
E l l e n  Bergman. ,  

a 

n i f  Fredrika-Bremer-Forbundets gynnare och do- 

I II' 
natorer, froken Ellen Bergman, fyllde den 5:te jan. II sjuttio ar. 

Hennes lif har varit rikt pa gagnande garningar. 
Hon har undervisat tusentals kvinnor i sangens konst 
som lararinna vid Musikaliska Akademien. ~ o g r e  La- 
rarinneseminariet, Normalskolan, Wallinska och Sjo- 
bergska, skolorna samt i Teosofiska Samfundet. Dess- 
utom har hon varit en mycket anlitad privatlararinria. 

Bland de mer lysande profven p i  hennes under- 
visningskonst aro Valborg Svardstrom, Dagmar Mol- 
ler samt Sven och Lisa Scholander. , 

. . 

MAnga spar har hon lamnat efter. sig, dar hon 
gatt -'fram. I Musikaliska Akademien bildade hon en 
stipendiefond for elever i sang och vi@oncellspel- 
nhg genom att dar afstaW sin lilla lon. 

Pa den tiden vor0 kvinnor an samre aflonade an 
nu - men lika 'fullt uppgar fonden nu fil1 sex &en 
kronor. 

Sammaledes i Hogre Lararinneseminariet afstod 
hon sin lon till en fond som nu bereder elever ett 
stipendium p i  100 kronor om aret. 

Till  redr rika-~rerner-Forbundet ' har hon donerat 
femtio tusen kronor, Ellen Bergmans slaktstipendie- 
fond, .af hvilken skall utga stipendier for studiehjalp 
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at 'kvinnliga afkomlingar af hennes foraldrar. Till det 
Teosofiska Samfundet, hennes skotebarn, som hon va- 
rit med om att stifta, har hon ocksa gifvit ett myc- 
ket stort belopp. Likasa har hon gifvit diverse min- 
dre understod at for kvinnosaken gagnande foretag, 
t. ex. forra sommarens rostrattskongress. 

Nu fragar val hvar och en, hur en sanglararinna 
kunnat samla s% mycket pengar? Pa den fragan kan 
blott .gifvas ett svar: genoin oerhord arbetsamhet och 
den' yttersta sparsamhet och enkelhet i lefnadsvanor. 
.I. :Ellen 'Bergman hor till det fatal idealister, som 
vill offra allt for de hoga mal hon efterstrafvar. For 
sma manga .och stora fortjanster tilldelades henne af 
konungen for nagra a r  sedan medaljen Illis quo- 
ram pa forslag af Musikaliska Akademien. Hennes 
fortfanster pa musikomradet aro synnerligen stora. 
Bland annat har hon som lararinna i skolor infort 
i ~ $ ~ o t  nytt, namligen att basera den unisona sangen pa 
undervisningen i solosang. Hvarje elev fick sin, om 
ock korta, individuella utbildning af stamman. Sam- 
sang utan denna basis kan enligt hennes mening bli 
till skada for rosten. 

Hennes undervisning i sang har afven under 12n- 
ga tider -anlitats vid Raya-Yoga-skolan i Point Loma 
i Californien, dit hon fyra ganger rest efter fyllda 60 
Ar for att hjalpa den teosofiska hufvudledaren, Mrs 
Tingley . 

En varm kvinnosaksvan a r  Ellen Bergman allt- 
jamt, om hon ocksa numera mestadels begransar sin 
verksamhet till att sprida kannedom om teosofiens 
upphojda och rena . lara, som fort henne sjalf -sa 
langt framat i utveckling af adla egenskaper. 

Mycket har hon nog haft att bekampa i sin natur 
innan hon blef den lugna, toleranta varelse hon nu 
ar. Som barn lar hon ha varit ostyrig och vild och 
sorjt ofver att ej vara gosse. Hon anade kanske re- 
dan da att for de flesta kvinnor var deras kon ett 
hinder for deras utveckling och for utnyttjandet af de 
pund de fatt. 

Emellertid kom hon battre rustad ut i lifvet an 
flertalet kvinnor i borjan af 1860-talet gjorde, tack 
vare faderns, den larde prosten Bergman, utmarkta 
undervisning i saval bokliga amnen som musik. 

Afven modem, Mathilda Scholander, var en kvin- 
na med hog bildning. Och hela hemmet var den bas- 
ta bildningsanstalt for de uppvaxande fem systrarna. 
Dar musicerades dagligen allvarligt och grundligt. 

Ellens instrument var den kansliga violoncellen, 
som hon skotte con amore, h e n  som sedermera un- 
dantrangdes af hennes egen vackra stamma, som ut- 
bildades af Julius Gunther och ofta hordes i Stock- 
holms musiklif, isynnerhet pa 60- och 70-takt. 

Mycket mera vore att saga om Ellen . Bergman, 
men det torde i framtiden blifva utforligt sagdt. Ty. 
Ellen Bergman tillhor . den elit af verksamma och 
framstaende kvinnor, som icke glommas. 

Films 
- m e d  t e x t  o c h  u t a n  -. 

S alens fo;:ldvagg dekorerad med gront och krysante 
mer. Starnningsf ull haffdager. En skaldisk stillhets at- 

mosfar. Auditoriet ej ofvervaildigande mangtaligt, men 
elegant, en charmant ensemble af herrar och damer med 
stampeln: first quality. Damerna Lockes, Kants cch 
Schelhgs juvdorhangen skicka ut stralar i spektrets alla 
farger, d5 agarinn3rna vanda en smula p5 sina va?fPrse- 
rade huhuden. Man halsar hvarandra till hoger och vEn- 
ster och befinner sig synbarligen &l i kretsen af ide: 
bekanta med folrutsattningar att kunna imponeras af &t 
folredrag, sadant som det vantade. Okanda ahorare fin- 
nas bakat i lokalen; men p5 samma satt som luften - 
omarkliga. 

Pa katedern med. d a  grona skarmar. stan nu m rykt- 
bar framling med dtstingeradt yttre. Han behandlar ma- 
let for estetisk kultur. Koncist, beundransvardt, med r e ~ f  
af strilande framstallningskonst samm&fatiar han hda 
utvecklingsskeden i genomskinliga punkter och ger lardo- 
mar. Hvad som mest behofves for att afvinna lifvetglans 
och varde, det ar att tillvanda detsamma en konstnarEig 
betraktelse. Att skada konstnarligt, det ar att inforlifva 
sig med ftiremiilet utan att forlora ssg sjalf, det ar att 
skorda stegradt lif, det ar att medan man blir som allra 
mest fortrogen med allt lefvandes ode, dess ve s5vai. som 
dess lust, sjalf vaxa och lyckliggoras genom k i d a n  af 
svallande storhet. Ben oupphume mastaren i Bihkonst, 
han som gett css Clarchens poetiska gestalt, har ju vi- 
sat, hur man kan taga afstand &an - lidandet och skrac- 
ken itan att gifva smirtans vinning till-spillo, hur ma2 
at de egna skickelserna skall gifva konstens skimrande 
projektion. Forst nar skotnhetsbegaret sa gmoimtr'angt 
hela manniskan, att hon p i  hvart steg vet matta sig w 
sjalfva lifvet c& verkligheten, forst dii ' ar f i l e t  natt. Skon- 
hetsbegaret - vandt mot vilja och handling - blir u11 
ett arbete i riktning af sedligt idal,  ett stralande, fangs- 
lande ideal. 

Societekn, . betagen af foredragets formella glans, ap 
piaderar tillfredsstalld, skjuter tillbaka minnen och bilder 
dem dunkla makter vilja tvinga fram i allt for skarp be- 
lysning och forgater for stunden 

"die stumme Sehnsucht, 
die in mir gelebt 

- - - - -  
und eine Lucke klafft 
nun schwartz in mir9'. 

Nej, eiter detta inga tomrum, gapande, svarta - 
ljus ofver till'varon! 

En af de osedda gar langsamt mot utgangen, bakom 
den 6friga milngden, smaler, kastar en utmanande blick 
p5 forelasaren, som nu star nedanfor katedern, och p% 
den grupp af herrar och damer som omger honom. 

Ni skonhetssynens lifvakter, om ni sjalfva en gang 

Guld- €9 Emaljarbeten. e e e e e e e e e e ~ ~ e e e e e e e e e o e o e e e e e e ~ e ~ e e ~ e e e e ~ e o e e e e e e e e e ~ e o e e ~ ~ e  
e e 

i Arbeta for Dagnr i ANDERSEN BL Comp. : 6 . 



bli de klamda, de trampade, far denna "lifsstegrings" lyc- 
korus kanske mindre af h a u t g o u t an ni tangkm - 
sager den blicken. 

* 

Damer samlas vid .blomprydda, ..tjusande tebord, me- 
dan nagonting fran pagodernas land: ligger i luften, d-. 
got af inaktiv oA.tk.omlighet. Damerna. blicka ut oher 
miljons harmoniska linjer, som vagt foirma tillvaront.. . 
Bortom sevres- eller meissenkopparna, bakolm Louis XIV 
eller rokokomobeln, pA andra sidan de malade eller skulp- 
terade miisterverken, utyiior miljons hela ohtkomliga 
trygghet. boljar blott det formlosa . . ; For en sekund el- 
ler tvi fortatar det sig till en fattlighet. Med ' aromen- 
fran den angande. s.aovaren, stiger .dar fram en. dim-. 
figur . . . bilden af 'den . lilla japanska, som med trotta,. 
trotta fingrar skordar tebladen. Hon ar tard af arbete 
sedan sitt sjette ar. Sin arbetsformaga far hon' dag s& . 

natt utnyttjad mellan inldtustriens jarnarmar. Knappt 
vuxen bar hon dagen lang tunga bordor i packgardar- 
na for en1 penning sa ringa, att kostnaden for konfekten 
i den lilla bonbonlniaen dar pA bomrdet skulle forsla till 
tio dagsl6ner at henne. Leka med blommor och djur,, 
vara fri, skratta - sadant var aldrig for henne, bara ar- 
beta, arbeta . . . 

Nu tystnar surret af kokande vatten i tekoket, i stal- 
let hors liksom hammarslag langt ifran. . . det ar nere 
fran grufvoma, dar metallen bryts. Underjordiskt svart 
och. kallt ar det, det droppar fran morka vaggar, medan 
doden sitter pa lur i nhgon atervandsgrand. Mannen 
hacka och hacka, brodet hkntas upp ur '  dlessa dysira l 

djup, hacka och hacka for hustru och barn. . . Huru 
lange? Tills katastrofen. slh- verktygen. ur skalfvande han? 
der . .  . 

Damerna smale frhivarande. Deras . slata . velvet- 
klanningar, . eller morka sidendrakter aro) oemotstandligt 
fangslande. Hvilken,,chann ofvix allt (etta artisteri! Da- 
men dar framme i randigt med den 'ondulerande' . fanta- .. . 

simuffen vid sidan och d3et palsbramade sjalarrangemal- ' 

get, ar hon inte kopierad efter Gainsborough? Hon 
framkallar ju samma helhetsverkan som den!. - fortjusande 
mrs Sarah Siddom. Och damen -dar  till ,hoger ar ju 
som en skapelse af M:me Vigee le Brum De nya :mo- 
derna lamnu spiran for det enklas raffinemang som ar 
det mest uttstsolkta. Da'inerna smale nu ;medvetet. Det. ar 
psykologiskt un~derh~lldnde att prohra verkningarna af viil , 

understodt kv.innligt behag, att minnas segrarna inifor en 
eller annm modern Paris - i den oatk.omliga trygghe- 
tens miljo. ' \. . . _ . 

En elegant husa kommer och lamnar vardinnan ett 
kort pil en liten elegant bricka. "Froken Erlkoiii'g", la- 
ser vardiman. "Har Nanny sagt att jag ar upptagen. . " 
"Ja, men fr6kens arende ar sa' bradskande." "Vi ha ju 
lite hvar haft vara mattingar hos fro-ken Erlkonig, na 
hanr val ingeding emot att jag-tar emot henne har", sa- 
ger vardiman forbindligt. "Det ar naturligtvis fraga om 
nA.gon bazar eller dylikt, sorn du skall starta", menar . 

'Sarah Siddons9'. " Kriap;git- h vi ' strafvat ' oss ig&om 
badortsvalg6renihetea, sa borjas- det hemma i staden. 

Vi ar redan troltta iman halfva' vintern ar ofver". "Det 
syns inte"; forsakrar vardinnan med- ett snickrande ogon- 
kast p i  gruppen. "Ridturerna. och. vintersporten motver- . 
ka val deklination9', sager Vigie le Brun och- f&tsiitter' . 

i snabbaste tempo: "mini farmor, him hemlighaller sin ' 
adress en del af somram,  annars far hoa inte .andrum' 

' 

for alla bref om bidrag och hjalp till det och .det. .Jag: . 
orkar i.nite langre, sager -alltid farmor i jurii' - och lian-:. 
nes sekreterare skall val ocksh nagon hvila sig - 
och s& forsvinna de bada tva", . hon skrattar latt. M e k  
vardinnan gor en liten .gest som anbefaller tystnad. : 

Froken ErlkoUiig ar allt folr van att skrida till aktion 
i k ~ k a r  sadana 'som denna f6r att vara adet minsta bort- 
kommen. Hon halsar !iitt och tar en . anvisad plats.. "Jag 
ar ledsen att stora, men p i  samma gang glad att traffa 
pa flera af dem jag amnat. soka samlade har. Nu ar, 
det .mderskapsbakringenl vi maste gora nagot for. Sta- 
ten kan annu sa lange bara borja med industriarbeter- 
skor och bara skjuia till en fjardedel af ett erforderligt 
understodsbelopp fos. dessa. Men. det finns andra kate- 
gorier af illa stallda1 mtjidraL - Jag- diall inte ga in i 
plagsamma debljer'' - fortfar froXen0 Ei-lkonig och vif- 
tar litet med handvaskanl, . da hon hos. damerna tror sig ' 
spara kanslor af obehag - "kunde vi bara f2 ihop grund- 
platen till en fond, sa fa vi med tiden donationer tili 
den, sa gar det nastan alltid, men &n ingin: gor borjan 
. . . Hvarfor. skall den meddellijsa modern,, lim som lider 
mest af alla for att staten. skall behala en1 8nskad nume- 
risk respektabilitet lamnas at ofvergifven$etens. ode"? 

"Ar det verkligen fallet", fragar Sarah Siddons skep 
a 

tiskt. V i  ha ju F. V. 0 .  och F.' F. och S. de C. och 
instit~s,tioner meid n a m  genom hela alfabetet". 

"H u r b e h 6 f l i g t skall jag inie forso,ka malla folr 
damerna; det ar blott pa nara hall man ser sadant sa 
att man forstar det. Tala med vara, , diakonissor, vara 
slumsystrar elkr barnmorskor i aflagsna landsbygder, de 
kunna lamm detaljer". 

Den rosiga Vigee le Brun bleknar en nyans.. . 
"Menl ,hvad vill froken Erlkonig att jag skall . . -  

da", ' frAgar vardinnan tillmotesgciende. O 

"Satta namnet under *det upprop vi. tanka .utfarda till- 
en soark for detta andamal, en soare, med f%edrag, sang' 
och vio~~o~ncelln~ummer". 

"Hvilka skola sta for uppropet mera an jag?" 
"Grdvinaan Danner, bankir Heine; fruarna Locke; : 

Kant och Schelling". 

' Var' god dispmera mitt namn. Jag kommer i godt 
sallskap'~, sager vardinnan leende. "Men staller di .  fro- 
ken Erlkoqig om allt det ofriga?i:.,._,. ., -. , . . 

"Allt", k g e r  den g a d a  'froken med ett fint "leende,:. 
"bara koosdinnan tar med sig sina bekanta' och. .. . d&& .. . ,, .. 
bekanta. SA att vi f A  fullt hus". , . . . .C: 

Frfiken Erlkonig ' drar sig. tillbaka. - *z:, , . - . . . , 

. Surr som i en: bikupa. Enidast .enstaka .orbl tranga. .. 
igenom so.rl-let. Man tycks . diskutera .veckaqs. -evenemang. 
Orden aro sa notta, sa toaida, liksom gamla- flaskor med 

En rest -satiriserar det forflutnas modegalenskaper med 
. . . ,  



po,interande af snabelskorna, sextonde seklets vertugar- 
.dins, .parfymraseriet - ambran i maten o& (med forlof) 

. i lavemangen, mouchens enfaldiga pikanteri, den vanstal- 
lande. harpyramiden. "I ,@ingrnidjorna lag det daremot 
rytm, en viss . . ." "Att fyrtiotusenl. sn6rade ihjal sig en- 
samt i modets hufvudstad ar  kanske bara fodal", inflic- 
kar vardinnan. "Hur som helst, nu andtiigen har den 
allmanna smaken hunnit fram, till en konstnirlig matt- 
fullhet'', afgor den forra rcsten. "Med hattspjut , som spet- 
sa! .Med bandage om knana?", vadjar vardinnan.. Men t 

hennes gaster sm%le obekymrad*: tolut passe, tout casse. . 
.Men automobilerna vanta. 

M&a Greger. 

Miss A G N E S  E. SLACK,  

et ar veckotidningen Dagnys f&te argang-: D m vi harmed mbefalla vara lasar<. Gd-  
ningen kommer att som hitintills %tga med 52 
nummer under aret. . .  - .. . ' 

IZCl .sy f e  och imehall forblir den o fOr&zdrad, 
for kvinnorna vik figa . reform . fragor &om- 
det ~ r a m & z  f a  des; flogr&. b 

'. En i moj'Gigaste matto rikha& a fdelening for. 
amnen af allmant infresse afser att huenna 
gora tidningeen omfattad af  bredare l h ~ e r ,  utan- 
for de a f  kvinnoro~elsen och h f r a g o r . d i r e k t  . . 
intreiserade. 

Litteraturafdelningen k m e r  allt f ramgeni 
att iietaga sin gifna  lats, huarvid sarskildt V&Y@ 

f or f at tarinnors alster u~arksanomas .  
Genom korrespondensartiklar fran utlandet 

soka vi fo&a kvinnororelse~z darute i d h  skif- 
tande faser. ' 

Reseskildringar och kulturskildringar kom- 
ma .att al& emellanat injytn. 

Som forut ar det oss angehiget att lamna om- i 
fattande biografler o;fvr bemarhta kvinnor. 

I byrigt kommer tidningeen att sa vidt h8jlzit 
ar fooh de storr; aktziella fr&gorna 'samt ujp- 
taga hvad som han vira af atresse for lase-, 
kretsen. 

undvikande a f a fbrott, i fostbefordnng-MZ 
vaga vi vordsammast uf@nana vara frenameran- 
ter att fortast hojlgt verkstalGa frenameratimt 
for aret. PrG, j+ostarvode inbekahnadt, blir $om. 

Hvita Bandets Varldsforenings hederssekreierare, som forut kr. 4: 50 pr ar; 2: 50 pr halfdr; 1: 25 
sedan nagra manader tillbaka gastar Sverige och talar p,. kvartal. L~~~~~~~ ro ore. 

' for Hvita Bandets sak. Det ar fjarde gingen Miss 
Slack besoker vart land. Prenumeration sker a narmarte jostanstalt e l h  - 

bokhandel. . REDAK&4ONEN. 

Till Dagnys lasekrets i landsorten. 
som ~ i ; ~  onskar vara ett enande band @//an ER ny prenumerant' 

Sveriges kvinnor damt har till sitt mil/ att tillva- 
rataga allas intressen pd skilda platser, 'fil VI har- skaffad a f  hvar och en' af . 

med uppmana vika lisarinnor I landsorten att de, 
f8.r 'drtt underlatta denna vilr uppgift, ville till t i e  tidningens nuvarande 
ningens redaktion insanda sildana notiser, som 
uto fver lokalin fresset innehdlla saker af vikt fdr 

fordubblar med ens,  upplagan. . 

. . 
k vInnor6relsen I dess helhet. 

Allm. Pensionsforsakringsbolaget, Stockholm, 
meddelar till slrdeles billiga, premier :. 

Lip, B!andade Lif- & Kapital- samt Barnfarsakringar. 
Liberala invaliditeEsbestammeker. 

Bolaget ansvarade den 31 dec. 1910 for en lifforsakringssumma af 
87,272,155 kronor. 

Sp.r id  DAGNY! 
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Fastekuren och Mac Fad- Hur lange fastetiden skulle racka berodde piil hur sjuk 
patienten var. Somliga tillatos ej att fasta alls till foljd 

dens. "Healthhome" af svagt hjarta eller dylikt, andra kuasde haila i anda till 

vid London. 

N io dagars fasta! Mindre angrnanit, eller hur! Tre 
2 iyra glas kokt vatten, det var allt som bestods. 

For ofrigt fick man lefva af luft och bad, sol och blom- 
sterdoft. Om natten sof man i talt eller s& kallade luft- 
hyddor, .hvilka voro uppsatta pa en gron ang i ntjrhe- 
ten af boningshuset. Hyddorna voro inredda som ett 
st6rre lusthus med ' tak. Vaggarna bestodo af rullgardi- 
ner, hvilka man drog for om kvallarna. Moblemanget 
utgjordes af tv& sangar, ett klad,skap och en lavoar. En 
liten veranda pa ena sidlan utgjorde en behaglig hvilo- 
plats olm dagen. Klockan. half %ta om morgonaa ljod 
goiqpngen. Man tittade ut bakom rulllgardinm och s i g  
hur herrarna redan vor0 i full fart med att ofva sig i 
boxning, brokhing och dylikt. Sang och hvissling hiir- 
des oifverallt, man skyndtade sig att fa gymnastikdrakten 
p&, och latt och ledig sprang man ut och forenade sig 
med skaran, som begaf sig till gymnastikfaltet, en harlig 
plats p4 en hog bergsplatg. Annu var det friskt och 
svalt pa morgonen, och de gymnastiska ofningarna gin- 
go med lif odi lust. Ingen fick vara pjakig. Rildde man 
ej med nagon anstrangande rolrelse, gick man UT ledet 
fijr en stund. Dar forekommo bland annat sa krafiproif- 
vande rotelser som att langa strackos hoppa ,p5 ett ben 

21 dagar. Den skiingaste tippsikt hillls .&Iver hvarje pa- 
tient, ,och man var tvungen att i allt noga fdja doktorns 
foreskrifter. De forsta dagarna madde jag filrtraffligt. 
Den farde dagen anstrangde jag mig fijr mycket v d  eit 
krocketspel och maste en dag ligga till sangs. Svik rew 
matisk vark installde sig, men "det maste man vara iior- 
beredd p&',, merrade doktorn. Efter fastan foljde mjolk- 
diet. Man maste dricka flera liter om dagen, folrdelade 
i sm& portioner. Man gick dar dagen lang med sini lil- 
la tillbringare och kafiekopp och inmundigade en kopp 
hvar halftirnme ytterst langsamt och forsiktigt ur glas- 
ror. Efter fyra h fem duagar fick man boqa med r%frukt 
och tyckte man sig da kunna smalta stenar, sa hungrig 
var man. I allmanhet repade man sig mycket fort, -och 
det var en frojd att se, hur krya och glada de flesta VO- 

ro, n i r  de fmo darifran. Sjalf kand,e jag. mig som for- 
vanldlad dh langtar blott att &t&komma dit och fa nju- 
ta af detta harliga, naturfriska lefnadssatt. 

Doktor Mac Faddens namn ar annu foga kandt i 
Sverige. Men sa mycket mera i England och Amerika, 
diir han g-rundat ett stort Helthhome i narheten af New- 
York, och ar det nlaturligkvis endast en tidsfraga, nar dy- 
lika hem komma att inrattas afven i Sverige. 

Ada Fallstedt. 
-- --- -- 

eller bara hvaranidra p& ryggen~, en herre tog en1 diam 
och '- en dam en herre,. alllt naturligtvis under skamt och 
skratt. Sedan tagade man hem, tog sig enl dusch e l k  

0000000000000000.000.0000000~000000000000 
bad och gjorde .toalett. F6r dem, som undangjort sin 
fasta, vinkade en lukulllisk maltid, besta,eiide af de lack- 
raste frukter, notter af alla slag, surmjiYk, ost och sm&- 
gas samt nlagm varm aggritt. Efter malltiden hvila pa 

Fornya 
tradg~rdss~ffmna och sedan prorneiiad eller akhrer till 
kl. a, da ett nyit vegetabiliskt rna serverades. En p r e n um e r a t i o n e n 
ding af ris eller majs och nagon tillagad ratt af notter 
utgjorde d& alltid en, vailkommen till6kniriig i den nagot 
enformiga matsedeln. Pa eftermiddagen idkades tennis, for 1912. 
krocket, fotboll, dans, musik odh springlekar, dari alla 
aldrar del togo. . . O~OOOOOOOOOOOOOOOOOOO+OOO~OOOOOOOOOOOOOO 

"Ninon 
Damhandske 

?'Lad y" 
Damhandske 

m +  

af glacelader 
glacelader. A,#, NORDISKA KOMPANIET medzgzad. 

Alla farger. 

Kr. 1: Q5, STUREPLAN' - REGERINGSGATAN. 
Alla farger. 

Kr, 2: 50. 
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Lapparnes talman. och deras danska van. ' 

M uittalus Samid birra.* En Bog om Lappernes 
Liv af den svenske Lap Johan Trwi. Udgivet med 

dansk Oversaittelse af Emilie Demant. Paa Foranstaltning og 
med Forord af Hjalmar Lundbohm. Kobenhavn 1 9 1 0. 
A.-B. Nordiska Bokhandeln, Stockholm, i distribution. 260 
s. ' Kr. lo.-. 

En origrnellare, vederhaftigare o& mera fangslande 
bok an denna far man stika efter. Men sa har den 
ocksa kommit till stand genom samverkan af tre ovanL 
ga. personligheter. Iden tiU boken. har uppstatt hos lap- 
pen Tus-i, och sjalf har han skrifvit hvart ord i den, 
med undantag af foretalen och en del noter. Men lika- 
ft11It maste det sagas, att Turis tanke aldrig skulle ha 
kunnat forverkligas utan medverkan. af de bada andra 
personerna. Hade icke disponenten Hjalmar 

EMILIE HULT, f .  Dernant. 

i Kiruna visat ett sa varmt intresse for Turis (plan, 
hade denne senare val knappast haft mod och beslutsam, 
het nog att vid fem och ett halft decenniums Alder golra 
allvar af ett for en nomadlapp sa ovant foretag som att 
skrifva en 'bok. Och afven om boken hade blifvit skrif- 
ven, skulle dess ode val i basta fall ha Mifvit att fa lig- 
ga som ett vardefullt manuskript i Carolina Redivivas i 
Uppsala eller Kungl. Bibliotekets i Stockholm gommor, 
ifall ej disponenten Lundbohm ikladt sig de dryga kost- 
naderna for dess .utgifvande. Och slutligen bor kraftigt 
framhallas den roll den danska malarinnan froken: Emi- 
lie Demant spelat vid bokens tillkomst. Sedan nagra ar 
tillbaka g&ndligt fortrogen med lapparnas lif och vanor, 
ej blott genom studier, utan Ungt mer gemm egna har- 
da ron under ett drygt ars flyttningar med renarna, har 
hon statt vid Turis sida under hela den tid bo,ken skrefs 
och befriat honom fran alla det praktiska lifvets omsor- 

* Muittalus = berattelse, Samid = lapparne; birra = om. 

ger p8 samma gang hon1 uppmuntrat och underla,ttat hans 
litterara verksamhet. Under manader bodde de tillsam- 
mans i en malmletarebarack vid Tomdrask, froken De- 
mant och Turi, den forra ombesorjande de fa och enk- 
la goirom5len i ett lappskt hushall, den senare skrifvan- 
de pa sin' bok. Men det ovana arbet& trottade honom: 
denj hvars verksamhet dittills bestiltt i vargjakt. pa fjal- 
len, hade icke latt att finna sig i standigt in~m~usl i f  
och tankearbete. Froken Dernant var det da som upplif~ 
vade honom da han1 trottnade, iied-de in hans tankar pa 
nya spar, framlockade ur honom den ena berattelsen ef- 
ter den andra om olika sidor af lapparnas lif - och sa 
formaldde honom att nedskrifva det berattade. Som Tu- 
ris uppteckningar ingaiunda alltid bildade ett samman- 
bangande helt och ofta vor0 skrifna utan tanke pa huru 
de skulle sammanstalias, blef det fo,r froken Dernant nod- 
vandigt att ordna och hopfoga dem. Ho,n har alltsa haft 
reciaktiomarbetet om hand, och 'hoa har >utfort det just 

JOHAN TURI. 

sa som det skulle, utan nigot det minsta spar af den 
klafingrighet, som eljes sa sorgligt ofta kannetecknar ut- 
gifvare af andras skrifter. Endast patagliga upprepningar 
har hon strukit men for ofrigt atergifvit Turis text ofor- 
andrad, t. o. m. med bibehallande af inkonsekvenser i 
stafningen. 

Men froken Dema'nt har icke blott redigeradt, utan 
afven ofversatt Turis bok. Tyvarr ar jag fullkomIIigt okun- 
nig i det lappska spraket och kan. darfor ej a@oora, hu- 
ritvida ofversattningen troget fotljer originalet. Men det 
bdhofs inte heliler, ty den kompitentaste af alla auktori- 
teter, professor K. B. Wiklund i Uppsala, har synat fro- 
ken Dmants arbete noga i s6mmarna utan att kunna 
finna nagot fel pa det; och han ar sannerligen inte den, 
som ar bojd for skonsamhet. For min del kan jag en- 
dast falla det omdomet, att ofversattningen ar utford pa 
en vacker och vardad danska, som det ar ett noje att 
lisa.' Att aterge Turis bok pa svenska vigade froken 



Dernant sig inte pi. Hon 'kande sig icke. ha fullt 'her- 
ravalde ofver vart sprak, fastan hon talar det nistan 
utan brytning, om' ock danska ord och former stundom 
insmyga sig i hennes tal. 

Huhudsaken ,ar ju i alla fall, att Tutis skildring af 
lapparna finns oifversatt till ett for oss begripligt tungus- 
mal; och for detta aro vi froken Demank den varmaste 
tack skyldiga. 

Lapparnas lif fran vaggan - nej, forlat, renkalfskin. 
net till grafven fa vi i Turis 9sMuittalus9' (= berattelse) 
lara kanna i alla dess enskildheter. Det ar knappast na- 
gonting, som saknas:dari. Om familjeforhallanden, seder 
och bruk, kladedrakt, aIkdoa och husgerad, renar och 
renskotsel, flyttning vid olika tider p$ aret och dika va- 
derlek, om jakt och fiske, om sjukdomar hos mannisk0r 
och renar samt botemallep mot dem, om tro och ofver- 
tro, om mtidor, farm och olyckor, om hogtider och glad- 
j&mnen, ja t. o. m. om lappfolkets forntid samt ej minst 
om dess firamtidsbekyrnrner, om allt detta ger oss den 
kloke och mhngerfarne Turi rika och pilitliga upplysnin- 
gar. Det ar visserligen ingen systematisk vetenskaplig 
framstallning och ej heller nagon litterht genomarbetad, 
formellt gliansande skildring. Men just det primitiva ut- 
tryckssatt, som geniomgbde kannetecknar . boken, .fangs- 
lar genom sin omedelbarhet, s in  absoluta frihet fran for- 
konstling. Man laser bolken med samma kansla af val- 
behag som man inandas ' Lapplands starka, friska. luft. 
Tun uttrycker sig sa stillsamt, sa forsynt, sa mAttfulllt, 
men anda sa AskLidligt. och ofvertygande. Aldrig nyttjar 
han ett starkt ord, sa mycket mindre da ett ijiveroad. fc- 
ke ens skildringen af de. svaraste modor .och lidanden1 
kan forma honom till ett bittert, klagande toiifall, och en. 
dast' en stilla, fast innerlig gladje lyser igemm hans o:rd, 
da han talar olm .lapparnas, blott alltfor f& och korta 
stunder af lycka. . 

. . 

Denna lidelsefria realism framtrader sarskildt i berat- 
tels& om flyttning i ovader ofver hogfjallen~: 

"Det er jo slemt at flytte, naar det 'er snefog over 
hojfjaddene under flytningen. Og sidaen (- hjorden) 
drog af, og saa begynder de at flytte de lange fiytveje, 
- og dieroppe er aliiigevel koldt, selv om det end er godt 
vejr. Og saa blev det en saadan kulde og snefog og 
haard blast, a t  det kastede reneme om, og byrdmne 
faldt af renerne, og de ridende born fros vaxst og blev 
trztte, saa de ikke rnere kunde blive paa renen, og de- 
res hmder var saa kolde, at de ikke kunde holde ved 
enden af klovtrseerne. ' Og de gamle folk, som var 80 
aar gamle, de var afkrzftede, og de havde daarligepjnd 
og de orker ikke at gaa saadan, at de kan folge med i 
en flyttende sida, og de afkrdtes ogsaa saadan, at de 
ikke kan. vandre de lange dagsrejser ud i en. kolre; og 
saa er de nodt til at blive natten over i vildmarken; 
og undertiden kan de ikke faa ild, ja selv om de nu og- 
saa fik et baal, saa overkommer de dog ikke at rive saa 
mange ris op, at de kan vedligeholde ilden hele natten; 
og saa fryser de saadan, at de naten mister livet; og 
er det haardt vejr, da er det endnu vaxre. Og derfor 
er intet raad, ikke noget som helst at gore; hverken ren 

. eller menneske orker at baere dem." - 
Manne det kunde framstallas mera gripande med alla 

den mest raffinerade konsts hjalpmedel? Som motsats .- 

icke i form, men val i innehall - .till detta stycke b6r 
man lasa om varflyttningarna till Norge: 

"Og naar Lapperne om foraaret kommer over hoj- 
fjzldene, .hvor der har vzret koldt og megen sne og ik- 
ke ret meget snebar mark, men dog saa meget, at renen 
lige netop har levet og .osar de kommer til Norge, saa 
de kan begynde at se havskovene (de norske skove) og 
i d& er girses og lof, og det er skont og k l i @  synes 
Lappen. Og naar de kommer mennere, saa begynder 
man at hore @gen og alle. fuglene, som efter Lappens . 

sind er liflige, og saa giver de sig til at joige*: 

Modre o g  skonne kzre grzsdale, kalvens moder voia, voia, nana, 
nana. 

Hil, hi1 jer nu modre, voia, voia, nana nana. 
Tag nu. imod min kzre hjord og plej den, som I for har gjort - 

v o i ~  - voia nana nana.' - 
V m  atter, modre. mine venner! - v. v. n. n. 
I modre! graes nu mine rene sunde! v. v. n. n. . . 

Det vore frestande att ge annu flere pro( pa .  uri is' 
stil; men ofvanstade far vara nog. Likval vill jag sar- 
skildt @peka de nastan dramatiska skildringarna. af !tri- 
derna med afiieniden vargen samt den lilla roande sa- 
gan om hur hunden kom i lappens tjanst. . a . . 

Turi ar en mangSidig man, och han ,h!r som .I$- 
trycksmedel nyttjat icke blott ord, utan afven bilder. Hans 
bok. atf6ljes af ett planschverk i nastan alltfir stort fm- 
mat, omfattande fjorton tedrningar. Att i@ herrar konst: 
hiskorici med fortjusning ha kastat sig Mver dessa prakt: 
prof pil primlitiv konst ar mig ob&ripligt.. Ty, har ha 
vi just primitiv konst af basta slaget, ut&-d. af en1 man1 
utan nagon som helst skolning, barnsligt enkelt. men 
med osvikligt saker blick for 'det vasentliga, det karak- 
taristiska och darfor sa ofantligt .intressant och 'laronk. 
Jag har nu visserligen. hort rnkonsthistoriker uttala sitt 
djupa &akt for all barbar- o& vildekonst utan att ana, 
att han darmed brot stafven ofver s ig.  sjalf sorp veten- 
skapsman. Men! jag vagrar att tr6, att de alla aro hans 
likar. Hvad ar da maken hl1 att de inte skrifvit ett ord 
om Turis teckningar? 

Men .boken innehall& icke blott en absolut tillfodit- 
lig och ut-orlig skildring af lapparnas lif och lefnads- 
villkor, utan ocksa gripande allvarsord om deras fram- 
tida existensm(ijligheter, som te sig sa skrammande dyst- 
ra. Det ar en infor undergangen stalld folkstam, som 
genom Turi framstaller en vadjan till sina starkare och 
lyckligare lottade grannar. Den bofasta . befolkningens 
framtrangande mct norr - hvarfor just ditat, da. and- 
losa obygder med gynnsammare natur i sydligare trak- 
ter fafangt vanta pa nybyggare? - och den kitsliga grans- 
sparrningen mot Norge och Finland ha blifvit odesdig- 
ra for nomadfolket. Och likval aro just nomadlappama 
det folk, som bast afpassat sig efter den. yttersta nordens 

* Man kan ju sluta sig till, att joigningen ar nagot slags san&; 
men det ar ett afgjordt fel af ofversattarinnan att icke ge lasaren 
nagon som helst upplysning om hvad soni kannetecknar d e ~ a  
joigning och skiljer den fran annan sang. Hon nojer sig med 
att hanvisa till K. B. Wiklunds afhandling .Lapparnas sang oCh 
poesill, Uppsala 1906. Manne en lasare af hundra har tid och 
tillfalle att studera den? Kunde inte vi andra stackare ha fatt en 
tio raders forklaring af det mystiska ordets innebord? 

. . 
. . .. . 

" I .  , a . -  . . . . I .  . :  . . . . . . 
. . .  . . I  . . .  . . .  
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natur. De k m a  framalstra betydliga materiella varden 
genom sin renskotsel, varden, som med lapparnas br- 
svinnande skulle g2 forlorade och som nappeligen kunde 
p4 nara nejder uppvagas af hvad de halfsvailtande bo- 
fasta finnarna daruppe i Sverlges kargaste nejder k u m  
afvinia naturen: litet fisk och litet ripor. Dock, det ar 
val icke troligt, att Turis vadjan kommer att farklinga 
.ohoird, dartill ar den. alltfor 6fvertygande. Fran norskt 
hall har ' d m  visserligen motts med uppenbar afvoghet, 
delvis afven fran. (norsk-inspireradt?) danskt. Men har 
i Sverige skall den atminstone nappeligen kunna vacka 
andra kanslor an sympati och beundran. 

Bo.kens f,6rfattare, Johan Turi eller Thuuri, som han 
ocksa skrifver sig, ar en akta nomadlapp, fiidd och upp- 
vuxen i den yttersta nordens vildmarker, dar hani till- 
bragt storsta delenl af sitt lif. Forst nu, vid nagra och 
femtio Ars alder, har han genom sjalfsyn lart kanna an- 
dra delar af varlden an trakterna norr om polcirkeln: 
f6r narvarande torde han namligen efter en tids vistelse 
i Stockholm befinna sig i Danmark som gast hos sin 
trogna van och medhjalpare fru. Emilie Hatt, f. d. fro. 
km Demant. I fraga om hans person hanvisar jag f& 
odrigt bil froken Dernants foretal till hans bok. 

Den kvinna, hvan bade gamla och nya namn jag 
nyss namnt, c9m bade inspirerat Turi till hans arbete, 
redigerat och ofversatt det, ar af Osterlandsk att - det 
h ~ r s  ju pil namnet lika val som det syns pa den var- 
ma hyn, de stora morka ogonen, den bojda nasan och 
det svarta haret. Det ar sallsamt, att just denna rasmed 
sina skarpt utpraglade egenheter skall ha m sa mark- 
vard formaga att helt & fullt forstii och sympatisera 
med en frammande falksjal. Hur manga stora och vardeful- 
la insatser ha icke semiter gjort i d& nordiska kulhren! 
Det vore naturligtvis ofverdrift att stalla fru Hatt vid 
sidan af personligheter sadana som Georg Brandes odi 
Oscar Levertin, ty hon har ju tillsvidare icke presterat 
nagon sjalfstandig undersokning af den lappska folksja- 
len och odlingen. Men, likval ar henne garning i ett af- 
seende storre an deras. Hon har kampat med svaighe- 
ter sidana som ingen af dan val hade kunnat dromma 
m, i det hon i mer an ett Ars tid lefiat det for en kul- 
turmanniska sa oerhordt profvande lapplifvet. Hon har 
profvat hungans kval i vildmarken, hon har genomvat 
strafvat fram .genom bitande stom; och som fdjd daraf 
i sex veckors tid* svafvat mellan Iii och dod i ett ensligt 
finnporte, tills slutligen h e m s  starka fysik gick segran- 
de ur striden med sjuk.domen. Utan hennes moldor och 
lidanden, hennes okufliga energi och varma hjarta hade 
aldrig en af de markligaste bocker sett dagen, som nor- 
dens litteratur fran senare ar kan uppvisa. Aran ar hen- 
nes ej mindre an Tuns - aran att ha frambragt den 
fylligaste och basta skildringen af ett litet och forbisedt, 
men ingalunda kulturellt eller ekonomiskt vardelost folk, 
d& odling och dess sjal. 

Froken Danant var ursprungligai mslarinna och m- 
sa.@ ha en vacker bana framfor sig. Mm hon hade sjalf- 
krltik &g att inse, att hon likval inte horde till kon- 
stais stora utvalda. "Nagon Rembrandt skulle jag anda 

aldrig; ha kunnat bli", sade hon en gAng till mig, ''och 
da kunde ju varlden undvara mig." S i  lamnade hor~da 
maleriet - tank, om litet flera konstnarer af Iigre rang 
hade sadan sjalfkritik och ansvarskansla! - och fann en 
ny lifsuppgift, mer krafvande, men ocksa tacksammare och 
mer arofull. 

Nu har hon nyligen funnit annu en, som hon har 
lika stora forutsattningar att med framgang fylla och 
som ar lika tacksam: att @ra en man lycklig. Men utan 
tvifvel skall hon veta att losa bada. Fru Watt g25mrner 
ej frilken Demants lappska vanner. 

Och vi kunna kanna oss iifvertygade om att hor. ej 
heller gl6mmeri sina svenska vanna. Fur henne iirc 
danskt och svenskt inga oforenliga motsatser, kon ser 
djupare an- till ytan. Sverige, dess folk, dess sprik acln 
dess odling kanna, forstar och alskar hon mer an de 
flesta, pA samma gang hon ar god dansk patriot. Och 
kennes verksamhet har ju kommit Sverige till goda. 

Konst. 

I Hallins konsthandel i Stockholm pagar for narvarande 
en akvarellutstallning af: Ellen Jolin. De som last el-. 

ler amna lasa hennes till juilen . utkomna bok "Studiefar- 
der i Medelhaf~lander'~ biira skynda sig att med 6etta:i.r- 
plock ur hennes digra purtf6ljer komplettera bekantska 
pen med den mangberesta konstnarinnan-f6'rfattarinni1-:. 
Froken Jolin ar malare i sina skildringar samt berah- 
se i sina skisser. Har Aterfirner man i ?arg manga af 
de sydeuropeiska motiv - Spanien, Italien, Dalmatim -- 
som hon i sin bok behandlat med penna och ritsiik. 
Bast aro kanske landskaps- o& arkitekturmotiven f rb km 
nes alsklingsland Italien; kyrkoinkio.rw, soliga klosk-. 
gardar, tradgardars blomsterprakt. 

En samling skisser fran England beratta om en isom- 
ras hetagen studiefard dit; och fran sin vfia pk Salt- 
sjobaden har hon utstallt exteritirer och interiorer act! 
powatterade familjemedlemmar. Af de svenske lex?. 
skapsmotiven ar det sarskildt ett stycke terrang oIve:~fi?:- 
ladt med bl9isippor och hvitsippor som tilltala b idescx  
varstamning och for sin teknik. Akvarellen fordiar c2 
saker hand och tillater mindre fusk med tecknitrgrns 
rekthet an oljefargen. 

Froken Jdin ar otroligt flitig och det ar bara skaua 
att hon pa denna utstallning ej tagit med mera af sin. 
rika produktion. 

T. K. 

--- 
l%J--~:;~,p., - 
:--. 

B~eaaunaeiration D GNY sller saval i 

landsorten som i Stochholm H narmaste 
as~ans%ala eller bokhandel. 
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Insiind Ii tteratur. 
H u g o  G e b e r s  f o r l a g ,  Stockholm: Johan Gabriel Oren- 

stierna. En gustaviansk natursvarrnares lif och dikt. Af Martin 
Larsson. 

: 'Annonsera i DAGNY! 

Notiser.. 
Noras forsta kvinnliga stadsfullmaktige. . 

Till medlem af stadsfu~llmaktige i .Nora . 
'har valts f. d. telegrafkolmrnissarim fro- 
km Alfhild ' Cnattingius. 

Lunds kvinnliga stadsfullmaktige. Till .. 
kompletterande af det meddelande vi re- 
dan gjort om att fr6ken Hanna Petters- 
son inva1.t~ i Lunds stadsfullmaktige ha :. 
vi erkallit nedanstaende uppgifter. 

Froken Pettersson ar fosdd i '  Lund , 

den 4 dec. 1870 och dotter till den i , . 
fjor afliiine stationskarlen .Jonas Petters- ' 

son, en1 kand loch varderad veteran fran 
Lunds statsbanestation. Efter slutad skol- 
g h g  larde Hanna Pettersson bolkbinde- 
riyrkeft hios bokbindaremastaren C. W. 
Pettersson i Lund. Larotiden var 4 ar. . ' 

Efter densamma genomgick hon. i Gera . 
i Tyskland en kurs i darvarande fack- , 
skola for bokbmdare. Den 21 okt. 1901 
6ppnade frolkm Pettersson ' eget' bokbin- 
der! i sin fadernestad, hvilket .hon se- a ' - 
dan dess drifvit med god framgang. 

Frolken Hama Pettersson, som in- - ' 

valts af arbetarepartiet,. har fast partiets ' 

uppmarksamhet vid sig icke minst ge- 
nom sin praktiska biiick och sitt . stora. . ' 
allmanintresse. I Kvinnliga diskussions- 
klubben,, hvars styrelse hon tilih.&t, har 
hon varit en fran~skjden medlem. . 

L. K .  P. R:s centraistyrelsemote. Lands- ' 

f6rmingens for kvinnans politiska rost- 
ratt centralstyrelsem0ite har pagatt .un- 
der tisdagen och. onsdagen den 9 och 
:i O dennes i St.ockholm. Foirmidldagar- . 
ila voro solm vanligt . a n d a p a  till en- 
skilda motes•’ orhandlingar. Tisdags e: ' 

m. holls ett halfenskildt'. mote med frok- 
liarna Elini 'Wahlquist, Elisat eth Nils- 
son, Anna Griinhagen, Annia Lindha- . , 

gen, fru Jeniny Velander och dr Gulli . 
Petrini som talare; pa onsdags e. m. 
ett s b r t  off~enIMigt mote ' pi Runari med 
faredrag af direktor Ernst Beckman, fru 
Alina Wicksell, redaktolr Karl 'M. Lincih 
och fru Ellen Hagen. Vi Aterkornma i 
nasta. nummer till . motet och dess for- 
handlingar, da tiden ej tillater nagot re- 
ferat' i denna veckas' Dagny. 

En storartad donation. Framlidne kan- 
slisekreteraren E. K. Almqvist har i sitt 
testamentec forordnat, att efter hans efter- 
lefvande makas franfalk och savida hon1 
ej amolrluncia bestammer -skall ur 'boet 
afsattas en foad i 100,000 kronor for 
stiftande af ett rekreationshem for bilda- b 

de arbetande kvinnor. 

Singlektioner. Vi fasta vara lasares uppmarksamhet ; 
pa fru Ada Fallstedts annons i dagens; nummer. Fru 
Fallstait, hvars namn synites under dem initrekmta arti- 
kdn om M:me Marchesis sangskola i foregaende nummer . 

af var tidning, ar elev af M:me Marchesi samt har un- s 

der senare ar vidare utbildat sig i London for de mest 
framstiiende larare af den italienska skollan. Fru Fall- . 

sied% ar sedan rnanga ar sanlgilararinna i Stockholm. 



~'rarror och svar. 
Hvar kan man prenumerera pd Dagny? 
. I landets alla postanstalter och boklador kan man bestalla 

- huru manga ex. som helst. 
Skall man alltid prenumerera d dessa sttillen? 

Ja, ifall man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid gora det. 

Hvad kostar Danny i nostanstalter och boklddor? 
Dagnys pOstprenumerations- och bokladspris ar kr. 4: 50 
for l / ~ ,  2: 50 for l/, och l: 25 for '1, ar. 

Hvilka. vlllkor erhdlla ~renumerantsamlare iP Da~nv? 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 

- vision af kr. 1: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje 
halfars- och 20 ore for hvarje kvar'alsprenumerant. 

Huru skall man forfara fdr denna provisions er- 
hdllande ? 

sedan man samlat r n k t  5 prenumeranter, gar man tillvaga 
p i  ett af foljande satt: 

1) Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen bestaller man det behofliga an- 
talet ex. (hur manga som helst, men allfid minst 5) direkt 
frin Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sander alla bestallda ex. Samlaren har da 
att ombesorja utdelningen till de samlade prenumeranterna. 

2) Ellet: Man prenumererar a narmaste postkontor (e'annor- 
stades) for de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begar kvitto a samtliga erlagda afgifter, 
tillstaller oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sanda samlaren den stadgade provisionen. 

Hvar,. och till hvilket pris kan man nummervis Idsa 
Dagny? 

I Stockholms tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dag- 
nys kommissionarer i landsorten. Pris 10 ore pr nummer. 

Alla skrifvelser rilrande expeditionen adresseras: 
DAONBIS BXPED%TIION,  

Folkskolans  arki id ni hg 
utgifven och redgerad af STWA QUINT 

utkommer 1911 i sin tjugonde argang. - 

- Ett rikt ilkrtreratit nummer hvarje ve@ 
36 veckor under aret. 

Bash och Iampl&aste lBsning for barn af 
*alla samhallsklasser. 

Prenumerera a narmaste postkontor. PPis 
for helt ar Kronor 1: 65, halft ar 90 ore. 

B ANNONSERA 

DAGNY@ 

fPlatss6kandc fd sina annonser infirda i 
Dagny for halfia priset eller 7112 ore pr mm.) 

Ung, bildad flicka, 
som genomgatt sjukvirdskurs a 
linslasarett samt sedan tjanstgjort 
som sjukskoterska, soker plats. 
liH E.11, Svenska Telegram byrans 
Annonsafd. f. v. b., Stockholm. 

- -  

Plats som skr if bitrade, 
hjalp och sallskap onskar elemen- 
tarbildad 21-aring. Kontorsvan 
samt kunnig i handarbeten och 
enklare somnad. Svar till  nit ge- 
nast,, Smedby, p. r. 

Ung. flicka, 
som tanker agna sig at sjukvard, 
onskar plats som elev vid sjukhus 
eller hos lakare. Svar torde sna- 
rast mojligt insandas under adr. 
aVillig9, Eskilstuna p. r, 

Vardinne- 
Husforestbndarinneplats, sokes af 
30-arig bildad dam, i aktadt hem, 
i stad eller pa landet. Frisk och 
verksam, synnerligen barnkar. Re- 
ferenser finnas. Svar till ~lJaniiari 
191211, under adr. S. Gumzlii An- 
nonsbyra, Stockholm, f. v. b. 

hwshall 
onskar mot .fritt vivre ung, elemen- 
tarbildad, musikalisk flicka plats i 
~ o d  familj, helst i narheten af 
Stockolm, ar kunnig i enklaresom- 
nad och afven villig bitrada med 
skrifgoromal. Familjemedlem. Svar 
till ~lKarin, 19 arll, Orebro p. r. 

W r n g  flicka, 
bildad och barnkar, som genom- 
gatt hushallsskola och samaritkurs 
samt Innehaft plats soni barnfro- 
ken i adlig familj, onskar snarast 
mojligt plats i verkligt fin familj. 
Svar till (Barnfroken eller sallskap) 
poste restante, Harnosand. 

U N G ,  bildad dam, som genom- 
gatt e1em.-laroverk, tysk pen- 

sion o. hum.-skola med praktiskt 
godt satt, onskar kortare, event. 
varaktig anstallning hos fin, bildad; 
ensamstaende dam ior at! blifva 
till verklig nytta i hemmet eller 
under resa. Svar till 1120 ar" un- 
der adr. S. Gumaelii Annonsbyra, 
Stockholm, f. v. b. 

onskar mot fritt vivre.. under jan.- 
Febr. plats i familj. Ar villig del- 
taga i hvarjehanda goromal, event. 
lasning med barn. Svar till >Fa- 
miljemediem~, Ulfstorp p. r. 

ardinneplats 
onskas i godt hem, dar husmor 
saknas. Mangarig erfarenhet. Utm. 
ref., bildad och af god familj. 
Svar till   musikalisk^, Uddevalla 
Postkontor p. r. 

En M! frisk Uicka 
onskar plats, helst pa landet, som 
privatsekreterare eller p i  kontor. 
Ar kunnig i tyska OCB engelska, 
stenografi och maskinskrifning. I 
brist darpa som sallskap och hjiilp 
vid husliga sysslcr at aldre dam. 
Mot fritt vivre och nagon lon. 
Svar till ~Ret i rb ,  Kiosken, Park- 
gatan, Goteborg. 

27-arig flicka, fullt kunnig i ett 
hems skotande, onskai. plats att 
foresta eller p i  egen haad skota 
ungherres hem. Svar till -)Hushil1 - 
19129, Orebro p. r. - --- ..v I 

Mot fritt uiure 
onskar ung lararinna plats i Sthlm 
eller dess omedelbara narhet. Uri- 
dervisningsvan, musikaIisk, sprak- 
kunnig. Onskar anvanda ofrig tid 
till egna studier. Svar til! :)E--m)), 
Orebro, p. r. 

af god familj, frisk, villig, glad och 
musikalisk, med goda betyg fran 
8-klassigt laroverk, onskar plats i 
aktningsvard familj att undervisa 
barn samt vara frun till hjalp och 
gladje. Svar till (isma ansprakc, 
under adress S. Oumaelii Annons- 
byra, Stockholm, f. v. b. 

Engelsk Dam 
onskar anstalining i god familj i 
Stockholm mot fritt vivre. Coda 
referenser erhallas samt vidare 
upplysningar genom Fredrika-Frc- 
mer-Forbundets Byra, Drottnlng-, 
gatan 54, kl. 12-4, Stockholm. 

Ung battre flicka 
onskar plats antingen i yngre 
tjanstemannafamilj dar jurigfru fin- 
nes, som husmoders hjalp, eller 
som hushallerska It skolbarn i 
mindre stad. Verkligt villig. Svar 
till UH. E. 15 jan.11, Ashamnlas, p. r. 

LATS som husforestaiidarinna i P godt hem dar husmor saknas, 
sokes af bildad, hushi!Isvun flicka, 
34 ar, skicklig i matlagning, bak- 
ning, alla husliga bestyr. Van att 
med omsorg och sparsamhet skota 
ett hushall, garna d i r  barn finnes. 
Goda betyg. Svar 9Piilitlig - 
dugiig~, Sv. Telegrambyran, Sthlm 
f. v. b. 
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Ung dam af fin familj 
soker viirdinneplats 

i bildad familj helst i Stockholm 
Utmarkta referenser. Personlig upp 
gorelse. Svar till lConventionellell 
Linkoping p. r, 

Bildad, ung dam, Kvinnlig - Plats 
musikalisk och med intresse fol 
husliga goromal, erhaller pa,nyare 
plats genom 
Stockholms 'Formedlingsbyril 
R. 92?4. Hedstroni 8r C:o. A. 8155 

Norrlandsgatan 8 - 10, 1. tr. 

stenograf, 
livilkeii, pa grund af flerarig sys- 
selsattning som kontorsstenograf, 
stenograferar svenska absolut kor- 
rekt och felfi-itt; erhiller anstallning 
den 1 februari 5 storre iifforsak- 
ringsbolag. 

Ansokningar, hvilka behandlas 
konfidentiellt, med fullstandiga upp- 
lysningar angiende kompetens, 
vitsord och Ioiieansprak till  forst- 
klassig kontors stenograf^, under 
adress S. Gutnaelii . Annonsbyri, 
Stockholm, f. v. .b., 

nu genast for kvinnlig Stenogra, 
och Maskinskrifverska, van vic 
diktamen pa saval tyska som eng 
elska spraken. Svar emotses en. 
dast af dartill fullt kvalificerade fil 
marke 1Gerinan 8r English((, undei 
adr. S. Gumaelius Annonsbyri 
Stockholm, f. v. b., och torde des- 
sa svar Moljas af uppgift om 81- 
der, loneansprak och betygsafshif. 
ter. . . 

Ung flicka, 
som nyligen genomgatt  andelsk ko. 
la, afven stenografi och iiiaskinskrif. 
ning, onskar plats p3 kontor. Tack. 
sam for svar ti l l  n19 h ,  .p. r 
Norrko~ing.. 

.En lararinna, 
hurtig och energisk,' samt full1 
kompetent att uiidervisa tva ellei 
tre barn for tentamen till femtt 
klassen i laroverk f2r plats i norr. 
Iandsk prastgard strax pa nyaret 
Betyg, rekommendationer och upp- 
gift i loneansprik sandes till kyr- 
koherde Olof Carlsson, Hede. 

Ung, forlofvad 
flicka 

onskar att tillsammans med hus. 
modern lara sig allt, som hor til: 
ett hems skotande. Vill blifva an. 
sedd som familjemedlsni. Ref. fin- 
nas. Liten lon onskas. Svar til 
 familjemedlem^, Oskarshamn. 

Ung dam eller herre Sjukskoterska. Kvinnligt skrifbitra.de i 
nigot van vid maskinskrifning er- 
hiller genast plats a storre konfor 
harstades. Svar till  migno non; un- 
der adress S. Gumaelii Annoni- 
byri, Stockholm, f. v. b. a 

Kungl. Vag- och Vatten- Till folje sjukdom ar plats ge- 
nast ledig a..Adelfors hvilohem for 
brostsjuka, Adelfors. P LATS genast eller i narmaste 

tid onskas i familj att tillsani- 
mans med husmodern skota hem- 
met. Garna dar barn.. finns. Har 
genomgatt Elisabeth Ostnians hus- 
moderskurs. Tacksam for svar vore 
~ V i l i g ~ ,  Allm. Tidn.-kont., Stock- 
holm f.  v. b. - 

byggnadsstyrelsen. 
Begynnelselon 1200 kronor. Ef- 

ter 5 ar 1,400:-. . Etter 10 $1 1,600 
kronor. Pension. 6 timmars daglig 
tjanstgoring. En manads semester. 

Fordringar: alder ej ofver 30 
ar. Kunnighet i maskinskrifriing 
och stenografi. Ansokningar stail- 
da till Kungl. Vag-'och Vattenbygg- 
nadsstyrelsen skola vara ingifna f ~ -  
re den 10 februari 1912. 

Kungl. Vag- och Vattenbygg- 
nadsstyrelsen. 

Elernentar- 
bildad, 

GYNNA : ALLTID . DAGNYS , 

< . . ,  f' ; 

Hush&llevan bicka, 
27 ar onskar framdeles plats at1 
skota aktad ungherres hem. (Hels1 
hos skogstjiinsteman, giirna Norr- 
land.) tioda bet. o. rek. Delt. 
garna med ,skrifgorom. Svar till 
>Samvetsgrann D, postf. 48, Lange- 
bro. 

barnkar, helst .musikalisk flicka er- 
haller . i .januari god plats hos 
brukstjanstem.-fam. i mell. Sverige 
For att undervisa 8-Arip gosse och 
i ofrigt deltaga i somnad"och hus- 
liga sysslor. Svar med foto., ilder, 
Ionepret. t i l l  oFamiljt.med1. X. 4411 
under adress S. Gumaelii Annons; 
byra, Stockholni f. .v. .b. 
. . . .  ' ' ~askinskri'fver ska- :,. : 

x h  stenograf erhaller plats nu ge- 
last inom maskinaffar i 8tockholm. 
Sokande bor vara fullt hemma i 
:ysk och. engelsk .korrespondens 
;amt bokforing. Svar med uppgift 
)m referenser samt loneansprak 
:orde insandas, markt  ferm 191211 
nnder adr. S. Gumaelii Annonsb., 
Sthlm, f. v. b. 

LEDIGA P i  A TSER. 

Kuinnliga . , . 
Lararinnevikariat 

i engelska, tyska och franska ledigt 
vid saniskolan i Sala for inst. var- 
termin. Ansokan jamte betyg sna- 
rast mojligt till Rektorsambetet, 
Sala. 

Kvinnlig 

Tandtekniker, 
'ullt kunnig i kautschuksarbeteii, 
'or plats som bitriide hos Tand- 
lakare Gina Nilsson, SOLLEFTEA. 

+ + 
4 Utbildningskurser m. m. 
+ i # .  t Muntliga och skriftliga - 
+ 4 . .  

t . upplysningar genom . 2. 
vid samskolan i Arboga under var- 
terminen 1912 i amnena J. kristen- 
dom och historia samt (i.;.klass l ]  
modersmalet och tyska sokes ome- 
delbart hos rektor. 

+ i 
t Fredrika-Bremer- . "  . , 1 : 
t -  + 
4 

+ 
' Forbundets Byra, .: 

4 

Battre, anspriikslos 
flicka Skicklig lararinna 

Far plats nu genast som husmoders 
IijaIp att skota barnen, 11, 9, 7 
och 1 ar och inomhus forefallande 
goromil. Svar med betyg och fo- 
tografi torde . sandas till IIM. Mn. 
tidningen Uppsalas kontor, Upp- 
sala. 

Snska; under varterminen 1912 att 
undervisa en gosse for intrade I 
[I klass. Svar med Ionepretentio- 
iter, betyg och fotografi till Bruks- 
?orvaltare Carl Engstrom, Starbc 
Bruk, Smedjebacken. 

Sprid Vechotidningen D A GNY! 
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Sju praktiga afventyrsbbcker fbr barn o. ungdom. 

SPARKASSERAKNING 

KOPMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

•˜8dermal&torg 8, 
Sturegatan 82, 

STOCKHOLM. 
Aktiekapital 3,000,000 kr. 

. ---- . m J 

Berattelse for barn och ungdom. Tsarens kurir. Fritt efter Jules Veme af Alfred 
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer. af Karl Aspelin. Kar- 
tonnerad. Pris 75 ore. 

En riddarsaga frin medeltiden. Bearbetning Parzival. af Hugo Gyltander. 259 sidor. Med 45 i h -  
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Sagogro t t an i Sagos kogen. F,"g,";mlil;f 
Harald ilstenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 ore. 

Berattelse for barn Den hemlighetsfulla On. ,a ungdom. R, 
efter Jutes Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita Ellstriim. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Sprid Dagnyl 
Wirens ofverfet-a LANOI~NTVAL, fina varldens favorittviil 

Erhillles i hvarje valforsedd piirfyrnhandel samt direkt fran 
A. G. WMns Tval- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) /(gl. bloflev. 

21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 

Hjalten bland hjaltar ;;;;:;;M;;;-" 
Charles G. Gordons lif och stordad, ise Gagner. 304sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pr is  75 ore. 

Berattelse for barn Nybyggarna i Kanada. och ungdom. Rear- 
betning efter Kapten Marryat af Anna (iustafsson. 3.96 sidor. 39 
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Prenumerera pa D A G N V! I Guldslottets Rosengardar. Sagor berattelser ocn 
af Harald htenson. 151 sid., 39 ill. Kartonnerad. Pris 75 ore 

Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt frEn 

Folkskolans Barntidnings Forlag, Stockholm. (Stina Quint.) 

Skridskor, Kalkar, Skridsko- / pfven blusar, barnklader m. m.) 
segel, Isjakter, Vantar, Massor, 
Trojor, Pjaxor, Sportskor, ! 

Sockor m. m. 1 Praktisk metod, utan trickling. 
Hvarje elev disponerar en symaskin. 

KARIN EGNER, 
Stockholm. 

Sibylleg. 36. R.T. 35 30. A.T.21004. 
EVA EGNI€R, . 

Malmo. 
Persens v l g  2. Tel. 44 90, ev. 40 83. 

Brahegatan I B; o. g. 'K Allm. Tel. 11596 
Virterminen borjar den 9 januari. Anmalningstid iilndzgcr. den 

3 januari kl. l/, 1-'1, 4 samt l/ 6+, 7 e. m. Under terrninea an- 
malnings- och mottagningstid rn!ndagar och torsdagar !L i,'2 ? 3. 

Prospekt tillhandahallas. 
Sigrid Caf!kreim-(iyllemkolrl, 

Mauritz Widforss' H.-A.-B. , 
Kungl. Hofleverantor. 

Klarabergsgatan 31, Stockholm. 
Filialer: Drottninggatan 88. 

Stadsgirden 2. 
- 

Astrid Wittboin 
Manicure, Pedicure, 

Hygienisk ansiktsbehandrng. 
BRAHEGAT. 6 , 2  tr. R .  T. 12359. A. 197 16 

Undervisning i sling 
grundad p& italienska skolans metod. 

Ada Fallstedt. 
Valhallavagen 33, Stockholm. 

Allm. Tel. 210 08. 
Flerariga studier i Paris och London. 

Annonsera . . i Dagnyi 

le Fredrika - o s . !  I I Prenumerera pil posten eller tel. o. 3275 pil 

Monstertidningen 

Konstslojden i Hemmet. 
A Fredrika Bremer-Forbundet 

finnas anmalda lektionsgifvare, in- , 
och utlandska, hushallsbitraden af 
olika slag, barnfroknar, kontorsbi- 
traden, gymnaster m. m. 

Pris 3.50 pr ar, 12 haften. Los- 
nummer 30 ore. Innehaller mon- 
ster till broderier, vafnader, lader- 
plastik, gyllenlader, drifning i me- 
tall, malning p i  porslin, tra, m. m. 

Ellen Bergman - 70 Ar. Af A. M. If. 

Films. 1. Af Metta Grep-. 

hliss Agnes Slack. 
Prenu nieranter fi begara monster. 

Mottagningstid kl. 12-4. I Aldre argangar reaissras. 
Red.: valhallavagen 19, n. b., 

Stockholm. 
Filial: Haparanda. 

d dr. Drottninggatan 54, Stock- 
holm. 
Allm. tel. 48 16. Riks tel. 27 62. 

Fastekuren och hlac Faddens "Healthh~mc'~ r id  Loadon. 
Af Ada Fallskdi. 

. . 

Lapparmes talman och deras danska van. A! Rov 
denskeng. 

Konst. Af T. k(. 6 If Gynna Dagnys annonsorer! HI 6 Notiser. 
Insad litteratur. 

Prenumeration -Dagny sker ih narmaste postanstalt 
-I I I -  I I eller bokhandel. 
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