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F R U ANNA LAMBERG. 

A TT VÅRA svenska officerare erbjudas an
ställning uti exotiska arméer för att in

viga serber, kongonegrer och chilener uti den 
moderna exercisens genesis, detta är inte just 
ovanligt. Att våra ingeniörer lockas bort för 
att bygga kaliforniska järnvägsbankar eller upp
göra kostnadsförslag till birmanska brobyggna
der, sådant hör närapå till regeln. Men att 
ett främmande kulturland — och till på köpet 
det gamla engelskkära England — tager svensk 
kvinnlig fackkunskap i anspråk för en af sina 
mest nationella institutioner, detta måste be
tecknas såsom något enastående märkligt. 

Då fru Lamberg i juli innevarande år ut
nämndes till bibliotekarie vid Bedford College of 
Women vid Londons universitet, var detta ett 
obetingadt erkännande af öfverlägsenheten af 
den kvinnliga vetenskapliga bildningen vid vårt 
äldsta universitet och det höga anseende, som 
vårt undervisningssystem åtnjuter i utlandet. 

Född i Kalmar 1877, har fru Lamberg upp
växt och fostrats uti ett förmöget hem, där 
alla hennes anlag kunde tillvaratagas, och där 
hon i hvarje afseende haft tillfälle till en all
sidig utveckling. År 1896 kom hon till Upp
sala, en lång och glad och vetgirig studentska, 

lärde sig snart att med lif och själ älska sta
den, studierna, kamratkretsen, pluggade mo
derna språk, spelade tennis och dansade på 
nationsbalerna. Filosofie kandidat våren 1899, 
utnämndes hon hösten samma år till e. o. 
biblioteksamanuens vid Carolina Rediviva, en 
befattning, som ingen svensk kvinna före henne 
beklädt. 

Ar 1902 lämnade hon Uppsala och har se
dan dess vistats mycket i England, liksom hon 
äfven före denna tid gjort flere resor dit. Med 
hvarje gång hon korsade Nordsjön, blef af-
ståndet kortare, och slutligen lärde hon sig 
att betrakta London, den gamla, rökiga, brå
kiga, dimmiga, tutande, slamrande, förtjusande 
stenöknen såsom sitt andra fosterland. Hon, 
som en gång i Uppsala såg "det rätta hem
met" och som väl ännu skådar tillbaka på den 
vårminnesdränkta staden såsom den vackraste 
tilläggsplatsen uti Hågkomsternas stilla vik, 
hon har nu blifvit en af krafterna vid Londons 
universitet, vårdarinna af Bedford Colleges 
bokskatter. 

Detta Englands första kvinnliga universitet 
grundlades 1849, och trettio år senare, då Lon
dons universitet öppnade sina examina för kvin
nor, ordnades undervisningen till förberedelse 
för dess olika dégrees, B. A. och B. Sc. och 
M. A. och allt hvad de nu heta. Efter reor-
ganisationen af University of London har Bed
ford College blifvit en af dess inkorporerade 
"schools". Bland dess första studenter märkas 
Barbara Leigh Smith och George Eliot. Det 
äger såväl humanistisk som naturvetenskaplig 
sektion. 

Sedermera ha äfven andra kvinnliga univer
sitet öppnats, af hvilka de förnämsta äro Lady 
Margarets Hall och Somerville Hall i Oxford 
samt Girton och Newnham i Cambridge. 

Fru Lamberg är ock Honorary Secretary för 
Sverige i Society of Women Journalists samt 
är naturligtvis verkligen litterärt intresserad. 
Ett bevis på detta intresse har hon i dagarna 
gifvit oss genom sin öfversättning af Oscar 
Wildes De profundis, hvarom vidare på annat 
ställe i dagens nummer. 

Det är inte endast en heder för Sverige, att 
en af dess döttrar blifvit beklädd med denna 
ansvarsfulla och maktpåliggande post vid Bed
ford College, utan det är äfven af den allra 
påtagligaste fördel för oss att hafva en af de 
våra placerad därute i en framskjuten ställ
ning, att hafva en röst med i laget, som kan 
skingra den okunnighet och justera de miss
uppfattningar om vårt land och vårt folk, hvilka 
oftast annars lämnas obeaktade och förbisedda. 

Hon hör till dem, som på främmande botten 
gjort gamla Sverige heder och ära såsom det 
varit få andra svenska kvinnor beskärdt, en af 
dem, hvilkas inflytande blir beståndande långt 
sedan applådsalvorna förtonat efter alla dessa 
mera eller mindre nordiska näktergalar, hvilka 
drillat i skuggan af Jenny Lind! 

MARI Mim. 

HÖST I LUFTEN. 

SE UPP i rymden! Ur ditt unga bröst 

en suck jag stiga hör: o, det är höst! 

Ja, sommarn, sommarn dör i detta nu — 

den bleknar, hvirflar bort som jag och du. 

Se upp i rymden: genom klarblå våg 

mot södern styr i fylking vildgäsståg. 

Men innan dess, förr'n solen tagit slut, 

och blomstren lekt det sista paret ut — 

i vin, som flammar, tömma du och jag 

det spröda glaset ut i djupa drag; 

för solskenslycka bland de nakna skär, 

för haf, som speglar stjärneblossens här — 

för nordens sommar, liksom lyckan kort, 

när den på vingar bärs i natten bort. 

DANIEL FALLSTRÖM. 

HEMMET OCH SKOLAN. 

H ÖSTEN ÄR INNE, sommarhemmen stå 
öfvergifna, och man börjar åter komma 

in i arbetstakten och vintervanorna. Barnen 
ha börjat sin skolgång, och det är kanske ej 
utan, att far och mor känna detta som en lätt
nad. "Nu är det skolan, som tagit dem om 
hand, nu blir alltså mitt ansvar afsevärdt min
dre!" Så tänker nog mången och slår sig till 
ro därmed. Men så enkelt är det dock icke. 
Man har ock, särskildt inom skolvärlden, in
sett, att ett samarbete mellan hem och skola 
måste komma till stånd, och en frukt häraf äro 
de s. k. föräldramöten, som hufvudstadens 
(kanske ock några af landsortens) skolor an
ordnat. 

Men samarbetet får dock ej stanna vid dessa 
sällan återkommande konferenser mellan hem
mets och skolans målsmän, vid hvilka gifvet-
vis frågor af mera generell natur afhandlas; 
den växelverkan, som här måste äga rum, bör 
vara så innerlig, så hel, att den i själfva ver
ket ständigt pågår och ej rum lämnas för miss
förstånd eller försummelser å någondera sidan. 

Förhållandena mellan hemmet och skolan 
äro emellertid ej synnerligen invecklade, utan 
kunna sägas koncentrera sig kring två satser: 
hvardera parten måste bibehålla sin auktoritet 
och bära aktning för andras auktoritet. 
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Kanske behöfver man nästan aldrig beskylla 
skolan för att begå det felet att tillspillogifva 
sin myndighet. Icke' händer det väl någonsin, 
att felsteg, begångna inom skolan eller sam
manhörande med skolarbetet, icke äfven af 
skolans föreståndare rättas och bestraffas. Men 
denna skolans rätt får ej anses upphäfva för
äldrarnas myndighet, så att dessa kasta all 
omsorg om barnens uppfostran på skolan och 
själfva nöja sig med tanken: "I skolan få de 
stackars barnen tillräcklig eftersyn och till
rättavisning; under loftimmarna skola de väl 
ändå ha sin frihet." Följden häraf blir kanske 
ofta nog den, att barnen, när de väl sluppit 
ur skoltvånget, hitta på hvarjehanda fula och 
elaka streck; någon blir vittne därtill och an
ser sig af sitt samvete förpliktad att anmäla 
saken för vederbörande samt vänder sig för
denskull till skolan med sina klagomål. Rätt 
forum vore väl i sådant fall hemmet. Nog 
vore det väl äfven lämpligt och godt, om bar
nen finge känna, icke att skolan alltid är den, 
som kommer med förmaningar, rättelser och 
bestraffningar, då hemmet däremot aldrig gör 
det, utan att samtliga dessa uppfostringsmedel 
tillhöra båda med full rätt och lika skyldig
het. Lärarepersonalen kan icke följa barnen, 
sedan de efter slutadt dagsarbete lämnat sko
lan; då vidtager hemmets plikt och rätt, den 
att öfvervaka, leda och tillrättavisa. Detta 
kan synas så klart och naturligt, att allt ord
ande därom borde vara öfverflödigt, men det 
förbises så ofta i praktiken. 

Till föräldraplikterna torde höra exempelvis 
en noggrann tillsyn öfver hvad slags sällskap 
de unga råka i. Icke får en far eller mor, 
som instinktivt känner detta, nöja sig med att 
på sin fråga: "Hvem är det, du är tillsammans 
med?" få svaret: "En skolkamrat." Däri lig
ger visst ingen garanti, att sällskapet är lämp
ligt, men för en far eller mor gifvas många 
medel att undersöka den saken något närmare 
— blott de vilja fatta det som en skyldighet. 

Skolan måste ju mottaga till undervisning 
och handledning en hvar, som anmäles därtill, 
och kan ej ansvara för att samtliga dessa lär
jungar äro väluppfostrade barn, goda karak
tärer och goda kamrater. Inom skolans om
råde är, tack vare strängt öfvervakande, faran 
af att sammanföra mer eller mindre välartade 
barn ej så stor; men barnens närmare um
gänge, deras ständiga lekkamrater måste upp
märksamt iakttagas af föräldrarna. 

En bland barn ofta förekommande förseelse 
är "fusk". Skolan behandlar det som upp
såtlig olydnad i förening med bedrägeri och 
bestraffar det därefter, oftast med nedsatt sede
betyg. Huru förhålla sig hemmen till detta 
felsteg? I högst få hem betraktas det med 
samma ögon som i skolan, i andra (kanske de 
flesta) möter man med liknöjdhet meddelandet 
om att barnet begått ett sådant fel; i somliga 
hem åter skämtar man öfver hela saken, anser 
den som en bagatell, ja, kanske medverka de 
äldre i fusket för att underlätta de "orimliga" 
uppgifter, som gifvits barnet. Och i allmänhet 
skyr man ej att inom familjekretsen, äfven i 
barnens närvaro, uttala sitt ogillande af lärar
nes omåttliga fordringar, öfverdrifna stränghet 
m. m. Hvem af oss har icke mer än en gång 
hört en familjefader berätta inför sina lyssnande 
barn om åtskilliga mindre vackra bedrifter, dem 
han begått under skoltiden: fusk, uppstudsighet 
mot lärare o. d., och därvid framställt hela 
saken skämtsamt, ja, kanske skrytsamt? Må
hända anser denne fader, att förhållandet mellan 
honom och hans barn ej i ringaste mån skadas 
häraf. Visserligen kan det vara så. Men sko
lans och lärarnes auktoritet är rubbad, kan
hända till obotlig skada för barnet. "Pappa 
har gjort så, när han var pojke, och har ändå 
blifvit en bra karl; alltså kan jag äfven göra 

det. Skolans regler äro bara fjäsk." Om de 
unga resonera så, ligger intet underligt däri. 
Blifva de sedan osanna, oärliga i sitt arbete 
— hvem bär skulden? — — 

En annan sak, hvarigenom hemmet under-
gräfver skolans auktoritet och försvårar, om 
icke omöjliggör, lärarnes framgång såsom upp
fostrare, är den vårdslösa ton, som ofta inom 
familjen användes om lärarne. Mycket ofta är 
det så, att barnen tillåtas föra ordet. De tala 
hälst om sin skola, och märka de, att de ha 
fri talan, göra de sig kanske ett nöje af att 
framleta fel och svagheter hos sina lärare, för
stora dessa och karrikera de personer, som de 
äro skyldiga aktning. Huru förhålla sig för
äldrarna? De lyssna, kanske med beundran 
öfver gossens eller flickans munvighet och tvär
säkerhet, och deltaga i skrattet. Stundom är 
det kanske rent af från far och mor de utgå, 
de kärlekslösa omdömen och förlöjligande fram
ställningar, som uttalas i hemmet. Bättre äro 
de värda, de, som arbeta för barnens bästa! 
Och hvart skall det leda? 

Nog vet väl en hvar, hur det måste gå, om 
något så onaturligt inträffar, som att den ena 
af föräldrarna nedsätter den andra i barnens 
ögon och för öfrigt gör allt för att motverka 
den andras inflytande. Likartad blir följden i 
ofvan antydda fall. Barnet behöfver se upp 
till sina uppfostrare: kan eller får det icke 
detta, så kan icke heller det goda inflytande, 
som vederbörande ville utöfva, göra någon ver
kan, och barnets karaktär får fula fläckar, som 
svårligen kunna utplånas. Hvem vet? Kanske 
funnes vida mindre kärlekslöshet och förtal, 
bitterhet och hätskhet i världen, om barnen 
finge i hemmet inandas en luft, renad från 
skvallrets och det tanklösa skämtets mikrober! 

"Men", säger törhända läsaren af dessa ra
der, "ha vi ej nu kommit därhän att ensidigt 
klandra hemmen och fritaga skolan från del
aktighet i samma försyndelser ?" 

Jag tror, att de lärare äro lätt räknade, som 
göra sig skyldiga till förklenliga yttranden in
för barnen om deras hem och föräldrar. Och 
allmänna meningen inom skolvärlden är nog 
den, att en lärare, som gör sig skyldig därtill, 
ej är sitt ämbete värd. —• Att sålunda större 
delen af de vanliga missförhållandena och miss
förstånden mellan hem och skola är att skrifva 
på hemmens räkning, är ju ej så mycket att 
undra öfver. I våra dagar fordras af hvarje 
lärare och lärarinna en omsorgsfull utbildning 
för yrket; man måste, innan man får ungdo
mens ledning om hand, ganska grundligt sätta 
sig in i barnpsykologien och uppfostringslärans 
principer. Men huru många bereda sig för 
faders- eller moderskallet? Huru många för
äldrar besinna, hvilket ansvar och hvilka för
vecklingar det medför? 

Betänk allt detta, om du är fader eller mo
der, och betrakta ej skolan såsom ett nödvän
digt ondt, utan som en god vän, villig att gifva 
dina barn — icke blott teoretiska kunskaper 
och praktiska färdigheter, utan äfven goda in
tryck för lifvet, fostran till moraliskt fasta ka
raktärer. Möt lärarne med aktning och tillit, 
men var också mån om att ditt barn ej kom
mer under ledning af andra än goda uppfost
rare. Sörj äfven för, att .de unga ej söka då
ligt sällskap! 

Komma så hem och skola i det rätta för
hållandet till hvarandra, då är det all utsikt 
till framgång i uppfostrarnes svåra, ansvars
fulla och för samhället som för individen vik
tiga arbete. 

L — N . 

SJUKSALEN N:R FEM. SKISS A F MA
RIA JOUVTN. 

P Å SJUKSALEN NUMMER FEM var det 
lif och rörelse redan i den tidigaste mor

gonen. Redan klockan half sex började sop-
ningen och dammtorkningen af de stora golf
ytorna, sängarnes ombäddning och patienternas 
toalett. 

Februarimorgonens tunga gryning låg som 
ett ogenomträngligt töcken utanför de höga 
fönstren, som saknade rullgardiner och läto allt 
mörker och svärta, som fanns där utanför, välla 
in, och de mattslipade lamporna lyste på ett 
dödt vis öfver de hvita bäddarne och på de 
hvita ansikten, som hvilade däri. 

I korridoren hördes då och då dämpade 
röster och hastiga steg, och ett kallt luftdrag 
silade från de uppslagna dörrarna till trapp
uppgången och från dagrummets öppna fönster, 
svepande en flod af kall, ren luft in öfver de 
sjukas ansikten; oaktadt den mekaniska luft
växlingen hela dygnet rundt, var luften ej all
tid den bästa härinne, och efter natten var den 
— naturligt nog — särskildt osund och för-
skämd. 

De af patienterna, som orkade, stego upp och 
gjorde själfva sina bäddar i ordning. De stän
digt liggande lyftes från säng till säng, medan 
eleven och biträdet ordnade deras läger för det 
kommande dygnet. Det var dock endast ett 
par som kunde vara uppe, alla de andra lågo 
kvar orörliga, utsträckta på sina ryggar, som
liga med slutna ögon, andra med spänd upp
märksamhet följande sköterskans gång från säng 
till säng, hvar och en väntande henne. Hvar 
och en väntande på att bli skött för dagen, 
väntande på något vänligt ord — kanske också 
på något förhoppningsfullt löfte. 

En och annan väntande med rädselfyllda 
ögon på att göras i ordning till en stundande 
operation. 

Längst nere i högra raden låg Marie-Char
lotte Edwins, som feberblanketten öfver hen
nes hufvud utvisade, och till yrket sömmerska, 
som kamraten i sängen bredvid kunde förtälja. 

Hon hade blifvit intagen på sjukhuset under 
den förflutna månaden, diagnosen på blanketten 
lydde på tuberkulos. 

Marie-Charlotte Edwins låg äfven och följde 
sköterskan med ögonen, hennes tunga svarta 
hår var tillbakakammadt från pannan, och hän
derna lågo hopknäppta öfver bröstet — magra, 
tunna händer med en smal guldring kring det 
vänstra ringfingret — hvilket hade föranledt 
dem, som gingo uppe, att fråga, om hon var 
förlofvad, 

Marie-Charlotte Edwins var inte förlofvad 
och hade värkligen ingen annan orsak, hvar-
för hon bar en slät guldring på vänstra han
dens ringfinger, än den, att den passade bäst 
där — att den var ett minne efter hennes mor 
och att den där satt bäst skyddad. — — — 

Marie-Charlotte Edwins följde sköterskan oaf-
vändt med sina ögon, där hon gick från säng 
till säng, men hon tänkte på annat, hon låg 
och tänkte på det ofärdiga arbete, som hon 
lämnat efter sig där hemma — allt det hvita 
linne, som låg rundt omkring på stolar och 
bord i hennes lilla kammare. Hennes tankar 
dröjde ovillkorligen vid allt detta hvita linne, 
och hon drömde om det om nätterna och det 
oroade henne ibland, så att hon inte kunde 
sofva de få stunder då hon hade tillfälle att 
få göra de t ; de stunder, under den långa, långa 
natten, då det var något så när tyst på den 
stora salen och ingen jämmer eller något stö
nande störde hennes lätta sömn. 

Och denna morgonstund, som så ofta sedan 
hon kom på sjukhuset, drogo alla dessa massor 
af ny linneväf, som under årens lopp staplat 
upp sig i hennes trånga kammare, förbi i hen-
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nes tankar och föreföllo henne såsom någon
ting ohyggligt och tungt, som hon nu blott 
undrade öfver att hon kommit igenom. Hon 
hade alltid känt sig så matt och trött, att hon 
bara förvånade sig öfver, att hon någonsin orkat 
med alla dessa laviner af hvitt tyg, som från 
hennes sextonde år vältrat in öfver henne. 
Därför var Marie-Charlotte Edwins nu nöjd, 
där hon låg, och hon njöt af denna oatbrutna 
hvila efter en arbetsdag, som hon tyckte det 
egentligen aldrig hade varit- något riktigt slut 
på. 

Hade hon bara icke haft dessa oroliga nätter, 
och hade icke oron för det ogjorda arbetet 
varit, så skulle hon tyckt att hon hade det 
riktigt bra. 

Och hon låg ännu och mätte upp linneväf 
i sin fantasi, då ett blekt ansikte med en vän
ligt deltagande blick böjde sig öfver henne. 
Sköterskan stod vid hennes säng. 

— Hur har det varit i natt ? 
Och temperaturen togs och hon lyftes upp 

till den tomma sängen bredvid, medan det bäd
dades om. 

Marie-Charlotte Edwins såg på sköterskan, 
då hon dagtecknade temperaturen på feberta
bellen, det intresserade och förvånade henne, 
huru man efter dessa små blyertsstreck kunde 
bedöma den sjukes tillstånd till det bättre eller 
till det sämre, och hennes ögon stodo oafvändt 
på diakonissans ansikte, som om hon däri skulle 
kunnat afläsa det lilla glasrörets hemligheter. 

Men sköterskans ansikte var oförändradt i 
sin milda godhet, det tolkade ingenting af hvad 
hon tänkte — uppiyste om ingenting, och intet 
missmod bortskymde ögats uppmuntrande glans. 
Hon log vänligt, medan hon stoppade om fliten. 

— Bara litet tålamod — nu äro vi snart 
på god väg, hoppas jag. 

— Jag har det så bra —• svarade då Marie-
Charlotte Edwins med sin låga, litet matta 
röst. — — — 

Klockan var åtta, dagsljuset trängde in 
mellan de hvita linnegardinerna, och fastän 
dagen var grå, var det ljusare här på sjuk
huset än på något annat ställe; utanför låg 
den vida snöhölj da slätten och kastade massor 
af blåhvita och gulhvita reflexer öfver hvita 
sängar och oljemålade väggar. Tyst och stilla 
var här också, ingen oro och jäktan, intet hög-
röstadt buller eller människobrus; när morgon
ronden var förbi, kunde man liksom ligga och 
njuta dagen droppe för droppe — äfven en 
sådan grådisig dag som denna var. 

Marie-Charlotte Edwins låg och såg sig om
kring, hennes blickar gledo hela den stora sa
len rundt och stannade på bordet i midten, 
där en blommande Amaryllis höjde sina cino-
berfärgade bägare. Bara att få ligga och se 
på dessa röda blommor, som glänste genom 
vinterdagens snötyngda ljus, var en fröjd, —• 
en fröjd, som drog till sig och lyste upp många 
blickar, som redan tröttnat af att vänta, undra 
och hoppas. 

Efter läkarnes besök kom frukosten, som man 
i lugn och ro kunde njuta utan jäktande tan
kar på försummandet af någon dyrbar tid. Här 
inne på den kirurgiska afdelningen låg för till
fället ingen, som var särskildt dålig, och nästan 
för hvar eller hvarannan vecka hade det varit 
någon, som fått lägga af sig den blårandiga 
bomullsklädningen och lämna sjukhuset. Där
för var det en jämn ro utbredd öfver salen 
n:r fem; ej ens ståtar hustruns återkommande 
feberfrossa och våldsamma temperaturstegringar 
förmådde göra något intryck, hon hade för 
öfrigt varit på sjukhuset ett helt år och var 
dålig hvarannan dag; man var van därvid. 
Det förekom visserligen hvarje vecka en eller 
annan farlig operation, men alltid med lyck
ligaste utgång; femte afdelningen hade en lyck
lig tid. 

Klockan två till fyra var besökstiden, men 
under hvardagarna var ej många, som hade 
tid att göra påhälsningar, till Marie-Charlotte 
Edwins kom dock hvarje söndag en af hennes 
arbetskamrater och hälsade på. En söndag kom 
hon dock ej på den vanliga tiden, utan på en 
helt annan och ovanlig tid på sena kvällen, 
kom in som sjuk på sjuksalen n:r fem och 
blef lagd i den tomma sängen bredvid Marie-
Charlotte Edwins. 

Detta kom öfver denna häftigt och öfver-
raskande och kastade henne in i en oro, som 
hon ej känt förut, och när kamraten senare 
på kallen bars in på operationssalen och efter 
halfannan timme fördes ut härifrån och in på 
A-rummet och Maria-Charlotte Edwins såg 
narkosens hvhhet öfver det orörliga ansiktet, 
gick det en oförklarlig rysning genom henne. 
Den unga tricotstickerskan blef visserligen 
bättre på det andra dygnet och kunde åter 
lyftas ut på salen, men för Marie-Charlotte 
Edwins var det slut med den lugna ro, som 
hon känt alltifrån det hon kom in på sjuk
huset. Hon hade blifvit uppskrämd utan att 
egentligen förstå hvarför, och rädsla susade 
med hvarje pulsslag genom hennes blod; Det 
blef häftiga tempearturstegringar och en rad 
sömnlösa nätter, som man med hänsyn till den 
svaga hjärtverksamheten kunde göra högst obe
tydligt lör. Det gick otvifvelaktigt utför med 
Marie-Charlotte Edwins, fast man ej vågade säga 
henne det. Man hade dock haft så godt hopp 
om henne, det hela var oförståbart. och sköter
skans blick fylldes af sorg och medkänsla och 
hennes hjärta greps af oro, då hon mötte de 
skrämda ögonen och såg det allt mer stelnande 
linjespelet i det hvita, lidande anletet. 

En afton, då sköterskan gaf henne det lätta 
narkotiska pulvret, som skulle skänka henne 
några timmars sömn, grep hon häftigt efter 
handen, som stödde henne. 

— Jag vill inte in på A-rummet, syster. 
Och diakonissan svarade stilla, medan hon 

strök det svarta, tunga håret från den fuktiga 
pannan. 

— Åhnej, det kommer nog inte att behöfvas, 
om Marie-Charlotte bara håller sig duktig, men 
först och sist måste vi vara lugna, riktigt lugna 
och tåliga. 

Det som förut oroat Marie-Charlotte Edwins 
under hennes första tid på sjukhuset — det 
ofärdiga arbetet i hemmet — den oron hade 
alldeles lämnat henne för fruktan för det obe
stämbara något, som låg och rufvade i hvarie 
hörn af den stora salen, det underliga något, 
som tycktes finnas öfverallt här inne — i de 
gåendes tysta steg — i nattlampans tröga 
ljus öfver bleka anleten — i den af eter och 
kloroformsångor fyllda luften, ja — i själfva 
den röda liljans lifsvarma blommor, som böjde 
sina bländande kalkar emot henne. 

Marie-Charlotte Edwins låg vaken hvarje 
natt och aktgaf på den slumrande i sängen 
bredvid, till hvilkens ansikte hälsan så små
ningom började återvända. Och Marie-Charlotte 
Edwins brukade resa sig på armbågen, och med 
ansiktet förvridet af smärtan i bröstet, som 
blef outhärdlig, då hon rörde på sig, betrak
tade hon den sofvande. 

Denna hade varit dödsdömd, hon visste det, 
blott en hastig operation hade kunnat rädda 
henne från en plötslig och oundviklig död, 
och nu var hon på bättringsvägen och så godt 
som frisk — — — 

Det var tyst rundt omkring i det stora rum
met. Sedan man flyttat den hjärtsjuka, stö
nande gamla korpralsänkan in på A-rummet, 
var det ingen som oroade nätterna på femmans 
sal, alla lågo försänkta i sömn, naturlig eller 
narkotisk — man hörde blott då och då någon 
ojämn andhämtning eller någon djup suck, och 
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nattlampan sänkte sitt oföränderligt grågula 
ljus öfver Amaryllis strålande bägare och öfver 
de sjukas bleka anleten. 

Mot de höga fönstren prässade nordostan i 
en sista snöstorm stora, våta snöflagor, som 
smälte för tövinden och i långsamma, tunga 
droppar runno utför de många rutorna. 

Marie-Charlotte Edwins låg och såg på den 
sofvande, tills armen domnade och hon med en 
smärtfylld jämmer sjönk tillbaka på kudden. 
Hvad betydde det egentligen att kamraten 
bredvid henne blef frisk — hvad låg väl för 
förhoppningsfullt däri för henne själf — Marie-
Charlotte Edwins hade legat här nu i snart 
tre månader och kände ej ett spår af bättring, 
allt tydde snarare på motsatsen. Förut hade 
hvarje tillfrisknande på femman fyllt henne 
med fröjd och gladt henne, nu skänkte det 
henne blott ett svidande kval, hon kände in-
stinktlikt, att hon själf aldrig mer skulle skåda 
hälsans dag. 

En stund därefter väcktes sköterskan af en 
ihållande ringning från den elektriska natt
klockan och skyndade ut på salen. Marie-Char
lotte Edwins låg i fyrtio graders feber och 
yrade. 

Krisen blef långvarig, den varade i flere 
dygn. 

Dag efter dag kom och natt efter natt gick 
här inne på femmans sjuksal; tricotstickerskan 
gick uppe sedan en vecka och väntade hvarje 
dag på att bli utskrifven. 

Men inne på det afsides liggande A-rummet 
ligger Marie-Charlotte Edwins och drömmer 
sina sista drömmar, böljande massor af hvitt 
linne och doftande rödkalkade liljor fylla rum
met omkring henne — — — 

Vintereftermiddagens dofva skymning trän
ger hastigt på. En ung röst där ute på salen 
tar med klar stämma upp en psalm för att 
sjunga en smula ljus in i de andras sinnen. 
Hon är den yngsta och den gladaste bland de 
sjuka, hon har blott en skadad hand, blir ut
skrifven om ett par dagar och är endast 
sjutton år. 

M e d o k t o b e r k v a r t a l e t 

följer g r a t i s till alla prenumeranter I d u n s 
j u l n u m m e r , som litterärt och konstnärligt 
iutager en af de allra främsta platserna 
bland årets julpublikationer. Glöm därför ej 
att i god tid förnya prenumerationen! 

RÄTTELSE. 

UNDER BILDERNA från "Barnens dag" i Hudiksvall 
i Idun n:r 38 kom på grund af missuppfattning 

fotografen O. V. Olssons namn att utsättas i stället 
för J. O. Wiklund, hvilket härmed rättas. 

Lagermans Tvätt-pulver " T O M T E I N " , 
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UTSIKT AF REYKJAVIK. D E VARMA KÄLLORNA. 

EN SOMMARRESA P A ISLAND. 
IDTJN A F BRIET ASMUNDSSON. 

FOR 

OOMMAREN är resornas tid. Dä uppsöka turisterna 
*^ de mest olikartade platser, där de noppas att finna 
något nytt och vackert för öga och själ, något, som 
är i stånd att vederkvicka tunga sinnen och trötta 
nerver. 

Under de senaste åren har turistströmmen börjat 
bana sig väg till aflägsna länder, och från mellan-
Europa har man styrt kosan till det okända Island. 
Synnerligast är det engelsmännen, som om sommaren 
ses ströfva omkring på Reykjaviks gator, iförda sina 
välbekanta sportdräkter och med sina oumbärliga foto
grafikameror under armen. De spatsera omkring så 
allvarligt och gravitetiskt, som om hela Storbritanni
ens välfärd berodde på, att de lyckas taga så många 
bilder och upptäcka så många sevärdheter som möj
ligt. I begynnelsen ställde man sig därför en smula 
afvisande gent emot dem på grund af deras nationella 
egendomligheter. Men nu ha de blifvit så välkända 
och själfva förvärfvat sig så mycken kunskap om de 
egenartade isländska förhållandena, att bägge parterna 
slutat upp att betrakta hvarandra med misstro och 
ovilja. 

I sommar ha osedvanligt många resande utländingar 
besökt Island. Från Tyskland ha ankommit två stora 
turistångare med cirka 600 turister ombord, förutom 
en mängd engelsmän och ett antal skandinaver, som 
färdats med de ordinarie danska postångarne. Vidare 
har Island också gästats af danska, engelska, tyska, 
holländska, norska och amerikanska skolfartyg, förutom 
af prinsen af Orleans, som för närvarande — detta 
skrefs i augusti — gör en tur till Geysir och Gullfoss, 
medan hans fartyg ligger i Reykjaviks hamn. Han be
finner sig nämligen på hemresa från sin upptäcktsfärd 
till Norra Ishafvet. Också bland skolskeppens beman
ning har ett antal officerare och kadetter giort åtskil
liga resor inåt landet. 

Det skulle vara glädjande för oss, om flere af de 
svenska turisterna ville styra kosan till Island. Jag 
tror icke, att de skulle komma att ångra sig. För
utom naturens säreget storslagna skönhet kunde skan
dinaverna framför något annat folk förstå det isländ
ska folkets språk och seder, alldenstund dessa ha 
samma ursprung som deras egna nationella egendom
ligbeter. För öfrigt betrakta isländarne skandinaverna 
som sina fränder och följa med intresse alla nyheter 
från deras respektive riken. 

Jag hoppas därför, att Iduns läsekrets med nöje 
skall acceptera mitt förslag att här på papperet vara 
mig följaktig på en liten lusttur till de för sin natur
skönhet mest anmärkningsvärda platser, som en re
sande först af allt bör besöka, när han kommer till 
Reykjavik, ifall han har 5—10 dagar till sitt förfo
gande. 

Vår första vy visar en del af Reykjavik, sedd från 
sydväst. I bakgrunden synes ett fjäll, "Esjan", om
kring 2,000 fot högt. Norr om detsamma ligger den 
vackra "Hvalfjord". Att färdas dit från Reykjavik är 
en mycket anslående tur och kan godt göras på två 
dagar fram och tillbaka. Men vill man dröja något 
vid "Esjan", för att bese kalkgrufvorna i fjället, be
höfver man cirka tre dagar till hela utflykten. 

Den vanligaste och tillika den märkvärdigaste färd, 
som en resande alltid gör, när hans tid tillåter det, 
är dock en tur från Reykjavik till "Geysir" och "Gull
foss", öfver Thingvallaslätten. Det är den, jag nu vill 
skildra i text och bilder. 

Vi bryta upp från Reykjaviks förnämsta hotell, 
"Hotell Island", som ligger midt i staden, och följa 
den hufvudgata, hvilken i östlig riktning leder ut där
ifrån. 

Vi äro naturligtvis till häst och utrustade på bästa 
sätt med regnkappor, sydväster och alla möjliga sa
ker, för att kunna tåla såväl regn som blåst, ifall vi 
skulle råka ut för oturen att få dåligt väder. Dess
utom ha vi med oss en förare och några reservhästar, 
af hvilka en fortskaffar våra reskoffertar och de andra 

äro ämnade att ersätta våra ridhästar, då dessa kräfva 
hvila. 

När vi ha ridit ungefär 3 kilometer från staden, se 
vi ett stycke från vägen, på vänster hand, några säll
samma blåhvita rökpelare. Och då vägen i samma 
ögonblick grenar sig i två hvaraf den ena går i riktning mot 
dessa oafbrutet uppstigande dimmor, göra vi en liten 
afstickare dit för att taga det underliga fenomenet i 
betraktande. När vi komma närmare, finna vi, att rö
ken ej är något annat än vattenångor från de varma 
källor, som pä denna plats välla kokheta upp ur jor
den. Vattnets temperatur är + 80 gr. Réaumur. Vid 
dessa källor har staden uppfört ett par tvätthus. De 
äro mycket primitiva, alldenstund tvätterskorna där 
endast ha tak öfver hufvudet och bänkar åt sina bal
jor. För öfrigt måste de själfva i spann hämta det 
varma vattnet från källorna utanför byggnaden. 
Dessa som till antalet äro två, ha omdanats till en 
liten bäck, med cementerade sidor och botten. I den 
sköljas kläderna, när de blifvit tvättade. Man ser på 
bilden, hur vattenångorna stiga upp från källorna och 
som en sky omgifva de arbetande tvätterskorna. 

När vi grundligt besett denna för främlingar så 
ovanliga tvättinrättning, bege vi oss åter till hufvud-
vägen för att resa vidare. Det är en bred, förträffligt 
hållen körväg, liknande landsvägarne i utlandet. 

Omkring 6 kilometer sydost från Reykjavik passerar 
man en älf, Ellidaälfven. Vägen för öfver en utmärkt 
träbro, men som älfven sällan har mycket vatten, går 
det lika bra att rida fram öfver dess botten. 

Den fjärde bilden visar oss ett vattenfall i Ellida
älfven, ett stycke ofvanför bron; som alla isländska 
vattenfall företer det en imponerande höjd. Älfven 
erbjuder ett ypperligl laxfiske, som för några år sedan 
köptes af en rik engelsman för 50,000 kr. Denna 
affär kom mycket olägligt för Reykjavik, ty staden blir 
nu utan tvifvel tvungen att söka utverka sig tillstånd 
att få leda sin vattenledning därifrån, hvilket knappast 
lär kunna ernås på billiga villkor. 

Från Ellidaälfven går vägen i sydvästlig riktning 

HV ALFJORD. ELLIDAÄLFVEN. 
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UPP GENOM BYGDEN OCH FRAM ÖFVER EN MYCKET OFRUKT
BAR FJÄLLRYGG ELLER HÖGSLÄTT TIL DEN BERÖMDA THINGVALLA
SLÄTTEN, HVAREST VÅRT ALLTING FORDOM HÖLLS OCH LANDETS 
LAGAR STIFTADES AF LANDETS YPPERSTA MÄN, SOM VALDES 
DÄRTILL AF FOLKET ÄNDA FRÅN FORNTIDEN OCH TILL ÅR 1800, 
DÅ ALLTINGET NEDLADES. DET UPPRÄTTADES ÅNYO 1843, 
MEN DÅ BLEF DET GENOM LAG PÅBJUDET ATT DET ALLTID SKULLE 
HÅLLAS I REYKJAVIK. 

PÅ THINGVALLASLÄTTEN SES ÄNNU ÖFVERALLT RUINERNA AF 
DE HUS, I HVILKA MAN I GAMLA DAGAR BODDE UNDER SOM
MARMÅNADERNA, DÅ TINGET PÅGICK DÄR KAN MAN ÄFVEN 
SE "LAGBERGET", FRÅN HVILKET LAGARNA UPPLÄSTES OCH DEL-
GÅFVOS FOLKET. 

(FORTS.) 

LITET SVAMPPEAT FÖR IDTJN. 

DET ÄR SVAMPAR I ÅR, OCH VI SVAMPMÄNNISKOR 
GLÄDJAS "SOM MAN GLADES I SKÖRDETIDEN". DET ÄR 

NU ETT PAR MÅNADER, SOM VI HAFT DENNA GLÄDJE, OCH 
ÄNNU VARAR DEN. MEN ÄFVEN OM DET INTE VORE SVAMP-
ÅR: JAG HÅLLER MED DE FÖRFATTARE, SOM SAGT, ATT OM 
SVERIGES FOLK VILLE LÄRA SIG KÄNNA OCH ÄTA SVAMP, SKULLE 
INGEN BEHÖFVA SVÄLTA. DETTA MÅSTE JU FÖRUTSÄTTA ATT 
DET ÅRLIGEN FINNES SVAMP, OCH SANNERLIGEN — DET FINNS 1 
UNDER DE TJUGU ÅR JAG SAMLAT SVAMP, HAR INTET ÅR GÅTT, 
DÅ JAG INTE FÅTT SÅVÄL TILL EGET BEHOF SOM TILL ANDRAS. 
I FJOL T. EX. HÖRDE JAG MÅNGEN SÄGA, ATT INGEN SVAMP 
FANNS, OCH SÄKERT ÄR ATT DET VAR ONDT OM STENSOPPEN, 
ÄNNU MINDRE FANNS RISKAN, OCH CHAMPIGNONERNA KOMMO 
INTE FÖRRÄN I SLUTET AF OKTOBER OCH DÅ I RINGA MÄNGD. 
MEN INNE I DE DJUPA SKOGARNA VÄXTE I SEPTEMBER MAS
SOR AF BLEKA OCH RÖDGULA TAGGSVAMPEN (HYDNUM RE-
PÅNDUM OCH HYDNUM RUFÉSCENS), OCH PÅ VÄGAR OCH STI
GAR I SAMMA SKOGAR PLOCKADE JAG KORGARNA FULLA AF 
SMÖRSOPP (BOLETUS LUTEUS). DE SE INTE APTITLIGA UT 

JUST, DE SMÅ BRUNA SMÖRSOPPARNA (DE BÖRA SKÖRDAS 
UNGA, TY DELS ANGRIPAS DE SNART AF MASK, DELS ÄR SMA
KEN BÄST PÅ DE UNGA), ÖFVERDRAGNA SOM DE ÄRO AF ETT 
BRUNT SLEM, SOM KLIBBAR VID FINGRARNE OCH FÄRGAR DEM 
SVARTA, MEN NÄR DE VÄL LIGGA SKALADE, GULHVITA OCH 
RUNDA, KAN MAN KNAPPAST SE NÅGOT APTITLIGARE. DESS
UTOM FANNS TILL LÅNGT FRAM PÅ HÖSTEN BLÅMUSSERONER I 
MÄNGD, OCH DE KUNNA I GODHET TÄFLA MED CHAMPIGNO
NERNA. 

OCH I ÅR — HVAD ÄR DET FÖR EN SORT SOM INTE NU 
FINNS! DET FINNS ALLT, MEN JAG PLOCKAR DE BÄSTA. STORA 
TORGKORGAR FYLLER JAG MED BLODRISKOR OCH CHAMPIGNONER. 
NÄR JAG KOMMER HEM, TORKAR JAG DEM, SKRAPAR OCH SKA
LAR LITET, DÄR SÅ BEHÖFS, SKÄR DEM I LAGOM BITAR OCH 
KOKAR DEM TILLSAMMANS I SMÖR TILL, VINTERBEHOF, OCH 
GOURMANDER HA SAGT MIG ATT DET ÄR EN RÄTT FÖR GUDAR. 
SÅ LÄNGE DET FINNS ETT SÅDANT ÖFVERFLÖD, SOM DET ÄNNU 
FINNS, PLOCKAR JAG TILL INKOKNING I SMÖR ENDAST STEN-
SOPP, RISKOR, CHAMPIGNONER OCH FJÄLLSKIFLING, MEN DET 
GÖR MIG NÄSTAN ONDT, DÅ JAG GÅR FÖRBI GRYNSOPPEN OCH 
SMÖRSOPPEN, TY DE ÄRO NÄSTAN LIKA GODA SOM STEN
SOPPEN. MEN SVAMPARNES TID ÄR KORT OCH JAG HINNER 
INTE MED DEM ALLA. 

MEN IN I DE STORA SKOGARNE MÅSTE JAG GÅ, DÄR FÅR-
TICKAN VÄXER UNDER TALLAR OCH GRANAR OCH LÄNGRE NED, 
DÄR DET ÄR LITET MERA FUKTIGHET, KANTARELLERNA ÄRO STRÖDDA 
SOM GULA BLOMMOR. JAG GÖR "KÖTTBULLAR" AF FÅRTICKAN 
ELLER SKÄR HENNE I TUNNA SKIFVOR, DOPPAR DEM I ÄGGULA, 
BESTRÖR DEM MED RIFVEBRÖD OCH STEKER DEM LJUSBRUNA. 
DELIKATA RÄTTER! KANTARELLERNA STEKER JAG HELT ENKELT 
TILLSAMMANS MED RÖKT FLÄSK OCH ÄTER DEM TILL POTATIS, 
ELLER OCKSÅ STUFVAR JAG DEM I LITET SMÖR, GRÄDDE, MJÖL, 
SOCKER, PEPPAR OCH SALT, EN STUFNING, SOM PASSAR FÖR 
DE FLESTA SVAMPAR. MEN FÖRRÅDET ÄR FÖR STORT, OCH HVAD 

JAG INTE HINNER ANVÄNDA AF FÅRTICKOR OCH KANTARELLER, 
DELAR JAG SÖNDER OCH HÄNGER UPP PÅ TRÅDAR, ANTINGEN 
PÅ VINDEN, DÄR JAG STÄLLER TILL DRAG, ELLER I KÖKET, DÄR 
DE HASTIGT TORKA. VISSERLIGEN DAMMAR DET I KÖKET, OCH 
NÅGOT HVIRFLAR VÄL UPP UNDER TAKET, MEN JAG TRÖSTAR 
MIG MED, ATT JAG FÖRE ANVÄNDANDET ALLTID VISPAR OM 
TORKAD SVAMP I HETT VATTEN OCH SKÖLJER DEN ETT PAR 
GÅNGER. SEDAN PASSAR DEN ATT TILLSÄTTAS ALLA SLAGS 
KÖTTSOPPOR, SOM DÄRAF FÅ EN UTMÄRKT FIN SMAK. ELLER 
OCKSÅ STÖTES TORKAD SVAMP TILL MJÖL, DÅ DEN SEDAN KAN 
FÅ EN MÅNGFALDIG ANVÄNDNING. HITTILLS HAR JAG ENDAST 
ANVÄNDT CHAMPIGNONMJÖL I OMELETTER (EN TESKED CHAM-
PIGNONMJÖL TILL HVARJE SKEDBLAD MJÖLK, MEN MJÖLET BÖR 
LIGGA FLERE TIMMAR I MJÖLKEN, INNAN DET ANRÄTTAS) OCH 
DET BLIR HÄRLIGT. LÄGGER MAN LITET BRÄCKT SKINKA I 
BOTTEN AF OMELETTFORMEN, SÅ MYCKET BÄTTRE. 

I ÅR HAR JAG TORKAT SVAMP I MÄNGD, SOM JAG I VIN
TER SKALL FÖRVANDLA TILL MJÖL, OCH DE OLIKA SORTERNAS 
GODHET OCH ANVÄNDBARHET SKALL JAG DÅ SÖKA UTRÖNA, 
MEDAN JAG LÄNGTAR EFTER OCH VÄNTAR PÅ, ATT DET SKALL 
BLIFVA SVAMPTID IGEN. OCH JAG BEHÖFVER INTE VÄNTA SÅ 
LÄNGE. REDAN I SLUTET AF APRIL KOMMA TOPP- OCH STEN
MURKLOR, OCH SEDAN FORTSÄTTER DEN ENA ARTEN ATT KOMMA 
EFTER DEN ANDRA. ÄNDA TILL DEN 10 NOVEMBER HAR JAG 
-ETT ÅR PLOCKAT NYKOMNA CHAMPIGNONER. ALLTSÅ SEX MÅ
NADER AF TOLF FINNAS DESSA AF DE FLESTA FÖRBISEDDA OBE
AKTADE, MISSTRODDA, FÖRAKTADE VÄXTER, DESSA VÄXTER, OM 
HVILKAS TILLVARO OCH EGENARTER MÅNGA AF DE BILDADE EN
DAST HA EN ANING. 

JAG SKRATTADE ÅT EN GAMMAL MAN, SOM SADE, ATT 
DEN ENDA SVAMP HAN KÄNDE, VAR RÖKSVAMPEN, MEN 
DETTA ENDAST OM DEN RÖKTE, NÄR MAN TRAMPADE PÅ DEN. 
DET FINNS NOG MÅNGA, MÅNGA, SOM INTE VETA STORT MER. 
DEN SVAMP DE FLESTA KÄNNA ÄR KANTARELLEN, SOM KANSKE 
ÄR LÄTTAST AF ALLA ATT IGENKÄNNA OCH SKILJA FRÅN ANDRA. 
HANS GIFTIGA SLÄKTING ÄR SÅ TUNN OCH LITEN, OCH SÅ BE
TYDLIGT MÖRKARE ÄRO SKIFVORNA, ATT ETT BARN KAN SKILJA 
DEN FRÅN DEN ÄKTA. 

DENNA SVAMP ÄR ALLMÄNT OMTYCKT, EN OMSTÄNDIGHET 
SOM BÅDAR GODT FÖR DE ANDRA SVAMPARNE. TY NÄR 
DENNA SVAMP, SOM SNART BLIR SEG OCH I GODHET ICKE 
KAN TÄFLA MED TJOGTALS ANDRA, VUNNIT SÅDAN TERRÄNG I 
FOLKGUNSTEN, ENDAST FÖR ATT MAN KÄNNER TILL DEN, ÄR 
VAN VID DEN, HVAD SKOLA DÅ INTE RISKAN, DE ÄTLIGA 
RÖRSOPPARNA, TAGGSVAMPARNA OCH MUSSERONERNA HAFVA 
FÖR EN FRAMTID! JAG TALAR INTE OM CHAMPIGNONERNA, DE 
KÄNNAS GANSKA ALLMÄNT, OCH OM OCKSÅ INTE ALLMOGEN 
ANRÄTTAR DEM FÖR EGET BEHOF, FÖRSTÅ DE DOCK ATT SAMLA 
OCH TORGFÖRA DEM OCH HA LÄRT SIG ATT DET BETALAR 
SIG BRA. 

MEN OAFSEDT DET NYTTIGA I KÄNNANDET AF SVAMP, 
HVILKET NÖJE ÄR DET INTE ATT VARA EN SMULA KÄNNARE! 
HVILKEN FÄRGRIKEDOM OCH HVILKEN SKÖNHET FÅR MAN INTE 
GÖRA BEKANTSKAP MED; OCH HURU OLIKA ÄRO DE INTE HVAR-
ANDRA, DESSA VÄXTER, SOM MAN FÖRST TROR DET ÄR SÅ 
KONSTIGT ATT SKILJA ÅT. KOM MED MIG, SKALL DU FÅ SE. 
VI GÅ GENOM EN ÄNG ÖFVER EN BÄCK OCH UPPFÖR SLUTT
NINGEN MOT SKOGEN. PÅ DENNA SLUTTNING OCH I DENNA 
SKOG VÄXA NÄSTAN ALLA ARTER. SER DU DESSA MASSOR AF 
RÖDGULA SVAMPAR, SER DU HUR DEN RÖDGULA SAFTEN SIPP
RAR FRAM, DÄR JAG BRYTER KÖTTET. DEN ÄR SPRÖD, BÅDE 
STJÄLK OCH HATT KUNNA LÄTT BRYTAS, MEN EJ RISPAS UPP. 
DET ÄR ETT AF RISKORNAS KÄNNETECKEN, OCH DEN RÖDGULA 
SAFTEN VITTNAR OM, ATT DET ÄR EN BLODRISKA. PÅ SAMMA 
SLUTTNING HAFVA VI SMÖRSOPPAR OCH GRYNSOPPAR I MÄNGD, 
OCH HÖGRE UPP UNDER TALLARNE HAR JAG DE FÖRSTA BLÅ-
MUSSERONERNA FÖR ÅRET. DE ÄRO ÄNNU SÅ UNGA OCH 
VIOLBLÅ. SEDAN FÅ DE EN OREN FÄRG OCH ANGRIPAS SNART 
AF INSEKTER. DE HAFVA EN FARLIG LIKHET MED KAMFER-
SKIFLINGEN, HAR MAN SAGT, MEN JAG TYCKER EJ DEN ÄR 
FARLIG. BLÅMUSSERONEN HAR EN LUKT AF KOKT KÖTT, SOM 
MAN INTE GÄRNA KAN FÖRVÄXLA MED KAMFERSKIFLINGENS 
VIDRIGA LUKT, OCH DESSUTOM EN ANNAN EGENHET, ALLA 
MUSSERONERS KÄNNETECKEN: STJÄLK OCH HATT KUNNA INTE 
SKILJAS ÅT, UTAN ATT BÅDA SÖNDERSLITAS. 

LÄNGRE UPP I SKOGEN BLAND GRANARNA VÄXA STEN-
SOPPAR I MÄNGD. SOM EN RUND DYNA, ÄN LJUSARE ÄN 
MÖRKARE, HVÄLFVER DEN SIN HATT, OCH FOTEN ÄR TJOCK, 
I SYNNERHET OM SVAMPEN VÄXER FRITT. KOMMER DEN 
UPP BLAND LJUNGEN, KAN DET HÄNDA ATT FOTEN ÄR BÅDE 
LÅNG OCH SMAL, MEN ALLTID HAR DEN ETT FINMASKIGT ÅDER
NÄT I TOPPEN, ALLTID ÄRO RÖREN FÖRST HVITA, SEDAN GUL
GRÖNA, ALDRIG BLÅNANDE. OCH NÄR DU SÖNDERSKÄR HATTEN, 
SER DU ATT DET HVITA APTITLIGA KÖTTET NÄRMAST HATTENS 
YTTERSIDA ÄR BRUNAKTIGT, STUNDOM MED EN DRAGNING ÅT 
RÖDT. BLAND STENSOPPARNE VÄXA KANTARELLER OCH TAGG
SVAMPAR. DEN GRÅ, FJÄLLIGA TAGGSVAMPEN ÄR I MITT TYCKE 
EN BLAND VÅRA VACKRASTE SVAMPAR, EJ SÅ MYCKET FÖR 
FÄRGEN SOM FORMEN. ALLTID VÄXA DE MÅNGA TILLSAM
MANS I EN STRÄNG ELLER BÅGE, UPPKOMNA NÄSTAN SAM
TIDIGT, VARA GANSKA LÄNGE, MEN SÅ EN VACKER DAG, OM 
DU URAKTLÅTIT ATT PLOCKA DEM, ÄRO DE ALLA ODUGLIGA. 
OCH DE ÄRO INTE SOM CHAMPIGNONERNA M. fl., DE KOMMA 
INTE ÅTER OCH ÅTER. DET ÄR EN FAMILJ, SOM HÅLLER TILL
SAMMANS OCH FÖLJES ÅT. DEN GULA TAGGSVAMPEN ÄR 
INTE SÅ VACKER TILL YTAN SOM DEN GRÅ, TY DEN SAKNAR 
DESS FJÄLL, MEN PÅ UNDERSIDAN ÄR DEN LIKA EGENDOMLIG 
OCH VACKER MED FINA TÄTA TAGGAR, SÅ SPRÖDA, ATT DE 
INTE TÅLA MINSTA BERÖRING AF DINA FINGRAR, UTAN ATT GÅ 
AF. MEN SKÄR DU FÖRSIKTIGT AF SVAMPEN, SKALL DU FÅ 
SE, ATT HVARJE TAGG ÄR I BEHÅLL, MEDAN DEN VÄXER, ETT 
UNDER BLAND ALLA DESSA NATURENS UNDER I DENNA MÅNG
FALD AF PIPOR, SKIFVOR, TAGGAR OCH RÖRL 

MEN VI FORTSÄTTA VÅR VANDRING TILL EN MERA ÖPPEN 
PLATS I SKOGEN, DÄR KREATUREN GÄRNA HVILA OM SOM
MAREN OCH DÄR CHAMPIGNONER FINNAS I MÄNGD UNDER 
NÅGRA ENSTAKA TALLAR. DET ÄR SNÖBOLLSCHAMPIGNONER — 
HÖR BARA SÅ VACKERT DERAS NAMN ÄR BÅDE PÅ SVENSKA 
OCH LATIN: SNÖBOLLSCHAMPIGNONEN —PSALLIOTA ARVÉNSIS! 
HUR HVITA OCH APTITLIGA ÄRO INTE BÅDE HATT OCH FOT, OCH 
HUR DELIKAT ÄR DEN INTE REDAN SOM RÅ! MEN DEN KAN 
SOM UNG FÖRVÄXLAS MED HVITA FLUGSVAMPEN OCH DEN 
har FÖRVÄXLATS. KOM DOCK BARA IHÅG CHAMPIGNONERNAS 
MILDA SÄREGNA LUKT, KOM IHÅG ATT DERAS HATTAR ALDRIG 
BLI KLIBBIGA, OCH ATT SÄRSKILDT SNÖBOLLSCHAMPIGNONEN 
BLIR GULFLÄCKIG PÅ TUMMADE STÄLLEN. HÄR VÄXER OCKSÅ 
BLODCHAMPIGNONEN. BRUN OCH SMÅFJÄLLIG, ANSES DEN INTE 
VARA SÅ GOD SOM DE ANDRA CHAMPIGNONERNA. OCH HÄR 
VÄXER STOLTA FJÄLLSKIFLINGEN, SOM BLIFVIT KALLAD FÖR 
SVAMPARNES KONUNG, OCH HÄR VÄXA KREMLOR I ALLA FÄR
GER, SVARTA, GULA, RÖDA, BRUNA OCH GREDELINA. DE ÄRO 
KANSKE DE SVAMPAR, SOM MINST ANVÄNDAS. SJÄLF HINNER 
JAG SÄLLAN MED DEM, ETT PAR SORTER HAR JAG DOCK 
ANVÄNDT OCH FUNNIT DEM GODA, ISYNNERHET MANDEL-
KREMLAN. 

MEN NU GÅR JAG NER FÖR SLUTTNINGEN IGEN, DÄR GRA
NARNA VÄXA, TY BLAND DEM HITTADE JAG HÄROMDAGEN EN 
"BISKOPSMÖSSA" ELLER BRUN HATTMURKLA (HELVELLA INFULA) 
OCH JAG VILL GÄRNA FINNA NÅGRA FLER. 

r$ Lanolii-Sani-Til. | 
\V J-Jf!mF Qaranterad ren, neutral, 
' * ^ 5 n r mild och öfverlet. | 

j Bästa Barntvål! | 
\ > 7 2 5 ö r e s t . 

4 \ G r u m m e & S o n § 

I ^ STOCKHOLM. E 

NYA ÄLFSBORG-S FÄSTNING. 

f~\M MAN SJÖLEDES NALKAS GÖTEBORG, ÄR NYA ÄLFS-
BORG DET, SOM GENAST OCH MEST FÄNGSLAR ÖGAT. 

DETTA GAMLA HISTORISKA MINNESMÄRKE ÄR BYGGDT PÅ ETT 
PAR HOLMAR VID GÖTA ÄLFS UTLOPP I ÄLFSBORGSFJORDEN 
OCH ÄR NUMERA SÅ FÖRFALLET, ATT DET FÖGA SKULLE KUNNA 
MOTSTÅ ETT FIENDTLIGT ANFALL. ATT ISTÅNDSÄTTA DESS RASE
RADE MURAR OCH TORN, SÅ ATT DE SKULLE KUNNA UTHÄRDA 
ETT ANGREPP AF VÅR TIDS MODERNA PROJEKTILER, BLEFVE ALLT
FÖR KOSTSAMT, HVARFÖR DENNA TANKE HELT MÅST UPPGIF-
VAS. MED ALL IFVER SPRÄNGES DÄRFÖR I DET VID FJORDENS 
MOTSATTA STRAND LIGGANDE VÄSTERBÄRGET DET FORT, SOM 
UNDER NAMN AF »ÄLFSBORGS FÄSTNING» SKALL VARDA SVE
RIGES SÄKRA SKYDD OCH VÄRN PÅ VÄSTKUSTEN. 

NYA ÄLFSBORG HAR EMELLERTID DE SENASTE ÅREN UNDER 
ÖFVERINSEENDE AF FORTIFIKATIONSBEFÄLHAFVAREN, MAJOR CLAES 
GRILL, BLIFVIT GANSKA GRUNDLIGT RESTAURERADT, SÅ ATT DET 
FRAMTRÄDER I ETT VÄRDIGT SKICK OCH KAN TJÄNSTGÖRA SÅSOM 
FÖRRÅDSPLATS, FÖR HVILKET ÄNDAMÅL DET NU OCK AF VÅRT 
SJÖFÖRSVAR TAGITS I ANSPRÅK. 

DET HUFVUDSAKLIGASTE RESTAURERINGSARBETET HAR OM
FATTAT DEN I SJÄLFVA TORNET INRYMDA LILLA GARNISONSKYR
KAN. MED ERKÄNNANSVÄRDT INTRESSE HAR MAN HÄR I DE 
MINSTA DETALJER SÖKT ÅTERSTÄLLA ALLT I DESS FORNA SKICK. 
NORRA VÄGGEN UPPTAGES AF ALTARET, OCH LÄNGS DE ÖFRIGA 
TRENNE SIDORNA GÅR LÄKTAREN, HVARS BALUSTRAD PRYDES 
MED OLJEMÅLNINGAR I MEDALJONGFORM, FRAMSTÄLLANDE PRO
FETER OCH APOSTLAR. DEN SYNNERLIGT VACKRA TAKFRISEN 
SÅVÄL SOM DE ORNAMENT, HVILKA I FORM AF BLOMSTER
SLINGOR LÖPA UTEFTER LÄKTAREN, SÄGAS VARA UTFÖRDA EFTER 
RITNINGAR AF ERIC DAHLBERG. ALTARTAFLAN FÖRESTÄLLER KRISTUS 
PÅ KORSET OCH ÖFVER DENNA HÄNGER I FÖRGYLLD RAM EN 
OVAL BRÖSTBILD I OLJA AF KARL XII. TILL ALTARBORDET HAR 
ETT NYTT ANTIPENDIUM FÖRFÄRDIGATS Å DEN FÖR FINARE KYRKO
BRODERIER KÄNDA OCH FRAMSTÅENDE FRÖKEN ELISABETH BAST-
HOLMS ATELIER I GÖTEBORG, OCH ÄR DETTA SÅ TROGET SOM 
MÖJLIGT HÅLLET I SAMMA STIL SOM DET URSPRUNGLIGA. 

ERINRINGAR OM FORNA KRIGISKA TIDER GIFVA OSS ALLA 
DE I MURARNE INKILADE KANONKULORNA, OCH EN DYLIK, SOM 
UNDER PEDER TORDENSKJÖLDS BOMBARDEMANG ÅR 1719 
MIDT UNDER PÅGÅENDE GUDSTJÄNST INSKÖTS GENOM EN AF 
FÖNSTERGLUGGARNE OCH PASSERADE TVÄRS IGENOM KYRKAN, SIT
TER ÄNNU SYNLIG KVAR I VÄGGEN ÖFVER ÖSTRA INGÅNGSDÖRREN. 
PÅ LÄKTAREN MIDT EMOT SER MAN DET HÅL, SOM ÅSTADKOMS 
DÅ KULAN GENOMBRÖT OCH SPLITTRADE BALUSTRADEN. 

ÅR 1646 BYGGDES >NYA ÄLFSBORG» UNDER UPPSIKT AF 
DÅVARANDE GENERALKVARTERMÄSTAREN JOHAN WÄRNSCHIÖLD, 
OCH DET NÅGOT OEGENTLIGA NAMNET HAR UNDER TIDERNAS 
LOPP FÅTT OFÖRÄNDRADT KVARSTÅ TILL SKILLNAD IFRÅN DET S. K. 
»GAMLA ÄLFSBORG». PÅ VALLARNE EFTER DETTA SVERIGES 
ÄLDSTA FÄSTE VID GÖTA ÄLF, SOM LÅG ETT STYCKE NÄRMARE 
STADEN VID TULLSTATIONEN »KLIPPAN», ÄR NUMERA EN DEL 
AF CARNEGIESKA PORTER- OCH SOCKERBRUKET UPPFÖRDT. 

ANNA BACKLUND. 

VID NITTIO ÅR. 

D ET VAR en kraftfull generation svenskar, 
som lefde och verkade i det 19:de år

hundradets första decennier. Kärnsunda till 
kropp och själ, fast de hvarken hade hvilohem 
eller sanatorier att pusta ut vid, då de i kri
gets eller fredens gärning gifvit ut det mesta 
af sitt kraftkapital, lefde desse gode herrar och 
svenske män ett lif af solidt allvar och ej 
mindre solid gamman på sina herresäten eller 
i hufvudstadens massiva 1600-talsgårdar. Nu, 
nära ett sekel efteråt, möta vi deras söner och 
döttrar som silfverhåriga åldringar, men fort
farande ryggraka, spänstiga, med lifsmodets 
visa tonande i sin själ och med humor i blicken, 
en humor, hvari stundom röjer sig, en för
stucken satirisk glimt, när dagens släkte kinkar 
öfver tillvarons eländighet. 
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RESTAURATIONEN AF NYA ÄLFSBORGS FÄST
NING UTANFÖR GÖTEBORG. FOTO FÖR IDUN AF 
ANNA BACKLUND. 1. FÄSTNINGEN, SEDD FRÅN 
VÄSTER. 2. UTSIKT FRÅN VALLARNE ÖFVER 

SEGELLEDEN TILL GÖTEBORG. I FONDEN 
VÄSTERBERGET MED D E NYA FÄSTNINGS AN-

En af dessa åldringar, nämligen f. d. gene
rallöjtnanten i generalitetets reserv m. m., 
grefve Lars Gustaf Sandels, fyllde sistlidne 
tisdag 90 år, hvilket har gifvit Idun anledning 
att för sin läsekrets presentera den gamle äd
lingens bild. 

Grefve Sandels är son af hjälten från Pulkila 
och Virta, fältmarskalken grefve Johan August 
Sandels och dennes maka, Ulrika Elisabeth 
Hermelin. Som bekant var den tappre, af 
Runeberg besjungne härföraren under en tid af 
sex år, 1818 —1824, äfven riksståthållare i 
Norge. Den nu nittioårige sonen är den ende 
kvarlefvande af fyra bröder, hvilka alla beklädt 
militära poster vid vår armé. 

Grefve S. bebor en liten våning en trappa 
upp i Brunkebergs hotell, där han, omgifven 
af en hel del konstsaker — målningar och 
skulpturer — njuter en fridsäll ålderdoms lugna 
behag, flitigt läsande snart sagdt allt hvad 
tidningar hufvudstaden äger och för öfrigt med G3EFVE GÖSTA SANDELS, SOM DEN 10 DENNES 

FYLLDE 90 ÅR. FLORMAN FOTO. 

LÄGGNINGARNA. 3. BORGGÅRDEN MED VAKT-
STUGAN. 4. TORNET, HVARI KYRKAN ÄR IN

RYMD. I MUREN SYNAS D E FRÅN BELÄG
RINGEN KVARSITTANDE KANONKULORNA. 

5. FÖRRÅDSFÖRVALTARENS BOSTAD. 
6 O. 7. INTERIÖRER FRÅN GARNISONSKYRKAN. 

vakna sinnen följande händelser och förhållan
den på skilda odlingsområden. 

I 58 år eller alltsedan 1847 har den vör
dade gamle haft sitt ungkarlshem i samma lilla 
entresol, med utsikt öfver det historiska Brunke-
bergstorg. En sådan bofasthet förefaller inom 
det nutida, ständigt flyttande Stockholm som 
en saga. 

Grefve A. är nu vår äldste general, och kan 
med berättigad stolthet se tillbaka på ett rikt 
gagnande lif, utmärkt af höga förtroende- och 
hedersposter. Och alldenstund de nu nådda 
90 åren ej på minsta sätt tynga hans 
skuldror, torde han, mänskligt att döma, ännu 
länge få glädja alla dem, som stå honom nära, 
med sitt väsens friskhet, sitt hjärtas finhet och 
godhet. 

Denna förhoppning låg ock uttryckt i de 
varma välgångsönskningar och oförställda 
hyllningar, som från många håll på 90-årsda-
gen funno' vägen till den krye veteranens hem. 
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UR DAGSKRÖNIKAN. 
OHILIP LEMAN. f. F. d. ledamoten af riksdagens 
* första kammare, advokaten fil. d:r Philip Leman, 
afled för några dagar tillbaka i Göteborg. 

L. var född i Göteborg den 31 augusti 1837 och 
son af en från Holland in
flyttad köpman. Student i 
Uppsala 1854 bedrefhanhär 
studier i de mest skilda äm
nen: naturvetenskaper, mo
dern filologi, estetik, stats
kunskap och juridik. Han 
blef fil. kand. 1865 och fil. 
Ir 1866 samt aflade examen 
till rättegångsverken 1868. 

Omedelbart därefter bo
satte han sig i Göteborg, 
där han erhöll den nyinrät
tade kammarförvantplatsen, 
hvarigenom han blef nära 
förtrogen med kommunala 
förhållanden. Fyra år senare 
lämnade han denna befatt
ning och inträdde i A. Phi-
lipssons advokataffär. Hans 

krafter togos emellertid snart i anspråk för maktpå-
liggande uppdrag af kommunal natur; så var han un
der en lång följd af år vice ordförande i Göteborgs 
stadsfullmäktige. Han har tagit del i Viktiga kommit
téers och beredningars arbete, varit ledamot i kommu
nala styrelser (exempelvis Högskolans, Göteborgs mu
seums m. fl.) och aldrig dragit sig tillbaka, hvarhelst 
hans sakkunskap eller hans talang tagits i anspråk. 
År 1889 kallades han till ledamot af Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhället i Göteborg. 

Af Göteborgs stadsfullmäktige valdes L. 1895 till 
en af stadens representanter i första kammaren. Ef
ter periodens slut 1902 undanbad han sig återval. 
L. tillhörde kammarens moderata minoritet och intres
serade sig förutom för lagfrågor äfven mycket för 
frågor som rörde affärslifvet och näringarna. 

Den aflidne sörjes, förutom af maka och flere barn, 
af en stor vänkrets samt af hela det samhälle, där 
han verkat så mycket genom sina kunskaper, intelli
gens och rika, varma hjärta. 

PHILIP LEMAN. 

DROTTNING ALEXANDRAS AF ENGLAND ANKOMST TILL HELSINGBORG PÅ VÄG TILL SOFIERO. 

FRÄMST PÅ LANDGÅNGEN DROTTNING ALEXANDRA, EFTER HENNE PRINS CARL AF DANMARK 

OCH PRINSESSAN MARGARETA. FOTO FÖR IDUN A F ALFR. B. NILSON, HELSINGBORG. 

LORENTZ LUNDGREN f- I förra veckan afled här-
städes f. d. teaterdirektören Lorentz Lundgren, efter 

en kort tids sjukdom. 
Johan Lorentz Alexander Lundgren föddes i Göte

borg 1832, där fadern, handlanden Johan Lundgren, 
var innehafvare af den gamla järnhandelsfirman O. Bro-
nander & Son, i hvilken sonen Lorentz, efter i Upp
sala aflagd maturitetsexamen, ingick som delägare och 

LORENTZ LUNDGREN. 

TRÄFFNINGEN VID BORNHÖFT DEN 7 DEC. 1813. TAFLA I SILFVER, UTFÖRD EFTER EN SKISS AF ARTISTEN GREFVE 

HJALMAR MÖRNER OCH SOM BRÖLLOPSGÅFVA ÖFVERLÅMNAD TILL HERTIGEN A F SKÅNE FRÅN OFFICERSKÅREN VXD 

KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE. LINA JONN, MALMÖ, FOTO. 

efter faderns död som 
ensam innehafvare af 
densamma. I början af 
1880-talet råkade emel
lertid den gamla affären 
i ekonomiska svårigheter, 
hvilket hade till följd 
att Lundgren, som allt
jämt varit en varm tea
tervän, ombytte verk
samhetsfält och blef 
verkställande direktör 
för det år 1883 bildade 
Göteborgs teateraktiebo
lag, som under spelåren 
1883—84 och 1884—85 
förhyrde den af Ringnér-
ska arfvingarna då ägde 
Stora teatern. Sedan bo
lagets verksamhet efter 
dessa båda år upphört, 
drog sig Lundgren för 
ett år tillbaka till privat-
lifvet, men öfvertog från 
hösten 1886 för egen räk
ning nämnda teater, som 
han sedan innehade un
der fyra spelar eller till 
den 1 juni 1890. 

Dessa år kunna med 
fog räknas till en af 
de bästa perioder Göte
borgs stora teater haft. 
Sedermera flyttade L. till 
Stockholm, och för att i 
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NÅGON MÅN KUNNA STÅ DEN SCENISKA KONSTEN 
NÄRA ÄFVEN I SIN NYA HEMSTAD, TOG HAN 
ANSTÄLLNING SOM KAMRERARE HOS DIREKTÖR 
ALBERT RANFT, HVILKEN BEFATTNING HAN NI
TISKT SKÖTTE TILL SIN DÖD. 

LORENTZ LUNDGREN VAR EN SYNNERLIGT 
ÄLSKVÄRD PERSONLIGHET OCH FÅ TEATERFÖRE
STÅNDARE HA VÄL VARIT AF SIN PERSONAL SÅ 
UPPRIKTIGT AFHÅLLNA SOM HAN. DÄRIGENOM 
KOM HAN OCKSÅ ATT PÅ SIN TID SPELA EN 
GANSKA FRAMSTÅENDE ROLL INOM GÖTEBORGS 
SOCIETET OCH DESS SÄLLSKAPSLIF. 

VID HANS BORTGÅNG STÅ, UTOM HANS 
DJUPT FÖRKROSSADE MAKA, HVILKEN UNDER 
NÄRMARE ETT HÄLFT SEKEL VARIT HANS TROGNA 
FÖLJESLAGARINNA GENOM LIFVET, SÅSOM NÄR
MAST SÖRJANDE EN DOTTER, GIFT MED MAJOREN 
ANDREAS CARLSTRÖM, SAMT SYSTRAR. EN 
DOTTER, AF HVARS DÖD FÖR ETT PAR ÅR SEDAN 
HAN TOG SIG MYCKET DJUPT, VAR GIFT MED 
GROSSHANDLAREN AXEL JONSSON, DELÄGARE I 
DEN STORA FIRMAN JONSSON, STERNHAGEN & 
C:O I GÖTEBORG. 

DROTTNINGEN AF ENGLANDS BESÖK 
I HELSINGBORG. UNDER DEN SISTFÖR-

FLUTNA VECKAN HADE SOFIERO STORFRÄMMANDE, 
I DET ENGLANDS DROTTNING ALEXANDRA, ÅT
FÖLJD AF PRINSESSORNA VICTORIA AF ENGLAND 
OCH MAUD AF DANMARK SAMT PRINS CARL 
AF DANMARK, NÅGRA TIMMAR GÄSTADE VÅRT SVENSKA HER
TIGPAR I DERAS SOMMARHEM. 

VI MEDDELA HÄR EN FÖR VÅR RÄKNING TAGEN BILD AF 
DE KUNGLIGA PERSONERNAS ANKOMST TILL HELSINGBORG. 

OFFICERARNES GÅFVA TILL SKÅNEHERTIGEN. 
SISTLIDNE FREDAG ÖFVERLÄTNNADES TILL PRINS GUSTAF 

ADOLF Å SOFIERO EN BRÖLLOPSGÅFVA FRÅN OFFICERSKÅREN VID 
KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE, VID HVILKET REGEMENTE 
PRINSEN SOM BEKANT, TJÄNSTGJORT. 

GÅFVAN UTGÖRES AF EN I SILFVER KONSTNÄRLIGT UTFÖRD 

TELEGRAFDIREKTOREN I GOTEBORG C. M. 
H. LINDBOHM FOTO. 

FORSSMAN 

Elmgren. NEDTILL ÄR ANBRAGT EN SILFVERPLÅT 
MED INSKRIFT: »TILL H, K. H. HERTIGEN AF 
SKÅNE PRINS GUSTAF ADOLF FRÅN KRONPRIN
SENS HUSARREGEMENTES OFFICERSKÅR DEN 
15 JUNI 1905.» ARBETET I SIN HELHET ÄR 
LEIRERERADT AF JUVELERAREFIRMAN W. 0. 
Möller I MALMÖ. 

GÖTEBORGS AFGÅENDE TELEGRAF
CHEF. K. M:T HAR I DAGARNE BEVILJAT 

TELEGRAF- OCH TELEFONDIREKTÖREN I GÖTEBORG, 
RIDDAREN AF VASA OCH NORDSTJERNEORDEN 
M. M. C. M. FORSSMAN NÅDIGT AFSKED 
EFTER ETT 4 0 ÅRIGT, NITISKT OCH FRAMGÅNGS
RIKT ARBETE I VÅRT TELEGRAFVÄSENDES TJÄNST. 

VÅR BILD VISAR DEN DUGANDE OCH HU
MANE TELEGRAFCHEFEN I HANS AF PERSONALEN 
RIKT BLOMSTERSMYCKADE ARBETSRUM PÅ MOR
GONEN SISTA TJÄNSTGÖRINGSDAGEN. SOM 
MINNESGÅFVA ÖFVERLÄMNADES ÅT HONOM VID 
SAMMA TILLFÄLLE EN SMAKFULL UPPSATS I SILF
VER — DET SYNLIGA BEVISET PÅ DEN AKTNING 
OCH TILLGIFVENHET, HAN I RIKASTE MÅTT FÖR
STÅTT ATT VINNA HOS SINA UNDERLYDANDE. 

T' 

KOPIA AF EN OFULLBORDAD SKISS AF ARTISTEN GREFVE HJALMAR 
MÖRNER, FÖRESTÄLLANDE TRÄFFNINGEN VID BORNHÖFT DEN 7 
DECEMBER 1813, DÄR REGEMENTET, SOM DÅ HETTE »MÖR-
NERSKA HUSARERNA», MED UTMÄRKELSE DELTOG. TRÄFFNINGEN 
HAR ÅTERG:FVITS PÅ ETT SYNNERLIGEN LYCKADT SÄTT; CISELE-
RINGEN, SOM UTFÖRTS AF HERR H. Österberg, ÅTERGIFVER 
ÄFVEN DE MINSTA DETALJER. ARBETET ÄR INFATTADT I EN 
RAM AF EBENHOLZ, UTFÖRD AF FIRMAN Kullman & Larsson. 
RAMEN PRYDES ÖFVERST AF EN KUNGLIG KRONA, OMGIFVEN 
AF EN FLAGG- OCH VAPENDEKORATION, ALLT UTSKURET I TRÄET 
OCH UTFÖRDT MED FULLÄNDADT MÄSTERSKAP AF TRÄSNIDAREN 

UBERKULOSKONGRESSEN I PARIS. 
DAN STORA ELEGANTA HALLEN I GRAND 

PALAIS I PARIS CHAMPS-ELYSÉES VAR DEN 2 
DENNES TILL TRÄNGSEL FYLLD AF ETT ANTAL AF DEN 
MEDICINSKA VETENSKAPENS YPPERSTE MÄN FRÅN 

ALLA LÄNDER FÖR ATT NÄRVARA VID ÖPPNANDET AF DEN INTER
NATIONELLA TUBERKULOSKONGRESSEN. EJ MINDRE ÄN 3,600 
DELEGERADE HADE INFUNNIT SIG. UNDER PRESIDIUM AF FRAN
SKA REPUBLIKENS ÖFVERHUFVUD, M. LOUBET, HÖLLS _HÄLS-
NINGSTALET AF KONGRESSENS PRESIDENT HÉRARD. Å DE 
SVENSKA DELEGERADES VÄGNAR TALADE PROFESSOR HENSCHEN 
FRÅN STOCKHOLM. 

PROFESSOR EARL BEHRINGS NYLIGEN GJORDA UPPTÄCKT AF 
ETT BOTEMEDEL MOT TUBERKULOS HAR BLAND ANNAT FÖRELAGTS 
KONGRESSEN. OCH UTGJORT EN AF DESS VIKTIGARE DISKUS
SIONSÄMNEN. PROFESSOR B. VAR SOM BEKANT DEN FÖRSTE 

TUBERKULOSKONGRESSEN I PARIS ÖPPNAS HÖGTIDLIGEN I GRAND PALAIS I NÄRVARO A F PRESIDENTEN LOUBET M. FL. Tb. BJUDNA. 
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NOBELPRISTAGAREN I MEDICIN, OCH HANS AF BIOGRAFI ÅTFÖLJDA 
PORTRÄTT ÅTERFINNA VÅRA LÄSARE I IDUN N:R 50, 1901 ÅRS 
ÅRGÅNG. — VI MEDDELA] HÄR EN BILDJ AF KONGRESSENS 
SOLENNA ÖPPNANDE. 

EN SKULPTERAD TORGPRYDNAD. SOM BEKANT HAR 
MAN I SAMMANHANG MED GUSTAF ADOLFSSTATYNS FLYTT

NING NÅGRA METER NORRUT PÅ TORGET TÄNKT SIG PLATSEN 
PRYDD AF ETT PAR S. K. VENETIANSKA MASTER, SOM SKULLE 
ANVÄNDAS DELS SOM FLAGGSTÄNGER VID STÖRRE FESTLIGA TILL
FÄLLEN, DELS ATT UPPBÄRA ETT PAR STORA ELEKTRISKA BÅG
LAMPOR. 

KONSTNÄREN ARON JERNDAHL HAR AF DENNA ANLEDNING 
UPPGJORT FÖRSLAG TILL ETT PAR SÅDANA MASTER, HVILKA 
SKISSER FINNAS UTSTÄLLDA PÅ DEN NU PÅGÅENDE MÖBEL
UTSTÄLLNINGEN OCH SOM VI HÄR AFBILDAT. PÅ DEN ENA 
SOCKELN SER MAN NÅGRA ARBETARE I FÄRD MED ATT RESA 
FLAGGSTÅNGEN, PÅ DEN ANDRA TANKES STÅNGEN REST OCH 
DUKEN VAJANDE I TOPP, HVILKET ÅSKÅDLIGGÖRES GENOM DE 
OLIKA FIGURERNAS GLADA UPPSYN, DÄR DE STÅ KÄPPRAKA 
OCH HURRA SAMT SVÄNGA SINA MÖSSOR. 

SVENSKA FOTOGRAFERNAS FÖRBUND HAR F. N. AN
ORDNAT EN UTSTÄLLNING I FRIA KONSTERNAS UTSTÄLLNINGS

LOKAL. 
VÅRA FÖRNÄMSTA FOTOGRAFFIRMOR DELTAGA, SÅSOM FLOR

MAN, DAHLLÖF, JSEGER, HERTZ BERG O. A., OCH HVAD SOM 
BJUDES ÄR I REGELN VACKRA ALSTER, UTFÖRDA I PIGMENTTRYCK 
OCH KOMBINERADT GUMMITRYCK. DESSA TVÅ METODER ÄRO 
F. N. DE FÖRBÄRSKANDE INOM FOTOGRAFERINGSKONSTEN, OCH 
FLERE AF UTSTÄLLNINGENS LANDSKAP OCH PORTRÄTT, UTFÖRDA I 
DESSA MANER, GE PÅ ETT ÖFVERRASKANDE TROGET SÄTT STÄM
NINGEN I ETT NATURSCENERI ELLER KARAKTÄREN I ETT ANSIKTE. 

ETT BESÖK 1 DEN VACKERT ANORDNADE UTSTÄLLNINGEN ÄR 
DÄRFÖR LIFLIGT ATT ANBEFALLA. 

RAHMN FOTO. 

F . V. R. ARESCHOUG-. 

MÅNDAGEN DEN 9 OKTOBER FYLLDE F. D. PROFESSORN 
I BOTANIK VID LUNDS UNIVERSITET, FREDRIK VILHELM 

KRISTIAN ARESCHOUG, 75 ÅR, AF HVILKEN ANLEDNING IDUN 
HÄR BRINGAR SINA LÄSARE ETT PORTRÄTT AF DEN AKTADE ÅLD
RINGEN, JÄMTE NÅGRA KORTA DRAG UR HANS LEFNAD. 

PROFESSOR ARESCHOUG FÖDDES DEN 9 OKT. 1830 I SIM
RISHAMN. EFTER GENOMGÅNGNA FÖRBEREDANDE STUDIER BLEF 
HAN STUDENT VID LUNDS UNIVERSITET ÅR 1847 OCH AFLADE, 
23-ÅRIG, FILOSOFIE DOKTORSEXAMEN DÄRSAMMASTÄDES. ÅRET 
DÄRPÅ, 1854, BLEF HAN DOCENT I BOTANIK SAMT ADJUNKT 
I SAMMA ÄMNE ÅR 1858. HAN FÖRESTOD EN TID BOTANISKA 
PROFESSUREN OCH BLEF Å 1879 DESS INNEHAFVARE. SIN 
PROFESSORSBEFATTNING INNEHADE HAN TILLS ÅR 1898, DÅ 
HAN TOG AFSKED. ARESCHOUG ÄR LEDAMOT AF EN DEL OLIKA 
SAMFUND, DÄRIBLAND SEDAN 1876 AF VETENSKAPSAKADEMIEN. 

UNDER SIN LÄRAREVERKSAMHET VID UNIVERSITETET HAR 
HAN FÖRETAGIT ÅTSKILLIGA STUDIERESOR TILL UTLANDET: TYSK
LAND, FRANKRIKE, ENGLAND O. S. V. HAN HAR DÄRJÄMTE 
IDKAT EN LIFLIG OCH MÅNGSIDIG VETENSKAPLIG FÖRFATTARE
VERKSAMHET OCH FRÅN TRYCKET UTGIFVIT FLERA FRAMSTÅENDE 
ARBETEN. SÅSOM FÖREMÅL FÖR SINA FORSKNINGAR HAR HAN 
FÖRETRÄDESVIS VALT UTREDNINGEN AF MERA SVÅRBESTÄMDA 
VÄXTSLÄKTEN — EXEMPELVIS RUBUS OCH RUMEX —, DE 
HÖGRE VÄXTERNAS ANATOMI OCH MARFOLOGI SAMT VÄXT
GEOGRAFI. 

E F FÖRFATTARINNA. STUDIE A F 
MARIA RIECK-MULLER. 

N ÄR JAG HÄROMDAGEN stannade utan
för ett af våra större boklådsfönster och 

intresserad läste titlar och författarnamn på 
alla dessa exponerade vittnesbörd om in- och 
utländsk skrifkunnighet, kunde jag ej undgå 
att samtidigt tänka på det rådande missförhål
landet mellan tillgång och efterfrågan. Ty här 
i landet, där intelligensen lär vara rätt allmän, 
har man sedan lång tid tillbaka haft ögonen 
öppna för att böcker ej ha på långt när samma 
lifsstärkande förmåga som t. ex. ett väl för-
sedt middagsbord. Ännu mindre kunna de höja 
ens anseende till den grad som ett mondänt 
lefnadssätt, toaletter, hästar och vagn. 

Häraf kommer det sig, att böcker köpas 
blott af ett enfaldigt fåtal, och bokpräntarens 
arbete är ett af de mindre lönande i vårt land. 

Bland allt detta litteraturgods i olika for
mat — de allra sista nyheterna uppsatta på 
ställ för att så mycket som möjligt fånga upp
märksamheten — dröjde min blick ovillkorligen 
vid en liten bok, till hälften gömd af ett par 
andra, och som väl knappast hade rätt att 
ligga där alls, då den redan var årsgammal 
och således borde ha makat sig upp på hyllan 
för länge se'n, lämnande bättre plats åt det 
hundratal, som senare skådat dagen. 

Den lilla boken bar ett kvinnligt författar
namn — ett af de få, som blifvit väl behand
lade af kritiken i allmänhet. 

Se'n några år tillbaka är dess ägarinna mig 
rätt väl bekant, liksom hennes historia, hvilken 
skulle kunna tjäna som illustration till det jag 
nyss tänkte på — en riktigt lefvande och upp
bygglig illustration. 

Strålande, glittrande glad, med segerviss
hetens glans öfver hela sitt väsen och på sam
ma gång något af barnets förundrade uttryck 
i ögonen, när det fått det otänkbara, det som 
endast sagornas barn pläga få . . . Sådan var 
Alfhild Borg första gån
gen vi träffades — en 
lyckans utvalda, som 
tycktes korad till segra-
rinna. 

Det var några veckor 
efter det hennes första 
bok kommit ut. Och 
kritiken, denne mång-
höfdade domare, hade 
enstämmigt uttalat sig 
berömmande. Hvilket 
är en sällsynt nåd. Hon 
hade lyckats vid första 
försöket, och Alfhild 
Borg var nu ett namn, 
som man hade att vänta 
sig något af. 

Ej underligt således, 
att det lyste om henne 
af segerglädje och med
vetet mod. — — — 

Vid denna tidpunkt 
var hon närmare trettio
talet. Hade ej alls bråd
skat med att gifva sina 
tankar form; och häraf 
kom sig nog äfven, att 
det hon till slut ska
pade blef lifskraftigt och 
erkändt. 

Nu följde år af arbete 
för Alfhild Borg. Ett 
arbete fullt af konst
närsglädje och utan bak
slag från den kritik, 
hon en gång vunnit på 

sin sida. Och man kan verkligen säga, att 
gentemot henne var det som om den glömt 
sitt stundom litet nedlåtande sätt att bedöma 
kvinnor. Hon hade bland de skrifvande da
merna fått en privilegierad plats för sig själf. 
Och utan tvifvel var hon värd sin goda tur. 

Under dessa första år fanns äfven i alla för
hållanden, under hvilka hon lefde, den harmoni, 
som skänker nödig ro åt ett arbete som hennes. 

Både häradshöfding Borg och hans hustru 
kände sig allt ifrån deras dotters första fram
gång som författarinna i så hög grad smick
rade, att de ej längre brydde sig om att på
verka henne för den gamla älsklingstanken — 
ett godt parti. 

Hon hade på en gång gifvit en ny och gan
ska välljudande klang åt deras namn, och de 
voro tillräckligt kloka att respektera hennes 
arbete. Hon fick vara en person för sig i det 
lilla komfortabla hemmet, och så småningom 
blef det tysta arbetsrummet, som hon utvalt åt 
sig med utsikt öfver fält och skog, det centrum, 
hvarifrån allt på ett omärkligt sätt reglerades. 

Själf tycktes Alfhild aldrig märka, att hon 
blifvit någonting af betydenhet, hvarken hemma 
eller ute i sällskapslifvet. Det för många ound
vikliga konstnärssnobberiet förblef henne ab
solut främmande. Kanske var detta en af de 
bidragande orsakerna till att man gärna trodde 
på henne — och att hennes vänner ej talade 
illa om henne. 

Det mest helgjutna och behagliga intrycket 
af hennes person fick man på tu man hand 
inne i det lilla arbetsrummet, som äfven det 
saknade hvarje spår af påtryckt yrkesstämpel 
eller effektsökeri. 

Här kunde hon ibland tala om sitt arbete 
och sina planer. Och då förstod man, att hon 
blifvit diktarinna — emedan hon ej kunde an
nat, och att hon var mogen för kallet. — — 

Då hände plötsligen något, som i ett enda 
slag förändrade hela tillvaron för Alfhild Borg. 
Det var när fadern helt oväntadtrycktes bort, 
utan att ens med ett ord hinna tala med de 
sina om hvad som väntade dem. Ingen hade 

FÖRSLAG TILL FLAGGSTÄNGER FÖR GUSTAF ADOLFS TORG A F 

ARON JERNDAHL. 
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Försäljes i minut hos de flesta skohsMl-
lande i landet. 

trott annat än att häradshöfding Borg var en 
förmögen man, som skulle lämna änka och 
dotter i ekonomiskt tryggad ställning. Och 
som ett slag kom därför verkligheten öfver 
dem, när utredningen visade mot konkurs. 

Ingen utsikt fanns att kunna rädda mer än 
det allra nödvändigaste. Och nu började för 
Alfhild en arbetstid utan rast eller ro. 

Det var nästan rörande att se, med hvilken 
förhoppningsfull ifver hon nu hängaf sig åt 
sitt författarskap som försörjningsmedel. Och 
ej ett ögonblick tviflade hon på, att det med 
lätthet skulle tillföra henne tillräckliga inkom
ster, för att modern och hon skulle kunna 
lefva en angenäm tillvaro i den lilla trerums
våningen, dit de nu flyttat. 

Hittills hade hon egentligen aldrig reflekte
rat öfver, hvad böckerna inbringade i pangar. 
De hade gått bra, enligt förläggarens utsago, 
och de hade gifvit henne ett namn. Och hon 
hade arbetat på ett lugnt sätt utan tanke på 
morgondagen. 

Men i och med detsamma hon under de för
ändrade levnadsförhållandena blef tvungen att 
skrifya dagarne i ända för att hinna sin på
började bok färdig fortast möjligt, tänkte hon 
ej ett ögonblick, att det blifvande honoraret 
möjligen skulle bli otillräckligt till alla utgif
ter, innan hon åter kunde hinna med en ny 
bok. — Och räcker det ej — sade hon sedan 
leende — k la bonheur, så skrifver jag ytter
ligare några timmar om dygnet och lyckliggör 
tidskrifterna med "skisser". — 

Något mer än ett år efter häiadshöfding 
Borgs död flyttade Alfhild med modern in i 
en liten tvårumslägenhet långt borta i stadens 
utkant, där hyrorna voro billigare . . . 

Fru Borg hade börjat kli krasslig, och hen
nes lynne hade blifvit ojämnt och tungt efter 
de hopade motgångarna och sorgerna, som 
drabbat dem. 

Det begynte så småningom visa sig, att Alf-
hilds arbete trots hennes okufiiga energi och 
friska mod ej inbragte tillräckligt för dem att 
lefva på. Och för Alfhild själf hade det gått 
upp, att det ej ekonomiskt hjälpte en författare 
stort att göra litterär succés, så länge man ej 
hörde till det lyckliga fåtal, som ägde den 
stora publikens gunst. Detta ensamt var det, 
som öppnade vägen till förläggarnes kassaskåp. 

För de andra buga de sig endast, förbind
ligast leende — -— — 

Hon hade fått någonting feberaktigt jäktadt 
öfver sig, och mörka ringar kring ögonen tydde 
på, att nätternas timmar förflöto vid den tända 
arbetslampan. Det var äfven som om hon gått 
och grubblat öfver någonting annat än det 
vanliga, och man fick intryck af, att hennes 
arbete vid skrifbordet numera skedde rent 
mekaniskt, under det hon rastlöst spejade om
kring på områden, där hon ej hörde hemma. 

Den forna förhoppningsfulla tron på sig själf 
hade förbytts till ett slags trotsig kamplust, och 
ett drag af uddhvass ironi hade lagt sig öfver 
både hennes tal och det hon skref. 

Under någon tid var det som om hon med 
ens upphört med allt skrifarbete, såvida ej en
dast nätterna blefvo använda, ty hon syntes 
ständigt ute, och kom man upp till henne, 
märktes ej spår af manuskript på skrifbordet. 
Men hvarken hon eller modern talade om nå
got, som rörde framtiden eller dem själfva. 
Endast på det spända uttrycket i Alfhilds an
sikte och vissa allmänna yttranden kunde man 
förstå, att någonting var i görningen — att 
det var frågan om förändringar. 

Och så skedde det förunderliga. 
Vid en af de mest trafikerade gatorna öpp

nades en dag Alfhild Borgs charkuteri- och 
matvaruaffär, en riktigt fin affär med allt hvad 
till lifvets näring hörer, upplagdt i smakfulla 
anordningar: korfvar, syltor, smör, delikatesser 
o. s. v. i tilltalande omväxling och harmoni. 
Jag visste ej, om jag skulle gråta eller ropa 
— "bravo, lifskonstnärinna!" — då jag först 
läste annonsen i fetstil om den nya affären. 
Men det dröjde länge, länge, innan jag fick så 
mycken jämnvikt, att jag kunde gå där förbi. 
Det var först efter veckor vi åter träffades. 
Då satt jag midt emot henne vid hennes kon-
torspulpet. Och samtalet flöt lätt och otvunget 
som i gamla da'r. 

Och ju mer hon talade — oförbehållsamt 
och naturligt — desto tydligare stod det för 
mig detta första intryck för flere år tillbaka: 
att Alfhild Borg var korad till segrarinna. 

— Om jag ej tänker skrifva mer? — sva
rade hon slutligen på min fråga. — Se här, 
och här och här i oändlighet — räkningar på 
kött, korf och skinka m. m. Detta slags skrif-
veri kan man lefva på, förstår du, ty alla vilja 
hafva m a t . . . Visserligen gick det åt någon 
tid, innan jag förstod, hvad det var människorna 
åstunda mest. Har man så endast valet att 
själf dö af svält eller gifva dem det de be
gära, så måste man göra såsom jag. 

Hon satt där med ett svårtydt löje öfver 
läpparna, som slöto sig i fast energi — medan 
butiksdörrens och telefonens ständiga pinglande 
gåfvo tillkänna, att kunderna därute voro många 
och omsättningen liflig. — 

Alfhild Borg hade genom omständigheternas 
tvång så småningom erhållit den stora publi
kens gunst. 

SJUSTJÄRNAN. 
A F CHICOT. 

EN KÄRLEKSSAGA 

RYSSARNE HADE under härjningarna 1719 icke kom
mit fram ända till Gefle. De hade landstigit och 

bränt ned Härnäs, hvarefter de marscherade längs stora 
landsvägen mot staden, tills de kommo i trakten af 
byn Jerfsta (en half gammal svensk mil från Gefle), 
då de hufvudstupa vände om och inskeppade sig på 
sina lodjor. Sägnen förmäler nämligen, att stadsboarne 
vid Jerfsta, där vägen stryker fram längs gärdesgårdar, 
läto sätta manshattar på gärdesgårdsstörarna, så att 
ryssarne togo dessa för uppställdt manskap och ryg
gade tillbaka. 

Emellertid hade detta anfall kommit vederbörande 
på tanken att befästa staden, åtminstone från sjösidan, 
och så anlades Fredriksskans på ett ställe, där fjärden 
utanför inloppet smalnar till. Fästet bestyckades med 
kanoner och dit förlades en liten garnison artillerister 
under befäl af en styckjunkare och en kommendant. 

Att börja med rönte kommendanten och manskapet 
en viss uppmärksamhet, då de inträffade i staden med 
sin stora ståt. Men snart förlorade de nyhetens be
hag och till slut nästan föraktade man dessa militärer 
i den praktiskt sinnade staden, emedan de ingen nytta 
gjorde, då intet krig inträffade, som kunde sätta deras 
duglighet på prof. De kallades "Tusslullerigubbarna«, 
antagligen därför att de söpo och sågo dåsiga ut. 

I första tredjedelen af 1850-talet beordrades dit som 
kommendant en finsk officer, som deltagit i kriget 
1808—09. Han hade otvifvelaktigt varit en duktig 
krigsbuss, men var nu kärf, fåordig och despotisk, 
förmodligen anseende detta lugna drönarelif liksom ett 
slags hyggligare förvisning. Han var gift och mycket 
fattig, hänvisad endast till sin knappa lön, som gjorde 
det svårt för honom att draga sig fram med en stor 
familj, ty han hade icke mindre än sju döttrar, frök

nar till på köpet, ty kommendanten var adelsman och 
hette något på —stjärna. 

Adelsfolk hade varit en sällsynt företeelse i staden. 
Det lägre folket betraktade de adliga såsom utomor
dentligt högtidliga väsen, att ej säga rent af mystiska 
varelser, med hvilka simpla, fattiga stackare aldrig 
kunde hoppas komma i beröring. De aldelsfamil-
jer, som vistats där, hade varit sådana, hvilkas 
hufvudmän kommit dit som landshöfdingar, bott i det 
stora, afskilda slottet och knappast varit synliga för 
de vanliga invånarne annat än vid högtidligare till
fällen, då de åkt i vagn och haft särskildt för dem af-
sedda platser, skilda från mängden. 

Den här nyinkomna adelsfamiljen, som bodde sin 
mesta tid på skansen, förstodo de sig icke på. Kom
mendanten syntes på torget om lördagarna, sträf och 
rak, följd af en artillerist, bärande en korg. Han 
prutade alltid och hördes barskna till och fräsa, då 
bondfolket ej ville sälja sina varor till det pris han 
bjöd. När han ändtligen handlat, vände han sig till 
artilleristen och kommenderade myndigt på sin finska, 
så att det hördes öfver hela torget: "Bär hem det här 
till hennes nåd!" 

Men trots den morska tonen och "hennes nåd" 
tyckte sig folket finna, att "kommendantens" blott var 
hvad man kallar ett "knaperherrskap" *, hvarför man 
snart föraktade dem, därigenom öfvergående till en 
motsatt ytterlighet i betraktelsesättet af adeln. 

Sanningen var, att "kommendantens" väl, som 
sagdt, voro fattiga, ty kommendantlönen var löjligt 
liten; men bördsfåfänga voro de icke, åtminstone ej 
alla medlemmar af familjen. 

Den i grunden beskedliga, något inskränkta »hen
nes nåd" hade visserligen blifvit uppfostrad efter det 
gamla Lenngrenska receptet: 

"Juliana, glöm aldrig din adliga ätt, 
lägg bort dina ofrälse miner! 
Minns noga de kall, dina fäder beklädt, 
minns grefvarne, dina kusiner. 

Var högsint, min dotter, var myndig och rak, 
för bönder lyft aldrig på floret! 
Förgät ej din farfars förgyllda schabrak 
och vapnet, som hänger i koret." 

Man kunde se det på henne och höra det som of
tast. Men hon hade föga inflytande i hemmet, där 
kommendanten var mäktig. Han hade visserligen de 
pompösa officersfasonerna i det yttre uppträdandet, 
men var i botten en hjärtans beskedlig man. 

De sju döttrarna hade ej fått någon boklig bild
ning utom den nödvändiga katekespluggningen, så att 
de kunnat "läsa sig fram" till konfirmationen. I öfrigt 
hade de lärts att frukta och undvika alla utomstående, 
så att de tidigt blefvo folkskygga och ej så litet tafatta 
samt höllos naturligtvis fullkomligt okunniga om den 
yttre världens lif och sträfvan. Men de fingo från 
barnsben lära sig arbeta, icke allenast med alla husliga 
sysslor, äfven de lägsta, utan äfven med en mängd 
handarbeten, hvari "hennes nåd" ägde stor, pedantisk 
skicklighet. De klippte till och sydde allt, som be-
höfdes för familjen, spunno och väfde, ocb blott ma-
terialierna behöfde köpas. Endast på detta sätt var 
det möjligt att draga sig fram. 

Om somrarna bodde familjen ute på skansen, om 
vintern hyrdes en liten lägenhet längst öster i staden 
och då hände, att hela familjen besökte någon offent
lig nyårsbal eller bal på någon kunglig namnsdag, hvarvid 
de sju fröknarna kommo i trupp, alla lika klädda, lika 
stela, lika tysta, lika fula och satte sig i en rad, där 
de också vanligen fingo sitta orörliga balen igenom. 
Det var vid ett sådant tillfälle dessa sällsynta uppen
barelser fingo vedernamnet "Sjustjärnorna" af någon 
spefågel bland de unga sjökaptenerna, som visserligen 
icke genom tuben i Navigationsskolan studerat "Pleja-
derna" tillräckligt, emedan han då borde ha vetat, 
att dessa innehålla flera hundra stjärnor, ehuru det 
obeväpnade ögat endast däri upptäcker sju. 

Jag sade, att "sjustjärnorna" — jag kallar dem så, 
emedan jag aldrig hört något annat namn på dem — 
voro fula, men jag tager tillbaka. De voro fula med 
moderation. De fyra äldsta med sina långa näsor och 
sitt grofva linhår voro nog så svåra, men de tre yngre 
tedde sig rätt skapliga, och den yngsta, Marianne, grän
sade nästan till skönhetens råmärken. 

Naturen hade under en af sina lika glada som 
oförklarliga nycker skänkt Mariannes ljuslagda ansikte 
ett par mörka ögonbryn med thy åtföljande mörka 
ögonhår öfver ett par ljufva, stora ögon, som alldeles 
skilde henne från den öfriga släkten, både far och 
mor och de sex systrarna. Äfven hade hon fått en 
icke så litet liflig, svärmisk själ, som stack af mot de 
öfrigas träandar, ehuru hon endast sällan lät den bryta 
fram i sin trångbröstade omgifning. 

*) Ståndpersoner, hvilkas bördsfåfänga står i allt 
för stort missförhållande till deras lefnadsvillkor. 
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Detta inträffade dock strax efter faderns död, då 
familjen höll rådslag om hvad de skulle taga sig till 
nu, då familjeförsörjaren fallit ifrån. Kommendanten 
hade varit den sista af sin ätt och på mödernesidan 
funnos heller inga släktingar, så att de nu hade in
gen, som vare sig kunde eller ville hjälpa dem. 

Det var en dyster konselj, hvari man öppet nödga
des stirra nöden i ansiktet. Därpå hade man aldrig 
förr tänkt, lefvande i lugn och stilla arbete. 

Hennes nåd plockade mekaniskt på förklädesbandet, 
som var stärkt och struket likt en högtidshalsduk. 
Hon visste ingen råd. Lika litet visste det stela half-
dussinet döttrar, som sutto där stirrande på modern, 
hjälplösa och ur stånd att framkomma med något 
förslag. 

Då uppstod till allas förvåning Marianne, hvilken 
hittills som yngst af de andra nästan betraktats som 
barn och aldrig förr lagt i dagen någon egen mening. 
De blefvo så mycket mer förundrade som de själfva 
inom sig måste erkänna, att de saknade hvarje förut
sättning att lösa framtidens grumliga gåta. 

(Forts.) 

LITTERATUR. 

OSCAR WILDE: DE PROFUNDIS. Auktoriserad 
öfversättn. (delvis fr. manuskr.) af Anna Lam

berg. Sthlm. 1905. Wahlström & Widstrand. Pris 
l: 75. 

De Profundis är ett eko, en bok, skrifven i häk-
telse af en, som är död. — Den börjar med en hä-
delse, fortsätter några sidor framåt i solblind själf-
öfverskattning, men höjer sig därpå till en af de kär
leksfullaste, ödmjukaste, ädlaste och mest tankeväckande 
arbeten jag läst. Det är en bok, som kommer att 
bringa om lifvet en myckenhet modernt flinande och 
begabbande kristendomsförakt, en bok, som ristar det 
förädlande lidandets kors öfver Wildes bespottade 
namn. 

Förf. söker få fram, att den kristligt-filosofiska sin
nesriktning, som tagit sig ett sådant ärligt uttryck un
der fängelsetiden, icke var en direkt omvändelse, utan 
snarare en utveckling af anlag, tillfinnandes uti hans 
föregående litterära alstring. Sådant är själfbedrägeri. 
Hans personliga vänner kunna möjligen tro honom på 
hans ord, publiken kan det icke. Wilde var en af de 
mest utpräglade litterära snobbar något tidehvarf skå
dat, så i dikt som lif. Tänk på Dorian Gray och Sa-
lome och Lögnens förfall. Tänk på det där porträttet, 
som framställer honom på hans storhets middagshöjd: 
den affekteradt vårdslösa ställningen, de sirligt buck
lade lockarna, det antikt sköna ansiktet med dess 
sällsamt komplicerade tycke af sinnlighet, tankedjup 
och iskallt förakt. 

Nej, De Profundis betecknar afgjordt en omvän
delse, sådan vi förut bevittnat hos James Tissot, Paul 
Bourget, Joris Karl Huysmans, August Strindberg och 
kanske hos själfve Herbert Spencer. Någon recensent 
har kallat Wilde för »en vivör, som krupit till korset». 
Men i så fall har ingen kommit det närmare än han. 

Lika tvärt som han slungades ur de rökelsefyllda 
moln, bland hvilka den bortskämde konstnären med 
caesarisk djärfhet körde öfver de lagar, som binda de 
dödlige, lika tvärt som han slungades härifrån ned på 
den hårda fängelsebritsen, med samma våldsamhet 
kommer denna hans nya lifssyn. Men man har ingen 
rätt att betvifla hans ärlighet. Straffet hade fört hans 
åskådning in på andra banor. Han fick börja från 
början igen. Det är något sällsamt friskt, något af 
nyss hissade segel öfver Profundis. Detta blir dub
belt rörande, då man betänker, att den skrefs så kort 
före slutet, före befrielsen från fängelset och befrielsen 
från lifvet. 

Kristi lefnad upptager hans flesta reflektioner, och 
han gifver oss en karaktäristik öfver vår religions
stiftare, hvilken uti sin kärnfyllda sammanträngdhet är 
oändligt idéväckande. Huru många uppslag till pre-
dikotexter rymma ej dessa sidor! Och Wilde predikar 
med en röst, hvars sorgmodiga skönhet måste anslå 
hvarje själ, som ej helt och hållet förgiftats af hat, 
som ej bottenfrusit till is. 

Jag minnes, huru en stor folkledare en gång be
rättade mig, att han vid ett tillfälle läst upp en del 
poesi för några arbetare, under förklaring att detta 
vore ett af de skönaste ställena i världslitteraturen 
— det var för resten ett stycke ur Aeneiden. Sedan 
han slutat, sade en af blusmännen med sorgsen röst, 
att han ej mäktade inse det upplästas värde och tillade, 
att detta måste vara den största af alla olyckor: att 
veta sig höra det sköna utan att fatta det. — Jag 
kom ihåg detta, då jag nu läste följande ord af Wilde: 

»Det filiströsa elementet i lifvet är icke oförmågan att 
förstå konsten. Präktiga människor, sådana som fiskare, 
herdar, landtmän och dylikt, veta ingenting om kon
sten, och de äro ändock jordens salt. Den är kälk
borgare, som stöder de tunga, oviga, blinda, mekaniska 
krafterna i samhället och som icke känner igen den 
dynamiska kraften, då han möter den i en människa 
eller en rörelse.» 

På ett annat ställe heter det: »Det som i hela 
historiens gång synes mig mest att beklaga, är att den 
kristna renässansen, som frambragt katedralen i Char-
tres, Arturcykelns legender, Fransiskus af Assisi, Giot-
tos konst och Dantes gudomliga komedi, icke fick ut
veckla sig i sina egna banor, utan afbröts och för
stördes af den ointressanta klassiska renässansen, som 
gaf oss Petrarca och Rafaels fresker och Palladios ar
kitektur och den stela franska tragedien och St. Pauls 
katredal och Popes poesi — och allt, som skapats ut
ifrån efter döda regler och icke har sprungit fram ome
delbart ur en konstnärs inre.» 

Huru lätt är ej allt detta att omkullbevisa, men 
dock, huru väl och vackert är det ej sagdt! Huru ro
ligt att strida emot en sådan teori, hvilken aktning 
får man ej till slut för en dylik motståndare. Vårt 
hjärta är med honom, under det vårt förstånd tvingas 
att vederlägga. — Sådana passager finner man öfver-
allt i denna bok, hvilka inbjuda till begrundande och 
beundran. 

Tolkningen, verkstäld delvis efter förf:s manuskript 
af fru Anna Lamberg, är mästerligt gjord och kommer 
oss att genom försvenskningen förnimma själfva ton
fallet af den stämma, hvars sista ord voro så stora 
och så ödmjuka, så själfanklagande, så stolta och så 
kärleksfulla. — 

MARI MIHI. 

Under sensommaren bar startats en skriftserie, 
som redan väckt ett icke ringa uppseende. Den 
bär titeln Vägen och kan lifligt rekommenderas åt alla, 
som i frisinnad riktning intressera sig för vår tids 
religiösa frågor. De tre hittills utkomna häftena äro: 
Människans sanningsmedvetande af Carl Melcher, "Tro" 
och tro af Tor Delling och Bönens sanna värde af 
Krister Dagh. 

Framställningssättet är varmt och medryckande. 
Om författarnes religiösa ståndpunkt får man en före
ställning genom det inledande programmet, där det bl. a. 
heter: "Bryten eder ny mark. . . Härmed räcka vi 
våra händer åt dem af våra bröder, som söka sannin
gen . . . I frihet, i det andliga lifvets fördjupande och 
i sökandet efter kunskap om Gud och kännedom om 
sitt eget väsen går vägen till målet." 

Särskildt på kvinnliga läsare kommer nog de djupt 
känsliga och med verkligt poetisk inspiration skrifna 
kapitlen IV och IX — "Lidandet lof" och "Ängelen 
talade och sade" att göra starkt intryck. En särskild 
anledning att i Idun anmäla denna skriftserie förefin
nes dessutom i den omständigheten, att en af de näst-
följande broschyrerna kommer att bära titeln Det evigt 
kvinnliga och innehålla följande kapitel: Moderskär
leken, Kvinnan, Kärleken mellan man och kvinna och 
Den gudomliga kärleken. 

Till slut må påpekas det billiga priset — 50 öre 
per styck för de gedigna häftena — hvilket nogsamt 
ger vid handen, att företaget tillkommit uteslutande i 
ideelt syfte och utan tanke på ekonomisk bärighet. 

I dessa dagar har grundstenen lagts till ett litterärt 
verk, som i sin planerade stolta resning lofvar att bli 
ett sannskyldigt tempel för alla bildningssökande, en 
folkets högskola, från hvars tinnar utsikten skall vid
gas öfver historiens och lifvets oändligt växlande per
spektiv, på samma gång som ett monument öfver 
människohandens och människoandens vinningar från 
tidens begynnelse till dagen i dag. Vi syfta på den 
grandiost anlagda kulturhistoria, som aktiebolaget 
Ljus begynt utgifva under redaktion af d:r Aage Friis 
och under medverkan af ett stort antal skandinaviska 
vetenskapsmän under benämning Världskulturen, och 
hvaraf första häftet jämte utförlig plan med omfattande 
text- och illustrationsprof nyss kommit oss tillhanda. 
Att kulturhistorien efterhand, sedan forskningen på 
detta område vunnit så omfattande och värdefulla re
sultat, kommit att tilldraga sig ett kanske ännu högre 
intresse än statshistorien, är ju helt naturligt i en tid 
af allt mer utbredd allmänbildning och ett däraf fram
gånget kritiskt drag hos det unga släktet, som gärna tränger 
med sina »huru?» och »hvarför?» bakom den officiella 
historiens summariska resultat. Vi ha ju förut icke 
alldeles saknat populärt kulturhistoriska verk: d:r Ny
ströms »Allmänna kulturhistoria» är ett erkännansvärdt 
arbete inom sin gifna begränsning af en ende förfat
tares starkt personliga syn och »Det nittonde århun
dradet» har fått en präktig framställning i det på H. 
Gebers förlag af d:r Dumrath vid sekelskiftet utgifna 
verket. Den nu startade »Världskulturen» kommer 
dock att planläggas och utföras efter vida större mått, 
och de vetenskapsmän, som samlats kring den vackra 
uppgiften, räknas samtliga till sina speciella studie
facks främsta krafter. Bland svenskarne märkas t. ex. 
namn sådana som professorerna Harald Hjärne och 
Henrik Schuck. Härigenom vinnes en behärskning af 
det omfattande ämnet, som från en hand vore otänk
bar, och ett tillgodogörande af äfven de allra senaste 
forskningsresultat. Genom en på förhand noga utar
betad plan har man samtidigt tryggat sig mot bristande 
enhetlighet, liksom en verkligt populär, men finvårdad 
framställningsform synes bli en ledande synpunkt för 
det hela. 

MELLINS FOOD 
BÖR ANVÄNDAS SÅSOM 
ERSÄTTNING FÖR MO
DERSMJÖLK, ALLT IFRÅN 
FÖDELSEN OCH UTAN FAR
HÅGA, ATT DEN SKALL I 
NÅGON GRAD VERKA 
SKADLIGT ICKE ENS PÅ 
SPÄDA BARN. DEN KAN 
GIFVAS OMVÄXLANDE 
MED MODERSMJÖLKEN. 

PROF SAMT BROSCHYR 
OM BARNS UPPFÖDNING "JAG HETER KENNY, ÄR 3 ÅR GAM-
GRATIS & FRANKO FRÅN M A L O O H H A R B L L F T I T N P P F Ö D D M E D 

MELLINS FOOD". MALMÖ. 

Till verkets popularitet kommer ock det i en kul
turhistoria så viktiga illustrationsmaterialet helt visst 
att i hög grad bidraga. Inga kostnader skys för att 
fullständiga den litterära framställningen med fullgoda 
bilder, som till ett antal af flere tusen införas dels i 
texten, dels som bilagor, utförda i färgtryck, fotogra
vyr och autotypi. De redan presterade profven för
tjäna beröm. Detta kan däremot ej sägas om öfversätt-
ningen (ty arbetet öfversättes från danskan), som, att 
döma af första häftet, vimlar af språkfel och danismer. 

»Världskulturen» utkommer i 8 band, hvardera om 
18—20 häften till 60 öre häftet — det hela alltså 
bortåt hundra kronor — fördeladt på en utgifningstid 
af flere år. 

J. N—G. 

TEATER OCH MUSIK. 

KUNGL. TEATERN. Ytterligare har, då detta skrif-
ves, fru Sigrid Arnoldson uppträdt ett par 

gånger, nämligen som Julia och Mignon. Båda dessa 
prestationer äro välbekanta från den celebra sånger
skans föregående besök härstädes och skilde sig i intet 
afseende från hvad hon då bjöd: en i tekniskt afseende 
fulländad sångkonst och ett i minsta detalj instuderadt 
spel — det hela dock rätt konventionelt. Mignon ut
gör i alla fall en af sångerskans bästa uppgifter. — 
Fjärde Arnoldson-föreställningen, hvilken upptager "Eu
gen Onegin" med fru A. som Tatjana — första gången 
inför vår publik — gifves just som detta nummer press-

DRAMATISKA TEATERN. Som föregångare till de 
mera intresseväckande nyheter, med hvilka denna 

scen framdeles torde komma att rikta sin repertoar, 
har några aftnar gifvits ett franskt skådespel af Ro-
main Coolus, benämndt »Antoinette Sabrier». 

Det är en fransk hustrus och hennes makes kär
lekstragedi, introducerad medels en sömngifvande lång 
och torr första akt, men i de båda följande flerstädes 
skildrad med både kraft cch känsla. Själfmordsscenen 
tillhör dock de fördömliga effekterna. 

Fru Hansson återgaf titelrollen och gjorde den
samma fint och varmt, det brast henne endast kraft 
att illusoriskt tolka den frambrytande kärlekslidelsens 
glöd i scenen med René Dangenne i andra akten. 

Som hennes make Germain Sabrier hade hr Arehn 
tillfälle att åter visa sin styrka som karaktärsskåde
spelare. Det ligger ej så litet intensitet och manlig 
värme i hr A:s temperament; han har mycket konst
närligt material obrukadt, hvilket vän.tar på kraftpröf-
vande moderna uppgifter för att komma till full ut
veckling. Af de öfriga rollinnehafvarne förtjänar hr 
Winners t rand att ihågkommas för flere fint och klokt 
spelade scener, ehuru han ibland sluddrade med re
plikerna. 

O" STERMALMSTEATERN ger i ny och man kan godt 
säga lysande uppsättning »Orfeus i underjorden», 

detta operettmusikens champagneskum, hvari det Offen-
bachska geniet firar en af sina många melodiska triumfer. 
Den glada odödliga gudaskaran representeras nästan 
utan undantag af samma dödliga förträffligheter, som 
förut uppburo dess renommé på Vasateatern — och 
de ha ej legat af sig, hvarken i fråga om fägring eller 
vokal glans. 

Hr Ringvalls Jupiter, fru Meissners Eurydice, 
fröken Berentz' Cupido, hr Svenssons Pluto, hr 
Lunds Orfeus, hr Bergströms John Styx o. s. v., 
— alla bidrogo de att sätta piff och schwung på 
den muntra dikten. 

Till den dekorativa och plastiska fägringen sluter 
sig nu också en serie intagande balettnummer, hvilka 
utgöra resultatet af fru Josefine Gullbergs skickliga 
instruktion. 

E. H—n. 
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"IDEOL" 
nytt, oskadligt konserveringsmedel för saft, 

sylt, gelé, kompotter, marmelader, 

inläggningar etc. 

OBS.I Bruksanvisning å hvarje paket! OBS.! 

Fabrikationen af Ideol står under uppfinna

rens, Professor Lagerheims kontroll. 

BYLIH & C:o F. A.-B. 
S t o c k h o l m , ni 1111 

FÖRSTA KONSERTEN FÖR INNEVARANDE SÄSONG GAFS I 
TORSDAGS I MUSIKALISKA AKADEMIEN AF VIOLINISTEN 

SVEN KJELLSTRÖM OCH PIANISTEN ALFRED ROTH, BÅDA 
BOSATTA I UTLANDET, DEN FÖRRE I PARIS, DÄR HAN ÄR AN
STÄLLD I COLONNES BERÖMDA ORKESTER, DEN SENARE I LON
DON. PROGRAMMET VAR VÄL SAMMANSATT OCH VITTNADE 
OM ALLVAR HOS DE UNGA KONSTUTÖFVARNE. DE BÅDA DUO
NUMREN, SOM INLEDDE OCH AFSLUTADE KONSERTEN, UTGJOR
DES AF SÅ FRAMSTÅENDE OCH PRÄKTIGA KOMPOSITIONER SOM 
BEÉTHOVENS VIOLINSONAT I C-MOLL OP. 30 N:R 2 SAMT 
CÉSAR FRANCKS ENDA VIOLINSONAT, I A-DUR. BÅDA ERHÖLLO 
ETT MYCKET GODT UTFÖRANDE, SÄRSKILDT MELLANSATSERNA I 
BEETHOVEN-SONATEN OCH DE BÅDA SISTA SATSERNA I FRANCK-
SONATEN. PROGRAMMET UTFYLLDES MED ETT PAR SOLONUM
MER, DET ENA FÖR VIOLIN, DET ANDRA FÖR PIANO. I TAR-
TINIS BEKANTA "DJÄFVULSDRILLEN" FICK HR KJELLSTRÖM TILL
FÄLLE ATT VISA EJ BLOTT EN SOLID OCH SÄKER TEKNIK, UTAN 
OCK EN DJUP UPPFATTNING, SOM ADLADE HELA KOMPOSITIO
NEN. OCH I BEÉTHOVENS HUMORISTISKA RONDO A CAPRICCIO 
OP. 129 GAF HR ROTH LIKALEDES PROF PÅ SAMMA GODA 
EGENSKAPER. DE BÅDA UNGA KONSTNÄRERNA RÖNTE ETT 
SYNNERLIGEN VARMT OCH LIFLIGT BIFALL, INROPADES FLERA GÅN
GER OCH MÅSTE SOM EXTRANUMMER GIFVA, HR KJELLSTRÖM 
BACHS ARIA PÅ G-STRÄNGEN OCH EN BERCEUSE AF LAGO 

MUSIKALISKA AKADEMIENS ADRESS TILL 
CAMILLE SAINT-SAÉNS MED ANLEDNING AF 

HANS 70-ÅRSDAG. 

SAMT HR ROTH EN KOMPOSITION AF D. SCARLATTI PUBLI
KEN VAR RÄTT TALRIK, MEN DE BÅDA UNGA KONSERTGIFVARHE 
HADE FÖRTJÄNT ATT DEN VARIT FULLTALIG. 

EN AFSKEDSKONSERT GIFVES I VETENSKAPSAKADEMIEN, 
JUST SOM DETTA NUMMER PRESSLÄGGES. 

EN ADRESS TILL CAMILLE SAINT-SAENS. TILL DEN 
BERÖMDE FRANSKE KOMPONISTEN SAINT-SAENS, SOM DEN 

9 DENNES FYLLDE 70 ÅR, HAR MUSIKALISKA AKADEMIEN AF-
LÅTIT EN AF AGI LINDEGREN TEXTAD HYLLNINGSADRESS MED 
ANLEDNING AF FÖDELSEDAGEN. 

DEN PÅ FRANSKA AFFATTADE TEXTEN LYDER I ÖFVERSÄTT-
NING: 

TILL CAMILLE SAINT-SAENS. 

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN, HVILKEN SEDAN MERA 
ÄN TJUGU ÅR HAR ÄRAN RÄKNA EDER SOM LEDAMOT, KÄNNER 
DET SOM EN KÄR PLIKT ATT PÅ EDER SJUTTIOÅRSDAG SÄNDA 
EDER VARMA LYCKÖNSKNINGAR OCH TILL EDER FRAMFÖRA UT
TRYCKEN AF SIN AKTNING OCH BEUNDRAN. 

EDER VERKSAMHET SOM SKAPANDE OCH UTÖFVANDE 
KONSTNÄR HAR FÖRT EDERT RYKTE VIDA UTÖFVER EDERT HEM
LANDS GRÄNSER, OCH ÄFVEN I SVERIGE KÄNNER MAN OCH 
VÄRDERAR EDRA ORKESTER- OCH KAMMARMUSIKVERK, KÖR
VERK OCH SÅNGER, LIKSOM ARBETEN AF EDER FÖR SCENEN. 

I DET ATT AKADEMIEN TILL EDER FRAMBÄR SINA LYCK
ÖNSKNINGAR, UTTALAR HON DEN FÖRHOPPNING, ATT DET ÄNNU 
LÄNGE MÅTTE FÖRUNNAS EDER ATT VERKA TILL FROMMA FÖR 
EDERT FÄDERNESLANDS KONST, TILL GLÄDJE FÖR MUSICI OCH 
MUSIKVÄNNER I ALLA LÄNDER. STOCKHOLM DEN 28 SEPTEMBER 
1905. 

Å KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS VÄGNAR ETC: 
MAESTRONS PORTRÄTT FÖREKOM I IDUN N:R 6, 1903 ÅRS 

ÅRGÅNG. 

DAMERNAS MUSIKBLAD, UTGIFVET AF FRU ELLEN SAN
DELS, HAR UTSÄNDT DUBBELHÄFTET 13—14, HVARI UT

LYSES ETT PRIS AF HUNDRA KRONOR FÖR "DEN BÄSTA BOSTON-
VALSEN". TÄFLINGSTIDEN UTGÅR DEN 6 INST. NOVEMBER OCH 
PRISDOMARE ÄRO KAPTENERNA CARL HULTANDER OCH IVAN 
AMINOFF SAMT LÖJTNANTEN, FRIH. M. VON STEDINGK. 

NNMRETS MUSIKBILAGA INNEHÅLLER KOMPOSITIONER AF 
FR. CHOPIN, F. MENDELSOHN-BARTOLDY, V. PATRIK WRET-
BLAD, CA. GOUNOD, HERMAN JOELL OCH R. FLAMM. 

VI ANBEFALLA DAMERNAS MUSIKBLAD I VÄLVILLIG ÅTANKE 
HOS VÅRA LÄSARINNOR. 

KÖKSALMANACK 
Redigerad af 

ELISABETH ÖSTMAN. 
Inneh. af Elisabeth Östmans Husmoders

kurs i Stockholm. 
FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 15—21 OKT. 1905. 
Söndag: Kejsarsoppa; fiskrulader 

med kräftstufning; persiljespäckad får
stek med legymer; citronkräm med 
mandelmusslor. 

Måndag: Köttbullar med potatis; 
saftsoppa med klimp. 

Tisdag: Hachis på får med kon
serverade ärter; äpplen med ris. 

Onsdag: Spenatsoppa; stekt helge
flundra med potatismos. 

Torsdag: Brynt hvitkålssoppa med 
frikadeller; gräddvåfflor. 

Fredag: Sjömansbiff; katrinplom
mon med grädde. 

Lördag: Sillpudding med äggstan-
ning; slätvälling. 

RECEPT: 
Fiskrulader: (f. 6 pers.) 2 kg. sjö

tunga eller slätvar, 1 msk. salt, 1 tsk. 
ättika. 

Fiskfärs; Vs kg. gädda, (210 gram 
skrapadt fiskkött) 125 gr. godt smör 
20 gr. hvetemjöl, 1Vs del. tjock grädde, 
1 ägg, 1 äggula, Va msk. salt, 1 knifs-
udd hvitpeppar, 1 tsk. socker. 

Till pensl ing: 1 ägg. 

HUSMÖDRAR. Tillsen, att Ni alltid vid 
inköp AF Hafregryn & KORNGRYN erhålla 

Hafregrynskvarnen >Sveas» i London med 
Guldmedalj belönade tillverkningar, för
packade i säckar eller kartonger om Vi & Va 
kilo. Sveas Sundhetsmjöl i hel- eller half-
kilopaketer rekommenderas till barn och 
sjuklingar och samtliga dess tillverkningar 
utmärka sig för sin goda smak, lättkokthet 
OCH renhet. Finnes hos alla välsorterade en-
grossister och detaljister i hela Skandinavien. 

Hafregrynskvarnen Svea, 
RAGNAR L. JEANSSON, KALMAR. 

Tabell öfver näringsvärdet af våra för
nämsta födoämnen uttryckt i öre pr kilo. 

Fläsk 102, Oxkött 48, Rågbröd 54, Hvete-
BRÖD 55, Fårkött 62, Torsk 40, Mjölk 87, 
Korngryn 116, SVEA Hafregryn 153. 

Til l kokning: 4 hg. späck, 1Va 
lit. fiskbuljong, (kokt på hufvud och 
ben af sjötungan) 2 del. franskt vin, 
6 hvitpepparkorn. 

Till garner ing: Ostron, cham
pignoner, persilja, kräftstjärtar. 

Beredning: Fisken rensas, sköljes 
väl, torkas med en fiskhandduk och 
skares, längs efter, i fyra fileter med 
en spetsig knif. Skinnet bortskäres 
nätt, så att fileterna ej skadas, hvarefter 
dessa bultas försiktigt med en fuktig 
klubba. Fileterna sköljas, ingnidas 
med salt och ättika och få ligga 2 tim. 

Till färsen urtages gäddan, sköljes 
väl och torkas med en fiskhandduk. 
Den fläkes och fiskköttet skrapas fint, 
intet fjäll eller ben får medfölja. Fisk
köttet blandas med smöret, och massan 
stötes i stenmortel, tills den är fin och 
sammanhängande. I ett fat blandas 
mj ölet, grädden, äggulan och kryddorna. 
Denna blandning inarbetas matskeds-
via i färsen, som bör arbetas omkr. 3/j 
tim. Sist nedskäres den till hårdt 
skum slagna ägghvitan och färsen af-
smakas noga. 

Fileterna torkas ånyo med en duk 
och betäckas med ett tunt lager af 
fiskfärs, hoprullas; ändarne penslas 
med uppvispadt ägg och ruladerna 
tillknytas med snöre, förut doppadt i 
kokande vatten. De omlindas sist med 
ett smörbestruket »smörpapper». 

(Om så önskas kan ett ostron läggas 
inuti hvarje rulad). Späcket skares i 
skifvor och lägges på botten af en 
kastrull, ruladerna ställas där ofvanpå, 
tätt intill hvarandra och betäckas med 
ett smordt papper. Den varma fisk
buljongen samt vinet och kryddorna 
tillsättas och ruladerna få sakta koka 
på svag eld, omkr. 35 min. De upp
tagas genast och papperet samt snörena 
borttagas, hvarefter de sättas i krans på 
ett rundt fat. Kräftstufningen hälles på 
midten af fatet och anrättningen gar
neras med ostron eller champignoner 
samt kräftstjärtar och persilja. 

Hachis på får (f. 6 pers.). 1 kg.I 
benfri fårstek (rester, 1 msk. fint hackad 
portugisisk lök, 2 msk. smör (40 gr.), 
3 msk. mjöl, 4 del. buljong kokt på 

stekbenen, peppar, salt, 1 äggula, 1 del. 
tjock grädde. 

Beredning: Köttet skåres i fina 
tärningar. Löken fräses i smöret, hvar
efter mjölet iröres och buljongen jämte 
kryddorna tillsättas. Såsen får där
efter under rörning koka i 10 min., 
hvarefter köttet ilägges. Stufningen 
afredes med den uppvispade äggulan 
och grädden och får därefter sjuda 
samt upplägges på varmt serverings
fat och garneras med förlorade ägg. 

Spenatsoppa (f. 6 pers.) 3 hg. spe
nat, 1 Va msk. (30 gr.) smör, 2 msk. mjöl, 
1 Va lit. efterbuljong, 3 del. grädde, 
1—2 äggulor, salt, hvitpeppar, (socker). 

Beredning: Spenaten rensas, sköl
jes, får afrinna och skares sönder. 
Smör och mjöl sammanfräsas, den ko
kande buljongen påspädes, litet i 
sänder, spenaten ilägges och får koka 
omkr. 15 min., hvarefter grädden till
sättes och soppan får ett uppkok samt 
afsmakas. Äggulan vispas i soppskålen 
och soppan tillslås under kraftig visp-
ning. 

Potatismos (f. 6 pers.) 2 lit. pota
tis, vatten, salt, 3 kkp. mjölk, 2 msk. 
smör (40 gr.), Va msk. socker, 1 tsk. 
salt, (1 äggula). 

Gif barnen den bästa näring och de 
växa upp till friska och starka männi
skor. 

Gif vuxna den bästa näring och de 
förblifva friska intill sena ålderdomen. 

Använd därför endast 

flyllenhammars patenlerade hafregryn, hafremjöl 
som fås i hvarje välsorterad speceriaffär. 

A k t i e b o l a g e t Göteborgs Ris- & Valskvarn, j 

Beredning: Potatisen borstas ren, 
skalas, kokas och pressas genom puré-
press. Mjölken kokas upp och till
sättes litet i sänder, under det moset 
arbetas väl med en gaffel. Sist ned-
röres det kalla smöret och moset af
smakas med socker och salt. 

Om så önskas, tillsättes en .äggula, 
hvarefter moset får sjuda öfver elden. 

Gräddvåfflor (f. 6 pers.) 5 del 
hvetemjöl (2J/a hg.), 6 msk. kallt vatten, 
8 del. tjock, söt eller sur grädde, 1 
del. smält smör (1 hg.) 

Till våffeljärnet: 2 msk. smör 
(40 gr.). 

Beredning: Mjölet siktas i ett fat 
och vattnet samt 3 del. af grädden till
sättes litet i sänder under rörning. 
Sist nedröres varsamt resten af grädden 
slagen till hårdt skum, samt det ski
rade smöret. Våffeljärnet upphettas 
långsamt, gnides väl med hvi.t papper 
och penslas med smöret, som smältes 
i vattenbad. Järnet smörjes endast 
till de första våfflorna. Våfflorna af-
putsas kring kanterna, uppläggas på 
glasskål och serveras som efterrätt 
eller till kaffe och te. 

Sjömansbiff (f. 6 pers.) l,skg. ben
fritt innanlår eller fransyska, 1 msk. 
salt, Va tsk. hvitpeppar, 3 msk. smör 
(60 gr.), 1 liten portugisisk lök, 1 J/« lit. 
potatis, Va lit. svag buljong, Va del. 
franskt vin. 

Beredning: Köttet tvättas med en 
duk, doppad i bett vatten, (befrias 
från hinnor och senor, på hvilka kokas 
buljong) skares på tvären i 1 Va cm. 
tjocka skifvor, hvilka bultas på båda 
sidor, saltas och peppras. En stek
panna upphettas, smöret brynes och 
biffarna iläggas och få steka 1 min. på 
hvarje sida, hvarefter de upptagas och 
pannan urvispas med något af bul
jongen och såsen tillvaratages. Löken 
skalas, skares i skifvor och brynes. 
Potatisen skalas och skares i skifvor. 
En kopparpanna eller eldfast panna 
med tätt slutet lock, smörjes med smör, 
hvarefter biffarna och potatisen ned
läggas hvarfvis. 

Första hvarfvet bör vara biffar och 
det öfversta potatis. Något lök lägges 
på biffarna. Såsen, buljongen och 
vinet påhällas, locket lägges på och 
biffen får sakta steka omkr. 2 tim. Sjö
mansbiff serveras i det kärl, hvaruti 
den anrättats. 

S i l lpudding med äggstanning 
(f. 6 pers.) 2 salta sillar, 1 i/« lit. pota
tis, 4 ägg, 2tsk. hvetemjöl, 4 kkp. mjölk, 
Va tsk. hvitpeppar, 1 msk. fint hackad 
persilja. 

Till formen: Va-msk. smör (lOgr), 
1 msk. stötta skorpor. 

Beredning: Sillarna tagas ur, fläkas 
och vattenläggas kvällen innan de 
skola användas. Skinnet af dragés; rygg
ben och alla småben borttagas, hvar
efter sillen sköljes väl och inklappas 
i rent, hvitt papper samt skares i bitar. 
Potatisen kokas, får kallna, skalas och 
skåres i skifvor. En eldfast form smörjes 
med smör och beströs med stötta skor
por. Potatisen och sillen nedläggas 
hvarfvis, första och sista hvarfven böra 
vara potatis. Äggen vispas med mjölet, 
mjölken och pepparn, och äggstan-
ningen hälles öfver puddingen. Öfverst 
strös den fint hackade persiljan. 
Puddingen gräddas i ugnen omkring 
Va tim. och serveras med skiradt smör 

bakar själf hvetebrödet och använder 
aldrig annat jäsningsmedel än Lager
mans Bakpulver »Tomten». 

Recepter för bakning, utarbetade af 
Fackskolan för huslig ekonomi i Upp
sala, medföljer hvarje burk eller paket. 


