställes i ljumt vatten, och se
dan efter uppkoket räknat få koka i 20—25 min. 
Dock skall också meddelas, att denna eftersterilise-
ring ej alls är nödvändig, om den första sterilise
ringen skedde på rätt sätt, samt om densamma för
siggick under ej allt för tryckande rötmånadsvärme. 
På samma sätt som ärter, konserveras bondbönor, 
turska skurna bönor, hela eller halva vaxbönor och 
hela haricots verts. 

Spritärter konserverade på gammalt svenskt herr
gårdsmanér. 

Ärter av god sort, men ej övermogna spritas och 
sorteras i två storlekar. De få på inga villkor sköl
jas! Ärterna nedstoppas tätt på fullkomligt torra 
och rena flaskor och omskakas så att inga tom
rum uppstå. — Lämpligaste storleken äro vanligen 
halvbuteljer. — En (1) rågad tesked socker och 1 
(en) dito salt Iägges ö verst i buteljerna, vilka kors
vis på två ställen medelst fina och starka snören 
överbindas med s. k. apoteksknut. Buteljerna ned
sättas i en hög kittel, på lämpligt underlag, t. ex. 
hö, träull, rena trasor e. dyl., och sådant stoppas 
även emellan buteljerna. Kallt vatten påslås i så
dan myckenhet att det står över korkarna och kit
teln ställes över frisk eld, så vattnet raskt bringas 
till kokning, vilken sedan fortsättes V/2 tim. (för 
halvbuteljer). Efter slutad kokning upptages bu
teljerna genast och avkyles så fort ske kan ; dock 
aktas de för drag eller direkt kyla — t. ex. kallt 
vatten — då de gärna spricka. De hartsas omedel
bart efter upptagningen ur vattnet, och efter nå
gon timme nedbäras de i g od källare. 

Obs.! Intet vatten får användas, enär detta — åt
minstone förr — ansågs att efter en tid försämra 
ärterna; däremot brukade mången tillika med sock
ret och ättikan hälla i msk. smält smör eller oliv
olja överst. Att vattnet under kokningen skulle stå 
över korkarna, ansågs ej alltid nödvändigt, dock 
var man noga att korkarna så snart som möjligt 
hartsades. 

IDUNS KÖKS ALMAN ACK. 

(16—22 juli.) 

SÖNDAG. Frukost: Biffar av sammanhackat 
kalv- och fläskkött, potatis, smör, bröd, rädisor, 
kaffe eller te, vetebröd. — Middag: Snäckor med 
kantarcll- och fiskstuvning; kalvkyckling m ed gurk-
sallad, potatis och legymer; jordgubbar och grädde; 

MÅNDAG. Frukost: Löskokta ägg, smör, ost, 
rädisor, bröd; kaffe eller te. — Middag: Spicken 
skinka med stuvade sockerärter och färsk potatis; 
blåbärssoppa med uppstjälpt klimp. 

TISDAG. Frukost: Fattiga riddare med sylt; 
smör, ost, bröd, kaffe eller te. — Middag: Fisk-
gratin (med nykokt färsk potatis) ; filbunke. 

ONSDAG. Frukost: Sillsås med färsk potatis; 
smör, bröd, rädisor; kaffe eller te. — Middag: 
Köttbullar med nykokt potatis; grönsallad; saft
kräm med mjölk. 

TORSDAG. Frukost: Kalvsylta med rödbetssal-
lad och potatis; smör, bröd, kaffe eller te. — Mid
dag: Färsk spritärtsoppa; enkel blåbärspaj med vis
pad grädde. 

FREDAG. Frukost: Stekt fläsk med potatis; 
smör, rädisor, bröd, kaffe eller te. — Middag: 
Stekta rödspottor med potatis och gurksallad; röd-
gröt med vispad grädde. 

RECEPT : 

(Eftertryck förb judes.) 

Snäckor med fisk- och kantarellstuvning. Deg: 
300 gr. mjöl, 150 gr. smör, % tsk. salt, ^ tsk. soc
ker, i del. vatten, 2—3 msk. grädde, 1 äggula. — 
Stuvning: i l/2 lit. iärska kantareller, omkr. *4 ht. 
rester av kokt eller stekt fisk, 2 msk. smör, 4 msk. 
mjöl, 2 del. buljong, 4 del. gräddmjölk, salt, soc
ker, vitpeppar. 

Mjölet siktas på bakbordet, socker och salt iblan
das, och smöret fördelas i flockar. Blandningen 
arbetas med fingerspetsarna tills den är finsmulig, 
då äggulan, vattnet och grädden hastigt inarbetas. 
Degen får vila på kallt ställe en stund. Den utkav-
las i l/i cm:s tjocklek och härmed beklädes baksi
dan av natursnäckor. Dessa ställas med den deg-
beklädda s idan uppåt på en plåt och gräddas i god 
ugnsvärme. När snäckorna äro rostgula, uttagas de 
och efter en kort stund avlyftas de. 

Kanlarellerna rensas lätt. (Skivorna få sitta kvar 
enär denna svamp sällan angripes av insekter.) De 
sköljas väl och skäras ej allt för fint, varefter de 
läggas i en kastrull, i vilken smöret har brynts. 
Kantarellerna få nu koka tills s möret är klart, vil
ket drar ganska lång tid (omkr. Y\ t im.), enär svam
pen är mycket vattenrik. När ej längre någon fuk
tighet synes i pannan och smöret är som en olja, 
påströs mjölet och alltsammans omröres väl. Bul
jongen och gräddmjölkcn påspädes småningom och 
den vispade äggulan iblandas. Det från ben väl be
friade fiskresterna iläggas och stuvningen avsma
kas med kryddor. Mördegssnäckorna värmas lätt 
och bredvid varandra på ett fat, samt fyllas med 
den varma stuvningen, som fördelas lika i alla. 
Serveras genast. 

Obs.! Finnes ej buljong kan tunn grädde i stäl
let användas, i detta fall tillsättes Vz tsk. god kött
extrakt. 

Fisk gratin (för 6 pers.). — il/2 kg. gädda eller 
kolja, i/ msk. ättika. — Stuvningssås: 2 msk. 
smör, 6 msk. mjöl, 5—6 del. fiskspad, 4—5 ägg, 
salt, socker, vitpeppar, riven ost. — Till fatet: 1 
msk. smör. Fisken urtages, fläkes i filéer och be
frias från skinn, ben och fenor. Filéerna ingnidas 
med ättikan och saltet och få ligga 1 tim. De av
torkas noga och läggas på ett tjockt smörbestruket 
eldfast fat och över fisken lägges ett smörat pap
per. Vid kanten hälles 3—4 msk. vatten. Fatet in
föres i god ugn, där fisken får nätt och jämt bliva 
färdigkokt. — På de sköljda fiskhuvudena, rygg-
benen och fenorna slås 1 liter vatten, salt tillsättes, 
och därpå kokas fiskspad. — För stuvningen fräsas 
smöret och mjölet 3 min., av det silade spadet, plus 
det som är på fiskfatet, påspädes så mycket att 
det blir en tjock simmig sås, som får koka 4—5 
min. När såsen avsvalnat, tillsättas äggulorna en i 
sänder, och stuvningen avsmakas med salt, socker, 
och vitpeppar. Äggvitorna slås till hårt skum och 
nedröras försiktigt. Stuvningen, som bör vara sta
dig, bredes helt över fisken, riven ost strös över 
och fatet införes i god ugnsvärme. När gratinen 
fått rostgul färg, eller efter c:a 20—25 min., är 
anrättningen i'.rdig 

Uppstjälpt klimp till blåbärssoppa (för 6 pers.). 
— V/2 msk. smör, 5 msk. mjöl, 4 à 4̂  del. mjölk, 
i msk. socker, 20 s t. sötmandlar, i ägg (1 äggula). 
— Till garnering: 10—15 sötmandlar. — Smöret 
och mjölet fräsas och mjölken påspädes smånin
gom, varefter smeten får under vispning koka 7—8 
min. Sockret, den skållade, stötta mandeln och det 
uppvispade ägget iblandas, och smeten får under 
vispning sjuda, men ej koka, tills den är lagom 
tjock. Den hälles i vattensköljd form eller spilkum 
och får kallna. Uppstjälpes på fat eller tallrik och 
beströs med finhackad mandel eller ock med riven 
kokos. 

i  R  U M  F  O  R  D  B  A  K  P  U  L  V  E  R  ;  
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i  Bakar hastigt, misslyckas aldrig. ^Tee
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Olijmpieion. 

Detalj från Parthenon. 

Del au Parthenon frisen: Poseidon, Dionysos och Demeter. 

D E N .  A V  H U G O  W A C H T M E I S T E R  

Rampfrisen på Dionijsosteatern 

X ike temple t 

Pallas 
Athenemi- \ 

niatijr i 
museet. i 

Gravvård. 

FRÄN OLJOBERGET FLÖDADE EN 
gång ut över världen det kärlekens bud, 
som kom att befrukta i varje fall västerns 
hela andliga liv. Från Akropolis tempel
borg mottog detta samma liv impulsen av 
skönhetsdyrkan och förnuftsodling. 

Det hade nu förunnats mig lyckan att 
från båda dessa världshistoriska punkter 
erfara de oförgätliga intryck, som historiens 
själ i sammanhang med den mest storslag
na natur förmår skänka. Ty den historiska 
betydelsen som vidlåder dessa ställen mot
svaras av en rent yttre men icke desto 
mindre andligt väckande storhet, som ej kan 
underlåta att gripa även, kyliga sinnen. 

Vitt skilda till karaktär och stämning 
kunna de dock ur topografisk synpunkt 
i någon liten mån jämföras. 

Från båda höjderna skådar man ut över 
en stad i fågelperspektiv, i båda fallen över 
en stad, som blivit focus för en hel världs 
andliga liv, låt vara ett kristet och ett 
hedniskt folks. 

Från Oljoberget vidgar sig blicken över 
kala berg för att i fjärran stanna vid en 
ljusstrimma i djupet — Döda havet. 

Även Akropolis behärskar kala berg och 
slätter, som sjunka ner i Salamis solbelysta 
bukt. Och dock vilken skillnad! 

Oljoberget försänker sinnet i sträng as
ketisk kontemplation. På Akropolis lever. 

ännu, förstörelsen till 
trots, skönhetsglädjen 
och den underliggande 
världen synes full av liv och utveckling 
— låt vara att skenet i viss mån bedrager. 

Besvikelse blir ofta lönen för strävan 
att nå ett mål, om vilket man på grund 
av auktoritetstro gjort sig stora förvänt
ningar. 

Akropolis kan ej skänka besvikelse. Det 
absolut sköna griper det mest okultiverade 
sinne. Även den mest klenmodiga män
niskosjäl ryckes upp inför tanken: det är 
dock människor som skapat detta. 

Redan från havet, när ångaren nalkas 
Pirœus, upprullar sig långt inåt land ge
nom de blå töckenslöjorna ett för nykom
lingen nästan oförklarligt panorama, ett 
förvirrat system av byggnader, dominerat 
av två oproportionerliga jättestoder: Akro
polis och Lykabettos. 

• Mellan dessa fristående två bergskäglor 
vilar staden Athen. 

Även det moderna Athen är en vacker 
stad, och inom sig gömmer även det många 
antika skatter, men det är Akropolis som 
fascinerar, som sätter tankar och fantasi 
i rörelse, som genast drar till sig besö
karen, vare sig han föredrar att arbeta 
sig upp genom de gamla stadsdel^na eller 
att följa den så att säga officiella vägen 

Stadion i Athen. 

med utgångspunkt från den vackra plat
sen kring Zappion. 

Redan här blir sinnet stämt i den rätta 
tonarten genom anblicken av Olympieion 
— Jupitertemplet — av vars 107 gigan
tiska kolonner 15 ännu stå upprätta, un
der det några ligga i relativt oskadat skick 
kullvräkta, men de flesta på sin tid förts 
till turkarnes kalkbrännerier. 

Templet är snarare romerskt, då det slut
fördes av Hadrianus, som ville efterlämna 
ett bestående verk, mäktigt nog att tävla 
med Parthenon. Naturligtvis lyckades han 
ej. Själva belägenheten, huru vacker den 
än är, omöjliggjorde ju all tävlan. För att nå 
sitt mål tycks han ha tillgripit, vad man 
senare tillvitar preussarne, stora braskande 
dimensioner i avsikt att imponera. 

Imponerad erkänner jag också gärna att 
jag blev. 

Dessa svindlande, överstora marmorpe
lare i svag egendomlig guldglans, som kun
na placeras som ramar kring oförlikneliga 
tavlor: Akropolisklippan, eller slätten med 
havet eller det cypressomgivna Stadion, 
slogo mig med blind beundran. 

Var det möjligt att Parthenon kunde 
verka mera både skönt och mäktigt? 
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Relativt obetydlig rent av ful syntes mig 
den i närheten befintliga Hadriani triumf
båge med för mig stackars barbar utan 
Baedekers hjälp oläsliga inskrifter. 

Innan vi följa den stora boulevarden upp 
till Akropolis, vika vi in på en liten tvär
gata för att beskåda Lysikrates choragiska 
monument, ett litet cirkelrunt tempel rest 
till åminnelse eller snarare såsom ett pris 
för någon seger i en dionysisk tävlan — 
i detta fall körsång för unga gossar. 

Temlet är av den allra största kultur
historiska betydelse, då det är det älsta 
existerande monument i korintisk stil, är 
i f ullständigt oskadat skick bevarat och för
sett med inskriptioner, som i a llo klarlägga 
dess tillkomst. 

Att detsamma kunnat oskadat bevaras 
har berott därpå, att det länge och väl 
tjänstgjorde som bibliotek till ett franskt 
kapucinerkloster. 

Mina reflektioner som lekman tedde sig 
som så, att monumentet påminde om en 
gammaldags stadsbrunn och att kapuciner-
na måtte haft ytterligt få böcker för att 
rymma dem i detta bibliotek. 

I en värdigare sinnesstämning nalkades 
jag Dionysosteatern vid Akropolis fot. 

Sättande mig i en av marmorfåtöljerna, 
vilka å de båda främsta amfiteaterrader-
na äro tämligen väl bevarade, försjönk jag 
i forntidsdrömmar inför dei> vackra skulp
terade rampfrisen. 

Här kände jag forntiden leka. Här hade 
det förefallit mig naturligt, om hellenernas 
plastiska gestalter börjat röra sig. 

Jag ville kunna avläsa fåtöljernas in
skriptioner, eller de många marmorsock-
larnes, för att veta vilka högtställda åskå
dare de förra skulle mottaga, vilka littera
turens stormän de senare skulle bära. 

Men denna yttre kunskap behövdes ej. 
Så gripen av det förflutna har jag al

drig blivit som på denna plats. 
Må man då ej undra över mina känslor, 

när jag några dagar senare, i sällskap med 
en ung amerikan besökte teatern och efter 
några mer eller mindre vältaliga uttryck 
om det häpnadsväckande i tanken att här, 
just här, Sofokles, Euripides och Aristofanes 
framförde sina odödliga verk, möttes av 
frågan: »Was it an opera?» 

Jag svalde häpnaden och kunde upp
lysa mannen, att något högre upp på slutt
ningen ligger en mindre teater — Herodes 
Atticus Odeon — som synes varit avsedd 
för musikaliska och lyriska prestationer. 

Den anses ha varit utsatt för en här
jande eldsvåda, varigenom den marmorbe
klädnad spolierats, som ger Dionysostea
tern dess sken av verklighet. 

Samme amerikan förvånade mig vid in
trädet å Akropolisområdet med frågan: 
»Is this a very ancient place? Has it an 
old story?» 

Och på mitt jakande svar: »Tell me 
a little of that.» 

Det må ursäktas mig att jag ej fann mig 
hågad att avbörda mig ett kompendium 
i grekisk historia! Och denna amerikan 
uppträdde dock som gentleman, bodde på 
ett förstklassigt hotell. 

Lyckligtvis hade jag ej honom i säll
skap, då jag första gången trädde in ge
nom Porte Beulée (efter den franske arkeo
logen) och stod inför världens stoltaste ar
kitektoniska monument — västerns i alla 
händelser. Jag har hört dem som förfäJkta, 
att Taj Mahal i Indien är människoan
dens mest upphöjda byggnadsskapelse. 

Jag vill vara fåordig beträffande de rent 
arkitektoniska detaljerna. Jag förstår dem 
ej. För den direkta skönheten i Propy-
léemas pelareportal — den största bäst 
bevarade profanbyggnad från grekernas tid 
— stod jag tämligen främmande. 

Tveka ej i valet av tvål 
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Kraftmedlet  
för barn och vuxna i alla åldrar. 

AKtiengeseiischaft Hommel's Haematogen, Zürich. 
Generalagenter för S verige: 

Apotekarnes Droghandels Aktiebolag, Göteborg o. Stockholm 

Vid a l lmän s \7agb«t ,  
n«rOosi l? t ,  överans t räng

ning och sömnlöshet6 \»  

A. B. PHARMACIA. Stockholm 
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En detalj som förvånade mig var den 
branta, med den för människofotens längd 
otillräckligt breda steg försedda trappa, 
som leder upp genom den praktfulla pelar
hallen. 

Trappan är ju omisskänneligen antik men 
omöjliggjorde påtagligen de triumftåg med 
ryttare och åkdon, som dock faktiskt vid 
de panatheniensiska festerna förekommo. 
Förklaringen få de lärde ge! 

Till höger flankeras Propyléerna av 
Nikes tempel, segertemplet, en enaståen
de liten arkitektonisk juvel över lodrätt 
stup. Tyvärr har det lilla templet ej i 
egentlig mening ridit ut tidens stormar. 

Det revs på sin tid av turkarna, som 
överflyttade materialet till sina bastioner. 
Arkeologerna ha sedermera av det auten
tiska materialet återuppfört det med in
fogande av friserna, undantagandes dock 
tre fyra som stulits till British Museum och 
ersatts med gipskopior. Den mellan ett 
par kolonner, under en grupp av den un
derbara frisen infogade, marmorbänken 
blev min älsklingsplats på Akropolis. Fa
scinerad återvände jag gång efter annan 
till denna stilla lugna vrå, dominerande 
den väldiga tavlan av Ättikas slätt och 
hav. Här mötte mig något av antikens ro. 

Men Nikes tempel anses ju blott vara 
en detalj. Överst på höjden reser sig Par
thenon, Fidias mästerverk. 

Jag vill ej neka till att jag, ett ovär
digt nutidsbarn, finner en viss enformig
het i de grekiska templens konstruktion. 

Så exempelvis beträffande Theseion där 
nere i staden, det till våra dagar bäst be
varade av alla grekiska tempel. Jag har 
ju också sett templen i Paestum, Segesta 
och Girgenti. Ädelt proportionella, stor
slagna — men kalla. 

Men här tappade jag huvudet. Här blev 
det storslagna stort. Jag råkade nästan i 
andnöd. Varför? Det kan jag ej säga. 
Konstvetenskapsmännen antyda, att det be
ror på proportionerna, på kolonnernas sär
egna noga utbrytning, som bryter stelhe
ten, och främst av allt på frisen, ett sann
skyldigt underverk. 

Oförstående ställde jag mig emellertid till 
den pietet, som jag förmodar är motivet till, 
att en hel del av kolonnerna ligga kull-
vräkta utan att resas, ehuru de så-att säga 
avskurna i regelbundna cirkelsegment, äro 
fullt bevarade. 

Jag kan ej finna eller snarare ej inse, 
varför ett återuppbyggande av det befint
liga materialet på det historiskt givna fun-
damentet skulle visa brist på pietet. 

Att överhuvudtaget kolonnerna skola 
ligga raserade på detta sätt är däremot ett 
bevis på mänsklighetens bristande pietet, 
och vad värre är, mänskligheten represen
teras ej av turkar och barbarer utan av de 
högt konstbildade venezianerna. Turkarna 
omvandlade väl Parthenon till en moské, 
byggde in såväl detta som övriga helge
domar i ett bråte av fästen, murar och 
kojor — Erekteion blev harem, men stom
men fanns kvar. Det blev venezianerna för

behållet att hedra sig genom bombardemang-
av tempelborgen. 

Förstörelsen är dock knappt så stor, som 
jag i f antasien föreställt mig. 

Det som närmast ger en bild av öde-
läggelse, rent av ödemark, är själva ter
rängen — rena, rama klipphällarne, i vilka 
det förefaller, som om blekingska stenhug
gare farit fram och hackat här och var. 

Inför detta står jag åter undrande och 
spörjande. Man vet att det antika tempel
området var plant och prytt av otaliga sta
tyer och små helgedomar (inom parentes, 
jag tror att tavlan är större och ädlare 
utan detta i guld och färger lysande krims
krams). Men vore det nu pietetslöst att 
åter jämna denna anskrämliga stenöken ge
nom att fylla de värsta håligheterna och 
med fyllnadsjord skapa gräsmattor, eller 
låt vara blott grusplaner? 

Någon risk att genom fyllnadsmaterial 
begrava fyndställen förefinnes ju ej beträf
fande stenhällarne. 

Något lägre, ungefär parallellt med Par
thenon, inriktat mot staden ligger Erek
teion, tempelbyggnad även det, men av 
fullständigt olikartad natur. 

Parthenon reser sig som sig bör över både 
stad, land och hav. Här tronade ju Fidias 
enligt traditionen underbara Pallas Athena, 
skapad i det dyrbarast, tänkbara material. 
I muséet finns emellertid en samtida repro
duktion i miniatyr och i marmor av denna 
staty, men sannerligen jag fann den vacker : 
själlös, överlastad av draperier, rustning och 

iCRÊMEdeCHOLEPALMiNEivinggrons Xttiksprit 
:  Ant isept iska hudmedel ,  säljes â apotek, av parfym-, s peceri-, sy- \ H^likatPss 
i behörs- och färghandlare, perukmakare m. fl. i tuber à Kr.' l.- och 60 öre. : ar syrestark och aromatisk. Gor det inlagda tlH en del il 
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Tråkiga gäster 
bli glada och trevliga om de bjudas på 

Tomtens L ATMANSKAKOR 
Av eit paket bakas på eri k vart 

18 stycken utmärkt trevliga kakor. 

Förtjusande nyhet. Fås överallt. 

m 

Av SANGALLA the 
rekommendera vi våra kända märken 

"P E K O E S O U C Ii O N G" 

"IMPERIAL", "ORDINARY" 

i originalförpackningar. 

PERCY E LUCK & Co. 
Illllltllllllltll 

iv ungarna smörgasar~ 
svenska folkel? nyttiga ock bekväma husmanskost!'Men 
slösa inte bort pengar på dyrbart smör ulan giv dem. 
vad som är lika bra,men betydligt billigare. Kort ock gott: 

G I V  D E M  "BÄSTA-VÄXT" 

Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande 

Pension i 

ALLMÄNNA ÅNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Grundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid denna tidning bör åboropas. 

' • STORKYRKOBRINKEN 11 - STOCKHOLM ————— 

NESTLÉ'S BARNMJÖL 
användes av alla mödrar, som vilja se sina barn 
friska, frodiga och välmående. Detta närings-
och uppfödningsmedel, som är lättsmält, g ott och 
billigt, är absolut tillförlitligt i synn erhet vid den 
kritiska avvänjningstiden. Nestlés barnmjöl är 
även ett förträffligt och kraftgivande födoämne 
för barn i alla åldrar, mag- och tarmlidande samt 

åldringar. 

J \ A \ \ I C \  
A 

HH8EK 
MEN DE MÅSTE VARA MOGNA*" 

Recept  grat is!  
Tillskriv 

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

bjäfs. Konsthistorikerna lugna mig med 
att kopian är misslyckad. Jag hoppas de 

veta det. 
Erekteions förnämsta prydnad är en liten 

utbyggnad — Karyatidernas tribun — vars 
tak uppbäres av sex unga kvinnogestalter, 
som lätt och graciöst utan att låta sig ner
tyngas fullgöra sitt värv. 

En av bilderna har stulits av lord Elgin 
till England och ersatts med en kopia. 

Akropolis döljer även ett museum, ett 
tarvligt skjul, vilket dock intet betyder, då 
det ligger diskret nergrävt och ej på något 
sätt ingriper i helhetsintrycket. 

Muséets förnämsta rikedomar tillhöra den 
arkaistiska grekiska konsten, som ej är så 
lätt tillgänglig för vanliga dödliga — om 
man än gör sitt bästa för att numera vänja 
oss vid något liknande. Närmast vår upp
fattning bland dessa står en serie unga kvin
nor omsorgsfullt draperade och förunderligt 
koafferade. 

De ha sin egen historia. Vid persernas 
infall 420 f. Kr. förstördes en stor del av 
Akropolis konstskatter. Ifrågavarande kvin
nobilder nöjde man sig med att med yxa och 
hammare ge åtskilliga ärr. Då grekerna 
återvände visste de ej hur de borde för
hålla sig till dessa skändade gudomlighets
bilder. De togo sig för att begrava dem. 

År 1886 — en dag då för övrigt kung 
Georg var uppe och tog sig en morgonpro
menad på Akropolis — anropades han av 
några arkeologiska grävningsarbetare. 

De hade funnit graven där de tolv kvinn
liga gudomligheterna — coréerna — lågo 
förvarade. 

Nedanför Akropolis väl förskansade i be
drövliga stadskvarter ligga i ett samman
hang åtskilliga fornminnen, vilka allt efter 
besökarens historiska och arkeologiska lägg
ning mer eller mindre imponera och intres
sera. 

Så exempelvis Hadriani bibliotek, en stor 
klumpig byggnad utan konstnärligt värde. 
Vindarnes torn, ett väl bibehållet åttasi-
digt monument med fris. Byggnaden lär 
i själva verket ha varit ett hydrauliskt ur. 
Reservoir och ledningar ligga ännu klara, 
men jag förstod ej mekaniken. 

Vindarnas torn dominerar ett nyligen ur-
gräft torg sedan romerska tiden, till vil
ket leder »Agorans port», några vackra do-
riska kolonner. 

Ej långt härifrån ligger dels A t ta li 
Stoa även detta rester av ett magnifikt 
marknadstorg, dels det förut omnämnda, 
av tidens skiften oberörda, Thesei tempel 
och dels de magra lämningarna av den stora 
Agoran, Athens förnämligaste offentliga 
plats något motsvarande Romas Forum. 

Vida djupare intryck på mig än allt detta 
med dess av mig endast med svårighet 
avläsbara minnen gjorde dock begravnings
platsen framför Athens »stadsport» Dipy-
lon. 

Här erfar man åter ett av dessa starka 
intryck av sammanhanget mellan nutid och 
forntid, av samkänsla med dessa skuggor, 
som i historien — för att ej tala om Bas-
deker — lätt bli endast ett begrepp. 

Men här som mångenstädes i G rekland 
harmades jag över vederbörandes bristande 
förmåga — eller är det kanske arkeologiskt 
icke viljande att genom yttre estetiska medel 
stärka detta intryck, att av minnet göra en 
stämningsfull tavla. Begravningsplatsen be
gränsas av tre livligt trafikerade, övernatur
ligt dammiga landsvägar men avslutas å 
den-fjärde sidan med Dipylonentréens gan
ska storartade rester. 

Endast genom att plantera de i Grekland 
oerhört snabbvuxna cypresserna längs mu
rarna skulle en relativ stillhet och avskildhet 
vinnas åt denna minnets helgedom, som nu 

Aug. Försters 
Flyglar och Planinon 

II Irschs Planomagasln. 
CEDERGREN & MÖLLER 

Regeringsgatan 26, Stockholm 

BM/LNSMOTOIIN 

JJRCMMFDESW 

hävdar fortfarande 
si't anseende såsom 
marknadens främsta 

utombordsmotor. 

Ptis från kr. 475;—. 

cJIttiel olacjet̂ JJrcfimedes 
> Sundbyberg & 

Jiurra! 
Jfu liar mamma 
ivûttat min klän
ning med. 

Gummans Flingor« 

Förståndig och behaglig slemlös
ning vid katarrer, bronkit, influ
ensa (förkylning), astma, kramp
hosta, rethosa, etc. vinnes snab
bast och effektivast genom iung-
medlet 

T U S S I N  
— Lagligt skyddat — 

Då naturen själv i och för för
drivande av akuta sjukdomar be
gagnar sig av kroppens utsöndrin
gar, så måste varje tillvägagående, 
som understöder naturen, med 
nödvändighet bidraga till sjukdo
mens botande. 

Självklart är det fördelaktigare 
och större utsikt till bot att av
lägsna det sjuka slemmet än att 
innestänga det. 

Tussin, välbeprövat sedan 20 år, 
är enkelt, naturligt och välgöran
de, rensar lungor och luftrör, då 
exempelvis e tt segt slem sätter sig 
fast i lungan, som försvagats ge
nom långvarig hosta. — Bruksan
visning medföljer. 

Pris: S kr. Räcker en månad. 
14:e upplagan (70—75 tusendet) 

av broschyren "Om Tussin" sän
des jämte prospekt gratis på be
gäran. 

"H. den 24.2.21. Jag har 
haft en ovärderlig nytta av Tus
sin och vill aldrig vara den för
utan. Har erfarit så glädjande 
resultat att jag ingen gång för
ut gjort liknande — och jag har 
likväl använt mänga slag under 
min sjukdom. Rekommenderar 
den till alla, jag tycker vara i 
behov av effektivt hostmedel, och 
önskar bara att den vore att till
gå å sanatorierna. Vad lindring 
det vore att erhålla i stället för 
den eviga Rosén och codein, som 
bjudes vid alla tillfällen och om
ständigheter. Med högaktning 

S. D." 
Originalbrevet 

till förestående 
utdrag har före-
tetts mig, betygar 

Stockholm den 
6 juli 1921. 

Ex officio: 
Uno Oldenburg, 
Notarius Publicus 

Fru HEDVIG LINDHOLM. 
Upplandsgatan 68, Stockholm. 
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Världsmärket bland fickur. 
6,000,000 Omega-ur i bruk. 

Försilvra självl 
Louis, med 2 guldmedaljer, prisb. 

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

nö^ErrcKTW 
v/feprro-

u öc o  
B O R Â3 

4  O R I O N  
Garantimärket på yppersta Fickur 

Bese prov hos Urmakaren! 

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

hos 

,J könfärg er i & J\em. 
(Jvättanstalt, Göteborg 

KUNGL: HOVLEVERANTÖR 

KRYMPER 

EJ YLLE 

mw 
CMRISTJANSTAD 

GÖTEBORO 

profaneras av samumliknande dammskyar 
och ett aldrig sinande larm. 

Ville man därtill anlägga en och annan 
gång och plantera en och annan rosenbuske, 
bleve verkan än starkare, men det vore väl 
för mycket begärt. När allt kommer om
kring, så är det kanske både här och där 
om ekonomin det rör sig. 

Redan som det är, måste man i vemods-
full beundran stanna inför de många vackra 
gravvårdar, som bevara de dödas minne — 
flertalet ha hamnat i muséets skyddande 
vård. 

Aldrig har väl i konsten dödstanken fått 
ett mera harmoniskt uttryck. Jämför den 
stilla, resignerade sorg som här återges, den 
enkla och dock talande grupperingen med 
de braskande skulpturer, som möta i alla 
nutida italienska kyrkogårdar, och vilka, 
med all teknisk skicklighet, gå till sådan 
överdrift vid affekternas återgivande att 
de stundom tangera det komiska. 

Men som sagt mycket av denna konst 
återfinnes numera i det storartade arkeo
logiska museet beläget i en helt annan stads
del. 

Vare det långt från mig att här komma 
med en redogörelse för vad som i detta för
varas. En genomsnittsmänniska erfar natur
ligtvis här ej samma konstnjutning som ex
empelvis i vatikanska museet i Rom. Konst
föremålen — skulpturerna — äro i allmän
het vida mer skadade av tid och våld, och 
tillhöra mest de arkaistiska perioderna. 

Men jag erkänner att mina förväntningar 
överträffades inför de ej få storverk, som 
direkt slå fantasien genom den lugna antika 
storheten. Exempelvis: Hermes från An
dros, Efeb från Anticythera, gallisk krigare, 
Pan och Venus, knäfallande brottare m. fl. 

Jag föreställer mig dock att muséets 
tyngdpunkt ligger i de förhistoriska kultur
föremålen, Tanagrapjäserna, de rent fan
tastiskt många i tre salar förvarade må
lade vaserna och icke minst en del större 
guldpjäser, om vilkas ursprung intet fanns 
i Baedeker att inhämta, sannolikt Mykene-
fynd. 

• Jag märker nu att jag glömt det mest 
aktuella av Athens alla fornminnen, det som 
hos Stockholms manliga befolkning främst 
skulle tilldraga sig intresset — Stadion. 

Beläget nära Zappion, har man därifrån 
en bedårande utsikt. Själva det väldiga 
marmorkomplexet — nästan otillbörligt vitt 
— verkar ju överväldigande men snarare 
besynnerligt än vackert. 

Vid dimensionsjämförelse försvinner vårt 
svenska Stadion där bredvid, men torde i 
fråga om praktiska anordningar stå vida 
före. Jag kan helt enkelt icke föreställa 
mig huru de 40,000 åskådarna på en gång 
kunna utrymma platsen genom den enda, 
visserligen genom fyra, fem sidobelägna 
portaler ordnade utgången. 

Var de stackars sportmännen hålla till 
för omklädnad och vila förefaller likale
des obegripligt. 

Men elektriserande måtte det vara att se 
den gigantiska skådeplatsen fylld av en 
entusiastisk folkmassa, vore denna blott ock
så antikt plastisk. 

Lyckligtvis synes ännu ej — åtminstone 
i vardagslag — fotbollen ha erövrat terrän
gen. Jag erkänner att jag i mina antik
drömmar på bänken vid Niketemplet uppe 
på Akropolis skulle blivit betänkligt störd 
och på ett brutalt sätt återförflyttats till verk
ligheten, om Stockholm-Stadions fräna sön
dagstjut där esomoftast trängt upp. 

L å t  e j  h år e t  f a l l a !  
Friskt och kraftigt hår är en av naturens vackraste gå

vor. Men liksom an dra naturens gåvor måste även hå
ret vårdas väl f ör att bibehålla sin friskhet och glans En
dast en omsorgsfull v ård och regelbunden behandling med 
lämpligt hårmedel Kan föreKomma håravfall, mjäll m. m 
En känd svensk läkare, som sedan många år studerat 
speciellt hårsjukdomar, har undersökt F. Paulis Azymol-
Stimulus och konstaterar att detta medel icke blott mot
verkar hårets avfallande utan även befordrar dess återväxt. 
Varför då i onödan låta håret glesna och falla av? Var
för ej försöka med detta gamla välkända av läkare rekom
menderade medel? Köp redan i dag en flaska. De finnas 
överallt i hel- och halvflaskor, "med fett" och "utan fett". 

F. Pauli'S 

A Z  Y M O L - S T I M  U L U S  

Dd a l la  husmödrar  erkänna  a t t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör höi

det aldrig saknas i något hem. 

Keisar-gorax 
Det bästa toalettmedlet 

Se ULL att \ 
Ni får 

Kalmar Vapen, 
Högsta kvalité kärnmjöl j 
Kalmar Angkvarns A.-B. 

gottgör A 

Deposi t ions-  & Kap ita lräkning 

Högsta gällande ränta 
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Emaljeradö 
Gntfsr , 

StfarKasï ocKvackrasf. 
«ÎOCKHOli^'^^^-'cÔTEBORG DROnumeoAJ^» nunior- AUÛASINSC^J.34 

KOCKUMS «1ERNVERK,KALLINGS 

solo Mrri 
<aJ» 

A B. MAIMÖ 

KArrr kompani 

•pi 1 far beställas eller köpas billigast fr. 
4 111111 oss. Begär vår illustr. priskur. 

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

PARFyAlEBI 
FLORA 
GEFLE 

GXlf̂ > 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

Jag är 31 år gammal och se
dan 4 år tillbaka bekant med en 
man, som är 52 år . Under första 
åren av vår bekantskap förstod 
jag mycket väl att han ej menade 
att vilja gifta sig med mig, men 
jag mottog gärna hans bjudnin
gar till kon serter, teatrar och små 
middagar på restaurant, samt till
sammans med en av mina systrar 
resor till skärgården. Han har 
förut varit gift, men är skild se
dan 1917. Har ofta betonat, att 
han ej komme att gifta om sig. 
Men under sista året har jag bå
de känt och förstått att han hy
ser varma känslor för mig. Och 
då jag för några dagar sedan 
sade honom, att jag funderar på 
att bosätta mig i Wien, såg jag 
huru ledsen han blev, han sade 
mig då, att han är djupt fästad 
vid mig och att han, om hans 
ekonomi hade tillåtit det (han är 
grosshandlare och har det f. n. 
mycket svårt) skulle han ej tve
kat att göra mig ett förslag. Vil
ket förslag sade han ej, men jag 
kan väl knappast missförstå ho
nom. Jag älskar honom oändligt 
högt. Hittills är allt gott och väl, 
men så kommer ett men : Jag har 
för många år sen varit förlovad 
och fic k med min dåvarande fäst
man ett barn. 

Vad skall jag nu göra? Inte 
kan jag tillfoga honom en sådan 
sorg att helt brutalt tala 0111 sa
ken, och gifta mig med honom 
utan att han får veta min hem
lighet, det är inte tänkbart; det 
är jag för hederlig för att kunna. 
Skall jag utan vidare säga ho
nom, att jag ej längre önskar 
hans sällskap? Jag tycker jag är 
utan skuld, ty han har, som sagt, 
ofta betonat, att han säkerligen ej 
komme att gifta om sig, och då 
har jag varit trygg. Eljest har 
jag allt sedan olyckan hände mig 
varit rädd för männens närman
de, ty jag vill ej riskera att be
höva tala o m för någon min hem
ska hemlighet. Mannen ifråga är 
god och ädel, men säkerligen 
skulle han ändå ej vilja till hus
tru taga en flicka med fläckad 
ära. Det värsta är, att han tror 
mig om så oändligt mycket gott 
och det gör saken sjufallt värre. 

Innerligt tacksam för ett råd i 
ovanstående kinkiga situation vo
re "M. D. D." 

FRÅGOR OC H S VAR 

Fråga. Vart bör jag vända mig 
för att få utförlig beskrivning på 
Argentina, dess folk, författning, 
industri och klimat? Vidare om 
mynt och levnadsomkostnader 
jämfört med våra svenska? Kan 
det vara risk att medtaga i-årigt 
barn dit ut, för klimatets skull? 
Vilket språk talas mest där, kan 
man reda sig med engelska? 
Tacksam för svar snarast möjligt 
till "Ung mor". 

Svar. Vänd er direkt till Ar
gentinska konsulatet, Ynglingaga
tan 13. Där får ni emellertid en
dast torra men exakta fakta, av 
vilka ni möjligen kan få någon 
ledning. För egen del avråda vi 
er från att företaga den långa 
färden med ett så litet barn, detta 
i händelse ni ämnar resa utan 
make eller något annat pålitligt 
stöd. — För ett par årtionden ta
lades uteslutande spanska; nu 
säga personer, som komma där
ifrån, att man gott reder sig m ed 
engelska. Befolkningen talar 
emellertid spanska. 
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CHOKOLADER * 
Överdådigt delikata 

T ä n k  a l l t i d  p ä  
N O R M A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegnérgatan 23. — Odengatan 41. 

erh. vår fullständiga illustr. provkollek-
tion o. prisk. Skriv i dag. Högfina 
kvahtcer och ytterst låga priser. Full 
ombytesrätt lämnas. Fraktfritt över 
hela Sverige. God inko mst erliålles ge-
nom att försälja våra omtycka tvålar. 

FRANSKA TVÅLIMPORTEN, Borås 
Bästa inköpskälla. Direkt, utan mellan

händer. 

M. ZADIG1 
DEPILATORIA 

ett säkert verkande, oskadligt 
medel för att borttaga gene

rande h&rvftxt. 

S  ä  l  j  e  s  ö v e r a l l t .  

H .  Z A D I G  -  M a l m ö  
H. M. Ko nungens Hovleverantör 

N E D E R L A G  
i Stockholm, R egeringsgatan 13, 
i Göteborg, Kronhusgatan 22. 

OTTOMANER 
Förmånliga betalningsvillkor. 

THORWALO OLSEN, Blecktornsgränd B, S tockholm 
Allm. Tel. Söder 985 1. 

VARFÖR 

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

på begäran. 
Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & H omeopatiska In st. 

Hom. läkare. 

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

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

med Stureplan 6). 
STOCKHOLM. 

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

lig taxa.) 

Stor t  u rva l  
av barnsängar, turistsängar, madrasser, 
täcken, filtar, mattor, gardiner. 

Billiga priser. 

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

Stockholm. A. T. öst. 36 73. 

Önskar Ni uppfriska 
Edra kunskaper i engelska 
språket, önskar Ni uppehålla 
dem på ett angenämt och be
kvämt sätt och vill Ni läsa 
engelsk litteratur på orginal-
språket utan att behöva slösa 
bort Er dyrbara tid med att 
leta i lexikon, då måste Ni 
skaffa Eder 

The E nglish-Swedish M agazine 
Ennelsk-Sïenska Tidskriften) 

Detta magasin utgives på en
gelska med parallell svensk 
översättning under medverkan 
av framstående engelska och 
amerikanska författare jämte 
Ernst Lundquist som över
sättare. 

Lösnummer à 1 kr. till salu övera llt. 

Pren. : Helår 10 kr., halvår 
5:50, på posten, i bokhandel 
och portofritt från tidskriftens 
Red. och Exp. Västerlångga
tan 65, Stockholm. At. 49 46. 
Provnummer sändas portofritt 
på begäran. 

DEN TID A V 
PÅ N YTTFÖDELSE 

inför vilken vår världsdel nu 
slår, måste i främsta namnet 
byggas på de solida egenskaper, 
som sedan hedenhös bibehållit 
sig hos jordens arbetare, skrev 
nyligen en lärd och erfaren man. 
Är Ni intresserad av hithörande 
frågor, läser Ni Vårt Land och 
Folk, B onde förbundets huvud
stadstidning, som tillika är ett 
vaket nyhetsorgan. Prenumere
ra på n ärmaste postkontor eller 
köpjösn:r à io öre hos Press
byråns bud, kolportörer och t id
ningskontor. 

DEN SOM SÖKER 
förbindelse med I&ntbe-

fo,kninSen 

tjänare, köp eller försäljning 
e t c .  a n n o n s e r a r  n u m e r a  i  V å r t  
Land och Folk, som samti
digt har stor spridning och bil
liga annonspriser. Adressera en
dast Vårt Land och Folk, Stock
holm 1. Stå gärna till tjänst 
med prisuppgift. 



Kameror. Förbrukningsartiklar, TU/bebor IDUNS SKÖNHETS 
INSTITUT 

N :r 86. Undertecknad skulle bli 
mer än tacksam om Fru Skön
hetsdoktorn godhetsfullt ville be
svara nedanstående frågor: i) Är 
fettpuder skadligt för hyn? Vill 
ej använda rispuder då hyn därav 
blir för torr. — 2 ) Hur skall man 
rena hyn från pormaskar? Det 
anses ju ej längre bra att be
handla dem med ångbad och där
efter klämma ut dem. — 3) Är 
det nyttigt för huden att rengöra 
den med något toalettvatten, in
nehållande sprit i stället för med 
tvål och vatten? — 4) Hur skall 
man få stora porer mindre? — 
Varav beror rödfläckig och ådrig 
hy ? Lilly. 

För att undvika s. k. pormas
kar måste man hålla huden om
sorgsfullt ren. Tvätta alltså an
siktet varje afton med varmt vat
ten och god tvål, så att porerna 
bli riktigt rena från smuts och 
damm. Doppa en bit vadd i en 
blandning av lika delar citronsaft 
och rosenvatten, varav ni häller 
litet i e n skål, och tvätta över an
siktet utan att sedan torka av det. 
Det verkar sammandragande på 
porerna. Sköter ni ansiktet på 
detta sätt, gör det ingenting om ni 
om morgnarna använder fettpu
der, blott ni avtorkar det mesta 
så att ni ej ser "mjölig" ut. Nå
got s. k. toalettvatten behöver ni 
ej. — De pormaskar som redan 
finnas kan ni om aftonen bestry-
ka med en tunn deg av honung 
och vetemjöl, som får sitta på 
över natten för att mjuka upp 
dem. Följande morgon tvättas de
gen bort med he tt vatten och por
maskarna tryckas ut med i sprit 
eller eau de cologne doppad vadd. 
— 5) Rödfläckig och ådrig hy be
ror av dålig blodcirkulation i hu
den. Massage befordrar cirkula
tionen och motarbetar rynkor i 
ansiktet. Varma fotbad drar blo
det från ansiktet. 

^lufg 

"Dom i boken fick ej 
varann förrän nu", säger 
Du. Och Du har all sko-
putsningen ogjord. Då 
måste Du användaViking 
skokräm och glansbors
ten Viking. Stryk på litet 
Viking med penseln, av
borsta med borstsidany 

efterpolera med polersi-
dan — och Du har genast 
spegelblankt. 

Detta märke på varje 
förpackning — cn 
borgen för bästa vara. 

Döva höra Den amerikanska elektriska hörapparaten ACOUSTICON som ilr värl-
; ; dons förnämsta, kan nu regleras i ti styrkegrader e fter örats olika hörselförni&ga. 

Förordad av öronspccialister. Oumbärlig för lo mhörda i kyrka och teater. För c /lerapningar varnas. 
Öronmassageapparafon MASSACOM botar susning för öronen. ACOUSTfCON är tillerkänd 
guldmedalj i S:t Louis och den Engelska kröningsmedaljen i guld. Användes av H. Maj:t Änkedrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen Vi lämna 
fem (5) ftrs garanti pö all a Acusticon-apparater. Begär ka talog och intyg. Ensamförsäljare för Sverige: 
M aljn_ö_B^jid_a^e_Ej^bJJ_s^e ment, Per Veijersgatan 9, Malmö / . — Telefon 4975 

lämnar 
Ni avundas andra som ha en vacker, välvårdad hy. Använd därför alltid OATINE, som läker 

och när huden och gör den mjuk. Tvål och vatten irritera ofta huden, den blir grov, hård och 
gråaktig. Använd därför OATINE, som är något enastående i sitt slag. Den ingnides och avtor
kas efter behag och ni bevarar huden smidig, frisk och vacker genom åren. 

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

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

Fås överallt, eller skriv till 

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

Äktenskapsförord. Boskillnads-
och äktenskapsskillnadsm&l. 
Boutredningar och arvskiften. 

T E  S T A M  E N T E N  

Advokatfirman 

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

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7576, 24488. Allm. 188 36. 

D U B B E L - O T T O M A N E R  
med gemensamma eller skilda bäddar, 

Sängkläder, Täcken, Filtar. 
Specialaffären för Bäddmöbler 

Dalagatan 14. St.-t. Va 117 38 
OLOF KNUTSSON. 

ca • Ed ra krukväxter. De 
rim IT  A L  'cva ci enbart av v at-
I ||vl| I III ten. Giv de m Planta
it! H 1 B VI g<-'n- ctt pâ vetcI>-
II VIIfl l Iii skaP''£ grund sam-1 J mansatt konc. växt
näringssalt. Erhållcs pä bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi-
kaliehandlare. 

IDUNS PRISTÄVLING i N:o 29 

N :r 87. Vore synnerligen tack
sam om upplysning kunde erhål
las om till vem en i Gö teborg bo
satt person lämpligen bör vända 
sig för att bli av med generande 
hårväxt samt om möjligt hur pass 
dyra sådana behandlingar unge
fär ställa sig. H. A. 

Om det är er mening att låta 
borttaga håren med elektrisk nål 
är bäst att vända er till e n hudlä
kare. Priset varierar mellan 5—10 
kr. gången. Ett medel ni själv 
kan försöka är en blandning av 
31/2 gr. osläckt kalk och 7 gr. soda 
samt 28 gr. skirat svinister. Sal
van röres väl tills den blir jämn 
och smidig. Förvaras i burk. Li
tet av salvan bredes över de an
gripna ställena, får sitta på i 8— 
10 mi n. och avskrapas med en slö 
silverfruktkniv då håren medföl
ja. Behandlingen måste upprepas 
vid behov. Om huden blir irrite
rad påstrykes zinksalva. 

N :r 88. Vore tacksam att få 
föjande fråga besvarad. Kan 
elektroiytisk behalidling borttaga 
generande hårväxt för alltid? Var 
kall man genomgå dylik behand
ling? "Ung olycklig". 

Se sv. på föregående fråga. Om 
behandlingen borttager håren så 
att de aldrig återkomma vågar 
jag ej garantera, men åtminstone 
dröjer det mycket länge. 

N :r 89. Hur skall jag kunna 
förekomma bruna fläckar i an sik
tet (huvudsakligen på överläp
pen), som återkomma varje som
mar och likna stark solbränna? 
Om vintern försvinna de alldeles. 
Tacksam för svar är 

Rådlös. 

Se sv. pa fr. 572) och utsätt er 
hy ej för mycket för solen. 

Tapetkompaniet förstör icke Edra blu-
sar. vid armsvett. Ett 
säkert medel är 

VASENOLOFORM-
puder, vilket äve n bort-
tager svettlukten o. a n-
dra hudutdunstningar. 

VASENOL-
sår- och barnpuder, rekommenderas av 
läkare som bästa medel mot sår, röd 
hud, "revormar", liggsår etc. Oum
bärligt vid fotsvett och sårnader. 
Säljes i Apotek och Parfymaffärer. 

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

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

Fru CASPERSSON, 
3 Järntorgsgat., ürebro I. 

Av m agring. 
Dina Sicks erkända massagepomada 

borttager dubbelhaka, tjocka kinder, 
fettsamlingar på hals och rygg samt 
händer. Pr burk kl. 6:50. 2112 T oi-
lettbadvattcn, ersätter tvål, giver blän
dande vit hy. Pr fl. kr. 3:85. Novo-
crin återgiver håret dess naturliga färg 
på mycket kort tid, samt gör det po
röst o ch glansigt. Pr fl. 4 : 50. Aboral 
Fräcknecreme bästa medel mot fräknar 
och bruna fläckar. Pris pr burk kr. 
3": 50. 

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

Riks 6589. 
Till la ndsorten mot postförsk. + porto. 

levererar Eder 

till lägsta priser. Största sortering av 
in- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
prover genast. R iks 99 05. Al lm. 133 20. 
Katarinav. 7, Sthlm. (Vid Slussen.) 

f"' - - "...V i 
hi B ås tv-•v.vïjiatvJ-jiH' i-.;:® 

Skönhetsbindor, 
10 olika för olika an-
siktsdelar, borttaga ryn-
kor, sl app hud, isterhaka V — jw 
m. m. Skönhetsbindan 
arbetar medan vi sova, Kryffîffir 
alltså inga uppoffringar 
av tid och pengar. Alla |  
som använda eller an- s 

vänt skönhetsbindan lov- Ipr-';'// 
orda denl Uppgiv den ' ' 
ansiktsdel, till vilken bindan skall an
vändas. Pris från kr. 3: 50 till kr. 
7 : —. Illustr. Priskuranter och Mått-
blanketter gratis och franko. Alla sor-
ers sjukvårdsvaror. Aderbråcksstrum-
por, stor sortering. 

Nils Adamssons Sjukvårdsaffär, 
Centralpalatset, Stockholm. 

Vad som är avritat här ovan 
kan sägas symbolisera sex av 
årets månader, så menat, att det 
är det avbildade som i allmänhet 
är mest p å tapeten under de åsyf
tade månaderna. 

Lösning, märkt I duns pristäv
lan i tir 29, Iduns Redaktion, 
Sthlm, torde insändas före den 8 
juli. De tre först anträffade rik
tiga svaren belönas med 5 kr. 
vardera. 

STÅLRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko _ 

Obs. I Redu cerade p riser fr. 1 mars 1 år. 

A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  
Tel. 780 K a r 1 a t a d Tel. 780 

â~kameror & material äro bäst! gj|| 
Erhålles hos våra återförsäljare eller direkt från Stöl(ens!7c>io3fus,Malmö 
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N ö j e n  
under 

I  s ommarsäsongen  

i i 

{ S t o c k h o l m  

I Djurgårds-Teatern 
E Varje afton kl. 8. 

I Den javanesiska 
dockan. 

E I huvudrollerna; 

Gösta Ekman, 
s Ann-Sofi Norin, Georg Blomstedt. 

jj Bilj. säljas i Allm. Tidningskont. 
= och Nord. Komp. samt i teaterns 
E biljettkontor. 

\  H a g a - T e a t e r n  
(Direktion: Uno Lindholm.) 

I Varje afton kl. 8. Sönd. kl. 3. 

j Peppar å krpddnellikor 
= Ett sommarskämt med säng och 
s dans i 3 akter (speciellt skrivet för 
= Haga-Teatern) av Felix Körling. 
E Dirigent: Gustaf Tropp. 
E Regi: Uno Lindholm. 

= Bilj. i Allm. Tidningskont. till 4. 
= Vid teatern efter 4. At. V. 6. 

I Nedsatta biljettpriser. 

miiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiL 

®tanêenê Jfvifuftéteatec \ 
(Direktion: Gustaf Linden.) e 

Föreställningar varje afton kl. 8. jj 
Söndagar 2,30 och 8. E 

Repertoar sommaren 1922. e 
Hostrup : E 

Äventyr på fotvand* [ 
ringen. | 

Wennersten :  E 

Gamla herrgården, i 
Ang. biljetter se affisch. 5 

OBS.! Växlande repertoar, popu- § 
lära nedsatta biljettpriser. = 

F o l K - T  e a t e r n  f 
(Direktion: Rob. Ryberg.) i 

Varje afton kl. 8. E 
Karl-Gerhards Sommarrevy § 

"Ställ Er i könl" | 
I tre akter (andra akten indelad i 7 : 

tablåer, tredje akten i 8 bilder). = 
Kostymskisser och dekorationer: £ 

Olle Nordmark. E 
Kostymlev. Verch, Berlin, Holms i 

atelje och Sidenhuset. \ 
Danser: Carl Hagman. Regie: E 

Karl-Gerhard. Dirigent: Nalle Hall- E 
dén- I huvudrollerna: jj 

Naima W ifstrand, Ka rl G erhard, Lill Z iedner. j 

Kristall-Salongen i 
(Direktion: Mary Gräber.) E 

Varje afton kl. 8. E 

"Med pukor och trumpeter" i 
I huvudrollerna : E 

Maja Cassel, Mary Gräber, Chri- jj 
stian Schröder, Eric Lindholm m. fl. § 

Kostymerna från Leopold Vech. E 
Dekorationerna från Carl Grabow. E 
Originalmusiken av Harald Mor- E 

tensen. jj 
Bilj. säljas i Allm. Tidningskont., § 

Gust. Ad. torg, från kl. 5 e. m. i 5 
teaterns biljettkontor. Biljettpriser : E 
2, 3, 4 och 5 kr. E 

Telefon: St.-tel. ö. 23 23. = 

I II HU II 11 IIIIII II II III Hill II II II II I II HUI II I II II I MlllH HI llX 

E HJALMAR U DDENBERGS = 

I  A D V O K A T B Y R Å  I  

= ÄKTENSKAPS-, ARVS-, i 
I  T E S T A M E N T S -  O C H  |  
Ë FASTIGHETSMÅL - - - f 
Ë RÄTTEGÅNGAR, VICE- jj 
\ VÄRDSKAP M. M. - - - \ 

\ Hjalmar Uddenberg. Einar Axell. Ê 
E Led. a v Sveriges Advokatsamfund. E 
E Vasagatan 42, STOCKHOLM. jj 

Ü  

M .  Z A D I G s  
prisbelönta neutrala 

Lanolin Crême-Tvâl 

den yppersta av alla Toilette-
tvålar, förlänar huden ung
domlig friskhet och skönhet. 

M .  Z A D I G ,  M a l m ö .  
H. M. Konungens Hovleverantör. 

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

h a l f o t s i n l a g g  
D:r Henning Waldenströms modell. 

Latta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföra; 
de efter foten för varje särskilt fall och härdas därefltr 
— bibehålla, sedan sin form. Vid beställning per po-: 
(till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna : 
tagas på följande sätt: Fotsulan bestrykes med en lö; 

ning av mörk vattenfärg, som får avdunsta något, tills foten är lagom fuktig, 
varefter patienten ställer sig på ett ark papper och man har så avtrycket. 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt 
gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen. 

Pat. anm. 

m 

kaffe Detta 
rekommen
deras sär
skilt lör god 

och fyllig 
arom. 

PERCY F. LUCK & Ca 

V I T R U M S  

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

Tillverkas il 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABOR A TORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fäs å alla apotek. 
wwwwniiniiiiiiiwiiaiitiiiiiitiiiuMimiHiimmniiitnnnnmmmiummiiiimniraiom 

Vävskedar 
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vävspännare, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos 

A.-B. Borås Mek. Wäfskedsfabrik, 
Borås. Rikstelefon 1028. 

Exp, till landsorten mot postförskott. 

Släktforskning 
i svenska och utländska arkiv ut-

föres av 

Kyrkoherde Ii. Södersteen, 

Askersund. 

N :r 90. Kan Skönhetsdoktorn 
säga vad jag kan göra för att få 
bort solbränna under näsan? De 
första solstrålarna på våren fär
ga min överläpp b run och ge mig 
ett maskulint utseende, som var
ken jag eller andra tycka klär 
mig. 30-årig fröken. 

Se sv. p å fr. 572). Litet puder 
innan ni går ut i solen skyddar 
huden, var bara inte alltför fri
kostig därmed. 

N :r 91. 1) Vill Fru Skönhets
doktorn giva mig ett råd? Jag har 
aldrig använt någon crème eller 
puder på min hy, en dast tvål och 
vatten. Men nu på äldre dagar 
tycker jag det behövs. Vad skall 
jag då använda för något, så att 
hyn blir mera fräsch? Är gurk-
mjölk bra och var finns den att 
köpa? — 2) Även bedes om nå
got medel som vore bra för bru
na prickar på händerna, som 
komma med vårsolen trots hand
skars begagnande. Tacksam för 
rådet blir 

Gammal prenumerant. 
x) Sköt er hy med varma tvätt

ningar om aftnarna åtföljda av 
massage, varvid ni använder nå
gon god huderème, dock ej för 
mycket. Gurkmjölk är synnerli
gen välgörande för huden och 
kan användas omväxlande med 
cremen. Jag har sett annons om 
att den kan köpas färdig, men ni 
kan göra den själv enligt följan
de recept : 60 gr. söt mandel olja, 
150 gr. färsk gurksaft, 45 gr. 
gurkessence, 4 gr. pulvriserad sil
kestvål, i gr. benzoëtinktur. — 
Gurksaften erhålles genom att 
skära en tvättad färsk gurka med 
skal och allt i s mala strimlor och 
låta dessa sakta koka tills de bli 
mosiga i så knappt vatten som 
möjligt; silas upp genom sil och 
sedan genom en i hett vatten dop
pad duk. Essencen göres av lika 
delar gurksaft och ren alkohol (i 
brist därav fin eau de cologne). 
Essencen och tvålen läggas i en 
rymlig burk eller flaska och om
skakas grundligt. Efter några 
timmar då tvålen är fullt upplöst 
tillsättes gurksaften. Skakas och 
blandas väl, hälles upp i skål och 
oljan och benzoëtinkturen tillsät
tas under flitig omrörning. För
varas på väl korkade flaskor, som . 
ställas på mörkt ställe. — 2) An
vänd medlet, som står i sv . på fr. 
57 2). 

N :r 92. 1) Undrar vad jag 
skall göra med mitt ansikte som 
"skiner", d. v. s. svett avsöndras, 
särskilt då det är varmt. 2) Vore 
tacksam för medel mot finnar 
och kvisslor i ansiktet. 

Flickan. 
1) Håll huden omsorgsfullt ren 

och använd litet puder mot det 
"skinande". Se för övrigt sv. på 
fr. 86 angående tvättning och pu
der. — 2) Se sv. på fr. 83 1). 

N :r 93. Undertecknad ber här
med om ett råd. Får vid minsta 
anledning röd näsa. Försökt 
snart sagt allt möjligt men utan 
resultat. Har vänt mig till läkare, 
specialist, som förklarat att enda 
botemedlet vore att bränna näsan 
med kolsyresnö. Nu undrar jag 
om medlet är effektivt och om 
näsan ej sedan blir för vit, s å att 
kontrasten blir för stor mot den 
övriga delen av ansiktet. Mycket 
tacksam för svar är 

A. E. L. 
Jag tror det är bäst akta näsan 

för en sådan behandling. Näs-
rodnaden kommer nog av någon 
inre anledning såsom dålig mat
smältning eller dålig ämnesom
sättning. Drick varje morgon på 
fastande mage en kopp hett vat
ten och ännu en kopp längre fram 
på dagen. Rör er ute i friska luf
ten och gymnastisera varje mor
gon framför öppet fönster med 
djupa andetag. Undvik alltför 
kraftiga och hetsiga saker i mat 
och dryck. 

Fru Skönhetsdoktorn. 

— 708 — 

snabbt 
säkert vid 

Reumatism Huvudvärk 
Gikt Ischias 
Nervsmärtor Influensa 

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

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

Korpulens, Fetma 
borttages genom 

Dr Hoffbauers lagligt skyddade 

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

Fås i alla apotek. 
Depot Stockholm : Apoteket Stor

ken, Storgat. 28. 
Depot Malmö: Apoteket Lejonet. 

DAMFRISERIN G 
Hilma Aströms Damfriséring, Nybrog. 
54, Sthlm, rekommenderar sin oöver
träffade vård av håret, vilken hindrar 
håravfall och mjällbildning samt i hög 
grad befordrar hårväxten. Elegant fri-
séring och ondulering. 
För ANSIKTE HÄNDER och LAP-
PAR, för torr hårbotten, för herrar 
efter rakning är Mandelcrem ett effek
tivt medel. Ingeborg Fransen, Diplo
merad från Academi Scientifique dé 
Beauté, Paris. Strandvägen 3, Sthlm. 
Tel. Norr 214 93. 

Idealet 
för skönhet är den matta behag
liga tient, som uppstår vid dag
ligt bruk av den berömda YVY-
tvålen. 

YVY-tvålen säljes i alla af
färer. 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

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

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

! GRANSHOLMS I 
FINPAPPERSBRUK 
ANLAOT 1803 - QEMLA - ANLAOT 1803 

S p ecialbrak fö r finare papperssorter j 

L E V E R A N T Ö R  A V  

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

R .  W .  S T A R E  
I R. T. 4044 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 192 30 j 

i  / 
Kvarnström & Eriksson 

| jL Sliperi, Förnicklings- & Oxi-
}-^r deringsfabrik 

Kungsg. 84, STOCKHOLM. 

Allm. t. Kli. 121. R t. 303 14. un 

Massage, violetta 
strålar m. m. 

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

isiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiaiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiimiiiiiiiiiiiit; 

Utmärkta organ I 
för  

annonsering i landsortens 
Arvika: Arvika N yheter. 
Avesta: Avesta-Posten. 
Borlänge: Borlänge T idning. 
Borâs : Borås T idning. 
Engeihoim: EngelholmsTidning. 
Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
Falun: Falu -Kuriren. 
Gevle: Gefle-Posten. 
Halmstad: Hallandsposten. 
Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 
Hudiksvaih Hudiksvalls-Tidningen 
Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad 
Härnösand: Hernösands-Posten. 
Höganäs: Höganäs Tidning. 
Hörbv; Hörby D agblad. 
Jönköping: Smålands Allehanda. 
Kalmar: Barometern. 
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 
Karlstad: Värmlands Lans Tidning. 
Katrineholm:Katrinahnlmaiirirfin 

Landskrona: LandskfOna-I 
Linköping: Östgöten. 
Ludvika: Ludvika Tidning. 

Luleâ: Horrbottens-Kuriren. 
LYsek": Lysekils-Posten. 
Malmö; Skånska Aftonbladet. 
Mariestad : Tidning for Skaraborgs lan. 
Mora: Mora Tidning. 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 
Nyköping: Södermanlands tiyheter. 
Nässiö: Nässjö-Tidningen. 
Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad 
Sollefteâ: Sollefteå-Bladet. 
Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 
säter: Säters Tidning. 
Söderhamn: Söderhamns Tidning. 
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeå: 

uPsala: Tidningen U psala. 
Visby; Gotlänningen. 
Västervik: 
Växi°: Hya V äxjöbladet. 
Örebro.- Örebro Dagblad. 
Örnsköldsvik: Ornsköldsviks-Posten 
Östersund: Jämtlands-Posten. 

»iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiH minium ii munin i t,nih 
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K A V A T  \7 Â I? VT GÖTEBORG-STOCKHOLM-GÖTEBORG H ä r l i g a  
V S T O C K H O L M - J Ö N K Ö P I N G - S T O C K H O L M  v å r t u r e r  

Utmärkt Restauration! Begär turlista och prospekt från ÅN6F. A.-B. GÖTA KANAL, Göteborg och Stockholm. Skolresor anordnas! 

(Forts, fr.: sid. 692.) 
ning med sig hem av inläggningar, som de här kun
nat göra. En säck potatis gör vanligen sällskap. 

Är den lekamliga välfägnaden riklig, blir den 
andliga vården och trevnaden på intet vis försum
mad. Tvärtom. Andaktsstunder hållas om aftnar
na, läse- och lekstunder likaledes dagligdags. Så 
länge fru Öländer levde — tyvärr rycktes hon i för
tid 1919 bort från sina skyddslingar — var han ko
loniens husmoderliga försyn och familjernas råd-
givarinna i alla angelägenheter. En minnessten 
restes här ute över henne förra året. Utom med 
biträde av kvinnliga ersättare, fortsätter direk
tör Öländer själv de goda traditionerna. Att 
tacksamheten därför är djup och innerligt känd 
visade sig i höstas på herr Öländers 50-årsdag. 
Talrika rörande små skrivelser inkomma vanligen 
mot vårsidan, uttryckande oförställd beundran 
och kärlek till platsen samt största tacksamhet för 
rönt behandling, som resulterat i bättre arbetskraft 
och levnadsmod under vintern, jämte försynta frå
govinkar angående möjligheten att få uppleva en ny 
vistelse i Eldoradot vid Elfskogen. Skäl finnas vis
serligen för denna tacksamhet, ty ej blott den kor
tare eller längre vistelsen (4—5 veckor eller i nödi
ga fall hela sommaren, juli—ang.) är kostnadsfri, 
utan även hit- och hemresan bekostas av anstalten. 

Ett 7o-lal gäster kunna vanligen mottagas och 

härbergeras. Det är ej så lätt att vederbörligen 
tillfredsställa så många matfriska munnars krav. 
Bidrag lämnas visserligen av välsituerade förenings
medlemmar och andra, men nog får dir. O. bära 
den väsentliga bördan både i fråga om underhåll 
och besvär. Något understöd från samhällets, sta
dens och statens sida, som väl borde kunna förut
sättas och givas, har ännu ej kommit anstalten till 
del. Donationer och gåvor från allmänheten för 
dess fortsatta arbete och utveckling, vore därför en 
mycket tacksam gärning, som finge sin belöning i 
allt flera nödställdas glädje och hälsa. 

GUST. STJERNSTRÖM. 

Porträtt till dags^rônil^an. 
ÅTTIO AR FYLLDE LANDSKAPSMALA-

rinnan Elise Bergman den 9 juli 1922. 
Sedan hon genomgått Fria konsternas akademi i 

Stockholm och någon tid tjänstgjort som ritlära-
rinna vid Nyköpings elementarläroverk för gossar, 
blev hon ordinarie ritlärarinna vid båda elementar
läroverken såväl för gossar som flickor i* Uddevalla, 
vilka befattningar hon innehade i 30 å r. Under tiden 
medhann hon dessutom att ha en privat målarskola 
i nämnda stad, där en formlig målarfeber utbröt 
under denna tid, så förstod hon intressera sin om
givning. En mängd elever ha fått sina första grun
der i målning och hågen väckt för målarkonsten i 
hennes ateljé och månget namn av dessa, som ge
nom henne ha lärt sig älska konsten såsom hon 
själv, har blivit stort och ryktbart. Men ej blott 
som en älsklig och god undervisare i, utan även 
som utövare av målarkonsten kommer hon att be
vara sitt namn åt eftervärlden. God och glad skall 
människan vara och glad blir man, när man ser 
Elise Bergmans friska, leende sommarlandskap med 
skira, fina björkar (som hon alldeles särskilt har 
förkärlek för) eller "blommande fruktträd", som 
hon målat i en gammal hage, eller alla dessa vackra 
tavlor med olika motiv från Gustafsberg vid Udde
valla, från Stenungsön, Nor i Värmland, Immeln, 
Mölle och många, många andra, vilka dels varit 
utställda på åtskilliga expositioner både i Sverige 
och utlandet, dels numera återfinnas i åtskilliga 
svenska hem. Ej allenast målar hon originaltav
lor, hon är även sällsynt skicklig i kopiering, 
varvid hon helst använder till efterbildning såEn pratstund vid stranden. 

dana mästare som Alfred Wahlberg, Edvard Bergh, 
P. D. Holm m. fl. Ännu i denna dag äro hennes 
penslar i flitig verksamhet — beställningarna 
dugga jämt — och det ena landskapet efter 
det andra sändes ut i världen till alla de många 
hemmen, där man är glad att äga Elise Berg
mans solglada färger, en återspegling av hennes 
egen goda och ljusa livsåskådning. Man kan säga 
med sångaren, fastän med den ändring som höves: 
"för silver och guld jag målar ej, blott för att hjär
tat mig tvingar", ty aldrig liar hon förstått att ta 
betalt för sina verk — jo möjligtvis för färger och 
duk — utan det har alltid låtit så här: "nej, se jag 
tycker ju det är så roligt att måla !" — Mycket har 
hon medhunnit och många äro vännerna av hennes 
konst och alla önska, att hon ännu må förunnas 
hinna med mycket mera till glädje för de hem, där 
hennes tavlor utgöra en fröjd och prydnad. 

* 

För ett par dagar sedan fyllde föreståndarinnan 
för Djursholms samskola, fröken Ester Layer, 50 
år. Efter att 1892 ha utgått från högre lärarinne
seminarium och och 1906 absolverat studentexamen 
blev hon 1911 filosofie magister. Hennes mång
åriga lärarinneverksamhet har omfattat anställnin
gar vid Sofi Almquists samskola, Statens normal
skola för flickor samt Anna Sandströms skola. Är 
1914 blev hon föreståndarinna för Djursholms sam
skola. Hon har även idkat pedagogiskt författar
skap och utgivit läroböcker i det kunskapsfack som 
är hennes speciella, nämligen det matematiska och 
naturvetenskapliga. 

Elise Bergman. Ester Lager. 
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Försök KOLYNOS tandpasta under några 

dagar. Lär känna vad verklig mun-sanering vill säga. 

KOLYNOS rengör tänderna och även tand

borsten. Rådfråga Eder tandläkare härom. 

Finnes hos alla Apotek, välsort. Parfym- & Färghandlare m. m. 

Åberopa denna tidning och begär gratisprov. 

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

IN KOKMING/APPAR ATLR 

Q >  

Finnas i alla järn- och bosättningsaffärer. 

A.-B. Kungsörs Bleckkärlsfabrik, Kungsör. 
Drottninggatan 20. Stockholm. 

I n d i a - 8 o l  
giver fall naturlig solbränna. 

Varför utsätta Eder hud för skarp solbränna då 
Ni med enkel påstrvkning av "India-Sol" kan er
hålla samma resultat? "India-Sol" är ett utmärkt P 

•- m Fräkcnmedel då det döljer alla Fräknar och Lever 
fläckar. 

"India-Sol" innehåller absolut inga skadliga be
ståndsdelar utan är lämplig till vilken ömtålig hud som helst. Säljes 
i alla välsorterade Parfym- och Kem. Tckn. affärer. Pris kronor 3 : —. 
Till landsorten mot postförskott. 

P A R F U M E R I E  " N I Z Z A "  
Malmskillnadsgatan 44, Stockholm I. 

Jacobson & Co. 
STOCKHOLM 

A.-B. Mölnbacka-Trysils 
pappersbruks nederlag 

PAPP, PAPPER och BINDGARN 

en gros 

Rikstcl. Sthlmstel. 

1298, 203 98. N. 1162, N. 2110. 

KN 1VS KÄRPAREN 

THÜLE Ml 
Bör finnas i varje kök 
End# vcrklijft effektiva Kniv» 
ikörpore. Skärpningen »kcr 
mellan ovala smärgelstenar 

Knivarna bliva akaroa pi 
nåi. 'a ögonblick och far» ej 
illa. 

salies i 
rarje »llsorterad 

Järn- o. Bosltt* 
« ningsalTlr. 

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

IDUMBCK En välkommen present 
blir den nya 
u p p l a g a n  a v  

IDÜIVS KOKBOK 
Av Elisabeth Östman-Sundstrand 

12;te uppl. 
Füllst, omarbetad och utvidgad 

P r i s  K r o n o r  1 0 :  —  

N y h e t :  
Anvisningar att avända GASSPIS 

eller GASUGN vid alla recept 
för stckning och bakning. 

Spalten om böckerna. 
BLAND FÖRFATTARE, SOM MED FÖRKÄR-

lek hämta sina motiv från tropikerna är engels
mannen E.L. Grant Watson, som tidigare gjort sig 
känd hos svensk publik med romanerna "Där ban
den lossas" och "Fastlandet", av vilka särskilt den 
förstnämnda är ett konstverk i fråga om människo
kunskap och djärv målerisk kraft. 

Nu senast har från P. A. Norstedt & Söners förlag 
utkommit en tropikskildring "Sol och skugga" av 
samme författare. Det är sammanstötningen mellan 
vildens primitiva känslo- och föreställningsliv och 
den civiliserade européens strävan att göra sig fri 
från sin ras' kultur och helt uppgå i det vilda fo lkets 
tillvaro, som bildar romanens idéinnehåll. Experi
mentet misslyckas i det den vite mannen och hans 
hustru falla offer för vildarne. Skildringen når ej 
den förstnämnda boken i kraft, men den bjuder dock 
på utmärkta partier och brottningen mellan det in
stinktiva hos vilden och kulturinslaget hos den vite 
skildras med en påtaglig sanning. 

Den som önskar en lättläst och av friskt lynne 
genomströmmad sommarroman med svensk färg 
finner en sådan i Fanny Alvincjs "Familjen von 
Skotte". För Iduns läsare är den ett återupplivande 
av en angenäm bekantskap, enär den ingick som 
följetong i tidningen för ett par år sedan. 

Det kan tyckas a tt författarinnan har en alldeles 
speciell lust att satirisera sina människor, och 
hon lyckas s tundom utmärkt att ge snärtar åt deras 
lyten och dårskaper. Men i grund och botten vill 
hon dem väl och ser på dem med den sympati, s om 
tillhör humoristen. 

Hennes styrka som författarinna ligger i den 
snabba blicken och den sunda uppfattningen. Bo
kens figurer tala kanske väl mycket, men å andra 
sidan ha de en hel del kloka och pigga saker att 
säga, sprungna ur det innersta av författarin
nans fördomsfria åskådning och varma gemyt. 

Familjen von Skotte kan alltså livligt rekommen
deras som ett umgänge att sätta värde på. 

Frank Hellers Äventyrsromaner äro vid det här 
laget lika uppskattade över hela Europa som en 
Conan Doyles eller Arsène Lupins sensationella nu
tidsskildringar. Hans fantasi tröttnar aldrig att 
överraska läsaren och hans stil har något av samma 
hets som stämplar hela vår tid med dess fräsande 
automobiler och surrande flygmaskiner. 

En prisbillig upplaga av Frank Hellers till ett 
dussintals uppgående romaner har nu börjat utgi
vas, varav tills dato utkommit "Herr Collins affärer 
i London" och "Storhertigens finanser". 

Den skånska folklivsskildraren Henrik Wranérs 
"Valda skrifter" ha även börjat utgivas, un der re
daktion av Fredrik Böök. Själv utgången u r folkets 
led blev Henrik Wranér en trogen och humoristisk 
skildrare av den skånske bondens liv i helg och soc
ken, enkannerligen av skåningen i Kivik och där 
omkring. Den nu föreliggande delen, som inledes 
med en essay över författaren av Fredrik Böök, in
nehåller sådana äktskånska tavlor som "Sissela 
Bertelas höna", "Kiviks marknad", "Kvingjcsnack 
å gillesbrug" m. fl. Samtliga dessa arbeten utgå 
från Albert Bonniers förlag. 

Turisttrafikföreningen för Bohuslän och Dalsland 
har i dagarna utsänt 7 :e årgången av sin årsbok i 
huvudsak överensstämmande med sina föregångare. 

Tvenne rikt illustrerade or iginaluppsatser, den ena 
utgörande en skildring av "En färd på Glavsfjor-
den", den andra "En rundtur i hjärtat av Bohus
län" inleda publikationen och bägge dessa skildrin
gar giva en svag aning om all den skönhet och allt 
det vackra Föreningen äger inom sitt verksamhets
område, vilket bör utgöra en maning till en var att 
beakta den gamla sentensen "Känn ditt land". 

Därefter erbjuder boken en mångfald förslag till 
rundresor, kombinerade b åt- och jänrvägsresor, vilka 
kunna företagas på en à två dagar. Kommer så 
ortsbeskrivningen med uppgift om rum, mat och 
pensionspris, badortsformer och en mångfald andra 
vinkar och råd till alla dem, som stå inför valet av 
sommarvistelse. Vid ett hastigt genomögnande fin
ner man, att flertalet badorter vidtagit väsentliga 
prisreduceringar jämfört med föregående år, vilka 
reduceringar dock, enligt vad erfarenhet hittills vi
sat, i många fall endast finna sin tillämpning på 
papperet. När det exempelvis står pensionspris från 
5 eller 6 kronor, får man vid efterhörande svar med 
högre prisuppgift. Det i boken angivna priset låt
sas man helt enkelt icke om. 

Att kostnaderna för vistelse vid västkustbadorter
na nedgått något i jämförelse med de senaste årens 
oblyga pris kan ju ej bestridas, men sänkningen är 
för liten för att rättfärdiga påståendet att det blivit 
billigare att leva vid våra badorter än vid de tyska. 
Därför går alltjämt den stora strömmen av rekreä-
tionssökande svenskar bort från Sverige och flera 
av våra badörter stå halvtomma. 

E. H—N. 

Till a llmänheten direkt och till fabriks
pris sälja vi 

Damlågskor 
av prima mjuk chevreau, äkta Wiencr-
sydda, handmetod. Ypperlig passform. 
Förstkl. arbete. Elegant modell, väl-

sittande. A-stämplade. 

Svart med mi
litärklack. 

1150 
Svart med pora-

padurklack. 

12 00 
Svart med sleif 
och pompadur-
klack. Extra 
elegant utfö

rande. 

14 50 
Till landsorten mot postförskott och 

ombytesrätt. 

Skofabr. Partilager, S t. Vattugat. 10, Sthlm. 

FÖR TÄNDERNA: 

TAN DT VAL 

Veckokrönika 
IV. 

I morse kommo vi att sysselsätta oss 
med priserna på tyger och husgeråds-
artiklar. Man behöver alltid inköpa en 
eller annan sak och dä är det bra att 
veta, vad den kostar. I Åhlén och 
Holms, Stockholm, illustrerade katalog 
finner man ett rikhaltigt urval a v olika 
slags husgerådsartiklar till facila priser 
och man kan sitta i sin bekvämaste 
stol och välja just den vara, som man 
önskar. — Skriv och begär en katalog. 
Den erhålles gratis och portofritt. 

Hårfärgningskammen Stella. 
över 400,000 i bruk. 

Bästa medel att jämt och vackert 
färga hår skägg och mustascher, fullt 
äkta och hållbart. Finnes i olika ny
anser från ljust blont till djupaste svart. 
Garanteras giftfri och oskadlig. Bruk-
bar i årsvis. Pris komplett kr. 5: 25. 
Sändes mot postförskott, utan angivan
de av innehåll från 

Kemisk Tekniska Depôten, 
Malmö 4/S. 

Fyrverkeripjäser 
Rikhaltigt urval för såväl officiella 

som privata festligheter. Hela fyrver
kerier en l. f ackmässigt sammansatt pro
gram. Hrr handlande föra dessa ar
tiklar med största fördel. Dagens läg
sta priser. Katalog på begäran. Ham
margren & C:o, Kungsgatan 15, Gö
teborg. Tel. 16199. Telegramadress: 
Grenhammar. 

LEDIGA PLATSER 

Å anstalt i Göteborg 
finnes 1 augusti plats ledig för en 
bättre, fullt pålitlig flicka, villig åtaga 
sig matlagning, bakning, konservering 
samt skötseln av matförråd m. m. När
mare upplysningar lämnas av förestån
darinnan. Svar till "B—n". A.-B. S. 
Gumaelius* Annonsbyrå, Göteborg f. 
v. b. 

Värdinna hos läkare 
önskas helst från prästfamilj, ålder om. 
kring 30 å r, kunnig i ett hushålls sköt
sel. Svar med foto märkt "Läkare" 
under adress S. Gumaelius Annonsbyrå. 
Stockholm f. v. b. 
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BILDAD FLICKA, 
ej under 25 år, bestämd och med vän
ligt sätt, önskas som hjälp i hem med 
5 b arn, äldsta 13 o ch minsta 3 år. Hon 
skall själv handhava barnens fostran, 
då moderns tid är mycket upptagen av 
affärer. Därför fästes stor vikt vid att 
den sökande verkligen lämpar sig som 
moderns stöd i barnens fostran. Rätt 
person kan påräkna god lön. Svar till 
Box 5, Asheda. 

I 
yngre, gladlynt och barnkär sökes till 
familj i Malmö med 2 flickor 7 och 2 
år. Svar med referenser helst med foto
grafier till "Konsulsfamilj 1922", Iduns 
exp. f. v. b. 

J 
van vid ett lanthushålls skötsel sökes 
till herrgård i närheten av Uppsala. 
Svar med löneanspråk, foto och betyg 
till VVäppeby Gård, Knifsta. 

En länening 
vid Västernorrlands Läns Sinnesslö-
anstalt i Boda blir ledig att tillträdas 
d. 1 Sept. Begynnelselön 1200 kr., 3 
ålderstillägg å 150 kr. efter 5, 10, 15 
års tjänstgöring. Dyrtidstillägg efter 
samma grunder som statens befattnings
havare, möbl. rum, kost, tvätt, städ
ning; 3 mån. ömsesidig uppsägnings
rätt. Komp. : Slagsta sem. eller små-
skol.-sem., Kinderg.-sem. Ansöknings-
handl. åtföljda av betyg inlämn. se
nast d. 1 Aug. till föreståndarinnan 
adr. Stöde, som även lämnar vidare 
upplysningar. 

Hushållerska 
med anställn. månadsvis från 15 aug. 
önskas av lär. i stationssamhälle i mel. 
lersta Sverge. Svar med betygs- och 
rekommendationsavskrifter, foto samt 
uppgift om ålder och löneanspråk sän
des före 25 juli under adr. : "Ungkarls-
hushåll", Fiskcbäckskil p. r. 

Trevlig flicKa, 
20—25 år, kunnig i alla husliga gö-
romål får genast avlönad plats i ung 
barnlös familj. Eget rum, familjemed
lem. Svar med foto till Förvaltare 
A. V. Johnson, Norrtelje. 

Guvernant. 
Studentska eller examinerad lärarin

na erhåller anställning till hösten som 
guvernant för tre flickor i åldern 13, 
10 och 6 år, hos tjänstemannafamilj 
i övre Norrlands landsbygd. Under
visning i pianospelning önskvärd. Svar 
ställes till "Endast undervisning", un
der adress S. Gumailius' Annonsbyrå, 
Stockholm, f. v. b. 

omkring 25 år gammal får god plats 
till hösten i landsortsstad i 3 perso
ners hushåll. Måste vara arbetsam 
och ordentlig, fullt kunnig i matlag
ning, bak och städning samt hava 
gott sätt och utseende. 

Eget, välmöblerat rum erhålles. 
Svar, utförligt, med foto, rekommen

dationer och lönepretentioner sändas 
före den 1 augusti till "God plats", 
Iduns exp., Stockholm f. v. b. 

PLATSSÖKANDE 

HUSHÅLLERSKA. Fullt kunnig att 
förestå ett hem önskar genast eller 
senare plats helst där husmoder sak
nas. Har genomgått Gbg Nya Hus
moderskola. Tacksam för svar märkt 
"Fina betyg", Strömstad p. r. 

Bildad flicka 
önskar till hösten komma i god, fin 
familj som verklig hjälp och sällskap. 
Har genomgått husmodersskola och 
kurs i linnesömnad och deltagit i alla 
i ett hem förekommande göromål. 
Van vid ordning. Någon lön önskvärd. 
Svar till "Familjemedlem 23 å r", Iduns 
exp. f. v. b. 

24-årig Hicka, 
från gott hem, söker plats att sköta 
barn samt vara husmodern behjälplig. 
Är kunnig i sömnad, v ävnad och hand
arbeten. Svar till "Barnkär", Iduns 
exp., Stockholm f. v. b. 

Element arskole-
bildad prästdotter 
med goda rekommendationer söker plats 
som lärarinna. Undervisar ej i musik. 
Svar till "Elsa 21", Prostgården Bettna 

Anspråkslös f licka 
som genomgått 8-klassigt flickläroverk 
van vid barn och hushållsgöromål, ön 
skar plats. Svar till "Något under 
visningsvan 19 år", A.-B. S. Gumœlius 
Annonsbyrå, Göteborg, f. v. b. 

Gihis S juksköterskebyrå, 
Drottningholmsvägen 6, Sto ckholm, 

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

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

Blivande skol
kökslärarinna 
realskolebildad, och som genomgått 
lanthushållskurs, önskar plats å herr
gård eller prästgård för att biträda 
vid matlagning samt andra husliga 
sysslor. Svar till "Familjemedlem 19 
år", Ystads Annonsbyrå, Ystad. 

Hos sKicklig hus
mor o. värdinna 
önskar 20-årig, förlovad flicka med 8 
kl. elem.-bildn., gott sätt o. uts. bitr. 
fr. 15/9 med hush., barntills. o. läx-
läsn. Familjemedl. Fritt vivre. Pri
ma referenser utbytas. Svar bedes till 
"Glatt humör 1922", Svenska Tele
grambyrån, Norrköping. 

Ung flicka, 
som genomgått 6 klasser i elementar
skola för flickor, något kunnig i före
kommande hushållsgöromål, även mu
sikalisk, söker plats som familjemed
lem. Tillträde omedelbart. Svar till 
"Familjemedlem G. L-", Iduns exp. 

Guvernant 
plats önskas av ung dam, van att un
dervisa barn i vanliga skolämnen och 
musik. Närmare 

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

Värdinna, 
van vid större finare hem önskar plats 
till någon ensam äldre aktningsvärd 
herre eller änkeman med barn. Betyg 
och ref. finnas. Närmare upplysn läm
nas gm 

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

EX. 11 Iii! 
önskar plats i skola eller hem, när
mare upplysn. lämnar 

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

INACKORDERINGAR 

Doktorinnan Vilma Crikmaonm 
Vilohem 

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

In g o t st ad 

F u r u l i d e n ,  V i l o h e m  
för lindr. bröstsjuka, SMÅLAND 
Adress: Ingelstad. Rikst. 16. 
Beläget å småländska höglandet. Högt 
och torrt läge i omgivande barrskog. 
Vackra promenader, öppet året om. 
20 patienter. Elektr. ljus. Varma och 
kalla bad. Läkare. Pens, enskilt rum 
6: 50—7 : —, halvenskilt 5 kr. pr dag. 

Prospekt på begäran. 

Anspråkslös, 
bröstklen 30-årig man söker inackor 
dering på lantgård, helst i Stockholms 
trakten. Svar med prisuppgift till "Vi
la", H. T.-Centralen, Göteborg. 

För några unga elemen-
tarskolebildade flickor 
finnes i likhet med föregående åren, 
till nästa 1 Sept. tillfälle att på Kro
kens egendom, med vackert och sunt 
läge å Billingen i Västergötland, åt
njuta undervisning av ex. skolkökslära
rinna i allt som hör till skötande av 
ett hem, enklare linnesömnad och väv
ning. Anmälan till Fröken Margit 
Lundblad, Kroken pr Frösve. Ref. gi
vas och önskas. 

DIVERSE 

Tandtekniker m 
Tvennc ordentliga flickor få fullstän

digt lära tandteknikeryrket. Svar till 
"Tandtekniker M. S.", Iduns exp. 
f. v. b. 

Lausanne. 
Frök. Matti o ch Maget mottaga unga 

flickor i pension Bourdonnière. Pris 
3000 fres. pr. läsår. Ref. och prosp. 
hos fru Sterky. R. T. Tyresö 2. 

Doktor A. Kjellbergs 
Kurs i massage och sjukgymnastik. 
(26 årskursen.) 
Stockholm. 

Begär prospekt 1 
Holländaregatan 3. 

Doktor J. Arvedsons k urs 
i Sjukgymnastik, Massage 

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

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

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

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

Ktingsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

rmumatisfca Åkommor» 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N :o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

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

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Sydsvenska tymnastik-lnstitutet 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Thulin, LUND. 

I massage och sjukgymnastik, 
LJUSBEHANDLING, ELEKTRICI-

ET, VÄRMEBEHANDLING, BAD
BEHANDLING m. m. 

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

MALMÖ ZANDER-INSTITUT. 

Fräkencreme 

[GA 
/Borttager fräknar, fin-
l nar, fnassel m. m. Pris 
1kr. 6: 50 + porto. För-
/sändes diskret. Fran-
jska Parfymmagasinet, 
f Hovleverantör, Drott-
\ninggatan 21, Sthlm. 

Crème o. puder 
att användas vid skötsel av 
späda barn, Bäddunderlag, 
Dinappar, flaskor m. m. Ba
bybyxor, impregn. 

I parti och minut billigast 
från 

Carl Stangenberg, 
10 Hötorget, Stockholm. 
A. T. 28690. R. T. 7762. 

D I A T H E R J V I I  
och Tesla mot ischias, gikt, åderförkalkning, nervösa lidanden. Kvartsljus mot 
eksem, astma, struma, skroffler, hudsjukdomar. Fyrcellbad mot rubbningar i 
blodomloppet, sömnlöshet. Elektriska ljusbad, medicinska bad, packningar, 
svep, massage och sjukgymnastik. Regim Dr. Lahmann och Skodsborgssana-
toriet. Fritt läkarval. Behandling även för utom hemmet boende patienter. 
Diplom. Manlig och kvinnliga sjukgymnaster och sjuksköterska. Tysta kom-
fortabla rum. Full pension från 10 kr. Dietiskt och vegetariskt bord efter 
läkares föreskrift. Sjuk. och vilohemmet samt Fysikaliska anstalten Fredriks
how, Fredrikshovsgatan 10. Tel. Riks. 791 34. Annex. Pensionat Hällegård, 
Skärsätra, Riks 4, Lidingö. 

Några unga bildade flickor 
kunna i off. fam. på egend. nära Sthlm under erf. husmors ledn. få lära hus
håll och allt vad därtill hör samt kläd- och linnesöm, handarb. och vävning f ör 
skickl. lär. Glatt heml., god omvårdn., trcvl. gästrum. Lämplig förb. kurs och 
praktisk för blivande skolköks- eller handarb.-lär. Kurs på 6 veckor fr. 20 
juli till 31 aug. samt höstkurs fr. 1 sept, till 20 dec. Nedsatt pris. Svar till 
Box 43, Järna. 

Sjöborgs Hushållsskola 
(16: de arbetsåret) börjar ny kurs 15 aug. till 15 okt. som omfattar finare och 
enklare matlagning, bakning, konservering m. m. Grundlig undervisning av 
fackutbildad lärarinna. Gott hem. Prospekt mot porto genom föreståndarin
nan Olga Edin Sjöborg, Skälderviken. 

Strengnäs Husmodersskoln. 
En sex veckors sommarkurs börjar 15 juli. Lämpligt för förlovade flickor 

och för dem som på kort tid vilja lära mycket. Hösttermin 31 aug.—15 dec. 
Grundlig undervisning. Gott hem. Ex. lärarinna. Prospekt mot porto gen. 
Fru M. Braune, Strängnäs. 

Brunssonska Vävskolan 
A. T. Norr 437. Kungsgat. 70, Stockholm. R. T. 133 63. 

Höstterminen 1 sept.—15 . dec. 
Kurser för: Utbildning av Vävlärarinnor, Arbetsförestånderskor, Yrkes

väverskor. Hemvävning. Praktiska vävkurser 1 sept.—15 dec. Teoretisk väv-
kurs 1 okt.—18 nov. Föreläsningskurs i textilkonstens historia 15 sept.—15 dec. 

Prospekt på begäran. 

St. Botvids Skola, Saltsjöbaden 
Eforus Ärkebiskop N.Söderblom. Inspektor: Pastor Primarius N. Widner. 
Franskt språkinstitut. Helpension för unga flickor. Infödda utbildade 

lärarinnor. God förberedelse för blivande utrikesvistelsc. Kurser i sömnad 
och rytmisk gymnastik. 

Obs.! Betydligt sänkt årsavgift. Pris pr år kr. 2,500: —. Några stipen-
dieplatser med en årsavgift av kr. 1,000 (500 kr. pr termin) finnas ännu 
lediga. Ansökningar insändas till St. Botvids Skola, Saltsjöbaden. 

För avgående elever anordnas eventuellt under skolans ledning och till 
självkostnadspris en c:a 6 veckors resa till Frankrike sommaren 1923. Pro
spekt på begäran. SIGNE BERG, Föreståndarinna 

Vid Aringsbergs Helpension för flickor 
börjar höstterminen den 1 sept. 

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

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

Enskilda Gymnasiet, 
Biblioteksgatan 32 (vid Humlegården), Stockholm. 

Snabbaste väg till student- och realskolexamen. Folkskolan — bottenskola. 
Inga inträdesprövningar. 

Aftonkurs till studentexamen. Prospekt på begäran. 
Postadress under sommaren: Kättilstad. Rikstel.: Kättilstad 11 a. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätaregatan 5 
(hörnet av Tegnérgatan). Rt. 825 11. 
Mottagn. 10—12; 2—4 eller enl. över
enskommelse. Specialitet: Magsjukd., 
blodbrist, reumatism, fallandesjuka, in
fluensa, njur- och gallsten samt soc
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

Engelsk korrespondens. 
Vänskapligt utbyte av korrespondens 

på e ngelska med infödda lärare. Person
lig tillsyn garanteras. Liten kvartalsav
gift. Fullständiga upplysningar gratis. 
The English Correspondent, 156 Ed
ward Street, Nuneaton, England. 

Fosterbarn önskas. 
Frisk 3—6-årig flicka får god vård och 
vårdad uppfostran i gott barnlöst hem. 
Uppg. med "Ina", Box 2, Kinna. 

Gymnastikdirektörer! 
Institut och fysikalisk kuranstalt i 

Lund utarrenderas mot billigt arrende 
fr. o. m. den 1 okt. detta år till driftig 
gymnastikdir. Svar till "Institut", pr 
Väring. 

Bergsbrunna-skolans 
kurser på 3—4 mån. börja den 22 Aug. och länma grundlig 
undervisning i : Matlagning, Bakning, Konservering, Slaki, 
Vävning, Sömnad vi. vi. 

Valfrihet i undervisningen! Tidsenliga metoder! Trevligt 
hemliv! Prosp. och ref. på begäran. 

Postadr. Bergsbrunna. Riks nr 10. 

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

GERTRUD WALIN SIGNE PHILIP. 
Sommaradress Lindåker, Leksboda. 

aiimummuuumiiimi i i i minimi nimm un miiiiuiiitj 

Etisk-pedagogiska institutet 
i Uppsala. 

i Prakt.-teor. överbyggnad till flickskolor, dels för utbildning av sak-: 
= kunn iga biträden i olika organisationer för samhällets barn- och ungdoms- jj 
5 vård, dels för vidare utbildning överhuvud i ämnen inom husmoderns in- s 
*? . f? 1 T...... -.1. C .. !t • 1. VI.. . _ t. t _ J «n..1.n1nryi A »iL- Aril Z 

: ning, matlagning. . _ 
i Genomgång av institutet ger företräde vid ansökan till lärarinnekurs j j  
: i huslig ekonomi vid Fackskolan i Uppsala. 
= A särskild linje inom institutet utbildas kindergartensledarinnor. ^ 
5 Tryckt program med närmare upplysningar på begäran. : 
E Carola Eneroth. J. A. Lundeli. Ida Norrby. ; 
niiiuiiimmiiuuimimmi 

ïiiiuiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiMiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiuii""!'1 '"'! 

§ Under 

i Juni, Juli och Augusti 1 
Ë hålles I 

I D U N S  E X PE D I T I ON  
Ë öppen i 

9—4, lördagar 9—3. 
i in  
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y-L-voro 

den, J incus te s fets 

tvättas ulan, risk. och utcuv besvtin 
med 

HAFRE 

MÅNGEN HUSMOR, HAR NOG INTE REDA PÅ VILKA 

rika möjligheter till läckra anrättningar, som Cloettas 

Guldcacao och Vaniljchoklad n:o 4 i själva verket erbjuda. 

Delikata efterrätter, aptitliga bakverk och utsökta 

konfektyrer, allt kan lätt och med små medel tillagas med 

hjälp av "Cloetta". 

Vår i d agarna utkomna receptbok, innehåller e tt 60-tal 

olika recept på läckerheter av cacao och utgör en den värde

fullaste handledning i konsten att öka bordets delikatesser. 

Skaffa Eder den boken I Ni får den gratis genom 

att tillskriva oss I 

men 

\ n n f j  o v e r a  

Skriv redan i dag efter recept-

boken under adress 

A-.B. Cloetta, Ljungsbro. 

PlX-pojken på äventyr 

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

un "»•«i mi uni; i 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||iillllllllllllllllllilliiillillillllliilllllillllllilllllillllllililliillilllllilimilllllilllllliilllllillllillllllllllllllllillllillillMlilllJli!!,|[!l[||lililiil|li"i>»ii>iiiiiiiiiiiiiiil 
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