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N:r 6 (1205). SÖNDAGEN DEN 6 FEBRUARI 1910. 23:dje årg.

ILLCISTRERADräTIDNING
GRU H h

FÖR-KVIN NAN HOCH-HEMMET! | FRITHIOF HELLBERG

Hufvudredaktör och ansv. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING

t flfti

t///’ C7{l/c2 Eföu/zs tT(roa/'/îa.
Ned anled= 

ning af
Cjugufemårs

jubileet.

EN TÄNDANDE GNISTAN, det bevingade ordet 
i det rätta ögonblicket, är det icke upphofvet 
till allt som växer sig stort och tar form i dåd 
och fakta? I dag är Nya Idun en lika fast 
institution som herrarnas Idun, ett ständigt till
växande socialt samhörighetsbegrepp för det 
kvinnliga Stockholm, en plats där personer, 
oberoende af partiåsikter, men enade genom 
intellektuella intressen, samlas till angenäma 
samkväm, till tankeutbyte och konstnjutning 
af olika slag, ett namn så fast sammanbundet 

med vår hufvudstads kvinnliga intelligenslif, att det nästan förefaller som 
en otänkbarhet, att det blott är tjugufem år som denna metropol för 
andlig hemtrefnad utomhus existerat.

Och dock är det så. Det var vid en värdig skönhetshärd som gnistan 
först tändes till lif. I professor Curmans utsökta hem, i den för öfrigt 
af kaserner snart uppslukade så kallade villastaden, sutto en kväll pro
fessorskan Calla Curman och professorskan Hanna Winge i förtroligt 
samspråk, medan deras herrar män voro på Idun, det paradis, där aldrig 
någon Eva frestat en Adams son.

Och då vaknade den bevingade tanken till lif:
Hvarför skulle inte vi kvinnor också kunna skapa oss en neutral 

samlingsplats, där man oberoende af privat umgängeslif skulle mötas till 
trefnad och utbyte af andliga intressen?

— Ja, det fanns ej något motskäl till detta hvarför. Snart samlades 
några för saken intresserade personer, och den 7 februari 1885 stiftades 
sällskapet Nya Idun af professorskorna Calla Curman och Hanna Winge, 
doktor Ellen Fries, som blef sällskapets första ordförande, Ellen Key 
och fröken Amelie Wikström, dess första sekreterare. Så mycken an
klang vann detta fältrop, så villigt samlades lederna, att det redan från 
början låg i öppen dag, hur verkligt behofvet just af en dylik kvinnlig 
förening var och allt fortfarande är. Allt större utrymme har med åren 
kräfts; antalet medlemmar har nu mera stigit till omkring 250 personer 
och den första anspråklösa lokalen i hushållsskolan n:r 11 Jakobsbergs- 
gatan är ett redan bleknadt minne. Men äfven om man den tiden trängdes 
en smula väl mycket kring det välfyllda supébordet till en krona ku
vertet, och om det nu i konstnärshusets rymliga salar bidrar till tref-
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naden att man kan slå sig ned vid ett bord 
med sin tallrik; om man nu mera har rum att 
i samlad krets åhöra ett föredrag i stället för 
att då, om man hade otur, någonstädes i ett 
smårum stående lyssna till en osynlig röst, 
likt Moses på berget Sinai, det hade så föga 
att betyda, den andliga miljön, den själiska 
atmosfären var af sådan art, att intet blef till 
obehag eller besvär, icke ens det till förtviflan 
gränsande sökandet efter ytterkläder i den 
lilla ohjälpligt trånga tamburen.

Nu har Nya Idun vuxit upp; tjugufemårig, 
stark och blomstrande står hon i dag för vår 
syn, friskt blod har alltjämt strömmat till i 
hennes ådror, nya rika krafter ha ersatt dem 
som gått förlorade, och dock, hur gärna går 
ej blicken tillbaka öfver decennier just till 
denna första tid ■— det hvilar ett skimmer 
öfver den som öfver Gustafs dagar och — 
där ha blifvit luckor i ledet sedan dess, luckor 
som ingen tid kan fylla.

Ett fjärdedels sekel, det har hunnit växa 
skuggor under denna tid. Borta är hon, den 
drottninglika gestalten med de storblickande 
blåa ögonen och det karaktäristiska något grof- 
huggna ansiktet, Anne Charlotte Edgren, borta 
Sonja Kovalevskys öfverintelligenta drag, strå
lande leende och blixtrande ögon. Och jag 
minnes från en kväll en resande hedersgäst; som 
sorgens höga skepnad stod hon där i sin svarta 
dräkt, stödd på sina kryckor, allt var rakt, 
strängt, liksom stelnadt i ödestragik hos henne, 
blott de stora mörka ögonen lefde, brände och 
lyste i detta underbara nunneansikte — det 
var Ernst Ahlgren. Jag har icke sett henne 
mer än denna enda gång, men jag glömmer 
henne aldrig.

Och i minnet hör jag klangen af den låga, 
magnetiska stämman från ordförandeplatsen, 
denna stämma som slog alla i trollbann med 
vältalighetens betagande makt. I 15 år var 
Ellen Key Nya Iduns ordförande, och denna 
tid är Iduns gamla medlemmar en kär håg
komst, en af de oförglömmeliga.

Det är ej utrymme inom denna trånga ram 
att ge någon kronologisk förteckning öfver

Nya Iduns verksamhet under dessa tjugufem 
år. Föredrag, omväxlande med diskussions- 
aftnar, konstutställningar, sång och musik af 
våra främsta förmågor ha rikligt illustrerat dess 
samkväm och vid de glada nackspilen som — 
utan sprit — ofta dragit ut långt in på småtim
marna, har ovilligheten att bryta laget bäst 
bevisat, hur kärt Nya Idun blifvit dess med
lemmar.

Och den 7 februari, då vi alla samlas i Grand 
hotells festvåning, skall den ljuda af jubel och 
gamman, den hjärtegamman, som födes af det 
i målmedveten vilja lyckligt vunna, kanske 
dock utaf dem, som kunna öfverblicka hela våg
längden, med en vemodssuck äfven öfver kor
sen vid vägen.

Men Nya Iduns lifskraft har ej aftagit, gni
stan har blifvit till eld, det bevingade ordet 
till handling, och den centralpunkt för intellek
tuellt umgänge, som denna förening utgjort, har 
säkerligen ej i ringa mån bidragit till den 
svenska kvinnans utveckling till andlig mogen
het, vederhäftighet och berättigad själfkänsla 
och — det är vackert så.

Sigrid Elmblad.
*

De porträtt vi meddela visa på första sidan Nya 
Iduns fem stiftarinnor, af hvilka Ellen Fries var första 
ordföranden och Ellen Key den andra. Den öfre porträtt
frisen på denna sida upptar de tre därpå följande ord
förandena, Agda Montelius, Anna Roos och Valborg 
Hedberg, hvilken sistnämnda allt fortfarande sköter 
ordförandeklubban. Â nedre raden synas Nya Iduns 
tre senaste sekreterare; den första, Amalia Wikström, 
återfinnes bland stiftarinnorna Fru Coraly Zethræus 
har under 15 år fungerat som värdinna i Nya Idun.

Idunpriset 1911.

IDUNS KVINNLIGA AKADEMI riktar här
med en vädjan till Iduns läsare att föreslå 

lämpliga kandidater för årets Idunpris “Till 
belönande eller främjande af någon förtjäiist- 
full kvinnlig handling“. Förslagen böra före 
oktober månads utgång skriftligen insändas till 
akademiens sekreterare doktor Karolina Wider- 
ström, Kungsholmsbrogatan 19, Stockholm.

LOTT C II DAHLGREN SIGRID BJÖRKWriD BERTHA HÜBNER GORALY ZETHRAEUS

Musiken i hemmen.

BLAND DEN MODERNA kulturens och 
trångboddhetens plågoris räknar helt visst 

mången det nutilldags så fruktansvärdt allmänna 
pianoklinket som ett af de värsta. Har man i 
en stockholmsk hyreskasern råkat in mellan ett 
par grannar, som dagen i ända traggla skalor 
och öfningar eller dunka den sista revykuplet
ten och operettvalsen, så får man också känna 
af att man lefver. Verkligt konstnärlig musi
kalisk uppfattning och däremot svarande teknik 
höra tyvärr till undantagen, och på en Beetho- 
ven-sonats eller en Chopinballads lisande själa- 
balsam komma tusen hackiga dilettaptslagdän- 
gors grymma nervpina.

Ja, så har det varit hittills, men nu synes dess 
bättre en ny dag gry för alla vänner af musikens 
ädla konst. Af företrädaren för den stora musikin- 
strumentfirman Ludwig Hupfeld i Leipzig gross- 
handlar Heinr. Gnider härstädes voro vi härom
aftonen inbjudna till en konsert på Kungl. Veten
skapsakademiens hörsal, vid hvilken ett antal mo
derna pianist-heroer sådana som Harold Bauer, 
Alfr. Reisenauer, Ed. Risler och Eugen d’Albert på 
sitt individuellt mästerliga sätt föredrogo Chopin 
och Brahms, Wagner-Liszt och Saint-Saëns in
för den andäktigt lyssnande och bifallsjublande 
publiken. Och dock var ingen enda af de 
nämnda celebra virtuoserna lekamligen närva
rande, “i spelande stund“. De företräddes alla 
af en frackklädd ung man och den sinnrika 
spelapparat, som bär namnet Phonola och som 
— apterad till hvilken flygel eller pianino som 
helst — medels insatta notrullar möjliggör för 
en och hvar att tekniskt fulländadt utföra 
den klassiska och moderna pianorepertoarens 
chefs d’oeuvre.

Vi kunna ej förneka, att vi hittills hyst en 
viss misstro mot alla mekaniska pianospelappa
rater, men med Phonolan är ett verkligt jätte
steg taget mot det fullkomliga i den vägen. 
De mest framstående musici ha uttryckt sin 
oförbehållsamma beundran för dess prestationer; 
Edvard Grieg, för att ta ett enda exempel, be
tygade således kort före sin död år 1907 att 
“Phonolan är en välsignelse för den pianospe
lande mänskligheten“.

Det märkliga med denna apparat är också, 
att medan den på sin egen anpart tar hela den 
öfverlägsna fingerfärdighet, som de svindlande 
svårigheterna, oktavgångarna, löpningarna och 
drillarna i t. ex. en Lisztrhapsodi kräfva, läm
nar den kvar åt den spelande det mest vidt- 
gående inflytande på föredraget. Först och 
främst är därvid att framhålla den sinnrika 
trampmekanismen med dess betydelsefulla “ex- 
pressionsverk“ ; vidare de olika handtagen för 
temposkiftningar, basens och diskantens skilda 
nyansering, pedal o. s. v., hvarigenom den in
dividuella uppfattningen, “själen“ i föredraget 
konstitueras. Genom detta personliga inflytande 
får också phonolaspelet för sin utöfvare ett 
ständigt förnyadt behag och tillfredsställelse.

Den, som skrifver dessa rader, har i sitt 
hem under ett par månaders tid varit i till
fälle att personligen pröfva phonolans möjlig
heter och kan alltså af egen erfarenhet intyga 
dess stora förtjänster. Hur många af dem, som 
älska musiklitteraturens mästerverk, äro i till
fälle att utbilda sig till virtuoser af rang? 
Äfven för dilettanten äro nu dock genom ett 
hjälpmedel som detta dörrarna öppnade till 
musikens allra heligaste, och den betydelse, 
den snillrika uppfinningen måste få för såväl 
hemmen som den enskilde, kan knappast öfver- 
skattas.

J. N —G.

SALAMANDER-Skodon Enhvar som sätter värde på eleganta men likväl billiga skodon, g.

för Damer & Herrar borde försöka Salmander-märket.

Alla former & skinnsorter
Enhetspris Kr. lo. —. Lyxutföring Kr. 18. —

Om Eder skohandlare ej för dem, begär illustr. Katalog från
A. B. SALAMANDER-Skodon, Stockholm. ^
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’SÄLLSKAP, DÄR MAN HAR ROLIGT

Ett kapitel om vårt amgängeslif och dess utveckling till enklare och 

friskare former. Prisbelönad uppsats af Helge Wahlgren.

Y)

NNAN JAG BÖRJAR 
skrifva om vårt um- 
gängeslil och dess re
formering, är det kan
ske bäst att jag gör 
klart för mig själf 
och mina eventuella 
läsare, att jag är af 
en mild och optimis
tisk lifssyn, som ger 
mig större benägenhet 
att njuta af allt det 

vackra och goda i lifvet än att hofvera mig 
öfver det, som inte är som det skall vara. 
Så har jag också i vårt nuvarande umgän- 
geslif funnit mycken glädje och många ting, 
som jag gömmer som små värdeföremål. 
Jag njuter af skymningsstämningen uppe i 
min målareväninnas omöblerade ateljé, me
dan hon själf i en litet affekterad, men vacker 
pose röker sin cigarrett. Och jag tänker på, 
att' så kunde en ung man och en ung kvinna 
inte sitta för 30 år sedan utan att göra sina 
föräldrar sorg. Jag gläder mig åt alla de 
många ljusen och blommorna på niorättersmid- 
dagsbordet, åt de vackra dräkterna och fest
stämningen. Jag har det litet stelt till att 
börja med på löjtnantsmiddagen, men tar med 
mig hem såsom ett fynd upptäckten, att äfven 
underlöjtnanter äro människor. Jag glömmer 
inte den första bjudningen hos ett ungt nygift
par; huru allting bar prägeln af okonstlad, ung, 
knappast helt färdig lycka. Jag tycker t. o. m. 
att det kan vara roligt på fyraminutersvisiten 
ibland — för den koncentrerade konversatio
nens skull. Öfverallt finner jag någonting, som 
gör mig glad, är rörande och vackert.

Nu är det nog så att vårt umgängeslif — 
inom vissa samhällskretsar åtminstone — är 
stadt i en ganska hastig rörelse, och detta just 
mot enkelhet, naturlighet och friskhet. Att 
samtidigt det gamla och kvarvarande — på 
somliga håll mer än annorstädes — forceras 
till sina ytterligheter är en helt naturlig och van
lig företeelse. Men att våra dagars uppfostran, 
Som, om den också ännu alls inte nått målet, 
går i riktning mot att göra alla begrepp enkla 
och naturliga, att ta bort all slags traditionell 
osanning, skall dana människor, som i säll- 
skapslifvet införa friskhet och naturlighet, synes 
mig helt afgjordt och tryggt.

Vill man tänka sig en reformering af um- 
gängeslifvet, tror jag man gör klokt uti att 
icke med en gång söka i tanken omfatta alla 
grenar af umgängeslif eller söka samma brister 
och ställa samma utvecklingskraf på de vidt 
skilda lagren af vårt samhälle, utan dissekera 
och afskilja, ända tills man får små begränsade 
och så vidt tänkas kan sammanhängande grupper 
af människor. Ty att söka konstruera fram 
en reform tillämpbar i tolfrumslägenheterna lika

EDAKTIONEN har denna gång befunnit sig i 
valet och kvalet beträffande prisets utdelning, 

enär flera utmärkta artiklar i ämnet kommit oss 
tillhanda. Emellertid har efter omsorgsfull prof ning 
nedanstående uppsats tillerkänts priset. Ännu ett 
par artiklar, författade af fru Gertrud Runcrantz 
och signaturen “Gwen“ och hvar i sin art ypperligt 

skrifna, skola följa i kommande nummer.

<Si

väl som i gasköksdubbletten, i diversehandels- 
societeten som i bohemfamiljerna, synes mig 
som ett helt ofruktbart och meningslöst tilltag.

Genom att drifva denna afskillningsmetod till 
sin yttersta konsekvens kommer jag också helt 
behändigt till kärnan i mitt reformprogram, på 
samma gång jag får ett slags universallag: 
Hvarje individ sin umgängesform. Detta synes 
mig det mest eftersträfvansvärda önskemål, en 
sällskapsformens kristallisering, en mångfaldens 
enkelhet. Detta är den enda enkelhetslag, som 
kan skrifvas för alla och för hvar och en. Fri
heten att själf välja de former, som passa indi
viden och dess umgängeskrets.

När jag så kommer till ordet friskare i ru
brikens program, snubblar jag öfver sporten och 
folkdansen, men vänder mig om för att skär
skåda orsaksföremålen.

Af alla de faktorer, som kunna tänkas med
verka till skapandet af ett friskt och naturligt 
umgängeslif, intar sporten första rummet. Den 
sammanför på ett okonstladt sätt unga män 
och unga kvinnor, ger samvaron ett slags mål, 
förlägger ofta umgängeslifvet till naturen, ger 
styrka och glädje, medför enkelhet i klädedräk
ten. Och när sporten en gång upphört att 
vara modesak, när täflingarna och täflingsban- 
ketterna äro öfvervunna och idrotten blifvit en 
daglig nödvändighetsartikel för hvar och en, 
tror jag, att den kommer att ha helt oberäk
neliga följder icke blott för umgängeslifvet, utan 
för allt socialt samlif. Hvad beträffar folkdan
sen och folkdräkterna, som nästan alltid komma 
med, då det talas om enkelhet och friskhet i 
umgängesformerna, tror jag, att denna rörelse 
är eller varit helt enkelt en modeföreteelse 
utan större värdeinsats, och hvars väsentliga 
förtjänst legat i att ge omväxling. Folkdansen 
har knappast mera grace eller skönhet än säll
skapsdanserna och visst icke mera “mening“. 
Och hvad folkdräkterna beträffar äro de långt 
ifrån billiga och kunna näppeligen anses öka 
naturligheten, placerad på våra hårfrisörskoaf- 
ferade damer och nackbensprydda ungherrar, 
utan föra med sig in i danssalen mera af ma- 
skeradluft än af midsommaraftonsvalka. Låt 
dem de tillhöra bruka dem, om de vilja, och 
låt eljes forskarne sätta upp dem på museerna. 
Att leka etnografi kan ju vara lustigt, men 
synes mig ha ringa kulturvärde.

Den krets, där umgängeslifvet ännu så länge 
har nått längst i naturlig enkelhet och inne

håll, är den bildade medelklassen. Jag tänker 
på de unga lärare- och läkarefamiljerna, på 
bank- och kontorshemmen. Här har man i 
ganska vid utsträckning kommit till den goda 
taktiken att icke hålla bjudningar. Man besö
ker hvarandra utan bjudningskort, eller man 
ser några stycken af sina vänner i all enkelhet. 
Man går på teatern tillsammans och superar i 
hemmen, man har boston- och bridgeaftnar och 
sporttillställningar. I denna krets utväljer man 
sitt umgänge af sympati och gemensamma in
tressen — af vänskap.

Det kan ju knappast tänkas någonting mera 
plågsamt än dessa tillställningar, där människor 
sammanföras, som äro hvarandra fullständigt 
ojämbördiga intellektuellt eller socialt, där det 
ena samtalsämnet efter det andra befinnes ut- 
tömdt med två tre repliker, därför att den ena 
af parterna totalt saknar kännedom i ämnet.

Det är ett värdfolks första plikt att välja 
sina gäster, så att de trifvas tillsammans, inte 
sitta och förarga sig öfver hvarandras synpunk
ter, dräkter eller uppträdande, som på grund 
af parternas obekantskap med hvarandras lifs- 
sfärer kunna förefalla konstlade och pretentiösa 
eller ansträngdt nedlåtande.

Jag tror, att inom denna den bildade medel
klassens krets umgängeslifvet mer än annor
städes är baseradt på personlighetens insats, 
individens frihet att välja former och att fylla 
ut dem, att skapa glädje och trefnad. En värd 
och en värdinna äro ju i detta afseende allsmäk- 
tiga. Visserligen finns det ju gäster, som äga 
den omtvistliga förmågan att kunna “roa ett 
helt sällskap“, men gästerna bli i regel mer 
eller mindre passiva.

Det är också i denna krets, man i egentlig 
mening kan tala om ett hemmens sällskapslif.

Att inom den högsta societeten försöka ta 
bort stelhet och konvenans, måste förefalla 
meningslöst så länge hofetikett finnes. Denna 
värld är ju en spegling af ett slags rundgång 
kring hofvet. Naturligtvis kan äfven här en 
sällskapsgenial människa ge en oanad mjukhet 
och charm äfven åt de strängaste, rakaste 
former; men formen i ordets gängse bemärkelse 
måste finnas kvar; sällskapslifvet blefve eljes 
som ett hus utan väggar. För öfrigt lär spiri
tualiteten här trifvas lika godt som annorstädes, 
och konstdyrkan når ännu så länge i denna 
miljö sin höjdpunkt.

Det är också ett sällspordt raffinement att 
se dessa människor leka med formerna som 
med dockor; man har dem i knät och pysslar 
om dem allvarligt, som om de vore små barn; 
man tröttnar på dem och kastar dem i vrån, 
men man slår dem inte i kras.

Man måste också tycka om dessa människor, 
som ha den anspråklösheten att i det oväsent
liga inte obetingadt vara sig själfva, utan glida 
in i andras former och stämningar, och först

m:*

Använd endast

KOCKUMS
PANSAR-EmalJerade

GJUTNA GRYTOR.
Giftfria. Solida.

Ny upplaga af sist utkomna men 
slutsålda Carl barsson-fllfcam

Svenska Mm nennm seit

Tio bilder i flerfärgstryck med text och.
teckningar af Carl Larsson* 

Stort kvartformat. Inbnndet i smakfullt 
b vitt band med guld- o. färgtryck. 

Pris 5 kronor.
C. C. Frifzes Bokförlags Aktiebolag.
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när det gäller idéen, bli omutliga; och som 
det tar åratal att lära känna.

Värst är sällskapslifvet funtadt i ämbets
mannavärlden och den högre bourgeoisien. Här 
har man från början till slut lånade former, 
hvilka sitta illa som förpassade kläder. Allting 
är tvång. Ingen bestämmer öfver sig själf. 
Allt är härmningsglädje. Här äter man sill och 
potatis i hvardagslag för att kunna ha lax på 
festerna. Här håller man bjudningar för sin 
befordran och för att stärka sin kredit, medan 
förtviflan grinar genom den glada masken. Här 
grasserar detta monstrum af sällskapsform, som 
består i bjudningar för affärspersonal, ämbets- 
kamrater och de kommersiella förbindelserna.

Alla äro vi ense om en sak: umgängeslifvet 
bör vara människans glädje och hvilostunder; 
bör ge förströelse och feststämning. Glädjen 
borde helst slå som flammor upp mot ljuskro
norna. Men vi göra det inte alla till detta.

Och att införa reformer, att lägga till och 
ta ifrån; att skrifva lagar! Att införa bomulls- 
klädningar och två rätter mat och folkdans och 
handklaverslåtar för att bidraga till friskheten 
och enkelheten och hjärtligheten, är nog lika 
meningslöst som att med en gång införa rus- 
drycksförbud. Det är nog så, att en samfunds- 
del icke kan förändras utan att en hel mängd 
andra delar

samtidigt 
reformeras.

Att stän
digt ochjämt 
och för hvar 
dag söka re
formera oss 
själfva att 
bli älskvärda 
och spiritu
ella och i 
möjligaste 

mån glada, 
att bli fria, 
stolta och 
sanna i um
gängeslifvet 
är nog den 
effektivaste 

och rationel
laste meto
den att få 
sällskapslif
vet vackert 
och ange
nämt.

Hvarför saknar kvinnan 
sinne för humor?

Ett kapitel om damernas påstådda brist 
på uppfattning af lifvets försonande komik.

SÅ LYDER PRISÄMNET för april i vår serie “Årets 
tolf kapitel“ och uppmana vi alla dem af våra lä

sare, som sitta inne med erfarenheter på området, att 
genom Idun framlägga dessa för vår läsekrets. Täf- 
lingsartikel, som icke gärna i längd bör öfverskrida 4 
Idunsspalter, insändes till Iduns redaktion, Stockholm, 
senast den 28 februari och förses med påskrift: Iduns 
artikeltäfling“. För den enligt redaktionens åsikt bästa 
artikeln utfästes ett pris af

ett hundra (IOO) kronor,
och den prisbelönade uppsatsen inflyter i något af 
Iduns aprilnummer.

Stockholm den 3 februari 1910.
Redaktionen af Idun.

1 VI NU gå att re
dovisa för resultatet 
af den insamling för 
de nödlidande, som 
pågick under sista 
kvartalet af det för
flutna året och början 
af det innevarande, 
ligger det nära till 
hands att tänka på 
hurudan situationen 

var, då vi för första gången skrefvo ner upp
maningen “till kamp mot svälten!“ Det stora 
arbetsmaskineriet hade nyss efter lockout och 
strejker med möda och gnisslingar satts par
tiellt i gång, men alla resurser voro uttömda, 
alla besparingar uppätna, och tusenden af 
människor, som under normala förhallanden 
lyckas hålla sig nätt och jämnt öfver nödgränsen, 
hade sjunkit djupt under den. Svälten var där och 
borde bekämpas, men hvad kunde man göra, 
och, om man försökte med en vädjan till läse
kretsens gifmildhet — skulle den vinna gehör? 
Det hölls många öfverläggningar på Mäster- 
samuelsgatan 43, under tiden blefvo rapporterna 
från barmhärtighetens arbetare om nöden allt 
flere och mera gripande, och så sändes Eira 
Hellbergs artikel “Om de bara visste“ jämte 
det därpå följande uppropet ut i världen med 
Idun söndagen den 25 september. Till dem, 
som kände till försöket och voro ifriga att få 
och att i sin tur ge af de medel, som man 
hoppades få in, kunde vi endast säga : vänta. 
Nu måste tidningen läsas först och begrundas 
och sedan — —

Men långt fortare än vi hoppats, kunde vi 
ringa upp till slummen och diakonissanstalten 
och berätta : — det börjar bra, vi ha redan 
200 kronor. Hur stor var icke glädjen, då 
den förste vänlige gamle herrn kom upp på 
expeditionen med 100 kronor, och då sedan de 
röda postanvisningslapparna från hela landet 
förekommo allt talrikare i vår post, likt upp
muntrande, hjärtegoda leenden midt bland lik
giltiga ansikten. Redan den första oktober 
kunde vi utdela den första hjälpen, 1,200 kro
nor, tack vare ett raskt ingripande från vår 
läsekrets. Och sedan fortforo summorna allt
jämt att komma in, men blott för att gå lika fort 
till diakonissorna i de flesta svenska städerna 
och till slumstationerna i Malmberget och Ystad 
och alla platser däremellan.

Men då sedan insamlingen gaf summor, som 
gingo öfver de mest hoppfullas förväntan, an- 
sågo vi oss kunna i någon mån vidga program

met för nödhjälpen, och detta skedde först 
genom understödjandet af matlagningskursen 
för fabriksflickor i Norrköping, som för en ringa 
penning gaf ett glänsande resultat, och sedan 
genom öfverlämnandet af 1,000 kronor till 
barnbespisningskommittén i Stockholm, som nu 
med det snaraste kommer att begynna sin verk
samhet.

När insamlingen varat något öfver en månad, 
började välkomna förstärkningar, i allmänhet i 
större poster, inflyta från många af Iduns vän
ner på aflägsna longituder, hufvudsakligen från 
svenskarna i Nordamerika. Men äfven Finland 
visade sig särskildt ifrigt att ge en vacker hjälp, 
och likaså mottogo vi gåfvor från Danmark, 
Tyskland och England.

En del af gåfvorna ha öfverlämnats med 
särskilda dispositioner, som vi då alltid sökt 
uppfylla. Vi ha sålunda innestående 500 kr. 
hvilka öfverlämnats af doktor Hogner i Boston 
till hållandet af en fest i februari månad, för 
hvilken vi längre fram komma att redogöra.

Julens annalkande kom gåfvornas antal att 
ytterligare ökas, och sedan nu på nyåret listorna 
indragits, stå vi vid en slutsumma af kr. 9,7 30: 90, 
siffror som i sanning rättfärdiga uttrycket: 
“ett storartadt och glädjande resultat“.

Å de mångas vägnar, hvilkas nöd kunnat i 
någon mån lindras med de penningar, som 
stått oss till buds, få vi därför tacka alla gif- 
vare när och fjärran, och främst dem, som 
satt in ett personligt arbete genom att å våra 
hundrade listor insamla de många små och 
stora bidragen, som bli till tusentalen. Ett 
tack också, hvari både gifvare och mottagare 
kunna instämma, till diakonissorna och slum
systrarna, utan hvilkas erfarenhet och klokhet 
de gifna medlen icke kunnat, så som vi äro 
öfvertygade nu skett, komma de mest behöf- 
vande tillgodo.

Vi sammanföra här nedan dé uppgifter på 
de insamlade medlens användning, som vi förut 
efter hand infört. Denna tablå, kompletterad 
med afslutningen af redovisningen för de in
komna medlen, torde ge en tydlig öfversikt af 
huru Iduns redaktion ansett sig böra förfoga 
öfver de medel, som vår läsekrets förtroende
fullt öfverlåtit åt oss att handhafva.

*

Fortsatt redovisning för influtna medel.
Transport från Idun n:r 2 8,758: 95.

D:r Richard Hogner, Boston, 500: —. Agda, Verviers, 
5:—. Lista 153 Insaml. gm. H. Ericsson, Backe, 5:—. 
Allm. Tidn.-kont., listan n:r 6, Sthlm (J. O. 5: —. John

ROSENFORS
HAFREGRYN

Yi bedja få fästa husmödrars uppmärksamhet på, att våra sedan länge kända och efterfrågade fabri
kater af hafregryn och sundhetsmjöl numera finnes att tillgå i de flesta större speceriaffärer. Genom ny- 
uppfunna, fulländade prepareringsmetoder samt genom användande af den finaste råvara, framställa vi ett 
fabrikat, som i smak och näringsvärde står främst bland alla i handeln förekommande hafrepreparater.

Efterfråga alltid Rosenfors hafregryn och sundhetsmjöl, hvars tillverkning står under läkares kontroll.
Partilager i Stockholm hos Aktiebolaget Wahlund & G-rönblad.

Vördsammast Aktiebolaget Rosenfors Bruk & Nya Valskvarnar, Rosenfors.

Helge Wahlgren.
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B—s. 10: —. A. H. A. 16: —. G. B. 10: —. K. G. 10: — 
G. K. 12: —. E. P. 5: —. H. H. 5: —. E. K. 5: —. L. J 
5:—. B. N. 25: —. Frigga Benzer 5:—. Albert H 
3:—. A. Ths 2:—. E. H. 10:-. I. L. 5: —. A 
B. 5: —. X. 10: —. E. L. 10: —. Prenumerant 5: — 
K. S — rd 50: —. E. A. 3:S. H. 5: —. S. 25: — 
A. L. 1: 25. Familjen T. 50:—. Sigrid Möller 1: — 
G. Dahlin, Sthlm, 10: —. Helga Dahlin, Sthlm, 5: — 
Maria A., Sthlm, 5: —. Fru E. S., Sthlm, 10: — 
Fröknarna M. och H. P., Sthlm, 2: —. Cnf, Sthlm, 
50: —. X, Sthlm, 30: —. E. G., Sthlm, 4: —. M. P., 
Sthlm, 10:—. A. Hg., Sthlm, 10:-. E. Ö., Sthlm, 
10:—. Fru Axel S. Stangenberg, Sthlm, 2:25. M. 
B:—ge —: 50. C. A., Långgatan 3, '3: —. Bankränta 
12:95. Summa Kr. 9,730:90.

Tablå öfver de influtna medlens fördelning.
1909 v,„.

Vt,
11

10

20/ 
h >•

”/to-

22/Or
14/

/ IS

Slum- och räddningsverket .......
Diakonissanstalten.......................
Slum- och räddningsverket .......
Diakonissanstalten.......................
Matlagningskursen för fabriks
flickor i Norrköping ...................
Torsdagsmiddag å slumstatio
nerna ............................................
Slum- och räddningsverket .......
Torsdagsmiddag å slumstatio
nerna ............................................
Barnbespisningskommittén .......
Slumstationen i Hagalund (enl.

600
600
700
700:

300:

111:52 
800: —

100: ■ 
1000:

särsk. dispositioner.)................ 90: —
nr /12’ Slum- och räddningsverket .... .. 1500: —
18 j Diakonissanstalten..................... .. 1500: —

1910 27i- Slum- och räddningsverket .... .. 598:04
“A- Diakonissanstalten.................... 598:04

Innestående (från doktor Hogner) ............ .. 500: —
Diverse omkostnader ..................................... 33:30

Summa kronor 9730: 90

(70 unga

Att vara kvinna blott...
Fritt efter baronessan M. Fauqueux.

ATT VARA kvinna blott med ögon
blida,

glad som en svala under himmel blå, 

ren som en systers kyss, men varm
ändå

som sommarns natt i rymder dunkla,
frida.

Ät allt hvad kärt är öppna famnen vida, 
vid smärtans läger hjälpande att stå, 
till lifvets pris en sång på lyran slå 
vid brädden än af sorgens floder strida.

Med solars värme sluten i en barm, 
som skälfvande sitt hopp, sin trånad

gömmer

i outtömlig källas djup, men ändock
drömmer

om kärleks stormflod, segrande och
varm ...

Jag vill ej vara mer. Om rik, om arm, 
jag är en kvinna blott, hur än du dö

mer .. .
LÉON.

Stockholm, nästan slottet, den 30 januari. 
Nådens År 1910.

Älskade Biskop!

TAG NU glasögonen på, där du sitter 
i biblioteket och drömmer bort kvälls

timmarna vid någon gammal och helig bok, 
medan Franzén, Tegnér och Wallin se tyst 
och gillande ner ur sina svarta ramar på 
den ärevördigaste af alla svenska biskopar.

Försök så att tänka dig att du är en ung 
flicka, eller en gång har varit det, eller tänk 
åtminstone på hur det var, när din syster 
Mathilde var ung och nygift och skulle på 
kungabal. Du skall då minnas, att det var 
en förfärligt viktig sak, och du kan förstå, 
att jag rakt inte kan skrifva om annat i dag.

Låt mig först säga, att jag hade kungligt 
roligt, och att det var meningen, att man 
skulle ha det. Jag var inte så ängslig för, 
hur det skulle vända sig, ty jag har så roligt 
hvar dag ändå, men Paul, på hvars uttryck
liga önskan jag utfört allt det planmässiga 
förarbete, som skall till, innan man kan få 
bli presenterad och komma med, han var 
det desto mera. Tänk, om jag gjort de 52 
hofvisiterna och skaffat mig både visittoalett 
och kungabalsklädning blott för att efteråt 
säga till Paul: detta kunde du ha besparat 
mig, det finns dock gränser för det sätt, 
hvarpå du missbrukar det adelskap jag fått 
i en hastig vändning. Men ack nej, nu är 
jag blott förtjust att höra till det kungliga 
umgänget.

I nästa bref skickar jag dig min fotografi. 
Klädningen var ju hvit, som du vet, med 
de små lustiga hofpuffarna, och jag trodde 
i min oskuld, att den var allt hvad man 
kan begära af en hvit klädning. Däri miss
tog jag mig emellertid, men Paul säger, att 
jag själf var desto snyggare, och jag tror 
honom gärna. Kommer du ihåg ett sådant 
uppseende jag väckte hos landshöfdingens 
hemma, när jag en middag kom med håret 
tätt struket bakåt och en hel turban af lockar 
någonstädes borta i nacken? Nåväl, det var 
först med stor tvekan jag beslöt mig att 
uppträda så i den tessinska kungaborgen, ty 
en debutant skall ju vara blygsam, men när 
vi började titta på hvarandra, vi flickor, var 
vi nästan alla likadana !

Moster, som skulle presentera mig under 
första françaisen, var rätt inquiette. Men jag 
— ja, det förstår du, på ett ställe, där man 
genast får sitt vackra dansprogram fullteck- 
nadt, kan man inte låta bli att känna sig hem
mastadd, så jag tog det lugnt och nickade 
uppmuntrande åt Paul, som fullgjorde sina 
kavaljersplikter bland flickorna. Glansen och 
prakten i de kungliga salarna förbryllade mig 
visst inte, ej ens Hvita hafvet, så kom inte 
och säg något om att landsorten saknar sin
nesnärvaro !

Kronprinsessan, för hvilken vi alla flickor 
presenterades, var för resten så älskvärd, att 
ingen kunde känna sig olycklig. Hon var 
svartklädd och bar en del af sina vackra 
smycken.

Som du vet, är det endast de kungliga da
merna och diplomatiska kårens damer, som

vid ett sådant tillfälle få vara kulörta, och 
därför stucko de också af mot oss andra. 
Men i en hel här af sköna kvinnor skulle man 
i alla fall alltid ha uppmärksammat prinsessan 
Maria, så strålande vacker var hon. Hon 
hade ett tungt diamantdiadem på sitt mörka 
hår, som var kammadt lågt, för att ge rum 
åt det kungliga smycket. Om halsen bar hon 
en collier af tre rader alldeles jämna hvita 
pärlor, stora som hasselnötter, fästa i nac
ken med ett lås, i hvars midt satt en diamant, 
stor som ett frimärke, jag tar inte tillbaka. 
Hennes klädning af chiffon-rose med tyllöf- 
verdrag och tunga silfverbroderier verkade 
som en lefvande opal, och icke bara jag, men 
äfven de mera vana ha aldrig sett något så 
vackert. Prinsessan Ingeborgs toalett var i 
pärlgrått och smaragdgrönt, antagligen var 
den komponerad till hennes charmanta sma- 
ragdgarnityr.

Den mest uppmärksammade af de unga 
flickorna var mademoiselle de France, fran
ske ministerns dotter, en liten liflig brunett 
med sydländsk hy, klädd i perle rose och 
med en émpiregrön långsjal. På det slät
kammade svarta håret hade hon ett likaledes 
empiregrönt paljettband. Den blonda ma
dame Dumba, österrikiske ministerns fru, bar 
6o,ooo-kronors halsbandet från Hallbergs; 
både det och hon själf beundrades mycket.

Annars fick det nästan lof att vara något 
så där enastående för att väcka uppmärksam
het. De som varit med förut sade, att man 
aldrig förr sett så mycket vackra smycken 
och spetsar. Och under dansens gång hitta
des det ena diamantsmycket efter det andra, 
till slut var där en hel massa utan att det 
såg ut som om någon saknade något. Det 
var ett sådant öfverflöd.

Ja, du kan tro vi dansade. För att damer 
och kavaljerer skulle finna rätt på hvaran- 
andra stämdes ett gladt och otvunget möte 
under musikläktaren eller hvar man eljes 
kunde ha utsikt att träffa hvarandra.

Med ett ord, det unga vinet blommade, och 
de gamla läglarna, för att något ogeneradt 
fortsätta metaforen, gladde sig därvid. Vid 
supén fanns där både godt om mat och plats 
och tid att äta, och vid kotiljongen funno 
Paul och jag hvarandra som aldrig förr.

Kung Gustaf är bestämdt en herre, som 
vill att de unga skall roa sig, och det är en 
egenskap hos honom, gom nog gör honom 
populär bland hans många gäster. Utan hans 
goda minne kunde nämligen aldrig kunga- 
balen ha förvandlats från ett mellanting mel
lan bal och officiell tillställning som den var 
förr till en fest för unga, glada och vackra 
människor.

Och när du härnäst får ett ärende till K. 
M :t, om du skall bygga en skola eller sätta till 
en kyrkoherde, så kan du lägga till ett par 
rader i slutet och tacka Det så mycket för 
Det varit älskvärdt mot

Hillevi.

De i vinjetten återgifna emblemen med konungens 
och drottningens namnchiffer utgöra afbildningar af de 
förgyllda kotiljongsdekorationer, hvilka utdelades till 
balgästerna som ett minne från årets hofbal.

Hvarje husmoder Barngarderoben
Pris för helt år 3 kr.: halft år 

prenumerera på kr. 1:60. Lösnummer 30 öre.

Hvarje sömmerska
likaså.

12 häften årligen.

PARMAR
till IDUN 1909 och föregående år

tillhandahållas till följande priser: Idnns pärmar, röda med guldtryck kr. 1: 50 Idnns 
romanbibliotek, röda eller gröna 50 öie. Idnns Hjälpreda, röda eller gröna 50 öre.

Kunna erhållas i närmaste bokhandel eller direkt från Iduns expedition, om rekvi- 
sision och likvid i po stanvisning insändes.
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SPALTEN OM BÖCKERNA
/DUNS BOKLISTA upptar hädanefter titlarna på samtliga insända nyutkomna böcker. De arbeten, som 

dessutom önskas granskade af våra fackanmälare (för skönlitteratur fröken Gertrud Almqvist m. fl., 
för ungdomslitteratur seminaneadjunkten Marie Louise Gagner), böra tillställas redaktionen i tvenne

exemplar.

ESTÄMDT ÄR DET ett 
misstag af ödet, att 
inte kyrkoherde Evers 
föddes ett århundrade 
tidigare. Då skulle 
han utgjort en pryd
nad för det förbund,. 
som hade till uppgift 
att upplifva “de gamla 
göters“ frihetsande, 
mannamod och red

sinne. Nu har
han skrifvit en bok “Fosterjord11 på klangfull, 
ledigt och konstförfaret sammansatt vers, som 
blifvit prisbelönt af Svenska akademien och 
handlar om fosterlandskärlek, fördelen af ny
odlingar och folkhögskola, faran af emigration, 
socialism, fri kärlek och gudlöshet och indigna
tion inför 1905.

Om inte ämnesvalet vore så aktuellt, skulle 
det hela verka som en anakronism.

Våra mormödrar torde säkerligen känt sig 
gripna och öfvertygade af att höra en bond
dräng beskrifva sin älskade med följande ord:

“Hon är min krafts, min lefnads bältespänne,
Jag ser i hennes blick som i en källa 
En okänd värld, där nya bilder välla;
Jag hör i hennes röst en melodi,
Som gör hvar ton uti mitt inre fri."

Nu fråga vi oss med matt oro, om vältalig- 
hetsådran har sitt källflöde i folkhögskolan, 
och känna oss nästan tacksamma, när den rätt- 
tänkande bonddrängen i fortsättningen skattar 
åt sin tids realism i de kanske icke på samma 
poetiska höjd som de förra stående raderna, 
där han betecknar bygdens folk som:

“Manfolk lefvande i svineri,
Och kvinnor så man ville ropa: tvi!“

Det är en ömtålig fråga att röra vid år 
1905 i ett land, där det ännu helt nyligen 
hände en norsk resande, att i en andra klas
sens järnvägskupé hans af en fråga föranledda 
förklaring: “Jag är norrman“ mottogs af ett: 
“fy f—n!“ hvarpå svensken drog sig tillbaka 
till en annan afdelning af tåget. Kyrkoherde 
Evers uttrycker den storsvenska indignationen 
på ett värdigare, men lika kraftfullt sätt. Så 
här lyder början af dikten År 1905.

“Vi bundo sorglöst våra blomsterkransar,
Vi togo våra liar ned till slått,
Då brödraflaggan ströks från Norges skansar,
Och Sveriges folk stod skymfadt och förrådt.
På åkern bonden stannade sin plog.
Hvar kind blef blek, och hvarje löje dog,
När budet kom, det kränkande, men sanna 
Om knytnäfsslaget emot Sveriges panna.“

Skulle vi inte kunna i godo komma öfver- 
ens om, att en sådan dikt med sitt nog så 
verkningsfulla patos innehåller en i vår tid icke 
fullt klädsam chauvinism.

De öfriga dikternas syfte kan man icke an
nat än på det varmaste gilla. I ett afseende

skiljer sig kyrkoherde Evers från göterna. Han 
diktar inte om forntidens gudar: Oden, Tor och 
Frej, utan nöjer sig med att upphöja till klas- 
sicitet det teologiska triumviratet Sundberg, 
Bring och Melin.

Han är äfven som kristen präst mindre blod
törstig och finner att:

"Dock störst är svensken icke, när han slår,
Men när han reser sig från banesår.“

Allt detta är vackert och erkännansvärdt. 
Det finns dessutom också i boken dikter, som 
äfven icke akademimedlemmar böra finna vac
kra. Inledningssången “Svensk bonde“, “Vår
morgon“ samt “Slutsång“ höra enligt mitt 
tycke till dessa.

Jag har hört sägas, att vi, “sörlänningar“ 
inte ha någon rätt att yttra oss om den norr
ländska diktningen, ty vi förstå den inte, äfven 
om vi beundra Pelle Molin. Valdemar Und- 
holm är visserligen långt ifrån den norrländske 
lärofadern, och Patron Englund hör kanske inte 
till hans bästa saker, men det är i alla fall 
möjligt med god vilja att i boken upptäcka en 
naturkänsla, som verkar äkta, äfven om uttrycks
medlet inte alltid är tillräckligt att ge den gil
tig form. Men hvad skall man säga om ka
raktärsteckningen? Erik-Simon, historiens bof, 
sedermera Patron Englund är oblandadt svart 
och synes därför overklig som teäterbofvar i 
allmänhet, ett sakförhållande, som inte ändras 
af att nattsvarta syndare dessvärre tyckas före
komma i lifvet. Hans motsats Gustaf är en vek 
natur, som lefver ett inåtvändt drömlif och um
gås med vitra och skogens alla hemlighetsfulla 
väsen, men han behöfver endast komma i be
röring med den själavådliga kulturen under ett 
års vistelse vid en landtbruksskola söderut för 
att bli hård och ond och fördärfvad. Ehuru 
händelsen är ägnad att inge en respektfull bäf- 
van för den mäktiga kulturflod, som måtte välla 
fram inom landtbruksskolornas väl gödslade 
och plöjda hägn, verkar den inte fullt öfver- 
tygande.

Bland bokens öfriga personer förekomma 
två unga allmogekvinnor, som ha den åtmin
stone för deras stånd ovanliga stoltheten att 
vägra äktenskap med sina barns fäder. Ännu 
för tjugu år sedan skulle något sådant varit 
otänkbart, men som jag inte varit i tillfälle 
att iakttaga bondpigemoralens evolution under 
de senaste decennierna, vågar jag inte yttra 
mig i frågan. — På bokens sista blad uppträ
der en ung socialistledare och talar en naiv 
och ovederhäftig svada. Det tycks emellertid 
inte vara författarens mening om saken. I 
annat fall skulle han härvidlag kunnat prisas 
för naturtrohet.

Det finns lyckligtvis ännu romaner, som kunna 
sättas i handen på unga, oskyldiga flickor. De 
äro emellertid inte skrifna i Sverige, d. v. s. i 
detta speciella fall. Anna Baadsgaard: Unga 
hjärtans saga, öfversatt af Elisabeth Kuylenstierna- 
Wenster, vittnar om en älskvärd berättartalang

och har ett kärleksideal så rent och öfversvinn- 
ligt, att det borde tillfredsställa t. o. m. kyrko
herde Evers, fast han så vackert och träffande 
deklamerar :

"I denna tid hvem törs om kärlek sjunga,
Om annan kärlek än i rusigt blod.“

I Florence Warden's bok Den lilla förtjusan
de Mrs Pemberton öfvers. af Hilda Löwenhjelm 
är mannen, d. v. s. ej den “äkta“, som i den 
gamla goda tiden en bof och förförare och kvin
nan ljuf och oskuldsfull och kemiskt fri från 

. temperament, hvadan hon afgår med segern 
och dygden slutligen får sin belöning. Den 
sidostarka volymen är i trots af allt detta på 
det hela taget roande för anspråkslöst folk 
med ofördärfvad smak.

Den, som har en vacklande lifsåskådning och 
är rädd att påverkas af vår tids “samhälls
upplösande läror“, bör inte läsa professor Lid- 
forss' bok: Utkast och silhuetter. Den som redan 
gjort upp räkningen med det gamla och befinner 
sig i den moderna åskådningslöshetens “horror 
vacui“, skall här med tacksamhet göra den 
upptäckten, att äfven den modernaste veten
skapen inte ytterst pekar tillbaka på ett spel 
af atomer, utan på en metafysisk urgrund för 
varandet, på ett mysterium, som öppnar dörren 
till “de aningens rymder, som blåna och slockna, 
slockna och åter blåna högt öfver forskningens 
åkertegar“ (Arisk världsåskådning). Den åter, 
som står på redan tryggad mark af en per
sonlig, upplyst och fast kristen lifsåskådning, 
kan säkert inte ha skada af att taga del äfven 
af en skarp dogmkritik, hans tro måtte i den 
händelsen inte vara vidare fast eller höra till 
det mest upplysta slaget. För den åter, som 
inte tar så djupt på tingen, bör det vara en 
tillräcklig glädje att konstatera, att författaren 
till Utkast och silhuetter är en intressant, kun
skapsrik och djärf ledare genom de nutida 
idéströmningarnas farvatten, antingen han låter 
sitt blixtljus falla öfver en hel världsåskådning 
eller belysa en representativ mänsklig silhuett.

Hvad formen beträffar, är boken ett upp
dagande af, att man äfven på svenska kan 
säga djupsinniga saker på ett för alla lättför
ståeligt och njutbart sätt.

Jag känner mig till sist uppfordrad att till 
de vacklandes båtnad, de som inte borde läsa 
boken uppge ett kraftigt verkande motgift mot 
förförelsen. Genomläs omsorgsfullt de sidor, 
där författaren affärdar de med honom olika 
tänkande. Det finns ingenting så ägnadt att 
återställa själsjämvikten och det rubbade själf- 
förtroendet som en befarad öfvermans förlöp
ningar.

Gertrud Almqvist.

Fröken Astrid Ahnfells medryckande skildrin
gar från den stora jordbäfningskatastrofen i 
Syd-Italien, som våra läsare helt visst ha i 
lifligt minne från Iduns spalter, där de under 
rubriken “Som agnar för vinden“ i fjol publi
cerades, ha nu rönt utmärkelsen att öfversättas 
till italienska och i dagarne utkommit som bok 
på det framstående florentinska Barbéra-förlaget. 
“Foglie al Vento“ — så lyder bokens italien
ska namn — inledes med ett varmt företal af 
den berömda författaren Luigi Capuana, där 
han lofprisar arbetets krönikevärde och konst
närlighet samt slutar med att beklaga, att en 
bok som denna skall vara “ett verk af en 
älskvärd främling och icke ha sprungit fram 
ur ett italienskt hjärta“.

<? -9 Innan 7 kr. betalas för ett snörlif, bör ifrån 
Franska snörlifssömmeriet i Stockholm, 1 Norrmalms- 
torg, 1 tr., dess illustrerade priskurant rekvireras.

IDUNS MODELLKATALOG
Oumbärlig för alla sömmerskor och för alla hem.

. Fyra rikhaltiga säsonghäften årligen. Koloreradt omslag. 
Prenumerationspris 2.20 för helt år — 60 öre pr häfte.
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GABRIEL BURMEISTER heter en helt ung 

konstnär som i dagarne anordnat en 
ganska omfattande och intressant utställning 
i Claës Hultbergs lokaler vid Birgerjarlsgatan.
I den exponerade kollektionen förekomma ar
beten i så väl olja som akvarell, pennteck
ningar med och utan färgläggning samt ett 
antal etsningar i linie- och akvatiutamanér ; 
en del tryckta i svart eller brunt, andra i 
färg. Burmeister är, trots sin ungdom, syn
nerligen väl hemma i etsningens teknik och 
och efter allt att döma ha vi i honom att 
vänta en utmärkt framtida grafiker. Bland 
de bättre bladen i den utställda etsningssamlingen ön
ska vi särskildt framhålla den här ofvan återgifna duktigt ge
nomförda “Kvarnen“ och färgtrycket “Försommarnatt“, ett sär
deles roligt litet arbete i enkla, men effektiva färgtoner.

Bland oljemålningarna finna vi “Borgen“ (Grisslehamn)

och det här ofvan reproducerade “Franskt landskap“, hållet 
i gammal stil, samt den friskt och duktigt målade bilden 
“Sydtyskt landskap“ (Wurtenberg) mest tilltalande.

Färgteckningarna äro äfven intressanta, delvis äro de 
mycket vackert och ledigt behandlade, formen är god och 
stämningarna känsligt och fint skildrade.

Helt naturligt innesluter kollektionen äfven saker hvilka 
helt säkert förtjäna en smula kritik, men det konstnärliga 
allvaret i den unge målarens temperament, som nogsamt 
ger sig tillkänna i hvart och ett af hans arbeten, gör att 
man gärna vill se genom fingrarna med de fel och misstag 
man kan råka upptäcka.

Allvar och god vilja äro nämligen tyvärr saker som nu 
för tiden icke allt för mycket besvära våra ungdomar. 
De äro numera för det mesta — sig själfva nog.

Gabriel Henric Burmeister är född i Karlshamn 1886 
och har studerat sin konst dels i Stockholm, dels i Tysk
land och Frankrike. AXEL TALLBERG.

ANNA HAR FÖRMODLIGEN skrifvit 
om våra obetydliga reseäfventyr och 
de triviala ö.den som sedermera mött oss 

i detta främmande land. Dock är det 
egentligen människorna, som äro och 
bli mig främmande; landet är rätt vac
kert och därmed har jag som en älskare 
af det vackra i allmänhet snart gjort för
trolig bekantskap. Tufvan isynnerhet ligger 
rätt väl emellan ett par sjöar, af hvilka den 
ena isynnerhet är lyrisk, full af vikar och alle
handa digressioner, ett liitet pindariskt ode 
med klippor och löfskog i marginalen. Jag 
kan här hela sommaren när som helst fira 
Löfhyddones högtid, ty hvart jag vänder mig 
stå björk och al och bok och ek soim ett 
gladt närvarande för mina ögon : på 
längre afstånd är furuskogen, ett mörkt och 
allvarsamt tillkommande. Tvärs öfver 
sjön ser jag domkyrkan och grafvarna och 
evigheten : men mellain dem och mig och på 
vägen dit ligger hospitalet — en betydelse
full utsikt. Vägen mellan staden och hit går 
genom en park, som kanske finnes vackrare 
i Blekinge men för öfrigt ingenstädes i södra 
Sverige. Var endast god och kom hit och 
se om jag ljuger. Ack! den dagen skulle bli 
mig och de mina en glädjedag. Hur går det 
med Stockholmsresan? Jag hoppas den måste 
ske i nästa månad.

Om inrikes ärenderna vid Tufvan, deras 
fördelar och olägenheter gissar jag att min 
inrikesminister Anna lämnat och lämnar till
förlitliga och klassiska underrättelser. — — 

De enda hyggliga fruntimmer jag hittills 
sett i Småland äro de jag förde med mig 
frän Skåne — nämligen i porträtt. De hänga 
nu som husgudar öfver min soffa. Öfver dem 
befinner sig Goethe, en gammal fruntimmers-

En vändpunkt i Tegnérs lif.
Otryckta dokument och aktstycken.

För Idun af D:r Karl Stjernkrantz.

(Forts.)

vän som de flesta poeter, de må i öfrigt vara 
stora eller små. Han kom hel hit: men på 
väggen har han spruckit förmodligen af ar
tighet för att ej vara bättre än kamraterna. 
Bland mycket annat som jag här kommer 
att sakna jämförelsevis med Lund är isynner
het fruntimmersumgänge. Inga vackra rö
ster, inga vackra ansikten, inga vackra 
själar. Jag blir en eremit midt i den folk
rika ödemarken.

Jag hade ännu tusende saker att skrifva 
om, tusen anledningar till saknad att upprepa : 
ty när hjärtat börjar att utgjuta sig, flödar 
det som Nilens källor. — —

Tro inte, att jag är svår att skrifva till: 
jag misskänner aldrig hjärtats språk. Ju enk
lare det är, .ju bättre: guld behöfver ingen 
infattning. —

Varberg den ii juli 1826.
Sedan månadens början är jag här i Var

berg och insaltas som en sill i skärgården. 
Stället är tråkigt, badgästerna likaledes, tiden 
lång. Under sådana omständigheter tänker 
man med dubbel saknad på forna vänner 
och är glad att ett ögonblick kunna göra sig 
påmint hos dem. Bland vänner tänker jag 
först på de skånska och bland dessa först

på kusin, åtminstone då frågan är om frun
timmer. Jag har dessutom ett dyrbart, ett 
vänskapsfullt bref att tacka för utom så myc
ket annat. Tillåt mig därför att ännu en gång 
få föreställa mig att jag är på en af de gamla 
goda förmiddagsvisiterna, sitter i kusins soffa 
och pratar bort en mulen stund.

Livad Vexiö angår, så har jag därom föga 
annat att säga än hvad jag redan skrifvit 
till flera af mina bekanta. Jag finner det 
alldeles som jag väntat det och kan således 
ej klaga att jag blifvit narrad på mina för
hoppningar. Jag tänker att jag där skall finna 
mitt lif drägligt nog och detta är det högsta 
jag åtminstone kan begära af mänskliga lif- 
vet. De stora anspråkens tid är längesedan 
förbi och man vinner i allmänhet på att fordra 
litet. Bär man dessutom sin fiende inom sig 
i ett retligt lynne, så kan det vara likgiltigt 
hvarifrån retspetorna komma: de växa öfver- 
allt och hur man flyttar, flyttar man alltid 
till dem, nämligen innan man företar den 
långa flyttningen. Jag har dessutom varit myc
ket sysselsatt’ allt sen jag kom till Småland 
och föga haft tid att filosofera öfver min 
förändrade 'belägenhet. Mot ledsnad i vanlig 
och trivial bemärkelse har jag i allt tvenne 
bepröfvade läkemedel : gamla böcker och 
gamla minnen. —

På min hitresa passerade jag en del af 
stiftet, som jag förut ej -sett.. I öfrigt gjorde 
eller förnyade jag bekantskap med det af- 
lägsnaste prästerskapet, som bo i Vestbo sko
gar 'längs utmed halländska gränsen och så
lunda ‘med skäl kunna räknas till ecklesia
stikverket i Lappmarken, ehuru in
gen kollekt för dem uppbäres. Orten är myc
ket afsides och seder och lefnadssätt ganska 
patriarkaliska. Prästen gäller här ännu allt

Några äldre årgångar realiseras till betydligt 
nedsatta priser ocb erbjuda lör dem, som förut 
ej äga desamma, en billig, omväxlande och läro
rik lektyr. Mot Insändande af nedannlmnda be
lopp till Expadltlanon mf Man, S*cc\- 
hahn, erhålles inom Sverige portait Ht.

Idun IE92 ..........................................................  2: —
Idun 1893 (n:r 1 felas)..................................... 2: —
Idun 1895 (utan julnummer) ........................  2: —
Idun 1903 (med julnumret)............................ 4:—
Idun 1904 (med julnumret)............................ 5: —
Idun 1905 (med julnumret, n:r 28 felas)........ 5: —

Idun 1906 (utan julnummer, n:r S5 0. 52 felas) 5: 50
Idun 1907 (med julnumret)............................  0: —
Iduns julnummer 1884 ................................. 0:20
Iduns julnummer IS98 .................................... 0: 20
Iduns julnummer 1905 ....................................  0: 50
Barngarderoben 1905, komplett..................... 2: —
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och biskopen anses för åtminstone så god 
— som påfvem.

Trakten 'häromkring är den rysligaste jag 
sett, 'det är Svea Rikes sanddosa. Så långt 
man kan se icke ett trätd, icke en buske. — — 
Att vara full af vatten ä,r stridande mot 
min ambition. Det är som om en flicka kände 
sig hafvande af en snöping, det äjr som när 
fru r— dock det ä,r bäst att jag håller inne 
med mina liknelser : de kunde annars bli alt 
för träffande, allt för naturliga. För öfrigt 
lefver jag hä,r så godt jag kan. Staden har 
icke mindre än 3 trädgårdar, paradis plan
terade på rödsaind och hvardera nästan så 
stor 'som Jakobs kammare i tornet. Till alla 
dessa itair jag skaffat mig fritt tillträde. Dess
utom 'rider jag eller också vandrar i öknen. 
Jag hämtar mat från värdshuset och äter en
sam. För öfrigt dyrt, 8 à 9 R. B :co om da
gen. Det enda som här kostar ingenting är 
skrifsand, ty den blåser in genom både dörrar 
och fönster gratis. — — I dag kom gr-ef- 
vinnan Ugglas med man och syster. I deras 
sällskap lär äfvein vara Mathilda eller fru 
Montgomery. Vi få således sång och förmod
ligen mer — om vi vilja. — — Palm gratu
lerar jag till sin manhaftighet. Tänk om till
fälle gifves någon gång på profeten i öknen, på

Tegnér.

Tufvan den 11 dec. 1826.
Sedan juli månad, då jag resite från det 

bedröfliga och förtorkade Varberg, har jag 
dels varit sjuk till välförtjänt straff för min en
faldighet att vilja försöka något slags vatten
kur dels alltjämt fört en kringstrykande och 
orolig lefnad. I Stockholm satt jag dels i kom
mittén, dels till bords dagarna igenom (och 
af dessa sessioner voro (de sistnämnda nyt
tigast). Sedan jag ändtligen kommit hem, har 
jag för det mesta bott antingen i skoldammet 
eller i konsistorieoset. Under all denna tid har 
jag mångfaldiga gånger tänkt mig tillbaka till 
Lund i kusins glada och oförgätliga sällskap 
men tyvärr har det alltid stannat vid tanken 
och icke en gång kommit till ett bref.

Beträffande min Stockholmsresa så är föga 
märkvärdigt att berätta (därom). När jag sagt 
att under de 7 veckor jag var där, jag var 
på några och fyratio kalas, till större delen 
hos människor, som voro äfven så främmande 
för mig som jag för dem och hvilka följakt
ligen ej på något .sätt kunde intressera mig, 
så har jag med detsamma sagt det hufvud- 
sakligaste. Mat och komplimentier får jag i 
öfverflöd hvart jag kommer. Den förstnämnda 
är ofta skadlig för min mage och min själ 
vämjes vid de senare. Hvad kommitténs öfver- 
läggningar angår så kunna de icke intressera 
kusin. Jag föreslog väl att vi, skulle inkalla 
fruntimmer diäri emedan de bäst förstå hvad 
som. hörer till barnaskapet pien det blef icke 
antaget. Af Stiockholmsibekanta kan jag hälsa 
från flera. Vidare kan jag hälsa från Hag
berg. Han är .sig lik : from och god och 
hjärtlig. Men i kommittén spelte han en svag 
ro-l och uppbar endast släpet åt Wallin. Med 
Wallin själf såsom principal .stämde jag ej 
väl öfv-er-ens; icke därföre att vi se nästan 
allting -olika (ty jag vet ingen med hviiken 
j.ag i allt hufvudisakligt tänker så olika som 
med Geij-er man oc,kså ingen s-om jag detta 
oaktadt mer både värderar och älskar) utan 
därföre, att han saknar, så dalkarl han affek
terar att vara, all slags öppenhet -och fran
chise -och tvingar mig som är -ett fromt barn 
att mot min vilja förakta den jag gärna ville 
icke blott beundra utan äfven älska.

(Forts.)
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rVE KORA TIO N EN i 
Björnstjerne Björn

sons lustspel “När det 
unga vinet blommar“ 
visar ett leende norskt 
landskap med sommar
gröna åsar och vajande 
hängbjörkar, som skicka 
sitt sus och sin doft in 
mot den Arvikska landt- 
gården. Och sådant 
landskapet är sådant är 
lustspelet: fullt af sol 
och sommarsus, af ung
domsyra, lek och gnabb 
och däremellan allvars- 
skuggande stråk, när 
solen gömmer sig bakom 
ett förbidragande moln.
Det är ett egendomligt 
arbete detta den 78-årige 
diktarens sista lustspel, egendomligt därför att det 
speglar kampen i ett skaldetemperament mellan ännu 
bevarad ungdomsstyrka och isgrå ålderdom. Och det 
sällsammaste af allt är att ungdomskraften afgår med 
segern, lämnande åskådaren intrycket af en hjärtats och 
intellektets glöd, som ända till slutet ger ifrån sig tän
dande gnistor.

Det utförande, som kommer stycket till del på Dra
matiska teatern, är hvad beträffar de båda hufvuperso- 
nerna, makarne Arvik, af hög konstnärlig rang. Hr 
Emil Hillberg står fullt i jämnbredd med diktarens 
intentioner, hvadan Arvik, den blide ironikern, som i 
tysthet lider allt, som hans oförstående hustru och 
barn låta honom genomgå, i konstnärens hand blifvit 
en gestalt full af lif och sanning. En lika sann och 
af fin detaljkaraktäristik smyckad framställning ger fru 
Gerda Lundequist som fru Arvik. Det unga blom
mande vinets representanter — döttrarna Helena, Marna 
och Bertha, respektive fru El sa Christiern sson samt 
fröknarna Olga Andersson och Tyra Zander holm 
(Se vinjetten här ofvan I) — borde däremot ha haft mera 
omedelbarhet i sitt uppträdande och intet skattat så myc
ket åt det numera utslitna knepet att mellan hvarje replik 
tala ögonspråk med parkettpubliken. Fru Christiernsson 
var i det fallet den mångordigaste, och ej nog där
med : spelet skämdes af en tillgjord naivitet, som 
illa klädde den unga flickgestalt, hviiken lefver så skär 
och vårfrisk i de Björnsonska replikerna. Prosten Hall 
återges af hr Palme, som dock ej kommer den erotiske 
prästmannen riktigt inpå lifvet. Men i sin helhet har 
spelet ändå så mycken vigor, att det liffulla stycket 
med sin fylliga humor och sin varma ton gör ett sent 
förgätet intryck.

Hos oss är den moderna litterära födan öfvervä- 
gande vegetarisk. Den är lätt, behaglig, litet tunn i 
smaken, när den inte duperar med starka kryddor, 
hvilkas näringsvärde man dock hastigt nog finner vara 
en stilla humbug. Hvad vår litteratur från senaste 
decenniet saknar är saftigt humör, frodighet i fantasien, 
djup i färgen. När därför en så pass egenartad dik- 
targestalt som den lille svartmuskige norrländingen Lud
vig Nordström plötsligt dyker upp i den svenska bok

världen och öfverraskar 
med ett helt galleri af 
drastiska och originella 
figurer, hvilkas humor 
har en starkare musku
latur än den vi daglig
dags äro vana vid och 
hvilkas lif rör sig i andra 
fåror än de vedertagna, 
blir publiken naturligtvis 
gladt öfverraskad och 
tar emot författaren med 
öppna armar, väl vetande 
att sådana berättare icke 
växa på träd.

Men framgången eldar 
under äregirigheten och 
en vacker dag får novel
listen infallet att bli 
dramaturg, skrifver i det 
syftet en pjäs med folk

ligt motiv, som blir spelad på vår stora talscen på 
Blasieholmen.

Ybeck, den filosofiske bagargesällen, är som figur 
ett fynd. Också har författarens humoristiska skildrar- 
konst här gifvit något af sitt bästa. Det står verk- 
lighetsluft kring denne filosof vid bakugnen, hvars 
benägenhet för sprit och kvinnor gjort honom till 
den smått ironiske svärmare och lifsbejakare han är. 
Äfven pigan Ida med sin vilda skönhet och sina planer 
på att genom gifte med bagaränkans anskrämlige son 
komma åt bageriet har trovärdiga drag och är duktigt 
tecknad. Sonen Viktor har, som sagdt, blifvit illa åt
gången af sin skapares hand, och bagaränkan, som 
bara lefver för sin kärlek till Ybeck, delar med alla 
kära den bittra lotten att gå omkring och vara tråkig. 
Ett par karaktäristiska gumtyper fullborda styckets 
figurgalleri, som i sin helhet måste betecknas som 
ypperligt och fritt från all teaterschablon.

Men kompositionen och den dramatiska handlings- 
utvecklingen ha däremot hlifvit föga tillgodosedda. 
“Ybeck“ verkar som en dialogiserad novell med många 
ord och ringa hand ing, har en förkrossande longör i 
andra akten och saknar för öfrigt verkliga rörelsemo
ment samt den händelsekedjans spänning, utan hviiken 
ett sceniskt stycke aldrig vinner bärkraft. Men för
fattaren har själf förklarat stycket som en första an
sats, ett experiment, samt ställt i utsikt, att när han 
härnäst kommer att tala från scenen, det skall bli med 
säkrare målföre. Och vi tro honom — ty förutsätt
ningarna finnas.

Ybeck hade i hr S vennberg en framställare, 
hviiken väl tillvaratog bagargesällens alla karaktäristika, 
och fru Brunius som den svarta pigskönheten läm
nade ingen i tvifvel om sitt väsens art och sitt blods 
lystnad. Sonen Viktors ynkliga skepnad gafs med all 
nödig illusion af hr Brunius och småstadens båda 
gumoriginal spelades med drastisk färgläggning af fruarna 
Byström och Seelig-Sa ndb erg. Fru Fahlman 
har som scenartist alltid varit van att röra sig i salongen, 
hvarför köket och hon nu hade svårt att förlikas.

Vasateatern har bjudit på en roande fransk fars 
“Firman Théodore & C:o“, där fru Winnerstrand,

• Uppgii lifvidd (under armame), midjevidd och kjol
längd erhåller Ni till Eder figur

! fullt tillförlitliga, moderna och eleganta

Pappersmönster.
Erhållas omgående till nedanstående pris inom Sverige: Bluslif 40 öre, 
Kjolmönster utan släp 50 öre, Prinsessklädning 75 öre, Reformdräkt 
75 öre, Barndräktmönster 50 öre, Kragmönster (Pellerin) 50 öre, 

Kappmönster 60 öre, Nationaldräktmönster 1 kr.
Mönster kunna äfven beställas efter andra än våra modeller. Beställ
ning skall då åtföljas af den modell som Önskas. Priset är då 

dubbelt mot det vanliga.

Expedieras portofritt inom Sverige om rekvisition 
åtföljd af likvid insändes till

Mästersamuelsgatan 43, Stockholm,maotoxogui upiay » tcut »tuviuiujiu,

Iduns Mönsferafd
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hvars fägring blommar rikare 
för hvarje ny roll, var oemot
ståndlig både ur spelets och 
apparitionens synpunkt. På 
Oscarsteatern ringa “Corne- 
villes klockor“, sedan sam
me komponists sista mu
sikaliska produkt “Mahomets 
paradis“ sökt fånga publiken 
med sköna houris, hvilka onek
ligen voro vackra, men tråkiga, 
liksom operetten i sin helhet 
led af textlig ingifvelsefattig- 
dom. Musiken var däremot af 
ett visst värde och utförandet 
godt.

Från landsorten är att inre
gistrera ett par premiärer af 
mindre vanligt intresse. Den 
ena har ägt rum i Östersund 
och bestod af ett svenskt ori
ginalskådespel “Olof Rahm“, 
hvars författare är den norr
ländske skalden Janrik Bromé, 
som med detta historiska skåde
spel, till hvilket handlingen är 
hämtad från det lilla kriget 
mellan danskar och svenskar 
i Jämtland 1677—78, visat sig 
som en talangfull scenisk dik
tare. Skådespelets hufvud- 
person är kyrkoherden i Ra- 
gunda Olof Rahm, hvilken för 
konspiration mot svenskarne 
domes till döden. Utförandet, 
af Knut Lindroths sällskap, 
lär enligt platstidningarna tia 
varit berömvärdt. Den andra 
premiären har varit Goethes

“Torquato Tasso“, hvilken med 
stor framgång gifvits på Upp
sala teater.

En teaterbild af originell art 
möter våra läsare i den fågellik- 
nande gestalten här bredvid. 
Den framställer fasanhönan i 
Rostands mångomtalade stycke 
“Chantecler“, hvilket i dessa 
dagar skall ha sin länge och 
med spänning motsedda premiär 
i Paris. Rostand, “Cyrano de 
Bergeracs“ diktare, har här 
valt att framställa människorna 
i fågelgestalter för att diktar- 
fantasien så mycket friare skall 
kunna tumla om med männi
skohjärtats tusen känsloskift- 
ningar. —

På musiklifvets firmament har 
lyst en praktfull stjärna: B r y s- 
selstråkkvartetten, hvars 
tre konsertaftnar skänkt oss 
starka skönhetsintryck från 
Beethovens, Mozarts, Schuberts 
och Schumanns tonriken. Vidare 
har Gustaf Vasakyrkans orga
nist hr Otto Olsson gifvit 
en förträfflig orgelkonsert och 
en italiensk violinist Emilio 
Colombo låtit höra sig i K. 
F. U. K:s lokal i stycken af 
Tartini, Vieuxtemps, Tschai- 
kovsky m. fl. Han förfogade 
öfver stor teknisk skicklighet 
men föredraget var ej fritt från 
en viss banal söthet.

Ariel.

1.' Ur Ludvig Nordströms komedi Ybeck på Svenska teatern. Scen ur l:a akten. Från vänster: Viktor (hr Brunius), Ybeck (hr Svennberg), bagargesällerna vid bordet 
(hrr Kåge, Ranft och Hanson), Ida (fru Brunius), Sara Thun (fru Fahlman). Ateljé Jæger foto. 2. Madame Simone som Fasanhönan i Edm. Rostands nya skådespel 
"Chantecler". 3. Janrik Bromés skådespel Olof Rahm på Östersunds teater. Scen ur 4:e akten. Fru Karin (fru Siri Hård af Segerstad) kommer till Rödösundet med 
benådningsbref för sin man Olof Rahm. Ch. Granbom foto. 4. Goethes “Torquato Tasso“ på Uppsala teater. Från vänster: Antonio Montecatino, statssekr. (Gustaf 
Nilsson), Leonora Sauvitale, grefvinna af Scandiano (Hermine Bergvall), Torquato Tasso (Mauritz Stiller), Leonora af Erte, hertigens syster (Heidel Bjursten), Alphons II,

hertig af Ferrara (Sven Thornblad). Olof Östling foto.
— 75 —



TILL FRUKOST
hvarje dag bör Ni äta

HAFREBRYN HAFREMJÖL
och Ni grundlägger därmed Eder 
hälsa.
Specialegenskaper: G-enom den gul- 
aktiga, mineralrika proteinhinnan : 
närande, dryga, fin smak. — 
Tillverkas under läkarekontroll. —

KÖKSALMANACK

Redigerad af
Elisabeth Östman.

Inneh. af Elisabeth östmans Husmo
derskurs i Stockholm. 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 
VECKAN 6—12 FEBR. 1910.

SÖNDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
tomat biff ; mjölk; kaffe eller te med 
Sultan-cake. M i d-d a g : Kejsarsoppa ; 
kokt piggvar med holländsk sås ; stekt 
orre med brynt potatis och salader; 
apelsin med blanc-manger.

MÅNDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
hafregrynsgröt med mjölk; äggröra'med 
hackad rökt sill; kaffe eller te. Mid
dag: Dillkött på får med potatis; 
nyponsoppa med vispad grädde och 
skorpor.

TISDAG. Frukost: Smörgåsbord, 
linskotletter med brynt potatis; mjölk; 
kaffe eller te. Middag: Kokt torsk 
med senapssås och potatis ; risgryns- 
pudding med sylt.

ONSDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
stekt risgrynspudding (rester från tis
dag) med lingon; mjölk; kaffe eller 
te. Middag: Boeuf à la mode med 
ärter och potatis ; äppelkompott med 
grädde.

TORSDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
uppvärmd stek (rester från onsdag) 
med makaroner och ansjovis; mjölk; 
kaffe eller te. Middag: Vegeta- 
riansk rotpuré ; falsk fiskfärs med 
sås; pösmunkar med sylt.

FREDAG. Frukost: smörgåsbord ; 
hafremjölsvälling; ägg; stekt sill med 
potatis; kaffe eller te. Middag: 
Köttjärpe med ärter; rabarberkräm med 
mjölk.

LÖRDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
uppstekt köttjärpe med brynt potatis; 
mjölk ; kaffe eller te. Middag: Blod
pudding med skiradt smör; saftsoppa 
med skorpor.

RECEPT :
Tomatbiff (f. 6 pers.)- 8 stora 

tomater, V* tsk. hvitpeppar, 1 tsk. salt, 
1 ägg, V2 kkp. fint stötta skorpor, 3 
msk. smör (60 gr.), 2 portug- lökar.

Beredning: Tomaterna sköljas, 
torkas, skäras i skifvor. Tomatskif- 
vorna kryddas och doppas i det uppvis
pade ägget samt vändas i de stötta 
skorporna. Löken skalas och skäres i 
tunna skifvor. Hälften af smöret bry- 
nes i en tack järnspanna, tomatskifvor- 
na iläggas och stekas vackert bruna 
och uppläggas på ett varmt serverings
fat. Löken brynes i resten af smöret 
och därmed garneras biffarna. De ser
veras med stekt potatis.

Apelsin med blanc-manger 
(f. 6 pers.)- 5 apelsiner, 50 gr. strö
socker, 1 kkp. jordgubbs- eller körs
bärssylt, 1 hg. biskvier.

Blanc-manger: 4 del. tjock
grädde, 1 msk. vaniljsocker, 3 blad ge
latin, 2 msk. hett vatten.

Beredning: Apelsinerna skalas, 
skäras i skifvor och kärnor borttagas 
noga. Apelsinskifvorna läggas i en ge
léskål, hvarftals med sockret, sylt och 
biskvier.

Till blanc-mangem vispas grädden 
till hårdt skum och af smakas med

vanilj sockret. Gelatinet sköljes i kallt 
vatten och upplöses i det varma vatt
net, får afsvalna och nedröres sedan 
försiktigt i gräddskummet. Blanc-man- 
gern hålles därefter öfver apelsinerna 
i geléskålen och garneras sedan den 
stelnat med sylt och biskvier.

Nyponsoppa (f. 6 pers.). V2 lit. 
nypon, 3 lit, vatten, IV2 kkp. kross
socker, 2 msk. potatismjöl, 2 hg. ka
trinplommon, 20 gr. sötmandel.

Beredning: Nyponen sköljas väl, 
de påsättas i kallt vatten och få koka 
mjuka, omkr. 2 tim. under det soppan 
då och då får en kraftig vispning, för 
att nyponen skola gå sönder. De pas
seras, sockret tillsättes och soppan 
får kol^a upp samt afredes med pota
tismjölet, utrördt med litet kallt vat
ten. Soppan får därefter ett godt upp
kok, skummas och afsmakas.

Den serveras med de kokta katrin
plommonen, den skållade och i långa 
strimlor skurna mandeln, samt vispad 
grädde.

Kokt torsk (f. 6 pers.)- IV2 kg. 
torsk, 3 msk. salt, 3 tsk. ättika, 3 
lit. vatten.

Beredning: Torsken är bäst från 
sept, till mars. Buken uppskäres, in- 
älfvorna urtagas och lefvern och rom
men tillvaratagas och kokas tillsam
mans med fisken. Gallblåsan borttages 
noga. Torsken skrapas från stjärten 
uppåt, sköljes mycket väl och torkas 
med en fiskhandduk. Två à tre skåror 
göras i skinnet på hvarje sida, så att 
fisken ej spricker under kokningen. 
Den ingnides med IV2 msk. af saltet 
samt hälften af ättikan och får ligga 
ett par timmar innan den kokas. Fi
sken påsättes i ljumt vatten tillsatt 
med resten af saltet och ättikan ' och 
får koka sakta med öppet lock för 
att ej falla sönder. Den upplägges ge
nast den är färdig på ett fat med fisk
sil och garneras med lefvern och rom
men skuren i skifvor samt med potatis 
och persilja.

Kokt torsk serveras med senaps-, 
hummer- eller kräftsås eller ock med 
smält smör och hackade ägg.

Risgrynspudding I (för 6 
pers.). 2 kkp- risgryn, 21f2 lit. mjölk,
2 msk. kallt smör (40 gr.), 3 ägg, 
4 msk. socker, 1 tsk. salt, 10 bitter
mandlar, 1 kkp. vanliga russin.

Till formen: V2 msk. smör (10 
gr.), 2 msk. stötta skorpor-

Beredning: Grynen skållas i ko
kande vatten, påsättas i den kokande 
mjölken och l'å under rörning koka om
kring 2 tim. eller tills grynen äro 
mjuka. Gröten upphäiles och det kalla 
smöret tillsättes genast. När gröten 
kallnat, iröras äggulorna, en i sänder, 
sockret, saltet, den alt orkade, rifna 
mandeln och de förvällda samt ur- 
kärnade russinen. Sist nedskäras de 
till hårdt skum slagna ägghvitorna. 
Massan hälles i smord och brödbeströdd 
form och gräddas i ugn i ordinär ugns- 
värme omkr. s/4 tim. Puddingen serve
ras med saftsås eller sylt.

Boeuf åla mode (f. 6 pers.)-
3 kg. innanlår eller fransyska, 2 hg. 
späck, IV2 msk. salt, V2 tsk. stött 
hvitpeppar, 3 msk. smör (60 gr.), 1 
kg. kalflägg, IV2 Ht. svag buljong eller 
vatten, 6 kryddpepparkorn, 2 nejlikor, 
1 portugisisk lök, 3 morötter, 2 del. 
franskt vin, 1 del. konjak.

Sås: 2 msk. smör (40 gr.), 4 msk- 
mjöl, köttsky, 1 tsk. soja.

Till garnering: 5 stora glase
rade portugisiska lökar.

Beredning: Köttet som bör hafva 
hängt omkr. 6 dagar, bultas väl och 
tvättas med en duk doppad i. hett 
vatten. Späcket skäres i strimlor 
hvilka doppas i en blandning af peppar 
och salt och härmed späckas steken 
med en spetsig knif i täta, jämna 
rader, hvarefter steken ombindes med 
snöre.

Smöret brynes i en stekgryta, steken 
nedlägges däri och brynes vackert på 
alla sidor, hvarefter den kokande bul
jongen jämte vinet och konjaken spä
des på. Den tvättade kalfläggen iläg- 
ges, jämte kryddorna, den ansade löken 
samt morötterna och köttet få sakta 
steka med tätt slutet Iock omkr. 4 
tim. Det vändes ett par gånger under 
stekningen. Köttskyn silas och skum
mas, smör - och mjöl sammanfräsas, 
köttskyn påspädes litet i sänder under

Efter nu afslutad inventering
pågår till och med Lördagen den 5 Februari 

i vår försäljningslokal

18 REGERINGSGATAN

Realisationen
af största delen där befintliga lagret

BARNKLÄDER
jämte

Ett parti TYGER.
Försäljningen, sker endast mot kontant betalning.
Order till landsorten expedieras endast mot efterkraf.
— Priserna äro bestämda samt å alla plagg utsatta-

M. BENDIX’ A.-B.
18 Regeringsgatan 18.

OBS.! Realisationen pågår endast i vår försäljningslokal
18 Regeringsgatan.

Öppet kl. 9 f. m.—5 e. m.

ANNONSER skola vara inlämnade till 
” Expeditionen senast fredag för att 
kunna införas i följande veckas num
mer.

LEDIGA PLATSER
LÄRARINNA undervisningsvan, intres
serad af barn och sitt kall, önskas 
instundande vårtermin för tvenne barn. 
Svar med foto., ref. och löneanspråk 
till »A. L—m», Värmlands Björneborg.
BÄTTRE flicka, kunnig i enklare mat
lagning, bakning och alla i ett hem 
förekommande göromål, erhåller plats 
i tjänstemannahem, där ej jungfru fin
nes. Anses som familjemedlem. Svar 
med foto. och löneanspråk sändes un
der adress »Tjänsteman», Katrineholm.
EN kokerska, 25—30 år, får plats 1
mars i det natursköna Bergslagen, i 
familj om 4 pers. Hon måste vara 
fullt kompetent i finare och enklare 
matlagning, bakning, syltning och saft- 
ning. Framför allt pålitlig, snäll och 
hafva en bra karaktär, samt fordras 
bästa betyg och ref. Svar till »Bra 
plats», Iduns exp., Stockholm.
BILDAD, ordentlig flicka, kunnig i
såväl finare som enklare matlagn., er
håller plats i 2 pers. hush. Sökande 
bör äga ett jämnt och godt humör. 
Jungfru finnes. Svar åtföljdt af foto. 
lönepret. till »Huslig 1910», Helsing- 
borg p. r. inom 8 dagar-
EN snäll, anspråkslös, bättre flicka,
so,m vill åtaga sig att med moderns 
tillhjälp passa ett spädt barn, samt 
för öfrigt hafva någon uppsikt öfver 
de andra barnen, erhåller bra plats i 
direktörsfamilj den 1 april, på mycket 
vacker, hälsosam plats på landet. In
gen anmäle sig som ej har lust och 
håg för barn, äfven sinne för ordning 
samt lust för att göra nytta för sig. 
Rek. och löneanspråk sändes under 
adress »E. H.», Tyringe-
ÄMBETSMANNAFAMILJ på 3 pers.
önskar en bildad, snäll och verkligt 
duglig flicka, kunnig _ i matlagning, 
bakning och öfriga husliga sysslor att 
utan jungfru under husmoders ledning 
sköta hemmet. Tillträde genast. Svar 
med lönevillkor, rekom. och foto. 
till »Godt hem», Eksjö p. r.
HUSHÅLLöFRÖKEN, ra.sk och dug
lig, väl kannig i matlagn., sömnad och 
inom hemmet förekommande göromål, 
erhåller god plats i familj i Sthlm. 
Svar med betyg och foto. märkt »På- 
litlig hjälp», Iduns exp.
I liflig trakt, Västergötland, i godt
hem, får bildad flicka kunnig i matl., 
bakn. plats i febr. Medlem af fam- 
Jungfru finnes. Nya Inack.-Byr-, Brun- 
kebergsg. 3 B, Sthlm.
EN frisk och bamkär äldre barnskö
terska sökes till en verkmästarefam. 
vid fabrikssamhälle i mellersta Norr
land. Reflekterande torde insända svar 
till »Barnavård», under adr. S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm f. v. b-
FLICKA, enkel, barnkär, får plats ge
nast att undervisa 2:ne flickor, 9 och 
12 år, i vanliga skolämnen, tyska, mu
sik och handarb. Svar helst med foto. 
»K. M.», Munkedal-
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flitig rörning och såsén får koka 10 
min. hvarefter den afsmakas med sojan. 
Steken skäres i tunna skifvor, beg ju
tes med litet af säsen och garneras 
med de sönderskurna morötterna och 
de glaserade lökarna samt serveras med 
pickels eller pressgurka.

Falsk fiskfärs (f. 6 ’pers.)- 120 
gr. smör, 8 del. gräddmjölk, 120 gr- 
hvetemjöl, 8 ägg, salt, hvitpeppar, 
socker.

Till formen: 1/2 msk. smör (10 
gr.), 2 msk. stötta skorpor-

Beredning: Smör och mjölk få 
koka upp, mjölet iröres varsamt, under 
full kokning, och smeten får koka, 
tills den släpper pannan, hvarefter den 
slås upp i ett fat att kallna. Då 
iröras 4 hela ägg och 4 gulor,. ett i 
sänder, och färsen afsmakas väl med 
kryddorna. Sist nedskäras de återstå
ende 4 ägghvitorna, slagna till hårdt 
skum, och massan hälles i en smord 
och brödbeströdd form med lock och 
gräddas i vattenbad i ugn eller ofvanpå 
spisen IV2 tim.

Den serveras med hummer- eller 
kräftsås.

Pösmunkar (f. 6 pers.)- 90 gr. 
smör, 2V2 del. vatten, 20 gr. socker, 
210 gr. hvetemjöl, 6 ägg.

Till pannan: 2 msk. smör.
Beredning: Smör, vatten och soc

ker kokas upp, mjölet ivispas och 
smeten får koka, tills den släpper 
pannan. Pannan aflyftas och 1 äggula 
iröres genast, när smeten afsvalnat 
de öfriga äggulorna, och när den är kall 
de till hårdt skum slagna ägghvitorna. 
En munkpanna upphettas långsamt och 
penslas med smör. Till hvarje munk 
tages 1 tsk. af smeten. De gräddas 
ofvanpå spisen och vändas med eir gaf
fel, när de äro bruna på undre sidan. 
De beströs med socker genast de äro 
färdiga. Serveras med sylt eller kom
pott.

Anm. Pösmunkarna kunna äfven ko
kas i flottyr.

SPRÅKLÄRARINNA. Yid Tranås 4-kl. 
högre folkskola är till följd av _ nuva
rande inneh. sjukdom plats ledig för 
lärarinna med tjänstgöringsskyldighet i 
tyska, engelska och franska. Lön efter 
kompetens, minst 125 kr. pr läsmånad. 
Ansökn. t. o- m. 5 febr. Tillträdes 
snarast möjligt.F öreståndaren.
EN husa vid 20 års ålder får plats
1 mars i det natursköna Bergslagen 
i familj om 4 pers. Hon måste vara 
duglig i servering, dukning, städning 
tvätt och strykning. Framför allt på
litlig, snäll och hafva en god karak
tär. Bästa betyg och ref. fodras- Vän
ligt bemötande kan påräknas. Svar 
till »Bra plats», Iduns exp,, Sthlm.
TVÅ ungherrar önska en flicka, kunnig 
i matlagning och villig hushålla för 
dem och att ensam sköta det hela. 
Linoleumsmattor, vattenledning och 
elektrisk ljus finnes. Relationer for
dras. Svar med uppgift om ålder ocb 
löneanspråk jämte foto. insändas innan 
den 15 febr. till »P. R- 1910», Troll- 
hättan.
PLATS finnes ledig den 1 :ste mars
i familj på landet (två barn 7 
och 4 år) för barnkär äldre flicka af 
god familj. Den sökande bör vara 
van vid barn, kunnig i matlagning och 
sömnad samt villig deltaga i allt som 
förekommer inom ett hem. Tvänne tjä
nare finnes. Löneanspråk, rek. och 
foto. sändes till Qvantenburg, Erik- 
stad.
ELEMENTARBILDAD. musikalisk barn
fröken, ej under 25 år, från godt hem 
önskas till 1 :sta mars för tre barn 12 
—9—Q å,r. Frisk, barnkär, plikttrogen 
med förmåga och intresse att handleda 
barn. God lön, familjemedlem. Goda 
rekom. och ref. fordras som torde 
jämte foto. insändas till »G. B—n», 
Iduns exp. 

Sjuksköterske-
befattningen vid Statens sjukstuga i 
Trollhättan är till ansökan ledig. Kom
petensvillkor: god utbildning, kirurgisk 
praktik samt förmåga att (med bi
träde) sköta mathållningen. Platsen 
skall tillträdas senast den l:sta april 
i år. Lön omkring 500 kronor pr år.

Ansökan med uppgift om ålder, ut
bildning och löneanspråk samt åtföljd 
af betygsafskrifter och foto. skall se
nast den 15 febr. 1910 kl. 12 på da
gen linsändas till doktor O. Dalsjö, 
Trollhättan, som äfven lämnar önskade 
upplysningar angående befattningen.
Kungl. Trollhätte kanal- o vattenverk

Förmånlig, bekväm
framtidsplats att förestå bildadt,. obero
ende ungkarlsnem, erhåller huslig, bil
dad flicka af bättre familj och _ yttre. 
Endast svar åtföljda af foto. till »25 
—33», under .adr. S. Gumælii An
nonsbyrå, Sthlm, f. v. b-intill 15 mars.

Barnfröhen,
ej under 25 år, fullt kunnig att sköta 
och tillse tre barn, 3, 4 och 6 år, 
får omedelbart förmånlig anställning. 
Sökande bör vara skicklig i sömnad 
och finare handarbete. Svar till »Plikt
trogen», Gefle p. r.


