
Mannen i Telefontornet 
  

  

Ett stycke papyrus 
Detta är ett papyrusfragment rörande stjär- 

nan Xoth funnet av Dr. Sehlin i den övre 

salen på Observatoriet. På fragmentet har 

Sehlin klottrat några spridda kommentarer. 

Citat från ”Nameless Cults” 

Ett citat från von Junzts fördömda bok som 

berättar att stjärnan Xoth är kopplad till olika 

ockulta ritualer. 

Ett besynnerligt stycke läder 

Besvärjelsefokus som Dr. Sehlin finner i sin 

skrivbordslåda. Så länge som våra hjältar går 

och drar på det kan en sadistisk spelledare 

skicka på dem otyg likt det som angriper i 

Observatoriet. 

Ett par tidningsurklipp 
AN Två urklipp ur dagspressen rörande försvunna 

flickor. På baksidan av det ena finns dessutom 

en notis om den nya starkströmstelefon som 

installerats i Norra Kungstornet. 

Ett kort brev från Kungliga Biblioteket 

Detta brev meddelar att KB ej lyckats upp- 

ringa boken ”Necronomicon” av A. al-Hazrad 

som Dr. Sehlin beställt. I brevets marginal 

har Gottfrid gjort vissa noteringar angående 

situationen i observatoriet. 

Tidtabell 

2Å Detta är tabellen för 5:ans spårvagn till Östra 

Station som skall leda våra hjältar vidare. 

Fröken Westberg har noterat att hon ämnar ta 

spårvagnen 23.30 från Stureplan. 

Karta 

DX Kartan ritades av en av fröken Westbergs 

kamrater för att visa henne vägen till 

Ugglevikskällan. Även våra hjältar kan leta sig 

dit med denna kartas hjälp. | 

LISTA PÅ HANDOUTS 

Ett stycke färgband 

En present till idoga ledtrådssökare. 

Färgbandet från fröken Westbergs skrivma- 

skin kan bekräfta att hon sysslar med ockulta 

ting. 

NR Dagens Nyheters förstasida 

ZN Morgontidningen bringar bud om att allt inte 

var så enkelt som det först tycktes. 

Aftonbladets förstasida 

Kvällstidningen innehåller ytterligare infor- 

mation om de ritualmord som skett i staden. 

Dessutom finns ett antal besynnerliga notiser 

föranledda av Porach-Ghamarhys närvaro i 

staden. 

Hotelsebrev 

Detta brev lämnas till Elof för att ge honom 

och hans vänner en möjlighet att sona sina 

misstag. 

Citat ur Björlunds bok om Drömboken 

2Å Detta citat förtäljer en del om Swedenborgs 

Hemliga Drömbok. 

Handskrivna sidor ur drömboken 

Här berättas både ett och annat men av störst 

betydelse för berättelsen är den ritual som 

möjliggör bortsändandet av bestar från främ- 

mande världar.
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Även stjärnan Xoth är en sådan himla- 

kropp. Den sägs vara anknuten till 

Gudarnas budbärare. Även dyrkan av 

andra budbringande entiteter sägs påver- 
kas av Xoths läge. Ritualer ämnade att 
tillkalla sådana varelser bör utföras när 

stjärnan stå i en lämplig position. 
Ur Von Junzr,”Nameless cults” , 1909 år utgåva, New York     sd fer Da ASEA = RTL Än ar ar RS ES DA 5. ÄE kg Gol 2 13: be a oh ak ST eb SVS 8S RAR JRR EDO 

  
Mest mytomspunnen av alla Swedenborgs texter haver dock Den Hemliga 
Drömboken blifvit. Det är i ett bref till Grefve Silfverhjelm, daterat den 4:e 
augusti 1769, som Swedenborg skriver att ”mina fremsta hemligheter haver 
jag nedtecknat i en hemlig drömbok, fördold på en plats som blott de mest 
listiga av mina adepter skola förmå att finna”. Efter Swedenborgs död trenne 
år senare begynnte ett flitig sökande efter denna text, men mig veterligt haver 
detta ännu icke rönt nägon framgång. Detta har förlett många till att betvifla 
drömbokens sjelva existens. Mitt syfte med denna skrift är dock att samla de 
bevis som föreligga kring den dolda boken i en förhoppning att läsarna skola 
förvissa sig om att Swedenborgs Hemliga Drömbok verkligen existera. På så 
sätt skola vi alla enas kring sökandet efter denna hemliga kunskap som lofva 
att vara av storartad betydelse för förståelsen av de krafter som omge oss. 

Ur A. Björlund, "Swedenborgs hemliga drömbok: Myt eller Verklighet ?”, 1853, Stockholm 

 



Först efter det 
flera minuter gått 
kunde Poincaré fort- 
sätta att uppläsa 
regeringsförklaring- 
en. Kommunisterna 
larmade emellertid 
ideligen, och långa 
stycken av förkla- 
ringen drunknade i 
oväsendet. 

Regeringsför- 
klaringen var helt 
kort. Inledningsvis 
erinrades däri om de 
yttre omständigheter 
under vilka det nya 
kabinettet tillkom- 
mit. Dess medlem- 
mar hade samman- 
slutit sig i det natio- 

nella Smförständes]s   

anda endast i tanke 
att avvärja den fara 
som samtidigt hotar 
valutan,  finansde- 
partementet — och 
jämvikten i de fran- 
ska finanserna. Var 
och en av de nya 
ministrarna — hade 
ansett det vara en 
samvetsplikt = att 
genom sin medver- 
kan trygga fram- 
gången. Det vore 
visserligen möjligt 
att kammarens åsik- 
ter inom en icke allt 
för avlägsen framtid 
åter skola gå isär i 
många frågor, men 

nu är man fullt enig 
om nödvändigheten   

av det finansiella 

räddningsverket och 
att detta sker snabbt. 

Den nya regeringen 
behöver partiernas 
förtroende för att nå 
sitt mål. 

Efter en 

nogrann och sam- 
vetsgrann prövning 
har den nya rege- 
ringen kommit till 
den övertygelsen att 
det är möjligt att 

förbättra den finan- 

siella situationen och 

höja valutakursen. 
Om man också skall 

nå detta resultat 

beror emellertid av 

ett beslutsamt och 

förtroendefullt sam- 
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A..-B. Stockholms spårvägar — Tidtabell 

  

Linje 5. Östra station - Karlberg. 
Östra station - Uggleviksgatan - Karlavägen - Engelbrekts- 
gatan - Stureplan - Gustav Adolfs torg - Tegelbacken - 
Vasagatan - Upplandsgatan - Karlbergsvägen - Karlberg 
6 kilometer, 29 minuter. 

Vardagar 
5.30 - 24 Vagnar avlöper Östra station ungefär 

var sjätte minut. 

Sön- och helgdag 

7 -24 Vagnar avlöper Östra station ungefär 
var sjätte minut. 

Natt-trafik med vagnar varje halv- eller hel 
timme äger rum 0 - 2.30. 
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Starkströmstelefon installeras 
i Kungstornet 

Ny framgång för Nyholtbolaget 

Under högtidliga cer- 
monier demonstrerade 
Per Nyholt, verkställade 

direktör  å - Nyholt- 
bolaget, under lördagen 
den nya starkströmstele- 
fon som installerats i 
bolagets kontor belägna i 
Norra — Kungstornet. 

Nyholt beteckna den 
nya telefonen som et 

naturligt steg i bolagets 
strävan att utöka sin 
verksamhet att även 
omfatta — börsmäkleri 
utanför rikets gränser.    
Direktör Per Nyholt   

Invigningen förrätta- 
des av handelsminister 

Carl Emil Svensson som 
ringde det första samtalet 
på den nya telefonen. 
—- Med detta tekniska 
underverk kunna bola- 

get stå i förbindelse med 
fondbörser över nära 
nog hela världen på 
samma sätt som 

Stockholms  fondbörs 

redan sedan tidigare gör. 
Efter — invigningen 

hölls en storslagen gala, 
till vilken många av 
huvudstadens bemärkta 
voro inbjudna, i bolagets 
festvåning där självaste 

Ernst Rolf underhöll 

med några av sina mest 
folkkära melodier Alla 

glädjas över denna nya 
tekniska landvinning. 
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vilket natuligtvis bör 
komma alla friskspor- 

tare till stor nytta 

Flickor på 
avvägar. 

Försvann på vägen 
hem från Nöjesfältet 
De unga fröknarna 

Maria Löfgren och 
Anna Lindeborg för- 
svann under natten 
mellan lördag och sön- 
dag. Det båda hade vis- 
tats å Nöjesfältet på 
Djurgården, men efter 
ett meningsutbyte med 
ett par kamrater hade 
de begivit sig av hemåt. 

Dock anlände de aldrig 
till sina respektive hem, 
utan försvunno spår- 
löst längs vägen. Polis 
utreda det inträffade 
och utesluta icke, möj- 
ligheten att brott har 
skett.   

vid ett Växjömöte. 

— Enskilt till Aftonbladet — 
Växjö den 9 augusti. 
I går hölls möte 

med Växjö = stifts 
kommunala folksko- 

leförbund. Föredrag 
hölls av överlärare 

Axel Blomqvist från 
Stockholm över 

ämnet vår folkbild- 

ning. 
På förslag av ordfö- 

randen antogs enhäl- 
ligt följande resolu- 
tion: 

”Mötet kräver att 
tiden för kristen- 

domsundervisningen 
i den egentliga folk- 
skolans alla klasser 

utsträckes till 3 tim- 

mar samt att Luthers 

lilla katekes användes 

såsom lärobok i kris- 

tendom.”   
  

ER  kåefla 
sv NR Ir 
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för Poincaré. Lugnet 
varade emellertid 
endast några sekun- 
der.  Konseljpresi- 
denten hade icke en 
gång avslutat den 
andra meningen i 
regeringsförklaring- 
en då kommunister- 
na började en tydli- 
gen på förhand 
planlagd demonstra- 
tion. De började 
med att i ett kör och 
allt högre ropa: 
Poincaré, hu, hu! 

Högern och centern 
försökte överrösta 
kommunisterna genom 
att klappra med pul- 
petlocken. Kommu- 
nisterna reste sig då 
och uppstämde In- |: - 

ternationalen, vilket 

omedelbart besvara- 

des med än starkare i: 
larm bland högern. 

Forts. å sista sidan 

angående den sven- 
ska adels jakträttig- 
heter påpekade fri- 
herre Adolf Rytther 
att man i långliga 
tider har  plägat 
bedriva fasanjakt på 
olika gods i området 
och att annan jakt 

älgjakten torde som 
har uppretat många. 
— Nu får det sanner- 
ligen vara slut på 
rövarfasonerna. Det 
sade de uppretade 
bönderna som pro- 
testerade — utanför 
riksdagshuset. 

  

Flicka försvunnen från söder. 
  

Distriktspolisen på 
söder söka fortfaran- 
de efter unga fröken 
Gunhild Appelberg 
som i förrgår afton 
försvunno från sitt 
hem på Tavastgatan 
23. Polisen äro 
mycket intresserade   

att få samspråka 
med den välklädde 

herre som av en 

granne = noterades 
samtala med fröken 

Appelberg just 
innan hennes för- 

svinnande. 
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A..-B. Stockholms spårvägar — Tidtabell 
  

Linje 5. Karlberg - Östra station. 
Karlberg - Karlbergsvägen - Upplandsgatan - Vasagatan - 
Tegelbacken - Gustaf Adolfs torg €Stureplan> 

0. 

6 kilometer, 29 minuter. 

Vardagar 

an> Engelbrektsgatan 
- Karlavägen - Uggleviksgatan - Östra stat - 

500 
5.30 - 24 Vagnar avlöper Östra station ungefär 

var sjätte minut. 

Sön- och helgdag 
7 -24 Vagnar avlöper Östra station ungefär 

var sjätte minut. 

Natt-trafik med vagnar varje halv- eller hel 

timme äger rum 0 - 2.30. 
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FÖR ANVÄNDANDE TILL NISSENYTT PRODUKTEN MANNEN I TELEFONTORNET 
A.-B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET 1926 = <CENTRALTRYCKERIET STOCKHOLM 
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N:r 214 

  

| Stockholmsupplagan 

Årg. 96 

Llösnummerpiis 13 öre 

  

  

Stockholm Tisdagen den 10 Augusti 1926 få såg nok ämgbåter 20 åre) 

LK eo e | D tt i 

Mördad kvinna stympades Stenkors i gatan = |Drotiningens 
Ritualmördare efterspanas av polisen 

Pastor Wiberg utpekar satansdyrkare 

De båda springschasar- 
na Jesper Karlsson och 
Anders Johansson blev 
härförleden natt ofrivilliga 
vittnen till ett vederstygg- 
ligt övergrepp. I Eriksdals- 
lunden, som de bägge pas- 
serade på sin väg hemåt, 
bevittnade de hur pass ett 
dussin män i svarta kåpor 
utförde, vad de båda yng- 
lingarna beskriver som, en 
svart mässa kring en 
naken kvinna som hängde 
mellan två träd. Männen 
bar facklor och mässade 
på ett besynnerligt språk 
som gossarna icke förstod. 

Förskräckta sprag de 
bägge gossarna och larma- 
de distriktspolisen. När 
polisen anlände till plat-   

sen var där inga spår av 
männen. Man fann dock 
den unga kvinnan häng- 
ande upp och ner med 
fotlederna fjättrade till två 
björkar. Hennes huvud 
var så när lossat från hal- 
sen och hennes blod hade 
uttömts på marken. 
Dessutom förekom annan 
osedlig åverkan å hennes 
kropp. Kring denna hade 
facklor utplacerats så att 
en cirkel bildats på gräs- 
mattan. 

Kriminalinspektör J. 
André beteckna det hela 
som ett mycket vedervär- 
digt våldsdåd vars like han 
icke sett under sin bana 
som = utredare = vid 
Stockholmspolisen och   

intygar att polisen icke 
kommer att spara någon 
resurs i jakten på dessa 
hiskeliga —  missdådare. 
Redan haver man vissa 
spår, men polisen motta- 
ger tacksamt upplysning- 
ar, som kan underlätta 
brottets = uppklarandet, 
från allmänheten. 

Pastor Johannes G. 
Wiberg från Maria kyrka 
haver dock en bestämd 
uppfattning om missdå- 
darna som han delgav till 
Aftonbladets medarbetare. 
— Det är sannerligen så att 
satansdyrkare driva sitt 
värv i den kungliga 
huvudstaden. Den brist- 
fälliga moralen hos de som 
bebo staden haver öppnat 

portarna på vid gavel för 
satans anhang. Om icke vi 
medborgare å det snaraste 
vända åter till den väg som 
utstakats i Den Heliga 
Skrift kommer alla upp- 
slukas av ondskan. 

Pastor Wiberg påpeka 
att stora likheter förekom- 
ma emellan den rit som de 
bägge ynglingarna bevitt- 
nade i Eriksdalslunden 
och de svarta riter som 
sägs åkalla hedniska gudar. 
Kriminalinspektör André 
menar dock att förrövarna 
med större sannorlikhet 
står att finna ibland sta- 
dens kriminella element 
än bland pastor Wibergs 
kyrkoskolkande försam- 
lingsmedlemmar. 

  

Makabert fynd i 

trädgårdstäppa 
Skärrad sköterska fann kvinnohuvud 

Den semesterlediga sjuk- 
sköterskan Sigrid Lundin 
upptäckte vid niotiden 
denna morgon ett kvinno- 
huvud i sin trädgårds- 
täppa på Kungsholmens 
koloniträdgårdsområde. 

Dr Carl Brandt från S:t 
Eriks sjukhus, som tillkal- 

lades för att undersöka det 
makabra fyndet, noterar 
att kvinnan icke varit död 
mer än ett halvt dygn. Det 
faktum att huvudet helt 
avlägsnats från kroppen 
är, enligt polisen, en tydlig   

indikation på att ett brott 
blivit begånget. Då man 
ännu icke funnit någon 
huvudlös kvinnokropp 
har polisen icke kunnat 
identifiera offret. 

Förekomsten av bränn- 
märken på marken fram- 
för koloniträdgårdsföre- 
ningens samlingslokal har 
lett till att polisens utreda- 
re spekulerar i en eventuell 
koppling emellan detta 
makabra fynd och det 
ritualmord som förövats i 
Eriksdalslunden. 

  

Svår bilolycka vid 
flyghamnen i går. 

Föraren kastades ur och 

skadades mycket svårt. 

Vid tio-tiden på lördags- 
kvällen — inträffade på 
Lindarängsvägen omkring 

25 m. norr om Flyg- 

hamnen en bilolycka. En 
öppen Fordbil med nr A 
962, förd av bensinsta- 

tionsföreståndaren Knut 

Ivar Larsson, boende 

Västerlånggatan 58, kom 
körande på vägen, då den 
plötsligt i den på platsen   

befintliga kurvan körde 
ner i diket. Efter att ha åkt 
omkring 15 meter på 
dikeskanten, körde bilen 
rakt mot en telefonstolpe, 
varpå den kastades tvärs 
över vägen och hamnade i 
buskarna på andra sidan 
av vägen. Larsson, som var 
ensam i bilen, kom under 
densamma och blev illa 
skadad.   

Oanständigt 
uppträdande. 
Den Gyldene Freden 

utsatt för skämt. 
Städare avhyser 
berusat sällskap. 

Den välkända krogen Den 

Gyldene Freden utsattes i 

morse för ett makabert 
skämt. Krögare Henning 

Asklund = berättar = för 

Aftonbladet: Jag var i färd 

med att ställa i ordning bor- 

den till i afton när jag upp- 
märksammade ett sällskap i 

det inre rummet. Det 

mycket högljudda sällska- 

pet var uppklätt i 1700-tals 

kläder och de var märkbart 

berusade. 
— Jag kan inte se hur de kan 
ha forcerat den låsta ytter- 
dörren. 

Krögare Asklund sökte 
påkalla sällskapets upp- 
märksamhet, men möttes 
av verbala otidigheter och 
ljudliga uppstötningar. När 
han ånyo påtalade att det 
var stängt ropade den ena 
mannen att han var Carl 
Michael Bellman och att 
kvinnan i hans knä var Ulla 
Winblad och därför ansåg 
den berusade mannen sig 
kunna stanna kvar på kro- 
gen. Krögare Asklund för- 
lorade här sitt lugn och gick 
för att hämta sin bror, men 
när de båda kom tillbaka 
hade sällskapet försvunnit. 

  

  

  

DISPONENT IVAR 
SVARTLING DÖD. 

  

En 
mera bemärkta personlig- 

av norrköpings 

heter, stadsfullmäktiges 

ordf. disponenten Ivar 
Svartling, har enligt med- 
delande till Aftonbladet i 

natt avlidit i sitt hem, 

58 år gammal. 
+ 

Född i Norrköping 
blev han år 1891 fabriks- 
föreståndare vid Ströms 
bolag samt 1894 dispo- 
nent därstädes och var 

sedan 1913 disponent vid | 4 ' >; 
Förenade yllefabrikerna. 
Redan tidigt inträdde S. i 
det kommunala livet i|+ 

Stadsfull- |. Norrköping. 
mäktig 1898, blev han 
fullmäktiges vice ordfö- |: j 

rande 1909 och dess ord- | & ' 

förande 1912. 

Han var vidare ordfö- 

rande i Östergötlands och |'$. 
handels- | : Södermanlands 

kammare, i Norrköpings 

stadshypoteksförening och 
i riksbankens avdelnings 
kontor i staden.   

från 20 m. höjd. 
Koloss på 100 kg. 

Elakartat olyckstillbud i går 

vid Majorsgatan. 

KALKSTENEN SÖNDERVITTRAD 

En av Trefaldighetskyrkans 

tornspiror rasar. 

Ett elakartat olyckstill- 
bud inträffade vid halv 5- 
tiden på söndagseftermid- 
dagen på Majorsgatan. Ett 
1 meter högt stenkors på 
den Majorsgatan 7 beläg- 
na — Trefaldighetskyrkan 
störtade i gatan från 
omkring 20 meters höjd, 

lyckligtvis utan att någon 
människa kom till skada. 
Trafiken på gatan är i van- 
liga fall ringa, och särskillt 
är detta fallet på den sida 
där Trefaldighetskyrkan är 

belägen. En liten flicka var 
den enda som vid olycks- 
tillfället befann sig alldeles 
i närheten av nedslagsplat- 
sen. Som genom ett under 
undgick hon dock att träf- 
fas av någon av de många 
kringflygande stenstycke- 
na. 

Korset var förfärdigat 
av kalksten och anbragt på 
ett av Trefaldighetskyr- 
kans mot Majorsgatan 
vettande torn. Någon 
exakt uppgift om den 
stenmassa som vid olycks- 
tillfället slungades i gatan, 
förelåg inte på söndagen, 
men det torde ha varit en 
koloss på bortemot 100 
kg. som kom neddansan- 
de.  Östermalmspolisen   

uppskattade vikten av kor- 
set till betydligt över 100 
kg. 

Stenkorset var fastsatt 
på tornspetsen vid en lång 
järndubb, vilken efter 
raset fortfarande satt kvar 
på sin plats. Av allt att 
döma har kalkstenen 
under inverkan av regn 
och blåst så småningom 
vittrat sönder och spruck- 
it, och då det inte fanns 
någonting som höll det 
samman kring järndub- 

ben, åkte hela stenmassan 
i gatan. 

Någon materiell skada 
anställdes icke häller av de 
kringyrande stenstyckena, 
av vilka det största torde 
ha vägt omkring 25 kg. 
denna bjässe slog ner i 
gatan alldeles intill en där 
parkerad motorcykel med 
sidovagn, vilken endast 
några få ögonblick läm- 
nats av ägaren. 

Korset hade, enligt upp- 
gift, suttit på tornet sedan 
kyrkans tillkomst för ett 
trettiotal år sedan. Man har 
aldrig tidigare märkt några 
bristfälligheter i stenen. 
Östermalmspolisen = har 
hand om utredningen av 
det skedda. 

  

  

Hemresan ansträngande. 
  

I dag på förmiddagen har 
från Solliden utfärdats föl- 
jande bullentin angående 
drottningens = hälsotill- 
stånd: 

"Drottningens hemresa 
har varit ansträngande. 
Drottningen besväras fort- 
farande mycket av sin 
lungsjukdom och i sam- 
band därmed av hjärtsvag- 
het. Temperaturen har på 
senaste tiden i regel på 
eftermiddagarna =— varit 
något över det normala. 
Drottningen kommer att 
även de närmaste dagarna 
vara sängliggande. 

Solliden den 9 augusti 
1926 

Carl Oscar Olin, 
Förste livmedicus." 

Gengångare 
avslöjade 

skattgömma. 

Enskilt för Aftonbladet. 
Familjen — Timander 

gjorde under förmiddagen 
ett lyckligt fynd i sin 
lägenhet på Kammare- 
gatan 17. Under ett par 
golvtiljor fann man ett 
skrin innehållande 800 
riksdaler samt ett rubin- 
smycke som tillhört herr 
Timanders farmoder som 
tidigare varit boende i 
lägenheten. Herr = Ti- 
mander säger sig ha sett 
sin sedan länge döda far- 
moder syssla med de 
nämnda tiljorna tidigt 
denna morgon. När han 
sedan undersökte detta 
fann han skrinet med dyr- 
barheterna.   

  

> Se Aurel Från. Kn 2 
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Ritualmord 
i Eriksdalslunden. 

Ung kvinna tagen av daga. 

  

  

Polisen har ännu inga spår. 

Ett bestialiskt mord för- 
rövades i Eriksdalslunden 
under natten till tisdagen. 
Gärningsmännen voro 
fortfarande på fri fot. 

Ett par ynglingar, som 
sent under natten till tis- 
dagen promenerade fram 
i närheten av Eriksdals- 
lunden fingo se ett antal, 
av facklor belysta, mans- 
skepnader iklädda endast 
svarta fotsida kåpor. De 
bägge rådiga ynglingarna 
underrättade omgående 
polisen. 

Polisen föranstaltade 
om arrestering p. g. a. 
förargelseväckande bete- 
ende, och gjorde ett ome- 
delbart utryckande till 
parkområdet. — Polisens 
patrull funno dock vid 
ankomsten till Eriksdals- 

vederstyggligt 

  

  

lunden att förövarna hade 

hunnit ge sig av, om än i 
all hast, och endast en 

ung kvinna, dräpt på ett 
sätt, 

olämpligt att beskriva i 
tryck, befunnes kvar på 
platsen. Det befanns även 
vara stor åverkan på träd 
och buskar i närheten av 
brottsplatsen, bl. a. hade 

ett område, format som 

en = cirkel, = förbränts 

medelst ett antal facklor 

som sedemera kvarläm- 

nats på platsen. 
Kriminalkonstapel H. 

Hägg, som även han kal- 

lats till platsen, säger i sin 
utsago = till Dagens 
Nyheter. — Det är tydligt 
att förövarna medelst sin 

förbränning av marken 

försökt, utan att röna 

någon framgång, gömma 
de spår av blod som fun- 
nes på platsen. Inga spår 
kommer dock att undgå 
våra kunniga polismän, 
försäkrar kriminalkonsta- 
pel Hägg. 

Under tisdagen ämnar 

polisens = rättstekniska 
avdelning företaga grund- 
liga studier av brottsplat- 
sen i syfte att finna ytter- 
ligare bevismaterial som 
kan röja förrövarnas iden- 
titeter eller på annat sätt 
bistå polisens utrednings- 
arbete. Polisen betonar 
även att man är mycket 
intresserade av att samtala 
med andra personer som 
kan lämna upplysningar 
om det inträffade. 

En av Dagens Nyheters 
medarbetare har talat med   

t. f. stadsträdgårdsmästare 
Johansson som omvittnar 
att det även tidigare skett 
åtskillig åverkan i Eriks- 
dalslunden. Det har dock 
företrädesvis varit 
okynnesåverkan på buskar 
och träd, vilka inte kunna 
få stå i fred för de yngre 
elementen. Något som 
liknar detta oerhörda dåd 
har dock Johansson aldrig 
påträffat vid tidigare till- 
fälle. Johansson förtäljer 
att en stor arbetsinsats 
komma att krävas för att 
återställa — gräsmattan. 
— Men sådant arbete är vi 
på stadsträdgårdsförvalt- 
ningen vana att hantera. 
Däremot är vi alla för- 
stummade över att ett 
sådant nidingsdåd kan äga 
rum i vår stad. 

  

Storartat fynd av Uppsalaprofessor. 

Skatter från grekiska gravar till Sverige. 

Från Grekland meddelas 
att — Uppsalaarkeologen 
professor A. W. Persson 
har rönt stor framgång vid 
sin utgrävning av gamla 
gravplatser i närheten av 
byn Dendra. Professorn 
och hans assistenter har 
funnit ett flertal intressan- 
ta reliker och föremål, där- 
ibland ett par stiliga bro- 
scher med sirlig gravyr,   

som förväntas bringa stor 

kunskap om tidig grekisk 
kultur. Docent Henrik 

Backlund vid Statens his- 

toriska muséum i Stock- 

holm hyser starka för- 
hoppningar om = att 

åtminstone vissa av pro- 
fessor Perssons fynd skall 
komma att ställas ut som 

en del av muséets grekiska 
samlingar. 

  

hava bög 

  

EDRA LAMPOR. 
kunna vara en källa tl slöseri, om de 

swörsfösbruksiug, kort hvs- 
längd otler äro känsliga för sröter, Detta 
kar undyäs pgunourv inköp av prima 
Jampor, som ej ärm dyrare än minder. 
vårdiga, men minska Edert belvsnings- 
konto. Anlie vår kännedom och våri 
erfsrenketer. Vår specislkatalog sändes 
på begäran. Vi rekommendera och för- 

sälja undsst privna märken, 

ASEA 
And. för Installstisnimalcriel 

Klearabergsgurun 21, Stackhulm       
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fob' Stockhole, Maln& aller 
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Sinnrik apparat 
låter oss andas 

utan att andas. 

Prof; Thunbergs barospirator 

gott medel mot kvävningsdöd. 

  

Professor T. Thunberg 
En av fysiologkongressens 
mera bemärkta svenska delta- 
gare, Torsten Thunberg i 
Lund, befinner sig för närva- 
rande i Stockholm och en 
Dagens Nyheters medarbeta- 
re lyckades få ett samtal med 
honom = på - tisdagen. 
Professor Thunbergs namn 

i samband med den and- 
ningsapparat, s. k. barospira- 
tor, som han konstruerat. 
Apparaten åsyftar att möjlig- 
göra andning utan andnings- 
rörelser och professorn gav 
under samtalet en inblick i 
hur detta går till. 

Om man har ett ljus brin- 
nande inne i en flaska utan 
kork, slocknar det rätt snart, 
ty det blir ingen ventilation 
som bortför den bildade kol- 
syran och tillför ny syrgas. 
Om man däremot innesluter 
flaska och ljuset i en kamma- 
re, där lufttrycket omväxlan- 
de höjes och sänkes, kommer 
luft att ömsom strömma in 
och ut ur flaskan och denna 
ventilation möjliggör att lju- 
set kan fortsätta att brinna. 
Människan förbrukar ju på 
samma sätt som ljuset syrgas 
och bildar kolsyra och venti- 
lationen åstadkommes 
genom andningsrörelserna. 
På samma sätt som i fråga 
om ljuset i flaskan skulle 
givetvis teoretiskt sett ventila- 
tionen även i människans 
lungor kunna åstadkommas 
genom att trycket ändrades i 
andninggsluften i stället för 
volymen, och detta kan ha en 
stor betydelse t. &. då and- 
ningsrörelserna ha avstannat 
av någon orsak. Vid den van- 
liga konstgjorda andningen 
söker man efterbilda and- 
ningsrörelserna. — Professor 
Thunbergs idé är att man 
ersätter denna volymventila- 
tion med en tryckventilation. 

Vandaler härjade 

på begravningsplats. 

Kyrkogårdsvaktmästare Eskil Petersén 

skrämde missdådare på flykten. 

Distriktspolisen betecknar det hela som 
endast upptåg. 
  

Strax efter midnatt väcktes 

Petersén vid Norra begrav- 
ningsplatsen av skrik och 
skrän. Den rådige karlen 
åklädde sig sina kläder och 
medtog en lykta ut på 
begravningsplatsen. — Där 
fanns dock inte längre några 
missdådare. Petersén fann 
allehanda spår av gyckelspel, 
såsom färgfläckar och bränt 

gräs.  Tvenne gravstenar 
voro välta och rep var fästa i 
de bägge björkar som flan- 
kerar — fabrikör = Tobias 
Haffners grav. Dessutom 
hade ett flertal blomvaser 
krossats. — Jag har aldrig sett 
maken till liknande van- 
vördigt beteende. 

polisen som dodk betecknar det 
hela som ett upptåg. 

  

Jordbävning i Kairo. 
Panik uppstod. - Stöten kändes 

över hela Nil-deltat. 
Kairo den 10 augusti. (TT från Reuter.) 
En jordbävning inträffade härstädes på lördagsaf- 

tonen kl. 9,50 och varade i 3 minuter. På många håll 
uppstod panik, men inga skador ha förorsakats. Stöten 
kändes över hela Nil-deltat. 

Enligt vad Dagens Nyheter erfarit vid samtal med 
professor R. Åkerblom i Uppsala har seismografen där i 
förrgår afton registrerat en mycket kraftig jordbävning, 
som började strax före kl. 9 och varade ett par timmar. 
Tiden sammanfaller alltså ungefär med vad som 
nämnts i telegrammet. 

Professor Å. hade i går beräknat, att jordbävningen 
hade ägt rum i Medelhavet utanför afrikanska kusten, 
och det är ju också möjligt, att naturkatastrofen hade 
sitt centrum på sistnämnda plats. 

Jordbävningen var som sagt mycket kraftig, ehuru 
den inte kan jämföras med tidigare asiatiska naturkata- 
strofer. 

  

  
Försökspersonen införes i 

en lufttätt sluten kammare, 
där lufttrycket genom maski- 
nella anordningar oupphör- 
ligt varieras med cirka en 
sjundedels atmosfär. Det har 

häntaatt försökspersoner kun- 
nat ligga i barospiratorn i 
timmar utan en andningsrö- 
relse! 

Apparaten har betydelse 
främst i vetenskapligt hänse- 
ende. Det är ytterst värdefullt 
att vid fysiologiska försök — 
t. &. rörande blodomloppet 
— kunna så att säga koppla 
ifrån andningsrörelserna som 
annars ofta störa iakttagelser- 
na. Men apparaten synes 
även kunna få användning 
inom den praktiska sjukvår- 
dens område. Professor 
Thunberg berättar just om 
ett intressant fall ifrån Lund. 

En patient lidande av 
barnförlamning inkom till 
sjukhuset i Lund i nära nog 
döende tillstånd. 

Förlamningen hade   

angripit andningsmusklerna 
och patienten var i fara att 
kvävas. Hav var blåblek i 
ansiktet och ångestsvettig och 
erbjöd en beklagansvärd 
anblick. Art försöka med 
konstgjord andning hade 
varit ogenomförbart och 
dessutom plågsamt för pati- 
enten. Han infördes i baros- 
piratorn. Där dröjde det icke 
länge innan den normala 
hudfärgen återkom, patien- 
ten kunde svara på tilltal o. s. 
v. och han fick t. o. m. njuta 
7 timmars sömn. Han levde i 
48 timmar.  Sjukdoms- 
processen = fortskred och 
angrep så småningom andra 

apparaten haft om det gällt 
en sjukdom som läkekonsten 
haft vapen emot och där 
respittiden, som vanns, kun- 
nat bli avgörande. 

— Kan man alltså hoppas 
att apparaten skall få prak- 
tisk användning ? 

Forts. å sista sidan.


