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TILL SVERIGE.

Jag känner ett land, som har klippor till värn,
3)et härliga landet i norden,
zDär marken ger skördar och fjällen ge järn,
Och blommorna småle på jorden.
S)et landet från Kappland till Sundets strand,
Slr Sverige — vårt älskade fädemes land!

Jag känner ett land där på ära man tror,
2)är ingen bär träldomens boja,
3)är kunskapens stamträd i slottsgården gror,
Som ock i den lägsta koja.
2)et landet från Kappland till Sundets strand,
Slr Sverige — vårt älskade fädernesland!

Jag känner ett land där den blåögda mö,
cs?r trogen sin vän intill döden.
3)är kärleken glöder bland norrsken och snö,
Och trotsar de växlande öden.
S)et landet från Kappland till Sundets strand
Slr Sverige — vårt älskade fädernesland!
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För fem år sedan, då Karl-Artur
Ekenstedt för första gången

hade kommit till Korskyrka, ha-
de han varit en förfärligt sträng
pietist. Han hade betraktat Char-
lotte Löwensköld som ett för-
tappat världens barn och knappast velat växla
ett ord med henne.

Detta hade naturligtvis retat henne. Hon
hade beslutat i sitt sinne, att han med det för-
sta skulle få göra avbön för den missaktningen.

Snart hade hon märkt hur oerfaren han var
i alla de praktiska ting, som en präst behöver
ha reda på, och hon hade börjat hjälpa honom
till rätta. Han var förlägen och avvisande till
en början, men efter någon tid blev han mer
tacksam och tog hennes hjälp i anspråk oftare,
än hon egentligen önskade.

Han brukade göra långa promenader för
att besöka fattiga gubbar och gummor, som

bodde i små kojor långt borta i skogarna, och

bad henne alltid, att hon skulle följa honom
på sådana vandringar. Han försäkrade, att hon
vida bättre än han förstod sig på att umgås
med dessa gamla, att krya upp dem och trösta
dem i deras små bekymmer.

Linder dessa turer på två man hand var det,
som Charlotte hade kommit att älskaKarl-Artur.
Först hade hon alltid drömt sig, att hon skulle
bli gift med en ståtlig och tapper officer, men
nu blev hon hopplöst intagen av den fine och \
försynte unge prästen, som inte ville slå ihjäl
en fluga och som aldrig hade låtit en svordom

i gå över sina läppar.
Nå ja, en tid hade de ostört fått fortfara

ij med sina promenader och samtal, men i bör- i

■ Jan av juli hände det, att Jaquette
Ekenstedt, Karl-Arturs syster, kom
på besök. Det var ingenting
märkvärdigt, att hon det gjorde.
Prostinnan Forsius i Korskyrka
var gammal god vän med över-

stinnan Ekenstedt, och det såg ju alldeles na-
turligt ut, att hon hade bjudit Karl-Arturs sys-
ter till prostgården för några veckor.

Jaquette Ekenstedt fick dela rum med Char-
lotte, och de två flickorna blevo ofantligt goda
vänner. I synnerhet var det Jaquette, som till
den grad älskade Charlotte, att man kunde tro,
att hon hade kommit till Korskyrka mera för
hennes skull än för broderns.

Och då Jaquette väl var hemrest, kom ett
brev från överstinnan till prostinnan Forsius i
Korskyrka, som Charlotte fick läsa. Det inne-
höll en bjudning till Charlotte att komma till
Karlstad och hälsa på Jaquette. Överstinnan
skrev, att Jaquette inte gjorde annat än talade
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om den unga, förtjusande flickan, som hon hade
råkat i prostgården. Hon formligen längtade
efter henne och hade beskrivit henne så entu-
siastiskt, att hon också hade gjordt sin kära
mamma nyfiken på att få se henne.

Överstinnan skrev, att hon för sin del alldeles
särskilt intresserade sig för Charlotte, därför att
hon var en Löwensköld. Den unga flickan hörde
visserligen till denyngre grenen, som aldrig blivit
baroniserad, men ursprungligen härstammade
hon dock från den gamle generalen på Hedeby,
så att det fanns ett litet släktskapsband emellan
dem.

Så snart. Charlotte hade läst brevet, sade
hon genast ifjån, att hon inte ville resa. Hon
var inte dummare, än att hon förstod, att pros-
tinnan först, och nu sedan Jaquette, hade avlagt
rapport till överstinnan om henne och Karl-Artur,
och att hon nu skulle skickas in till Karlstad,
för att överstinnan skulle själv få se och döma
om hon kunde bli lämplig svärdotter.

Men prostinnan och framför allt Karl-Artur
hade övertalat henne att resa. Karl-Artur och
hon voro hemligt förlovade vid det laget, och
han sade, att han skulle bli henne evigt tacksam,
om hon uppfyllde moderns önskan. Han hade
ju blivit präst mot föräldrarnas vilja, och fastän
det inte kunde komma i fråga, att han bröte

förlovningen med henne, vad de än tyckte, så

ville han helst slippa att göra dem ny sorg.
Och att de skulle bliva förtjusta i henne, bara
de finge se henne, det visste han. Han hade
aldrig sett någon ung flicka, som så väl som
Charlotte förstod sig på att umgås med äldre
människor. Det var därför, att han hade märkt
hur god hon var både mot det gamla prost-
folket och mot alla andra åldringar, som han
först hade kommit att fästa sig vid henne.
Nej, om hon bara ville resa till Karlstad, så

skulle allt gå bra.
Hur han nu hade talat och bett, så hade

han till sist fått hennes löfte att antaga bjud-
ningen.

Det var en hel dagsresa in till Karlstad,
och som det inte gick an, att Charlotte reste
ensam, så hade prostinnan ställt om, att hon
fick en plats i vagnen hos brukspatron Mobergers,
som skulle fara in till staden på ett bröllop.
Med otaliga visa råd och förmaningar hade hon
därpå skickat av henne, och Charlotte hade ju
lovat att vara förståndig.

Men detta, att sitta en hel dag i den täckta
vagnen på det smala baklängessätet och stirra
på herrskapet Moberger, som sov i var sitt

hörn, var kanske inte den bästa förberedelse
för Karlstadsvistelsen.

Fru Moberger tyckte, att det drog, och ville
på inga villkor ha öppet fönster på mer än en
sida av vagnen och ibland inte ens det. Och
ju varmare och kvalmigare det blev i resvag-
nen, dess bättre sov hon. Till en början hade
Charlotte försökt att få i gång ett samtal med
reskamraterna, men herrskapet Mobergers hade
haft mycket att styra med, de, innan de foro
hemifrån, och nu ville de vila.

Charlottes små fötter hamrade och hamrade
mot vagnsgolvet, utan att hon visste av det en
gång. Men rätt som det var, vaknade fru
Moberger och frågade om hon inte kunde vara
så beskedlig och hålla sig stilla.

Vid gästgivaregårdarna plockade Mobergers
fram sin matsäck, åto själva och glömde visst
inte bort att bjuda Charlotte. De voro mycket
vänliga mot henne under hela resan, men i
alla fall var det nog ett under, att de kommo
fram till Karlstad med henne.

Ju längre hon satt och våndades i värmen,
dess mera missmodig blev hon över hela resan.
Hon företog den ju för Karl-Arturs skull, men
rätt som det var, tyckte hon, att kärleken var
borta, och hon kunde alls inte begripa varför
hon skulle fara in till Karlstad och låta beskåda
sig. Hon funderade många gånger på att öppna
vagnsdörren, hoppa ur och springa tillbaka hem.
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Hon satt bara kvar, därför att hon var så matt
och uppledsen, att hon inte orkade röra sig.

När hon kom fram till Ekenstedtska gården,
var hon just inte i lynne att uppföra sig sansat
och anständigt. Hon hade velat skrika eller
dansa eller slå sönder något. Det skulle ha
återställt henne till hälsa och gott humör.
Jaquette Ekenstedt kom emot henne vänlig
och glad, men så snart Charlotte såg henne,
fick hon en förnimmelse av att hon själv var

förfärligt illa klädd, simpelt och omodernt, och
framför allt, att det var något på tok med hennes
skor. De voro nya för resan, och socken-
skomakaren hade gjort sitt allra bästa, men de
klampade, då hon gick, och det luktade av lädret.

Jaquette förde henne genom flera vackra
rum in till överstinnan, och då Charlotte vand-
rade genom våningen och lade märke till parkett-
golven, de stora speglarna och de vackra pannå-
erna över dörrarna, gav hon alltsammans förlorat.
Hon kunde aldrig bli godtagen som svärdotter
i det här huset, det förstod hon. Det var den
rysligaste dumhet, att hon hade farit hit. När
Charlotte kom in till överstinnan, minskades nu
ingalunda hennes intryck av att ha hoppat i galen
tunna. Överstinnan satt vid fönstret ien svängd
länstol och läste i en fransk bok. Då hon fick
se Charlotte, yttrade hon några ord på franska.

Hon var så inne i läsningen, att hon inte ens
själv märkte det. Och Charlotte förstod vad
hon sade, men det retade henne, att den fine
frun liksom sökte lista ut hennes språkkunskaper,
och hon svarade på den allra tarvligaste värm-
ländska, tion talade inte sådan dialekt, som

brukas bland herrskapsfolk och som ju är ganska
lättfattlig, utan hon talade tjänstefolkets och
böndernas värmländska, som är något helt annat.

Den fina frun höjde litet på ögonbrynen
och såg ganska road ut, och Charlotte gick på
och visade sin häpnadsväckande värmländska
språkförmåga. När hon inte kunde få skrika
eller dansa eller slå sönder något, så var det
en tröst att tala värmländska. Det där spelet,
det var i alla fall förlorat, men hon skulle då
åtminstone visa de här fina människorna, att
hon inte ville göra sig bättre, än hon var, för
att ställa sig in hos dem.

Charlotte hade emellertid kommit så sent,
att de andra redan hade superat, och om en

liten stund sade överstinnan till Jaquette, att
hon skulle föra sin väninna ner i matsalen, så
att hon kunde få litet kvällsvard.

Och därmed var det slut på den da-
gen.

Nästa dag var en söndag, och så snart frukos-
ten var över, var det att gå i kyrkan och höra dom-

prosten Sjöborg predika. Gudstjänsten tog sina
två och en halv timmar, och då den var slut,
gingo översten och överstinnan och Jaquette
och Charlotte en ganska dryg stund och pro-
menerade på Karlstads torg. De mötte en hel
mängd bekanta till överstens, och några herrar
kommo fram och slöto sig till dem. Men de
gingo bredvid överstinnan och sprakade endast
med henne, och för Jaquette och Charlotte hade
de varken en blick eller ett ord.

Efter promenaden följde Charlotte med de
andra tillbaka till det Ekenstedtska hemmet för
att äta familjemiddag i sällskap med domprostens
och rådmannens och bröderna Stake och Eva
Ekenstedt och hennes löjtnant.

Under middagen förde överstinnan ett fint
och bildat samtal med domprosten och råd-

mannen. Eva och Jaquette sade inte ett ord,
och Charlotte teg också; eftersom hon kunde
förstå, att det var brukligt där i huset, att ung-
domen skulle tiga. Men under heia middagen
satt hon och önskade sig långt därifrån. Hon låg
på lur, kan man säga, efter något tillfälle att
få visa Karl-Arturs föräldrar, att hon insåg, att
hon alls inte passade att bli deras svärdotter.
Hon förstod, att det inte var tillräckligt med
värmländskan, hon måste gripa till något mer

kraftigt och avgörande.
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Efter en sådan resa och en sådan predikan
och en sådan promenad och en sådan middag
så var det nödvändigt, att hon lät förstå, att
nu ville hon inte vara med längre.

En av de präktiga, väluppfostrade tjänarin-
norna, som passade upp vid bordet, bjöd kring
en skål med hallon, och Charlotte lade för sig,
hon som alla andra. Därpå sträckte hon ut
handen efter en strösockerskål, som stod i när-
heten, och började sockra på bären.

Charlotte hade inte en aning om att hon tog
mer socker, än som kunde vara behövligt, då Ja-
quette helt hastigt viskade henne i örat: „Ta inte
så mycket socker! Det tycker inte mamma om."

Charlotte visste ju, att många gamla ansågo,
att det var syndigt överdåd att sockra på maten.
Hemma i Korskyrka kunde hon knappast röra
vid en strösockersked utan att få en förmaning
av prosten, så att hon blev alls inte förvånad.
Men på samma gång säg hon nu en utväg att
få ge luft åt den där upproriska illviljan, som

hade jäst inom henne, alltsedan hon for hem-
ifrån. Hon grävde djupt ner i sockerskålen
med ströskeden och sockrade så, att hennes
tallrik såg ut som en snödriva.

Det blev underligt tyst vid bordet. Alla
förstodo ju, att detta inte kunde gå väl. Det

dröjde inte heller länge, förrän det kom en
liten anmärkning från överstinnan.

„De måtte ha bra sura hallon i Korskyrka.
Här hos oss är de inte så farliga. Jag tror knappt,
att det behövs mer socker.'

Men Charlotte fortsatte att sockra. På
samma gång sade hon till sig själv: „Om jag
håller på att sockra, så får jag inte Karl-Artur
och blir evigt olyckligt, men jag måste sockra
i alla fall".

Överstinnan höjde litet på axlarna och vände
sig till domprosten för att fortsätta samtalet.
Det var tydligt, att hon inte ville ta i med
hårdhandskarna.

Men översten sökte nu komma sin hustru
till hjälp.

,Ni fördärvar alldeles smaken på bären,
kära fröken Charlotte."

Knappt hade han sagt ut orden, förrän
Charlotte lade ströskeden ifrån sig. I stället
fattade hon om sockerskålen med bägge hän-

der och välvde allt dess innehåll ner i sin tallrik.
Därpå ställde hon tillbaka skålen på bordet

och lade dit ströskeden. Och så satte hon sig
till rätta på stolen och stirrade rakt ut på bords-
sällskapet, färdig att ta emot stormen.

»Jaquette", sade översten „kanske du vill
ta din-väninna med upp på ditt rum!"

Men överstinnan höll avvärjande upp han-
den.

„Nej, nej, nej, för all del", sade hon, „inte
på det viset".

Hon satt tyst ett par ögonblick liksom för
att tänka efter vad hon skulle säga. Därpå
fick hon en liten munter glimt i de söta ögo-
nen och började tala. Men hon vände sig
inte till Charlotte, utan till domprosten.

„Har kusin hört hur det tillgick, då min
faster Clementine blev gift med grev Cronfeldt?
Fäderna å ömse håll hade råkats vid riksdagen
i Stockholm och kommit överens om partiet,
men då allt var klappat och klart mellan dem,
sade den unge greven ifrån, att han åtminstone
ville se sin tillkommande, innan han gick in
på saken. Men faster Clementine satt hemma
på Hedeby, och som det skulle ha väckt upp-
seende, om hon helt hastigt hade blivit hämtad
upp till Stockholm, så bestämdes det, att greven
skulle fara till Bro socken och se henne i kyrkan.
Nå, kusin, min faster Clementine hade ingenting
emot att bli gift med en ung, vacker greve, men
hon hade fått reda på att han skulle komma
till kyrkan för att titta på henne, och hon tyckte
inte om att så där bli utställd till beskådande.
Helst hade hon inte alls gått i kyrkan den
söndagen, men dåförtiden kom det inte i fråga,
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att barn satte sig upp emot vad föräldrarna
hade bestämt. Hon fick lov att göra sig så
fin hon någonsin kunde och gå och sätta sig
i den Löwensköldska bänken, för att grev
Cronfeldt och en vän till honom skulle kunna
mönstra henne. Men vet kusin vad hon gjorde?
Jo, när klockarn tog upp psalmen, så började
hon sjunga med hög röst, men alldeles falskt.
Och detta höll hon i med psalm efter psalm,
till dess att gudstjänsten var slut. När hon
sedan kom ut på kyrkbacken, då stod grev
Cronfeldt där och bugade sig för henne. »Jag
får be om nådig förlåtelse", sade han. „Jag
förstår nu, att en fröken Löwensköld inte kan
låta bese sig som en häst på en marknad."

Därmed gick han för den gången, kusin, men
han kom tillbaka och gjorde den unga flic-
kans bekantskap i hennes hem på Hedeby,
och de blev gifta, och lyckliga blev de väl
också. Ja, kusin har kanske hört historien förr."

„Å ja, men inte så väl berättad", sade dom-
prosten och begrep ingenting.

Men den som begrep, det var Charlotte.
Hon satt där fylld av en stor förväntan och
bara slukade den berättande med ögonen
Överstinnan såg på henne, smålog litet, och
så vände hon sig än en gång till domprosten.

„Som kusin ser, så sitter en ung flicka till
bords med oss i dag. Och hon är hitkommen,
för att jag och min man skulle mönstra henne

och se om hon duger till hustru åt Karl-Artur.
Men den unga flickan, kusin, hon är en Löwen-
sköld av den rätta sorten, och hon tyckter inte
om att bli utställd till beskådande. Och jag
försäkrar ku^in, att alltsedan hon kom hit i
går kväll, har hon bemödat sig om att sjunga
falskt alldeles som min faster Clementine. Och
nu gör jag som grev Cronfeldt, kusin, jag ber
om nådig förlåtelse och säger, att jag förstår,
att en fröken Löwensköld inte vill låta bese
sig som en häst på en marknad."

Med detsamma reste hon sig och bredde
ut armarna, och Charlotte flög henne om halsen
och kysste henne och grät av lycka och beun-
dran och tacksamhet.

SVENSKA VIKINGEN SOCKERSKÅLEN



ö

DE SVENSKA SKÄREN.
Av ARVID MÖRNE.

Jag svävar över haven härs och tvärs.
3\ien aldrig siktar jag från skyrest mars
en strand, en vik, som kan mig hugnad giva.
3)e slanka palmer — fåfängt vifta de!
3)e tunga blomster — fåfängt skifta de
i rägnbågsgrant bak skummets vita driva!

Jag stryker världen kring till tidsfördriv.
3 sliten skrud av silvergrå oliv
står Uthaka och lyss till havets stämma,
och flaggande med blom av giftgul ginst
på jord, som lovat mest och hållit minst,

mig möter vred och mulen Sloms SHaremma.
&örbi! 9*örbi! Jag gör ett annat val
och päjlar bruna kobbar, utan tal,
och vid ett ensligt skär med bård av al
jag fäller ankaret — och jag är hemma.

hälsad, hembygd, hårda, karga strand!
3riin ungdoms drömmar om ett underland,
min längtans lågor, nu er själv fartaren!
3tur arm min skörd av skum från fjärran hav
mot denna stora skänk mig livet gav:
de svenska skären!

SVENSKA VIKINGEN -DE SVENSKA SKÅREN
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A du din I
Såda- I

nadär borde Uppfostrings- I
anstalten hand om, I
och jag sk'a minsann .... Kvick som en
vessla, for han ut för paradtrappan till det stora
huset, där han sökt en stunds skydd för den
kalla blåsten, och innan den knarrige farbror'n,
som han för andra gången idag stött på, hun-
nit vända sig om, var han „putz weg".

Anstalten, det ordet hade på nytt satt skräck
i honom och påmint honom om för längesedan.

För en liten parvel på knappt fyra år, är
några månader „för längesedan". Men han
mindes nog ändå. Anstalten hade genast ma-
nat fram bilden av den där tanten med sorg-
florshatten och med sin spetsiga haka med långa
hårstrån på, henne, som han skulle kalla Moster.

Jo, Jo, han mindes nog så tydligt. Det var,
då Mor hade lämnat honom för att fara till
den snälle Guden, som kallat henne. Flera
dagar hade han varit inne hos Tant Svensson,
som bodde i samma förstuga, hon, som hade
så många barn, som han lekte med, och som,
då hon gav de sina mat, alltid delade med åt
honom också. Henne ville han så gärna stan-
nat hos, då Mor farit, men så kom den där
Tant Moster, och då blev det sånt jäktande
och stök, ock ingen tänkte på honom. Hela
dagen hade han fått vara nere på gården utan
mat, så med ens skulle han upp och tvätta och
snygga upp sig. Han var så hungrig så, och

■då han öppnade dör-
ren till den lilla kam-
maren och tittade in,
så såg han ett bord

dukat med kaffe och kakor och en stor skål
med bullar. Naturligtvis tog han en bulle, —

han var ju så hungrig så, — men i detsamma
kom Tant Mostern och Tant Svensson och flera
andra tanter, som just skulle dricka kaffe. Och
Tant Mostern ruskade honom så hårt i armen

och sa', att han var en tjuvunge, och att han
nog snart skulle se på annat, till uppfostrings-
anstalten skulle han, och där skulle man nog
Lära en så'n där vanartig och bortklemad unge.
Tant Svensson sa': „Ja men han var ju så
hungrig"! — och för resten ville hon behålla
honom. — Men Tant Mostern sa' nej, Fru
Svensson har minsann tillräckligt att dr'a för-

BARA EN LITEN PARVEL



sorg om ändå, -^- och vartill hade
man Barnhem och UppfostringanstaL-
ter, om inte just för att sådana där
varelser inte sk'a ligga andra män-
niskor till last. Nej, till anstalten
skulle han, och själv skulle hon föra
honom dit nu, när hon var färdig.
— Och så föstes han ut i köket med
tillsägelse att laga sig i ordning.

Oj, oj, vad skulle nu hända?
Anstalten, det måtte vara något för-
färligt. — Han satt på en pall och
kände sig så övergiven, det var, som
skulle han gråta, men inga tårar kom
där fram. Han skulle ju „laga sig i
ordning", men han orkade inte, han
bara satt stilla länge, länge.

Slutligen hörde han tanterna resa
sig från bordet, nu skulle Tant Mos-
tern komma och ta' honom. Nej,
nej, nej, det fick hon inte. — Med
ens for han opp, och så sakta han
kunde, öppnade han köksdörren, —

ner för trapporna, och så fort hans
små ben orkade, sprang han iväg,
vart, visste han inte, bara iväg tills
Tant Mostern farit. Först när han
kom till en liten skvär, stannade

han. Där syntes inga människor, och
då gömde han sig i gräset bakom
några buskar. DäT var så tyst och
lugnt, gräset var så mjukt och grönt,
och han hade inte legat länge,
förrän John Blund lade sin mjuka,
tunga hand på hans ögon.

Han vaknade först mycket tidigt
nästa morgon. Nu skulle han skynda
sig hem till Tant Svensson. Men —

gatorna voro ju alldeles folktomma
ännu, och han visste inte alls, var
han var, och inte kunde han hitta
vägen tillbaka, han visste inte ens

från vilket håll han kommit. Långt
borta såg han en farbror, som bör-
jade sopa gatan, då blev han ängs-
lig igen och kröp tillbaka till sitt
gömställe. — En lång tid blev nu
gräsmattan bland buskarna hans lilla

lya.
1 närheten låg ett torg, där lands-

borna torgförde sina produkter. I
början vågade han sig knappast dit,
men så småningom blev han van vid
det myckna folklivet på torget, och

alltid vankades det något för hans
lilla mage,, än. här, än där.

EXTERIÖR AV GARDEN ESTNÄSGATAN 3 DÄR
SVENSKAVIKINGENS LOKAL ÄR INRYMD
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En dag kom det en väldigt tjock tant, som
hade med sig en så'n rolig hund med en stor,
svart fläck över ena ögat. Hundar och kattor
voro hans bästa vänner, och det fanns inte en
hund, arg eller stor nog, att inte han vågade
sig till och klappa den, och det fanns inte heller
en hund, som var så dum, att han gjorde en
sådan liten djurvän något illa, utan viftade med
„plymen", så snart den lilla handen strök över
nacken.

Den tjocka tanten hade handlat på torget
och hade så mycket att bära, och som han
lekte med hennes svart och vita Chicko, räckte
hon honom ett helt fång kvistar med röda bär
på och bad honom hjälpa henne att bära. Så
kom det sig, att han lämnade sin lilla lya i
skvären och följde tanten långt bort till ett ut-
värdshus, där låg i en park, som var stor som
en skog.

Den tjocka tanten förestod matlagningen på
restauranten, och nu kom en härlig tid, hela
dagarna strövade han och Chicko omkring i
parken och hade så roligt, och när Chicko skulle
h'a sin mat, fick också han av den snälla tanten
sin tallrik. Men då tanten frågade honom, var
han bodde, kunde han ej svara. — Men var
är din Mor då? — I himlen. — Då log tanten,
hon trodde han menade „Himmelriket", så kal-

lade man en mycket stor och gammal stock-
lada, som låg i närheten högt oppe på en grus-
backe, och som numera inretts till arbetare-
bostäder, och där bodde många fattiga familjer
med många barn. — Och så var det inte vidare
tal om vem han var.

Men den vackra eftersommaren tog snart
slut, — Sommarrestauranten stängdes, och den
tjocka tanten med Chicko flyttade bort. Trädens
och buskarnas blad vissnade och föllo av, och
det blev kallt och blåsigt. Då måste han söka
sig in till husen igen att i trappor och gångar
finna lite skydd och värme. Men med maten
var det värst. På flera dagar hade han nu
knappast ätit något alls, — och i dag hade det
plötsligt kommit en vinterknäpp.

Flera dagar hade det varit mulet och rått
i luften, men så i eftermiddag hade det börjat
snöa små, fina, torra snökorn, som vinden likt
rökmoln svepte fram över marken, och som
hopade sig här och där till riktiga, små drivor.
Undra då på om en liten parvel i en tunn och
sliten bomullsblus sökte lite skydd i en upp-
värmd paradtrappa. Två gånger i dag hade
han stött ihop med samma knarrige, gamla
farbror, — nu vågade han sig inte dit mer utan
satt nu hopkrupen långt in i en smyg av ett
stort stenhus vid ändan av den långa gatan.

Han satt där så liten, att ingen observerade
honom. Det kändes rätt lugnt, där han satt
och väntade pä att det skulle mörkna. Han
kände inte kylan nu, — men o' vad han var
hungrig.

På eftermiddagen hade han sett en liten
kissunge, som krupit in i en källarglugg vid
nästa hus. Naturligtvis hade han följt efter och
tittat in, och när hans ögon vant sig vid skym-
ningen där nere, upptäckte han på en hylla en

hel del matvaror och burkar med sylt. Det
var ju så naturligt, att han skulle krypa dit ner

och stilla sin hunger, men han blev plötsligt
rädd och drog sig tillbaka, — var det inte rätt?
— eller var det den knarrige farbrodern, som
kom för honom?

Han skulle vänta, tills det blivit mörkt, och
alla sovo. Han var inte rädd för mörkret, —

men tänk om han skulle stöta ikull något och
väcka någon.

Han satt i sina små tankar och såg mot den
mörknande himlen. Ljusen i den långa gatan
började slockna ett och ett. — Det hade upp-
hört att snöa, och nordan rev stora blå fläckar i
molnen, och medan ljusen slocknade här nere,
tändes fler och fler små, gula ljus i de blå fläc-
karna däroppe, som blevo allt större och större,
och till sist fanns det inga moln mer kvar.
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Han satt och undrade om inte Mor kunde
sända honom ett sånt där litet ljus, som han
kunde lysa sig med i källaren.

Ja, nu skulle nog Mor snart se honom igen.
Ack, han minns nog, hur Mor, innan hon

reste, tog honom opp till sig i sängen och
kysste honom och sa', att han alltid skulle vara
en ärlig och god gosse, så att den snälle Guden,
när han en gång kallade honom, också skulle
låta honom komma opp till himlen, så att de
finge mötas igen, — och Mor skulle nog skydda
och vaka över sin lilla gosse där oppe från
himlen, så att inget ont hände honom.

Ja, — han var alldeles säker på att det var
Mor, som den gången, då han var lika hungrig
som nu, sände den där Tanten, som gav honom
en så stor peng, att han kunde köpa en hel
flaska mjölk och fick en stor påse vetebröd,
visserligen inte dagens, men det kände ju inte
han skillnad på. — Ja, det var nog Mor, som
vakade över honom, för det hade han tänkt på
hela dagen, tills tanten kom.

Nu hade det ju varit mulet flera dagar, så
Mor kunde nog inte se honom, men nu, —

nu skulle nog snart Mor finna honom igen.
Finge han bara ett sådant där litet, litet ljus
att lysa sig med så . . . men — om det inte
var rätt, om Mor inte tyckte om, att han tog
sig mat i källaren, — men han var ju så hungrig
så, vad skulle han göra. —

Men se, se, där föll ju ett sådant litet ljus,
— det var från Mor. — Ja, ja, det föll allde-
les bakom parken här bredvid. Han började
springa så gott han förmådde med sina tra-
siga skor, — han skulle nog finna det, och
då Men det var längre än han tänkt, och
oupphörligt snubblade han över de små dri-
vorna, — nu plumsa han igenom en lite större
driva, som gick ända upp till hans små knän.

O, vad det var tungt att få fötterna med
sig, — han var så trött så. — Oj, nu föll han,
det var svårt att resa sig igen, — han måste
först vila lite. —

Åh vad det var mjukt och skönt här i dri-
van, — det var nog inte så kallt mer, — han
skulle bara sitta en liten, liten stund, sen skulle
han nog finna det där ljuset. — Men se, —

där föll ju ett till — och där — och där —

nej se, så många, små, klara ljus, som nu bör-

jade blixtra och blänka runt om honom, nu

behövde han bara räcka ut handen och ta, ja,
ja, straxt — endast vänta lite, lite.

Det var som små dimmor i luften, — det
satt visst en tår i ögat, men den kunde gärna
sitta där lite, — armen var så tung, — han
skulle nog straxt torka bort den.

Dimmorna började ringla och röra på sig,
— se, var det inte någon, som kom — jo, nu

såg han små ansikten, som kom i luften, var

det någon, som Mor sände till honom, — var

det kanske änglar, — han hade aldrig sett en
riktig ängel — Jo, — nu sträckte de ut ar-
marna mot honom, ja, ja han kom. — Det var
så skönt att slutas i en mjuk famn, — nu lyfte
de och ledde honom, först sakta, sakta, så hö-
gre högre.

På morgonen fann man en liten parvel i
en snödriva. Ingen visste, vem han var, eller
varifrån han kommit. —

Men hela den natten hade det fallit små,
små ljus längs hela den väg, han gått — till Mor.

KÅGE BR.
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MM THURE
3 skolans kala sal med väggar gula,
där pluggets tvungna träl får trähård smak,
där slet uti en bänk sin byxas bak
en grabb med vaken blick och hålnött sula.

d lönn han knäppte av en papperskula —,

skrek, när han med ryggen rak
på ritstift satte sig: en kvarsitts-sak! —

Och under kvartens lek fick pannan bula.

3 timmen kom han fast, fick latmansläxa —.

&ör viskning en peruk hörs retad käxa —.

Gn fångad fluga tvangs att vinglös fly.

£fly tusen pojksträck fyllas dagens timmar
med energie, som i hans pojkblick glimmar
och ger bevis för äkta karlagry.

ERIC VASSTRÖM.

EN POJKESVENSKA VIKINGEN
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Det bör återigen påpekas, attß
historier sådana som denna I

endast kunna hända en norrman, I
eller två norrmän, vilket var fal I
let den här gången. Oss utom-1
stående förefaller en sådan till-|
dragelse obegriplig, om vi varit åskådare till
den, och otrolig, om vi höra den berättas.
Men det hindrar inte, att så går det till, varest
två eller tre sanna norska män äro församlade.

Målaren Dybedraet var ofta församlad med
målaren Börevig, och såg helst, att det icke
skedde alltför långt från ett bord, som uppbar
flaskor och glas. Eftersom båda bodde i Köpen-
hamn, hade de teoretiskt sett många sådana
bord att välja på. Stundom voro de församlade
framför ett staffli med en tavla på. Tillhörde
denna tavla Börevig, var den kubistisk, och
Dybedraet sade: — Idén är god, men konst

kan nu kubismen aldrig bli; tillhörde den
Dybedraet, var den expressionistisk och Börevig

sade: — Något av det riktiga har du fått med,
men expressionismen kan nu aldrig få med allt;

I; i vilket fall som helst tillhörde tavlan aldrig
någon annan, ty ingen köpte Dybedrcets och

i| Börevigs tavlor.
Börevig var en lång mager bondpojke från

Västlandet med öron som skygglappar och hän-
der tunga som bronssköldar. Två av sina fram-
tänder hade han fått utslagna i konstens namn.

Det var en neo-expressionist som gjort det. Dy-
bedraet var från Fredrikshald men såg ut som
en sydfransman, med bred panna, blixtrande
ögon och ett ungt empirskägg. Han föraktade
Västlandet som ett säte för religiös obskur-
antism, till vilket han räknade kubismen. Han

■brukade berätta en anekdot för
att bevisa, att han hade rätt: —

Västlandet! Har ni hört, när Olaf
Dahl kom upp till förläggaren
och ville sälja en samling es-
sayer. — „Det går aldrig", sade

|: förläggaren, „uteslutet, fullkomligt löjligt att
tänka sig!" — „Ge ut dem i alla fall", sade
Olaf Dahl, „men betala mig inte förrän andra
upplagan kommer." — „Andra upplagan kom-
mer, hahaha!" sade förläggaren. „Nå, jag skall

ji ge ut dem i alla fall." Boken kom ut: Essays
av Olaf Dahl. Första upplagan blev utsåld på en
vecka. Förläggaren visste inte, vad han skulle
tro. Han tryckte en upplaga till; den gick på
fyra dagar; och en till, som gick på tre. Innan
fjärde upplagan trycktes, kom Olaf Dahl upp
och hämtade honorar. — „Hör på", sade för-
läggaren „jag har tryckt tre upplagor av er
omöjliga bok, och de ha sålts. Jag klagar inte.
Jag har tagit reda på vart böckerna gå. De gå

MÅLERISK JULAFTON
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till Västlandet. Men vem i Herrans namn kö-
per dem där och varför? varför?" — „Det skall
jag säga er", sade Olaf Dahl. „Det gör bön-
derna på Västlandet. De tro, att boken handlar
om Esajas." Och det var sant; bönderna där
äro läsare, de trodde, fan fortare mig, att boken
var om Esajas. De köpte två upplagor till och
märkte inte ett ögonblick, att den inte handlade
om Esajas. Haha! sådant är folket på Västlandet!
Det skulle inte förvånat mig, om de köpte ku-
bistiska tavlor.

Börevig hade inga anekdoter att hämnas med.
Han var en smula enfaldig. Han trivdes samman
med Dybedraet. Ingen av dem hade lyckats och
de voro båda lika fattiga. Fattigdomen och
deras skiljaktiga konstuppfattning gjorde dem
oskiljaktiga.

Att en skiljaktig uppfattning håller folk sam-
man, kan endast förvåna den obegåvade. Vad
skulle man annars tala om? Men utom de dag-
liga tvisterna hade Dybedraet och Börevig fru
Lasson som förenande länk.

Fru Lasson var en gammal vänlig dam med
vitt hår och barska ögon, av vilka det ena ske-
lade och båda voro gömda bakom brillor. Hon
var danskfödd och änka efter en norrman, som
gett henne en inblick i nykterhetsrörelsens mål

genom att dö av för mycket portvin. Själv ansåg
han, att man omöjligt kunde få för mycket port--
vin,~men naturen delade inte denna uppfattning.
Eftersom den kommer igen även om man driver
ut den med en tjuga, fick den också sin åsikt
genomtrumfad. Lasson dog vid sextiosju års
ålder av alltför mycket portvin. Fru Lasson över-
tog gråtande hans affär och hans vinlager. Affä-
ren hade hon redan skött i många år. Om vin-
lagret lät hon andra döma. Hon var en moderlig
själ, vars barska ögon icke bedrogo någon, utom
det av dem som skelande undvek betraktaren.
Hon ville ha sällskap? och helst ungt sällskap
Hennes port stod alltid öppen för Dybedraet
och Börevig.

När detta brödrapar gjorde hennes bekant-
skap, slogos båda samtidigt av samma idé: hon
har råd att köpa en tavla! hon skall köpa en!
Skillnaden var, att Börevig menade kubistisk
tavla, under det Dybedraet närmast tänkte på en
expressionistisk. Så fort Dybedraet ansåg sig ha
förberett marken nog med konversation, tog han
avsked och störtade hem. När han kom igen
med sina utvalda arbeten under armen, mötte han
Börevig, vars långa västlandsben givit honom
detta försprång. I händerna, stora som brons-
sköldar, bar han en kollektion av sina verk.
Dybedraets ansikte mörknade. Ägandebegärets

förbannelse kastade sin skugga över brödra-
parets vänskap.

— Har du redan varit där?
— Ja!
— Jag får säga, att du förlorar inte tiden.
— Tvärtom. Det är just vad jag har gjort.

Och du själv? Du flåsar ju som en hund.
— Jaså, hon förstod sig inte på pararellepi-

pederiet? Det förvånar mig mindre. Hon tycks
vara förnuftig. Hej så länge!

Parallellepipederiet eller parallellepipedismen
var det smädenamn Dybedraet givit den kubis-
tiska konstriktningen. Han försvann genom fru
Lassons dörr och återvände en halvtimme senare
med ögonen lysande av harm.

— Vet du vad hon sade om det där?
— Nej.
— Hon sade uha! Hon sade, att det inte var

färdigt! Har du hört på maken?
— Det är det inte heller. Hon har rätt. Det är

som jag alltid har sagt, expressionismen kan få
med lite av det rätta, men aldrig mycket eller allt.

— Haha! Vad sade hon om ditt?
— Det gör detsamma. För resten kan man

inte begära, att en kvinna skall förstå sig på
konst.

— Haha! Konst! Hur ofta har jag sagt dig,
att parallellepipedismen aldrig kan bli konst?



— Jag räknar inte alla gånger du säger dum-
heter. Jag har annat att göra.

— Du får mycket att göra, om du vill ha sålt
det du gör.

Därmed var samtalet inne i vanda gängor,
och ägandebegärets förbannelse togs bort för
denna gång. Emellertid tog inte brödraparet
Börevigs och Dybedraeets bekantskap med fru
Lasson slut med detta. Visserligen köpte hon inte
tavlor, ty hon var en enkel själ och sade: „uha,
uha. Nej, bevare mig då", var gång Börevig och
Dybedraeet kommo och förevisade något. Men
hon önskade se unga män med humör omkring
sig. Hon visste att unga män med humör i regel
trivas bättre på en krog än i ett hem. Man måste
tämja dem för att få dem att trivas. Därför satte
hon fram portvinsflaskor i alla husets vinklar och
vrår, liksom hinduerna sätta fram tefat med ny-
silad mjölk åt skallerormarna. På samma vis som

de kloka hinduerna göra skallerormarna till
sina vänner och gäster, gjorde fru Lasson dessa
unga konstnärer till sina. De kommo skyggt och
misstänksamt, färdiga till ögonblicklig reträtt. De
drucko det framsatta portvinet, som dödade den
salige norrmannen Lasson, och de blevo modiga.
De blevo mer och mer modiga. Måhända var det
Lassons mod, som på ett mystiskt sätt övergick
i dem. Vildarna äta den fallnes hjärta för att få

hans tapperhet. Varför skulle man inte kunna för-
värva den genom att dricka hans portvin? —

Till slut ringlade de ut och in i huset, fullkom-
ligt tämda.

Det fanns en dag, då fru Lasson mer än eljest
önskade sällskap, samma dag, på vilken alla
gamla kamrerare stanna i sängen och lägga
patiens; på vilken granskogarna jämra sig; på
vilken man i Skandinavien föräter sig på lutfisk,
skinka och gås; i Tyskland på karp, i England
på kalkon och i Frankrike på ingenting, efter-
som man inte firar dagen i Frankrike. Denna
dag då det luktar glögg och lack över hela Skan-
dinavien, önskade fru Lasson mer än eljest säll-
skap. På denna dag kunde man hava sett den
kubistiske Börevig och den expressionistiske Dy-
bedraet bana sig väg genom Köpenhamns gator
på väg till hennes bostad. De gingo med lätta
steg, och desto lättare som de inte tyngdes av
överrockar. Såväl Börevigs kubistiska överrock
som Dybedraets expressioniska hade uppnått
vad deras tavlor aldrig uppnått, att upphängas
i en privatsamlares bostad. Men litern, den fat-
tiges överrock, vinkade inom räckhåll, och de
voro fullkomligt nöjda.

Fru Lasson däremot bleknade, när hon
mötte dem i tamburen.

— Uha, uha, bevare mig uha då! ropade

hon, under det att hennes självrörliga öga
rullade av och an bakom pincenéen. I detta
väder! Var har ni era överrockar?

Börevig använde den klassiska lögnen. Han
var som sagt en smula enfaldig.

— Skräddaren — obegripligt — hade lovat
den säkert —

Dybedraet spände ut bröstet som en norsk
d'Artagnan:

— Har aldrig haft någon!
Det var lögn, men den imponerade. Fru

Lassons självrörliga pupill gjorde otroliga evolu-
tioner bakom pincenéglaset.

— Aldrig? Bevare mig! Kom in, kom in
i värmen. Gå och se, om ni finner något,
tills maten blir färdig.

Dybedraet och Börevig gingo in och före-
togo en husundersökning, värdig Sherlock Hol-
mes. Ett antal portvinsflaskor stodo på lur i
hörn och vrår. De drucko av dem, tills allt
den salige norrmannen Lassons mod var helt
personifierat i dem. Man hörde endast: Lhote
— Matisse — styv i teckningen — vrövel —

dekorativ — smörja styv i teckningen — vrövel
— dekorativ — smörja — stark i färgen —

något av det riktiga — målarnas A. B C.cod,
senaste upplagan. Därpå slogs dörren upp till
matsalen. Fru Lasson visade sig med rullande
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ögon och gav tecken till portvinsflaskornas
definitiva evakuering.

Middagen började. Eftersom den försiggick
i Danmark, serverades risgrynsgröt och gås i
nu nämnd ordning. Så sker det i alla danska
hem på julaftonen; en omkastning av rätterna
skulle förefalla alla danska magar paradoxal
och jaga alla danska jultomtar på porten.
Börevig höll tal för värdinnan och och Dybe-
draet för konsten. Det tömdes rätt mycket
bourgogne till gåsen. Fru Lasson blev rörd
och talade om sin man, vars ande hon tydligt
kände vara närvarande vid festen. Den var
också närvarande, men materialiserad i sina
två landsmän, vilkas hjärtan svällde av dess
mod. Det blev kaffe, och efter kaffet utdelades
julklapparna. Fru Lasson fick en kubistisk
tavla av Börevig och en expressionistik av
Dybedraet, och mottog handledning i deras
bruk. Därefter utdelade hon sina julklappar,
som voro praktiska, målarfärg, hängslen, strum-
por och kragar (man kan alltid stampa på dem,
tänkte mottagarna). Till slut kom det ett paket
till Dyberaet och ett kuvert till Börevig. Fru
Lasson förklarade:

— Det ligger litet pengar i kuvertet till
herr Börevig — jag viste inte, om herr Böre-
vig hade till att betala skräddaren —

Dybedraets själ darrade av oro. Kubisten
fick pengar!

— Och här, sade fru Lasson, är en över-
rock, som har tillhört min man. Den är fodrad
med skinn och riktigt god och varm. Vill herr
Dybedraet hålla till godo med den, eftersom
herr Dybedraet inte har någon överrock? Man
skall gå med överrock, herr Dybedraet!

Fru Lassons automobila öga gjorde ett för-
sök att se vädjande på Dybedraet, på samma
gång som det fixa ögat, men misslyckades
och återföll i anarki. Dybedraet öppnade pake-
tet med det artigaste ansikte han kunde åstad-
komma. Invärtes darrade han av sorg och
förbittring. En rock! Inga pengar! Den lis-
tige Börevig fick en blick av hat, medan han
skar av det sista bandet.

— Haha! En päls! Vad nu, bror Böre-
vig? Hur mycket i ditt kuvert?

Kuvertet visade sig innehålla sextio kronor.
Hm. Hur mycket gav en päls på stampen?

— Skall inte herr Dybedraet prova rocken?
Hon kallade pälsen för en rock! Snäll

gumma med sin rock och sitt portvin. Men
fick man sextio kronor på en päls? Ägandets
förbannelse, som kommunistiska professorer
skrivit sig rika på, kastade åter sin skugga
över Dybedraets och Börevigs vänskap. Ty om

Dybedraet slets mellan stridiga känslor, gjorde
Börevig det inte mindre. Dybedraet provade
pälsen, som satt förträffligt. Alla norrmän ha
samma figur. Han spände ben framför en
spegel, och Börevig bleknade av avund. Men
när Dybedraet tog av pälsen, satte Börevig
sig att räkna sina sedlar och Dybedraet kände
sitt hjärta stanna. Fru Lasson satte fram mera
portvin, men det tog tid innan salig Lassons
ande återtog sitt välde. Till slut gjorde den
det emellertid på allvar. Dybedraet glömde
pengarna och Börevig pälsen. Allt försvann
i en dunkel oportodimma för dem. Fru Las-
son hade somnat i en stol. Plötsligt vaknade
hon och gav till ett anskri. Klockan var halv
fyra! Så går det när man håller spiritistisk
seans med avlidna norrmäns andar. Hon följde
Dybedraet och Börevig till dörren, vilket be-
hövdes, och såg till att de kommo ut.

Dybedraet och Börevig gingo genom den
brunröda oportodimman utåt Fredriksberg till.
Det var där de hade sina ateljéer. De talade
fortfarande om Lhote, Matisse och något av
det riktiga, men detta samtal var om möjligt
mera ofruktsamt än eljest. Deras tungor rörde
sig fullkomligt automatiskt och ingen ens gjorde
antydning av att höra på den andre. Plötsligt
kom ett ord med mening som väckte dem ur
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deras oportotrance. Det var Börevig som
sade det.

— Fy fan, vad det måtte vara kallt hemma
på ateljén!

Dybedraet stannade för att assimilera detta
yttrande. Efter en minut medgav han dess
riktighet.

— Ja, fy fan —

Därpå fick han en tröstande tanke.
— Det vill säga, när man har päls —

Börevig blossade upp.
— Jag går och köper mig kol så fort dom

öppnar. När man har pengar så —

Dybedraet kände stöten.
— När man har pengar, så! Det liknar

dig just. Vore du en gentleman, bjöd du
åtminstone på någonting.

Börevig greps av vrede, men den övergick
hastigt i sin motsats. Stackars Dybedraet! Det
var inte så roligt att gå pank. Och nu, den
heliga julnatten. Man skulle visa överseende
och godmodighet mot varandra, inte hat
och hårdhet.

— Gamle Dybedraet, sade han, det kan du
ge dig fan på, att jag skall. Vill du med in
här? Vad vill du ha?

Med in här?
— Ja. Ser du inte, att dom har öppet?

Dom har lov att öppna klockan fyra härute.
Vad vill du ha?

Han dunkade Dybedraet i ryggen med
plutokratisk välvilja, och drog honom med sig
in på ett litet kafé, som redan öppnat. En
morgonglåmig kypare gick och torkade av
borden. Det ångade kaffe, och på ett bord
stod en ofantlig bricka med wienerbröd. Böre-
vig beställde kaffe och bröd och konjak. Han
ruskade på sig. Det var vamt och gott på
den lilla krogen. Dybedraet tog av sig pälsen
och hängde upp den på en krok bredvid deras
bord — med onödig ostentation, tänkte Böre-
vig, men undertryckte sin vrede. Det var jul.
Man skulle vara överseende och god, inte hat-
full och hård. Frid på jorden och människorna
— där kom kaffet.

De frossade på kaffe och bröd och sköljde
ned smulorna med konjak. Värmen på lokalen
och den salige Lassons oportovin toga ut sin
rätt. Dybedraet sökte få upp Martisse och det
riktiga igen, men hans röst och hans hjärna
voro lika grötiga, och han hörde inte engång
själv på vad han sade. Börevigs själ var till-
baka på Västlandet och gick i jullotta samman
med föräldrarna. Bronssköldarna lågo knäppta
i knäet, och han talade med simmiga ögon
om det goda behag, människorna fingo förlänat

i juletider, och som tog sig uttryck i allsköns
gåvor såsom pengar och även klädesplagg. En
snarkning angav, att Dybedraet var döv för
dessa utredningar, vilket också var bäst för
julfriden. Börevig talade vidare med långa
uppehåll mellan orden om Västlandet och dess
kubistiska människor och landskap, varibland
föräldrar och syskon, men återvände ständigt
till julen och dess goda behag människorna
emellan. Den glåmige danske kyparen stirrade
på honom med intresse, man är skyldig ofar-
liga dårar, vilken klass omfattar huvudparten
av Sveriges och Norges befolkning. Till slut
började Börevig nicka.

Plötsligt öppnades dörren. Kyparen rätade
på sig men sjönk ihop. En förhutlad tiggare
stack in huvudet. Han kastade en skygg blick
på kyparen och tassade därpå fram till Böre-
vigs bord. Börevig talade fortfarande mellan
nickningarna.

— Vil ikke den Herre —

Börevig såg på tiggaren med ögon, som
tycktes inlagda i olja, likt hans födelsetrakts
fiskar.

— Friden — friden kommer till jorden
och människorna ett gott behag sinsemellan
— med gåvor, såsom till exempel — vad vill
du ha?
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— Glaedelig Jul, den Herre — har ikke
den Herre noet att gi en fattig Arbejdslös?

— Arbetslös? Jo, det har jag visst det.
Det är jul, och vi skola giva varandra gåvor,
såsom till exempel pengar eller rockar — tag
den här, stackars man.

Börevig sträckte ut sin långa, knotiga
västlandsann och lyfte med simmiga ögon
Dybedraets päls från klädkroken. Under tiden
talade han vidare.

— Tag den här — det är jul, och friden
är kommen till jorden — vi skola vara goda
och behagfulla mot varandra, såsom —

— Mange tak, den Herre! Favel, den
Herre, og glaedelig Jul.

Glaedelig Jul till dig själv, stackars man.
Tiggaren försvann pilsnabbt, och Börevigs

själ vandrade vidare i monologer längs allt
dunklare och mer invecklade stigar. Plötsligt
vaknade Dybedraet och ruskade på sig, morgon-
ruggig av portvin och sömn.

— Fy fan — låt oss gå.
— Säger du fy fan om julen, då vi —

— Betala nu, och låt oss gå.
Börevig betalade kränkt och stum, och de

gingo. Dybedraet, ovan vid överrockar, hade
glömt pälsens existens och kom först ihåg den
ett stycke ner längs Allégade.

— För fan, min päls —

Han störtade tillbaka till kaféet. Börevig,
vars själ svävade så högt över jorden att den
knappt syntes som mer än en liten prick,
följde mekaniskt efter honom. Dybedraet kom
ut ur kaféet med farten av en just avskjuten
kanonkula.

— Min päls — han säger, att du — vad
fan menar du? Vad in i gloröda helvete
menar du?

Börevigs själ sänkte sig långsamt i vol
plané.

— Är det sant? Svara, karl! Har du gett
bort min päls?

Börevigs själ landade i glidflykt. Han
stirrade tankfullt på Dybedraet.

— Vad var det du sade?
— Vad jag sade? Är du full, förbannade

parellellepipedist? Är du galen? Har du gett
bort min päls?

Börevigs själsmekanism slog back med ett
förfärligt gnissel. Vad hade han gjort? Han
hade — ja vist, nu mindes han det.

— Koss — ja, det var sant, den fick en tig-
gare —

Dybedraets näve sjönk mot hans huvudskål,
innan han hunnit längre. Dybedraet hade tårar i
ögonen av sorg och mordlusta. Hans knytnävar

virvlade kring Börevigs huvud som löv i stormen.
Han dansade upp och ned av harm och ropade:

— Förbannade parallellepipedist— pang —

först går du och får pengar — pang — och så
— pang — ger du bort min päls —

Börevigs långsamma västlandsblod tog tid
för att komma i kokning. Han sökte förklara.
Han visste, att han handlat i de bästa avsikter.
Det var jul och frid på jorden och människorna
ett gott —

— Ser du — låt bli, säger jag det kom
en stackars man — seså för fan — det är ju jul
— nej, nu blir jag arg!

Den glåmige kyparen kom ut och betraktade
med fortsatt intresse tillämpningen av den freds-
predikan, han förut lyssnat till. Dybedraet och
Börevig voro hopflätade i en blandad box- och
brottningsgrupp. Börevigs långa kropp lyfte sig
i kubistisk ilska, och Dybedraeets vred sig i ex-
pressionistiskt raseri. Plötsligt kom det ännu en

åskådare. Två tunga händer i handskar slogo
ned på de stridande. Det tog tid, innan dynin-
garna av kampen lade sig, men till slut voro de
två konstnärsbröderna åtskilda och vandrade i
den danska lagens skugga till polistationen. Men
det sista som dör hos en norrman är som bekant
talorganet, och gatorna genljödo oupphörligt
av följande repliker:
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— Förbannande parallellepipedist — därför
att du fick pengar — gå och ge bort min päls —

— Din päls — jag ger fan i din päls.
— Det tror jag nog, men du skall få se på

annat — jag skall anmäla dig för stöld, din —

— Vil De nu se at holde Kaeft!
Den andra i ordningen av dessa repliker var

inte vidare logisk; den tredje dikterades av det
kränkta ägandebegäret, fiende till alla de ädla
känslor; och den fjärde upprepades med jämna
mellanrum av den danske polisen. Då och då
fick han på kraftigare sätt hindra, att striden
blossade upp.

Det såg ut, som om fridsfesten skulle beteck-
na slutet på konstnärsbrödernas vänskap.

Men det skulle icke gå så illa. Julen kräver
goda och milda sagor; och även denna fullkom-
ligt sanna berättelse skulle sluta väl.

Knappt hade Dybedraet och Börevig gjort
sin entré i förskräckelsens boning och deras
namn antecknats i dess svarta bok, förrän
dörren öppnades, och en ny polis kom in i
sällskap med en elegant klädd herre. Böre-

vig avbröt sitt vittnesmål med ett gläd-
jerop.

— Där är han!
Den elegante herre, som kommit in i sällskap

med polisen, visade icke mindre glädje vid an-
blicken av Börevig.

— Gudskelov, den Herre! Vil den Herre ikke
nok fortaelle Politimanden, at Di har giet maj
den Oerfrakke?

Den elegante herms elegans slutade vid kan-
ten av den päls, han en stuud förut fått av den
julstämdeBörevig. Nedanför den fixerade ett par
trasiga byxor två spruckna kängor, och ovanför
den vidtog ett förfruset och blåsupet ansikte,
skuggat av en stukad hatt.

— Politiemanden vill ikke tro, att jeg ejer
den Oerfrakke. Ikke sandt, den Herre har giet
Oerfrakken.
. Börevig vände sig till polisen och sade maje-
stätiskt:

— Den stackars mannen talar sant. Jag gav
honom pälsen. Men jag tar igen den. Den till-
hörde min vän här.

Busen gav till ett nödrop:
— Tar Di Oerfrakken tebages?
— Det gör jag, sade Börevig. Julen är gå-

vornas tid, men man skall endast ge av sitt eget,
icke av andras.

Under det busen befriades från sin päls, un-

derrättade Börevig sig om priset på slagsmål.
Den gamle överbetjänten bakom disken log ett
julleende och sade:

— Denne Gäng er det gratis. Det er jo Jul.
Farvel, de Herrer, og glaedelig Jul!

Är det gratis? sade Börevig. Jag trodde
det kostade en tia. Då får den stackars mannen
den. Var så god.

Busen mottog försonad tian och han, Dybe-
draet och Börevig lämnade kontoret.

— Du vräker dig med pengar, sade den ännu
kokande Dybedraet.

Börevigs ädla sinnesstämning hade återvänt
— Med egna pengar, sade han, och med

andras klädesplagg. Vi äro alla svaga människor.
— Och några av oss dåliga konstnärer,

sade den oförsonlige Dybedraet.

FRANK HELLER.

MÅLERISK JULAFTON
SVENSKA VIKINOEN



Min avlidne farß
sporde engångH

av eller I
elva år privat-B

önska-B
de bliva |
i framtiden. De fleste, söner till redare, sjö-
kaptener och „ patroner" önskade efterträda
sina respektive pappor. Något flat blev fars-
gubben, när jag svarade: „Jag vill bli antin-
gen general, professor eller — skådespelare!"
— Nå, de två första önskningarna äro inte så
illa, mente pappa, — men den tredje framtids-
banan synes mig ej synnerligen lockande "

Från barnsben hade jag svärmat för det
militära framförallt, varom jag relaterat i mina
"barndoms- och ungdomsminnen I" (i "Va-
lan III"). Men jag hade även med största intresse
läst „Onkel Adams" (D:r Wetterberghs) skild-
ring om 4 riksvenska studenter i Lund och

NÅGRA ANSPRÅKSLÖSA BARNDOMS
OCH UNGDOMSMINNEN, II.

i| särskilt beundrat en av dem, „professor" Ehrn-
fried. Därav min framtidsönskan N:o 2. Be-
träffande åter den tredje, hade jag varit i till-
fälle att åse och det med ogemen beundran
några teaterföreställningar, vilka, visserligen
av mycket blygsamt slag, gåvos av kring-
resande rikssvenska „teaterband" även i min
lilla hemstad, såsom "Frieri efter föreskrift",
„Lilla Bertha eller husaren", "Klockaren i Gren-

I; na" — „Lilla apan från San Domingo", och
I; ävenledes tjusats av några sällskapsspektakel så-

II som Topelii: „ Ett skärgårdsäventyr", — samt „En
I; midsommarnatt i Dalarne", — „En söndag på

Amager" och „Gud ske lov, bordet är du-

■kat!", spelade, såsom
jag i min oskuld tyckte
„alldeles utmärkt" av
amatörer bland Brahe-
stads societetens damer
och herrar. Enär min

Il pappa såsom ortens främste musikkännare
inövat körerna och sångerna, även i tablåer

|| sådana som Carl Maria von Webers: „Preciösa",
hade jag, fattig pojke, fått fribiljetter till dy-
lika, de härligaste nöjen i min tanke. Undra
på då, om jag önskade, ifall jag ej skulle få
generalsepåletter i framtiden eller professors-

II utnämning, jag skulle känt mig tröstad „att få
I] spela teater".

Men jag nöjde mig ej blott med att „se
andra spela", jag ville själv .spela med".

„Som de gamla sjunga,
Så kvittra ock de unga!" —

|| heter det. Både mina kamrater och jag be-
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slöto därför, att vi också i vår tur skulle spela
„sällskapsteater".

Min salig pappa, som alltid var „ungdom-
lig till själen", övertalades av oss, både flickor
och gossar, „Brahestads bättre barn", att öva in
Topelii barnpjäs: „Rinaldo Rinaldini eller rövar-
bandet". Farsgubben, som även hade icke
alldeles förkastliga artistintressen, icke blott som
musiker (bl. a. „Agis" [Ingelii] studentkamrat
och sångarbroder) utan även som målare, (han
hade även låtit mig genomgå en kurs i
ritning och teckning för stadens „målare",
en rikssvensk, namens Elfbrandt) målade åt oss
en i vårt tycke, överdådigt „stilig" fonddeko-
ration, föreställande pjäsens „rövarkulan i Apen-
ninska bergen"; d. v. s. stenkumlet i Kalv-
hagen. (Obs! i verkligheten existerande å To-
pelii hemort Nykarleby.) Han inövade och
repeterade med oss av hjärtans lust, och sällan
har väl en mera intresserad och enig trupp av
aktriser och aktörer existerat. Den listiga lilla
guden Amor eller Astrild passade också på, att
„spela in" i oskyldiga flick- och gosshjärtan.
Jag upplevde nu min första förälskelse i en
av mina täckaste medspelerskor, en liten frö-
ken Alma Boström i Esmeraldas roll. Själv
hade jag den fägnaden, att av mina både
kvinnliga och manliga kamrater utses att

spela styckets huvudroll, såsom dess hjälte och
»primo amoroso", Rinaldo själv. Preciösa blev
den ståtliga och mycket intelligenta och teater-
intresserade Olga Vicander, och jag visste ej
rätt vilkendera av de två, ty de voro kusiner
och bägge två fosterdöttrar till bankdirektör
Aspegren, jag skulle föredraga. Preciösa dog
nyligen såsom välbeställd mormor, men Esme-
ralda lever ännu, likaså såsom farmor. Ja —

tiden går. — Vår pjäs gavs naturligtvis för
fulla hus för en publik av föräldrar, syskon,
farbröder och tanter, varpå följde »för ett väl-
görande ändamål" Topelii barnpjäser »Var
god mot de fattiga", i vilken jag innehade den
ädle Pehrs roll, samt »Den tappade kängan",
där jag spelade poliskonstapeln. Antagligen hade
jag att tacka min sceniska framgång, att jag, när
följande året Topelius instiftade »Majföreningen"
för småfåglarnas skydd, blev utsedd till Maj-
konung eller Majgreve; min »drottning" blev
nu Olga Montin, ävenledes fru för många år
tillbaka. — Min kärlek för det sceniska blev
nu så pass stark, att jag ställde upp en
slags teatertrupp av mina kamrater, där dock,
liksom i Medeltidens och Reformationstidens
djäkneföreställningar, även de kvinnliga rollerna
spelades av gossar. Så uppförde vi »privatim"
med mycken »applaus" Topelii: »David och

Goliath", uti vilken jag spelade den filisteiske
hädarens roll och stupade under publikens
dånande applåder med av lingonsaft nedblodad
panna för den israelitiska herdepojkens slung-
sten.

Kärleken för „sällskapsteatern" följde mig
sedan även under skol- och gymnasiitiden i

Uleåborg, där jag bl. a. „med mycket beröm"
spelade den snobbige skräddarens „Personnes"
roll i Hodells: „ Andersson, Petterson och Lund-
ström" samt Blanches „Järnbäraren", då jag
kreerade den ädle Vicehäradshövdingens eller
den förföljda oskuldens beskyddares roll. Som
student arrangerade jag i Kuopio svenska före-
ning även sällskapsteater och likaså såsom semi-
narielektor i Nykarleby „ Ett skärgårds äventyr
— "En midsommarnatt i Dalarne o. s. v.

Med en viss förundran fann jag sedan som
välbeställd familjefader, att teatervurmen tycktes
„gått i blodet" hos mina „små flickor", som
knappast lärt sig att gå på sina små benstyltor,
föran de begynte också „klä ut sig och spela
teater" både med sina dockor och sina kam-
rater. Själv har jag ju även låtsat uppträda
såsom författare av små historiskt-romantiska
folkpjäser, såsom „Flyktingarne på Sandön"
och »Raseborgs ros" spelade av bl. a. ungdoms-
föreningarna vid deras fester.
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Apropos författarskap, så mins jag verkligt
inte, när jag fick den vunnen. I min pappas
»gömmor" har jag hittat mitt första av farsgubben
trofast bevarade opusculum, författat antagligen
vid 5 eller 6 års ålder, således vid en mycket
tidig tidpunkt. »Dikten" är synbarligen påver-
kad av min barndoms älsklingsskald Topelius
och synnerligen »karaktäristisk" och det i ab-
solut oväntad riktning, lydande som följer:

»Jag är en liten fågel
allt under himlen blå
Jag är en liten fågel,
som. sjunger då och då.
Och världens villor och nöjen
försöka att locka mig,
Men världens villor och nöjen
i det bedraga sig! —

— Även en slags tidning eller tidskrift eller
vad jag nu skall kalla densamma, begynte
jag handskriva, antagligen även i Topelii stil,
men tyvärr ihågkommer jag blott, att den bl. a.
innehöll en tillegnan till min bäste barndomsvän,
min frände Georg Sovelius. Till min ledsnad har
denna kuriösa förstling tidigt förkommit, antag-
ligen förstörd av mig, när jag blev »storskol-
gosse". —

Topelii »läsning för barn" var min första,

läsning den efterföljdes sedan av Ingemanns
»Valdemar Sejer", av vilken jag ännu ihåg-
kommer långa utdrag. Det blev en av mina
käraste framtidsdrömmar, att engång få besöka
hans och hans bägge drottningars, Dagmars
och Bengierds gravar i Ringsted, Saxos grav i

Roskilde och biskop Absalons i Soröe, vilket
även gick i uppfyllelse under min första utrikes-
resa med statsstipendium år 1886. Tegnér blev
nu min käraste skald, och är det fortfarande;
och även hans grav och biskopsgård Östrabo
i Vexiö har jag besökt under en annan av mina
stipendiatresor. Särskilt mins jag ännu utantill
hans främsta dikter, „Fritjofs Saga", — „Svea",
— „Axel", „Kung Karl den unge hjälte", krigs-
sång för skånska lantvärnet, sång till Jämtlands
fältjägare m. fl. Och jag kan tacksamt instäm-
ma för min egen, personliga del i Snoilskys ord:

„Så växte vi upp vid Tegnérska ljud,
Av honom fick tanken sin högtidskrud
med genomskinliga, ädla veck
och snitt från klassiska himmelstreck."

Av Runeberg lärde jag mig och tilltalades
som ung blott av hans "Fänrik Ståls Sägner",
vilka jag lärde av min far både att framsäga
utantill, sjunga och deklamera. Allra mest an-
slogs jag av dikten „Sandels". —

Biandsvenska prosaförfattare blevmig »Onkel
Adam", »en svensk som skrivit för svenskarne"
kärast, därnäst Blanche, Almqvist och Fru Car-
lén. Tidigt läste jag Fryxell och Geijer och vid
mitt inträde i gymnasiet, Götiska förbundets tid-
skrift „Iduna a, ävensom Grundtvigs mytologi.
Och så växte allt från tidigaste barnaår fram till
ynglinga och mannaåldern min brinnande kär-
lek till Sveriges land och folk, Engelbrekt och
Sturarne, Gustaver och Karlar. När jag var liten
gosse och min salig far ville bereda mig en
särskild glädje, så inbjöd han varje rikssvensk
som råkade besöka Brahestad, av vad extrak-
tion och stånd denne än var, till oss för att
»visa" honom för mig. Särskilt brukade han
framställa för mig någon representant för dal-
karlar eller dalkullor med orden: »Se här, gos-
sen min, ser du nu (någon eller några) av
Engelbrekt och Gustav Vasas folk!" Själv hade
han på två fönsterskärmar avbildat Gustav Vasas
uppträdande i Mora ochhans skidlöpning över
Norska fjällen ävensom Gustav Adolfs död vid
Liitzen, tavlor som jag aldrig tröttnade att bese
och tjusas av, ävensom av Mellins bildverk
»Sverige framställt i teckningar". Undra på då,
om jag blev svensktsinnad i själ och hjärta,
såsom jag hoppas få förbliva till mitt sista ande-
drag. Omedvetet anade jag, fastän en liten gosse,
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betydelsen av den önskan, som de bägge, av
Runeberg besjungne, bröderne Ramsays moder,
friherinnan Ramsay på Esbo gård, uttalade åt
Kejsar Alexander I:sta år 1819, då han bad henne
utbedja sig en nåd: „Sire! det enda som jag
begär, är att få leva och dö såsom svensk under-
såte!" Det var även under ofredsåren, då jag
expatrierades av Bobrikoff, hart nära, att jag,
i min egenskap av t. f. lärare vid Palmgrenska
samskolan, Åhlinska skolan och Stockholms ele-
mentarläroverk för flickor ämnade ansöka om
svensk medborgarrätt. Men när landsflykten
upphörde, resonerade jag med mig själv och
andra, att här hemma behöves bättre varje
man ombord på skutan, och att vi såsom
Sveriges bildnings och vår svenska befolknings
gränsvakter, kunde verka mera för vårt språk
och ras såsom Finlands- än såsom rikssvenskar!

Ännu må jag bland min barndoms läsning
ihågkomma, med vilken förtjusning jag läste
Samuel Ödmans „Hågkomster". Särskilt fängs-
lade mig hans beskrivning om stjärngossarne
och deras vandringar med julstjärnan. Enär
denna urgamla medeltids sed ännu levde
kvar även i min hembygd Österbotten och min
hemstad, Per Brahes residenstad i hans forna
finländska friherrskap, så beslöt jag såsom 8 års
pilt med andra jämnåriga att även „gå om-

kring med stjärnan". Sedan mänga år tillbaka
hade ortens stjärngossar „övat sig att upp-
träda" och sjunga stjärngosse sångerna av —

ingen mer och ingen mindre än stadens i all
enkelhet mycket intresserade, musikaliskt och lit-
terärt, skomakare, namens Becklin mot ett gans-
ka blygsamt honorar. Repertoiren utgjordes av

de gamla djäknevisorna och „
talen", både på

svenska och — latin, dock isynnerhet det sist-
nämda språket förskräckligt förvrängt och miss-
handlat av den illiterate skomakarmästaren. Så
t. ex. lärde han oss (melodin var nog den
rätta) att sjunga den gamla munk — och djäkne
sången:

Ecce novum gaudium,
E^ce novum mirum! o.s.v. —

på följande rysliga rotvälska:
Esse nåvum gaudia,
esse nova mira.
Här går barnet filio,
det är exteorera! —

Santo, santo sina —

Sandra, sandra sina —

Santa sinxium! —

Till sist även ett barndomsminne och ett
bland de tidigaste, men även livligaste:

Min, mina syskons och många av mina kam-
raters käraste lekplats var — kyrkogården, den

gamla från svenska tiden förstås, omkring den
genom Per Brahes försorg uppbyggda vackra
kyrkan, som tyvärr uppbrann i början av 1900
talet, med sitt prydliga grevliga Braheska va-
pen, sina apostlar och evangelister skurna i träd
av konstförfarna tyska mästare, på bekostnad
av grevens förste hauptman och stadens väl-
vise och myndige borgmästare Korte av gam-
mal hanseat slägt. Den nya kyrkogården hade
i medlet av 1800 talet anlagts utom staden
och erbjöd för oss barn och ungdomar intet
av intresse jämförligt med den gamla med
sina prydliga familjegravar från 1600, 1700 och
början av 1800 talet, särskilt den tappre över-
stens vid Kungliga Åbo läns regemente, baron
Flemings som dödligt sårades 1808 vid Ypperi-
Viiret, dog och begrovs i Brahestad, där hans
minnesvård upprestes av „Vapenbröder". Där
mellan de stora, breda gravstenshällarne lektes
både krig, ty de voro förträffliga befästningar,
ävensom ringlekar, erinrande om antikens barns
dansar på förfädrens gravar.

Så samverkade allt hos min samtida gene-
ration redan i vår tidigaste ungdom att grund-
lägga och fasthålla svenska tidens minnen och
traditioner. Min farmor, änkeapoterskan Beata
Gustava (namnen redan typiska för den tiden)
Frosterus, syster till biskopen, adlad av Frös-

BARNDOMS OCH UNGDOMSMINNEN SVENSKA VIKINGEN —
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terus, var såsom de flesta den tidens Österbott-
niska prost och patron döttrar uppfostrad i
Stockholm, Österbottens rätta huvudstad fort-
farande långt efter fredens avslutande i Fred-
rikshamn, och såsom en tolvårig flickunge ögon-
vittne till Axel von Fersens mord. Hon lärde
mig och mina syskon Dalins, Franzéns och
Tengströms barnvisor och berättade för oss

sina minnen „från kungens stad". Barndoms-
bekant var hon bl. a. med härtigens av Söder-
manland, sedan Carl XIII älskarinnas, aktrisen
mademoiselle Lövs dotter, sedermera gift i Fin-
land med en Fabritius i Uleåborg, som upp-
fostrats i samma Stockholmska pensionat.

En ännu remarkablare barndomsvän till Far-
mor var frihetshjälten Major August Maxi-
milian Myhrberg, „Brahestadsgossen" i Topelii
»läsning för barn". — När han sista gången, han
besökte sin födelsestad, för att lyfta ett arv efter
sin avlidne morbror, handlanden Sovelius, ställ-

de farmor till. en bjudning för ungdoms och
barndomsvännen, vilken jag, såsom Farmors kel-
gris även fick bevista, för att se »den store fri-
hetshjälten". Sällskapet hade Myhrberg att be-
rätta om sina hjältedater i Grekland, Spanien
och Polen, till vilka jag, så pass jag förstod,
lyssnade »arrectis auribus». Sist ombads Myhr-
berg att framsäga något på nygrekiska, varpå
han läste »Fadervår". Det vokalrika språket
tyckte jag med min femårs intelligens vara
»finska», åtminstone lät det så i mina barna-
öron, men Myhrberg försäkrade, klappande mig
å huvudet, att det verkligt var nygrekiska och
långt närmare besläktat med svenskan än fins-
kan. För par år sedan förunnades det. mig
att jämte sångkören „S. S." (Svenska sångare)
på deras konsertturné till Sverige och Danmark
tala vid Myhrbergs grav å Johannis kyrkogård
i Stockholm, där han vilar vid sidan av Georg
Carl von Döbeln och till de bägge ädle hjäl-

tarnas skuggor framföra en hälsning från Fin-
land, i närvaro av tusental Stockholmare, var-

efter talet besvarades av en av de rikssvenske
hjältarne från vårt frihetskrig general Linder.

Så ha forntidsminnen och nutidshändelser
flätat sig samman i mitt svenska känsloliv, som
särskilt fick en den varmaste affektion genom
det senaste rikssvenska eskaderbesöket i Hel-
singfors och en oförgätlig samvaro å chefskep-
pet Gustav V, vartill jag även erhållit inbju-
dan. Dylika högtidliga tillfällen samt rikssvenska
hemlands fester, och nu senast, »Svenska Vi-
kingens" invigning av sin lokal, ha bränt in i
mitt hjärta Björnstjeme-Björnsons vackra ord:

Hver festdag, som vi fejrer,
må vaere löftets dag.
Den synker ej, den spjrer
vört blods, vor stammes sag! —

GÅNGE ROLF.
(V K.E Wichmann.)
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Jag gick och strövade i djupa tan-1
kar utmed franska Rivieran. Den I

är litet lång, men jag ämnade ta buss I
tillbaka. Solen stod och bleg och I
blänkte över Azurkusten och eldade på |

alldeles onödigt en sådan vacker sommardag,
då det var varmt i alla fall — varför inte
spara sig till vintern? Längs hela stranden,
mycket längre än ögat kunde nå, ja, båda
ögonen, även om de vindade aldrig så myc-
ket, låg halva sydfranska nationen, skönlem-
mad ungdom och blektet medelålder och vör-
nadsvärd, ehuru något spinkig ålderdom, och
plaskade i blåeisen och motade, så att valfiskar
och sardiner måste hålla ut på djupet och på
den oändliga plagens sand och stenar så rund-
polerade att de nästan tycktes mjuka, låg den
andrahalvan utbredd på tork och halstrade sig

och liknade väl inrökta sjöskumspipor. Ut-
länningarna, de rotlösa flyttfåglarna, hade flu-
git norrut, jag var den enda som fanns kvar,
men det behövdes inga fler.

Där kryssade jag således fram mellan böck-
lingarna och njöt utan att blygas av kroppar-
nas vackra linjespel. En dam i baddräkt 1925
verkar nära nog mera klädd än en dam i
promenaddräkt, i baddräkten har hon åt-
mistone benen instuckna i var sin byx.
Jag får förresten inom parentes säga att ii
för en ytlig betraktare som lilla mig
förefaller en dams toalettbestyr 1925 ganska

■ lättvindiga, det är bara att byta linne,
det.

Övei all denna något enformiga
brunhet höjde sig mitt rödletta huvud
med det grönblonda skägget som en

stor mogen tomat med blasten nedåt, och jag
märkte till min ledsnad att jag väckte en viss
osympatisk uppmärksamhet med min urger-
manska fysionomi. Men jag satte näsan i
vädret och försökte se obesvärad ut och snubb-
lade över ett litet barn.

Barnet fäste sig inte så mycket vid det, men

den förtörnade modern svartnade från mulattska
till helnegress och hennes eldkolsögon stämp-
lade mig som med brännjärn, fast jag knap-
past kände det i värmen, och hennes ljuva
läppar utspydde — jag ber om ursäkt, jag mås-
te vara expressiv — det fasaväckande ordet:

SOLSTYNG
AV DAHN B ERGMAN

SOLSTYNG SVENSKA VIKINGEN —
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boche! Och ordet uppfångades och utspotta-
des ånyo av tusen sinom och tusen gapande
munnar, och hela Rivieran från Cannes till Cap
Martin var ett enda fräsande och virvlande hav
av indignation med boche, boche, boche som
vita gäss, och mitt i virveln stod stackars jag,
den mognade tomaten från Nordanland.

Jag vacklade ett ögonblick och var nära
att sjunka på knä, men vikingablodet började
äntligen sjuda,jag spände knäsenorna och bröst-
körtlarna och grep den närmaste skrikhalsen i
kaluvsen, tur att det inte var en dam, könsskill-
naden är svår att klara 1925 och skriade på min
finaste franska, skorrande som en trelleborgare:

— Ventrrrebleu! Härrr harrr vi den forrr-
baskade bochen! I plurrret med honom!

Och jag slängde ovarsamt ut den oskyldige

ynglingen på två fots vatten. Han kravlade sig
genast ut på fyra fots och höll sig där så länge

|| jag minns.
Det var en vacker geste.
Jag var räddad. Stormen bedarrade. En

gammal man med hederslegionens röda eller
rättare sagt skära knopp — den var något ur-
vattnad — i baddräkts-axelklaffens knapphål

i störtade emot mig med öppna armar. Han såg
ofarlig ut, så jag inväntade honom.

— Kära vän, utbrast han, tillåt mig att em-
brassera er!

För all del gärna det!
Ett franskt embrassement är ingalunda det-

samma som en svensk omfammning. Ett franskt

embrassement går så till att två vänner samtidigt
kyssa varandra på båda kinderna. Ja, inte på
båda kinderna samtidigt, utan jag till höger
och han till vänster och sedan blixtsnabbt han
till höger och jag till vänster — pang pang!

Nå, att kyssa mig på kindbenen, det är in-
gen konst, men att kyssa hans var en kom-
plett omöjlighet. Han hade inga. Bara en bred
mun mellan båda öronen. Jag kysste honom
först i ena mungipan och sedan i den andra.

— Jag är general Fauteuil d'Orchestre sade
han.

Men jag tände en alsacienne och hejdade
en bil på chausséen ovanför och äntrade fot-
steget och svängde hatten och ropade:

— Kör Ich bin Herr Wilhelm Hohenzollern
avs Holland.
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»Jag är rädd att vi måste ge oss i väg,
titta så allting darrar, det kan inte vara trafiken,
för klockan är över tio — — —"

Det var Pete som talade.
Vi sutto, han och jag, uppe i vår atelie,

och runt omkring skakade och klingade allting
som om hela byggnaden vi bebodde hade
köldrysningar.

»Tänk på Jordbävningen i San-Francisko.
— Ja Jackie, du har rätt, låt oss ta varning av

I
detta sorgespel, och be-
gagna oss av detta här
tillfället till att giva
tjocka H. Cermoddy en
10 spalter jordbävnings
lyrik med bilder till
'HobbyMagazine'. Han
ringde just i morse och
bad om tiotusen ord tills
om lördag, för dom bry-
ter om tidningen redan
måndag morgon."

»Jordbävnings lyrik,
det låter bra — nej se
på tusan nu föll min
mexikanska lerkruka ned
och där sätter sej din
negerskultur på ändan

i ateliegolvet. — Törs vi stanna längre Jackie?"
Ja, situationen började verkligen förefalla

hotfull — ännu höll Duvertigatan building ihop
men det knakade i betongplattorna och gips-
mjölet regnade ned från taket i ett fint regn.

Pete gick bort till telefonen: »Jag vill ringa
opp Parker och höra hur han har det. —

Halloh är det X 96963. Ja de' a Pete Cum-
ming — Har du jordbävning hemma hos dej?

Inte.! Och här skramlar och skakar hela

atelien som den vore en alldeles nyfödd 1000
dollars Ford och Jackies negergud har just nu
spräckt rumpan mot ateliegolvet, för att inte
tala om min kruka som gått åt fanders. Tror
du mej inte — kom då hit och se hur vår gamla
building skakar shimmy med moder jord, det är
helt upplyftande — om jag skojar — och är
nykter. Jo Du kan lita på att något moonskine
har inte lyst mej i halsen på flere dagar."

Just då skakade hela huset efter ännu häf-
tigare darrning och ett par av ateliefönstrets
glasrutor brötos klingande ur sina ramar för
att en sekund senare splittras mot golvet i tusen
skärvor.

»So long my boy", för nu faller knuten in.
Adjö!" Pete ringde av och vände sitt grinande
ansikte mot mig. — »Han trodde mig inte en
smul — Ska vi börja nu Jackie — jagtror det blir
mera stämning i lyriken att skriva, med allt detta
larmet omkring sig och är du rädd för glas-
skärvorna så rigga upp vårt stora solparaply,
jag lägger mig här under soffan och dikterar."

Jag fick med möda huvan av min skriv-
maskin för så gungade golvet och så begynte
Pete redogörelsen för det märkliga som drabbat
vårt land och som nu i månader håller mil-
lioner människor i spänning och ångest, ty jor-
den vibrerade. Tusen svaga vibriationer ska-
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kade jordklotet och överallt, från Umanak i

Nordalaska till stationerna i Rosshavet, överallt
inregistrerade seismograferna dessa jordytans
gåtfulla darrningar som ingen kunde för-
klara. »Ja Pete — —nu tycker jag som så,
att du börjar med det du hörde av Löjtnant
Wiclys innan han dog . Ja men ingen
människa kommer att tro oss."

»Skräp med det, de göra det nog småningom
under berättelsens gång, hala nu bara fram ditt
stenogram, så skall jagknacka ner vad den stac-

kars saten hitta på innan han tog färgan över The
river Styx."

Löjtnant Wiclys berättelse, var märkvärdig
nog och den löd på följande sätt:

»Så stodo vi då vid vårt mål Sir Thennesy
och jag och de observationer vi företagit visade
oss resultaten 34D br. och 208° 37' verklig längd.

Här i denna trakt skulle alltså »nedåt" vara.

Vi stirrade tankfullt upp mot den disiga
himlen och Sir Thennesy yttrade:

»Löjtnant — här i närheten skulle det alltså
vara och då vi fått allt iland från fartyget börja
vi vandringen inåt landet."

Femhundra meter från stranden låg vårt
fartyg, en 1000 tons skonertriggad ångare, och
rakt i väster sträckte sig en landtunga ut mot
det orörliga havet.

klippvägg som förtonade i öster och väster i blå-
nande höjder.

Vad var då denna expeditions ändamål och
syfte och vem hade sänt dem ned hit till det
avlägsnaste Polynesien."

»Pete! Är det inte bäst nu att i korthet,
redogöra för de händelser som tvingat till detta
fartygs utsändande."

»Du har rätt Jackie —

Sedan åratal tillbaka hade de svaga vibria-
tioner jag förut omnämnde observerats.

De hade alla gått från nordväst till sydost, de
hade återkommit regelbundet, blivit starkare och
regelbundnare för varje år som gick och offren i
liv och kulturföremål hade överallt varit enorma.

Dessa jordrörelser hade varit strängt perio-
diska och alltid efterträtts av ofantliga värme-
vågor. Ja man hade till och med iaktagit en
avsevärd minskning av Grönlands inlandsis.

Under den tid själva jordrörelserna pågingo,
härskade däremot en sträng köld med häftiga
stormar och yrsnö.

De lärda sällskapen jorden runt kunde ej
komma till en enhetlig förklaring och under
tiden avfolkades klotet.

Kinas innebyggareantal hade på 10 år gått
ned sextio millioner och Skandinavien, norra

Ryssland och delar av Sydamerika, för att nämna
ett par exempel, voro fullkomligt öknar varest
några tusental människor förde en mödosam
kamp för tillvaron. Så stod saken när den
stora specialisten Sir Thennesy från London i

världspressen utslungade följande teorier, teorier,
som om de voro riktiga, totalt borde vända
upp och ned på alla astronomiska och'fysika-
liska begrepp.

Sir Thennesys avhandling började med föl-
jande ord.

1) Jorden som vi nu bebott i millioner år
är en levande encellig varelse.

2) Jorden, i likhet med alla encelliga djur,
upptager föda med varje por av sin kropp men
har endast en av söndringsöppning.

3) Jordens föda äro de döda de begravda
— den suger till sig deras näring och lever
på den.

4) De sista 20 åren ha dock jordbegrav-
ningarna mer och mer begynt att övergivas
och eldbegängelsen blivit det vanliga.

5) Jorden lider alltså brist på föda.
6) Jorden svälter och har genom en hem-

lighetsfull process som vi ej förstå, angripits av
hungertyfus — populärt kallad gastisk feber.

7) Jordens sjukdoms symtomer äro de
samma som på varje annan, av denna sjukdom
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angripen levande varelse, nämligen feber med
köldrysningar och diarré och så såsom tillopps-
orsak, avmattning. Alla ha vi märkt att dyg-
nen bli längre och längre. Jordens rotation
avtar mer och mer, den är trött.

Sir Thennesy forsätter:
»Skall' jorden nu dö och börja upplösas,

hotas allt levande av den absolutaste förstörelse.
Allt liv på jorden kommer att förintas — och
på få år skola de kvarlevande, som då ännu
kunna inandas jordens förpestade utdunstningar,
att dödas och uppätas av de talrika, ur jordens
kadaver uppväxande likmaskarna som antagli-
gen komma att mäta tiotals mil i längd.

Nej jordenfår ej dö — all likbränning måste
upphöra och för att- göra jordens föda så
lättsmält som möjligt under hans konvalecens-
tid böra alla döda begravas nakna utan svep-
ning eller kista, och all likbränning på det
strängaste förbjudas."

Sir Thennesys teorier möttes som väntat
var av idel oförståelse och det var på ett hår
när att inte den berömde specialisten blivit inter-
nerad i något av Englands hospitaler.

Sir Thenesy var som de flesta vetenskaps-
män av ett koloriskt temperament och han hop-
pades att genom en upptäckt av jordens av-

söndrings öppning kunna slå sina belackare
med tystnad.

Jag har förut nämnt att jordens vibriation
alltid gingo från nordväst till sydost och att

den punkt som jordrörelsen sammanlöpte i
borde vara att söka vid 34° sydl. bredd och
208° 30' västl. längd, ty mellan varje rörelse-
centra fanns konstant orörliga rayoner som
minskades åt båda polerna i jordens längdaxel-
riktning.

Man skulle alltså ha att söka jordens anus
i ovan nämnda trakter, eller det sydostligaste
Polynesien.

Sir Thennesy utfärdade inbjudningar till de
flesta av jordens tarmspecialister och fick 25
svar, visserligen från tvivlare men dock från
män som ville följa med och med egna ögon
övertyga sej om Sir Thennesys teorier voro
riktiga eller ej.

Sir Thennesy inköpte en ett tusen tons
ångjakt och den 29 augusti 19-- avseglade
denna från Liverpool med Sir Thennesy och
hans gäster ombord. Löjtnant Viclys som om-

talat dessa händelser, hade plats som fartygets
första sekond och nu fortsätter löjtnant Viclys
sin berättelse:

— Spännande Pete —

—- Visst Jackie, plocka glasskärvorna ur
håret och fortsätt:

»Vi hade varit tre dagar på marsch och
atmosfären fylles allt mera av en genomträn-
gande jordlukt ungefär som då mylla doftar
efter regn — men mångdubbelt starkare, sä
mycket underligare som vi befunno oss i den
mest otillgängliga bergsterang utan tillstymelse
till någon växtlighet. Vi klevo över ofantliga
klippblock och kommo in i ett smalt pass. Vil-
da och hotande hängde bergsväggarna över
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våra huvuden och himlen var molnhöljd och
dyster.

Vi följde passet till en krök varest det öpp-
nade sig en ofantlig kitteldal och denna kitteldal
fångade hela vårt intresse, ty ur densamma
framvälde långsamt och oavbrutet en kolsvart
jordmassa och röken från densamma stod rakt
upp i den tjocka och disiga luften.

Till vänster om oss syntes krater eller dal-
sidan mera bestigbar och efter ett par timmars
mödosamt klättrande, jag som bar filmkameran
kan tala om hur besvärligt det var, befunno vi
oss äntligen på ett klippblock som hängde ut
från bergväggen endast cirka 100 meter från
den utrinnande lavan.

Häpna stirrade vi alla ned i det bubblande
djupet.

I den sega jordmassan syntes otaliga ben,
människo- och djurben om vartannat, överallt
lyste delar av skallar och skelett och hela mas-
san befann sig i en enda långsamt myllrande
rörelse.

Det underliga var, att denna jordflod rann
uppåt bergväggen och över den höjdkam som
begränsade synkretsen i söder.

Vi hunno sent på eftermiddagen höjdkam-
mens krön och jublande pekade Sir Thennesy
på den flytande massan som lämnade höjd-

kammen parallelt med slätten under den sam-
ma, utan att röra vid den eller att nedfalla pä
jorden.

Vi fingo brått att klättra utför sluttningen
och ned på slätten, de modigaste av oss gingo
in under den i luften framflytande massan som
vi följde ett par kilometer, vi lade märke till
att den höjde sig mer och mer från slätten och
i en mäktig båge flöt upp i rymden lydande
andra tyngdlagar än vi, som i verkligheten kan
man säga, stodo på huvudet likt flugor i ett
tak och tittade upp — ? — i det oändliga djupet
över — ? — nej under oss.

Det var ett säreget och oförglömligt skåde-
spel detta, denna svarta jordmassa och så dessa
milliarder skelettdelar som sakta vände sig rundt
i den, döko ned och försvunno, döko upp och
flöto vidare. Pelaren blev mindre och mindre
ju högre upp i rymnden den flöt och till sist
dolde molnen den för våra blickar.

»Här ha vi alltså nedåt', yttrade Sir Thennesy
och pekade rakt upp i zenit, »och mina herrar,
tvivlen i längre på att vi nu befinna oss bred-
vid det ställe varest djuret jorden avbördar sig
avfallsprodukterna efter det hon förtärt?"

De medföljande vetenskapsmännenförklarade
med en mun att de nu alla helt och hållet över-
gått på Sir Thennesys sida och att alla vid sin

hemkomst ville medverka till jordens räddning,
genom spridande av vad de upplevt i tal och
skrift och ivrigt propagera för jordbegravningen.

Återkomna till England delgav Sir Thennesy
genom rundradion sina upptäckter till ett audi-
torium på 15 millioner människor — och då
de 25 lärde som åtföljde honom, i allo instämde
i vad han sade, började jordens innevånare så
småningom komma till insikt om vilken förfär-
lig fara som hotade dem genom jordenssjukdom.

Stor villrådighet rådde, hur och på vad
sätt jorden skulle botas men lyckligtvis utbröt
så ett krig mellan Kina och Indien som på 6

månader bräkte jorden 65 millioner kroppar till
föda — Jordrörelsen avstannade, temperaturen
blev så småningom normal igen och jorden
började tillfriskna "

»Pete, hör hur mina tänder skallra — det var

en hemsk historia och vi började bra. Det där
med jordbävningen i våran gamla atelie knep nog
många — särskilt tror jag att Parker som du
ringde till får det svårt att hålla sig för grin."

»Här 'löjtnant Vicly', här har du manuskrip-
tet — hur mycket får du egentligen betalt av

jordbegängelseföreningen för denna din propa-
gandaskrift mot krematorietrusten?"
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1 En resa till Linköping
och Vadstena. |
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På nedresan till bygdeungdomsstämman i
Tranås hade undert. förmånen få åtfölja mitt an-
genäma värdsfolk från Äppelviken i Stockholm på
en tre dagars turisttur i det finaste solskensväder.
Onsdag morgon togo vi tåget till Linköping, där
under ett par timmars uppehåll den mäktiga dom-
kyrkan besågs, just prydd till ett bröllop. I denna
åldriga kyrka vilar stoftet av många framstående
medlemmar av flere av Sverges mest bemärkta
ätter och talrika vapensköldar pryda väggarna,
medan stora delar av golvet äro sammansatta av
vackert uthuggna och skulpterade gravstenar.
Predikstolen är rikt skulpterad i trä och kring alta-
ret ha uppställts flere skulpturgrupper i marmor.
I en nisch på ulsidan av kyrkan är placerad en
bronskopia av Birgittas bild i Vadstena kloster-
kyrka. Därpå besökte vi Krogsfallsgården, d.v.s.
Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings
hembygsmuseum. Sedan togo vi det elektriska
tåget lill Vadstena. Här besågos Vadstena rådhus
med sitt kraftiga torn och sin originella förtrappa,
invigt för sitt nuvarande ändamål c. 1400, och ett■Lindblads Eftr. |

Inneh. F. PETERSEN

Damkappor,
Kostymer,

Pälskappor.

HELSINGFORS |
Alexandersg. 13 Telefon 1564

LUNDQVISTSKA AFFÄRSPALATSET

|

Lämpliga Julklappar \

i äkta och färgade Blårävscolliers. \

Mård, Skunk, Bisam m. m. Herr- j

mössor och skinn till kragar. Alla \
i

slags till yrket hörande arbeten i

emottagas. j

HILBERT & LAHTEINEN i
i

KASERNGATAN 25
.-.Telefon 9096,. \
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flertal medeltida hus, bland vilka märktes Mårten
Skinnares hus, byggt 1520 med egendomliga ut-
språng och inrättningar. Skolhuset i rött tegel har
uppförts i samband med och i stil med det av en
nedriven, från nyare tid härstammande kyrkas
klockstapel. I munkklostrets flygel besågs den se-
nare där inrättade lilla teatern och i munkarnas
lummiga trädgård ett 600-årigt träd, från vars lig-
gande stam nya skott vuxit upp. Kring trädgår-
den löper en mur, genom vars små öppningar
munkarna kunde giva allmosor åt behövande.
Det forna nunneklostret, som numera användes
som sjukhus och har en del sevärdheter från forna
tider, fingo vi dock ej denna tid besöka. Men den
väldiga och ståtliga klosterkyrkan, som uppbyggts
enligt den heliga Birgittas detaljerade anvisnin-
gar, fingo vi bese. Klosterkyrkan är synnnerligen
rikt begåvad med allehanda värdefulla prydna-
der. Dess textila skrud har näst Uppsala dom-
kyrkas varit den förnämsta i landet och prover på
densamma finnas ännu upppställda i glasvitriner
i ett hörn av kyrkan. Den viktigaste klenoden är
dock ett relikskrin, i vilket den heliga Birgittas
och hennes dotter Katarinas jordiska kvarlevor
bevarats. Skrinet, tömt på sitt innehåll, medtogs
av konung Sigismund till Polen 1598, men hem-
fördes av Karl X Gustaf efter erövringen av War-
schau samt mottog då sitt forna innehåll mer
eller mindre blandat och decimerat. Vetenskapen
har numera påvisat att 17 olika individer äro
representerade bland benen i kistan, därav flere
manliga. I kyrkan finnes flere gamla altarskåp
med talrika skulpturer, flere helgonbilder, och

1\r3 \ \ V.

| KARL KNIEFS |
KORVFABRIKS

VÄLKÄNDA
TILLVERKNINGAR

REKOMMENDERAS

| VITA TVÄTT-BJÖRN |
Tvättar allt - Skadar aldrig

HELSINGFORS |
I ÄNGBAGERI |

V. Schumacher & Co

j LUDVIGSGATAN 5. TELEFON 17 32

| VIKINGAR. |

i Viking uti forna tider fanns.
Väldig Viking finnes också nu;
kämpar nu som förr för ära och för glans. — i
Viking-Skokräm känner du? —

I Obesegrad än i ädla dygder,
\ överlägsen varje annan kräm,
i ger den glans åt skon i alla bygder,
i gör den hållbar, fin, ja rent förnäm.

Och Viking-Polish gör skorna täta
I och skyddar fötterna för väta.



gamla gravar, bland vilka hertig Magnus' grav
är den ståtligaste. Golvet är här åtminstone runt-
om gjort av stora gravstenar, i vilka de avlidnas I
namn, ättevapen, valspråk el. dyl. inhuggits. I
koret finnas fem biktstolsnischer, där munkarna
sutto och genom hål i kyrkomuren avlyssnade
de utanför kyrkan stående nunnornas bikter.
Belysningen i kyrkan består av endast levande
ljus. Vi hade turen att få övervara en aftonguds-
tjänst i det åldriga templet, vars höga valv dock
gåvo ett väl starkt tvåstavigt eko, som något
förtog orgelmusikens skönhet.

I den ljumma aftonbrisen togo vi en prome- i
nad ut på hamnpiren och sutto vid ledfyren på
yttersta ändan av piren och njöto av fullmånen,
som just passerade ovanom det gamla slottet.
Hamnpiren med dess grönskande planteringar
tycktes f. ö. vara stadens invånares mest goute-
rade promenadplats, och seden bjöd att gå ett i
varv runt fyren och tillbaka. Denna hamnanlägg-
ning hade på 1850-talet utbyggts, tyvärr med !

material från de c. 18 m. breda och rätt höga val- i
lar, som fordon förenade slottets hörntorn och
vilka för nyssnämnda ändamål raserades, ett
sorgligt bevis på den tidens pietetslöshet i fråga
om gamla minnesmärken.

Följande morgon besökte vi Vadstena slott,
som är landets vackraste och till det yttre bäst
bibehållna renässansslott, omflutet runtom av en
djup vallgrav. I ena flygeln förvaras nu ett land-
skapsarkiv, men f. ö. äro de stora salarna i alla
tre våningarna fullständigt barskrapade på sin
inredning.

i I

Europas och hela världens

DHMMSÖiRGIE! |
| Endast det fabrikat kan bliva en världsartikel,

I som aldrig lovar mera än det håller.

I Luxdammsugaren har blivit det på grund av: tek-
nisk fulländning, effektiv sugkraft, elegant utfö-
rande och enastående hållbarhet.

| På grund av en jättetillverkning, som är betydligt !
! större än alla andra europeiska dammsugarefab-
I rikat tillsammans, kan Lux erhållas till betydligt i

lägre pris i förhållande till sin överlägsna kvalitet I
än någon annan dammsugare.

Var och en kan nu förvärva en Lux för en mindre
I inbetalning från Fmk 2:50 om dagen.

BEGÄR DEMONSTRATION!

| Ä.-B. ELUX 0.-V. |
HELSINGFORS

I Hagasundsgatan 7 Telef. 3991 & 11691 I
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Då regeringen efter stora ofreden behövde
penningar, nollos nämligen här på 1700-talet
vart tionde år auktioner, vid vilka allt bortsåldes,
husgeråd, möbler, kronor, tavlor, mattor, drape-
rier, gobelänger och andra vävnader, ja, t. o. m.
träbänkarna i fönsternischerna och golvens trä
beläggning, vilket allt spriddes för himmelens
vindar. Senare har slottet använts som sädes-
magasin, varvid takbräderna med sina målningar
nedbrutits och uppställts som barriärer för säden
runt rummen, lämnande blott en smal gång fri.
Blott på en del ställen syntes delar av en dörr-
fris, takmålningar o. s. v. och i slottskyrkan hade
kyrkklockan sin plats på golvet. En restaurering
av slottet skulle draga så enorma summor, att
tanken därpå hittills fått förfalla. Men från slotts-
fönstren har man en vacker utsikt över Vad-
stena med klosterkyrkan, Vättern och en del av
Östgötaslätten.

Yngvar Heikel.

SRMDVIKENS SKEPPSHRNDEL
Inneh. ti. THORELL
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Alla slag av möbler
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Gör Eder resa till ett nöje! Använd endast
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t ty detta garanterar
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/ KOFFERT.
Finnas i alla rese-

affärer i landet.
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ACME-SYSTEMET
TILL GAGN FÖR DEN MODÄRNT ARBETANDE AFFÄRSMANNEN.

ACME CARD SYSTEM C:o, ACME-systemet möjliggör kortre-
CHICAGO, ILL., U. S. A. gistrering med överskådliga rubriker.

P"Ä :"=^Ä- ACME är i bruk hos följande banker:
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