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ALF WALLANDER. 

" I AUGUSTI 1812 blef jag mästare i det 
å lofliga målarämbetet", berättar om sig 

själf i krönikan i den gamla familjebibeln 
Peter Emanuel Wallander. Denne på sin tid 
framstående dekorationsmålare hade flere söner, 
af hvilka tvänne idkade arkitekturstudier. Den 
äldste, Josef Vilhelm Wallander, slog emel
lertid om efter några år och ägnade sig i 
stället åt måleriet. 

Vilhelm Wallander — samtida med Bok
lund, Höckert, Scholander, Egron Lundgren, 
Edv. Bergh, Malmström, Winge m. fl. — blef 
en at de mest typiske bland de svenske repre
sentanterna för "Diisseldorfskolan" och har blif-
vit kallad dess "roligaste berättare". 

Wallander hade sin styika i hvad som på 
den tiden var särskildt ägnadt att göra en 
konstnär populär, nämligen "förmågan att kunna 
på ett gladt och näpet sätt berätta små sce
ner ur hvardagslifvet, sedda med en godmo
digt skalkaktig blick, som liksom plirar åt 
åskådaren för att framlocka hans munterhet." 
Och ännu i dag höra denne konstnärs folk-
lifsbilder från Vingåker och andra trakter, hans 
Bellmans-typer m. fl. till de taflor som göra 
åskådaren glad. — Det är något af samma 
kynne — ehuru hans utveckling ledts i delvis 
helt andra banor och han upptagit en nyare 
tids idealer — som utmärker den konstnär, 

hvilken i vår tid för släktens runor med den 
äran, nämligen Alf Wallander, son till arkitek
ten Adolf Wallander, och den förres brorson. 

Efter att först ha genomgått en kurs i Tek
niska skolan blef Alf 
Wallander år 1879 
elev vid Konstakade
mien. Där arbetade 
han till år 1885, då 
han på ett resestipen
dium begaf sig till 
Paris. — Wallanders 
första större arbete 
var oljemålningen " Jul-
ottan", såld till museet 

i Minneapolis, vid 
konstutställningen där
städes 1886. Å "Sa
longen" 1889 erhöll 
han mention honorable 
för oljemålningen "En 
rolig visa", och å 
världsutställningen s. 
å. första medaljen för 
pastellmålning. Den 

belönade pastellen , 
"Tiggargubben", till
hör Fiirstenbergska 
galleriet i Göteborg. 
Wallander ägnade sig 
sedan så godt som 

uteslutande åt detta slags målning. Bland 
hans många pasteller märkas "Positivspelare" 
och "Fågelhandlare", hvilka båda inköpts af 
svenska staten, samt "På heden", som förvärf-
vats af Göteborgs museum. 

Wallander slöt sig till den grupp unga, mål
medvetna svenska konstnärer, som I midten af 
1880-talet, "med syfte att motarbeta alla otids
enligheter som kunna skada, och befrämja alla 
reformer, som kunna anses gagna Sveriges konst 
och konstindustri", riktade en kraftig opposi
tionell rörelse mot konstakademiens organisa
tion och undervisningssätt. Striden blef hetsig 
nog: å ena sidan ett förnämt högakademiskt 
oförstående och brist på vilja att se det be
rättigade i angreppet, å den andra väl riktade, 
men understundom onödigt utmanande hugg, 
"i krigarens lofliga afsikt att döda och såra." 
Nervus rerum i oppositionen var Ernst Jo
sephson, och kring honom slöto sig så godt 
som undantagslöst alla de rikaste och mest 
originella begåfningarna inom den dåtida yngre 
svenska konsten: Hasselberg, Nordström, R. 
Bergh, Zorn, Kreuger, Thegerström, Carl Lars
son, Pauli, Björck, Eva Bonnier m. fl. Ett 
det mest ovederläggliga och påtagliga bevis på 
hur opponenterna ville rätt och "kunde hvad 
de ville" samt på den lysande insats det för
unnats dem att göra lämnade den jubileums
utställning, som i våras anordnades, i syfte att 
ge en representativ bild af "konstnärsförbun
dets" 20-åriga utveckling. 

Wallander var som sagdt "opponent". Och 
år 1892 skref en biograf om honom: "I pro
duktivitet har han knappast någon medtäfiare 
bland samtida svenska konstnärer" — en notis 
som ej saknar sitt intresse i fråga om Wallan
ders senare konstnärsskap. Ty under de när-
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mast därpå följande åren förekom
ma alster af hans pensel alltmera 
sparsamt, tills han så godt som 
uteslutande inom konstindustrien ut
nyttjar sin förmåga. 

Den yttre, tillfälliga anledningen 
till denna öfvergång — som natur
ligtvis hade en djupare, bestäm
mande grund i Wallanders upp
fattning om konstnärlig förpliktelse 
i fråga om den senare konstarten 
— var den att Wallander till lotte
riet på en af konstnärer anordnad 
fest tog sig för att dekorera några 
lerkrukor från Rörstrand. Därmed 
var början gifven. Krukor och 
lerklumpar hämtade han så för vi
dare arbete från Rörstrand — det 
var för öfrigt under majolika-vaser
nas blomstringstid, sorglig i åmin
nelse. Okunnig i de rent tekniska 
förfaringssätten m. m. hade Wallan
der att kämpa sig fram genom 
många svårigheter, och han har från 
denna tid ännu kvar som minne 
några just ej så fagra pytsar. 

Disponenten för Rörstrands porslinsfabrik, 
Robert Almström, hade nog skarpblick att inse 
värdet af konstnärlig insats på detta område. 
Han hade väl också en förkänsla af att tids-
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riktningen bestämdt gick åt det håll som Carl 
Laurin med följande pregnanta ord karaktäri
serat: "Vi behöfva stolkontroll, porslinskon
troll och lampkontroll lika väl som köttkontroll 

och mjölkkontroll", samt vidare: 
"Så länge våra affärsmän, fabrikan
ter och bodägare m. fl. ej träda i 
direkt förbindelse med våra arki
tekter och andra konstnärer bli 
våra bodar fula, våra hem fula och 
nästan allt hvad vi köpa fult." 

Som krukomakare har Wallander 
så att säga gått "från den ena 
klarheten till den andra", och hans 
exquisa pjäser ha vid världs- och 
andra utställningar hemburit de 
främsta utmärkelser. Hans talang 
har emellertid icke, och detta lyck
ligt nog, tagits i anspråk endast 
för dessa unika konstföremål, som 
aldrig kopieras och därför måste 
betinga relativt dyra priser, utan 
äfven för sådana artiklar, som re
produceras och äro ämnade för de 
tusen hem. Vi kunna ej skrufva 
den industriella utvecklingen till
baka. Fabriksarbetet är ju nöd
vändigt. "Det möjliggör", jag cite
rar åter Carl Laurin (hvars lilla 
broschyr om "Konsten och skolan 

och konsten i hemmet" jag på det varmaste 
anbefaller till förnyadt studium), "att tusental 
kunna få nästan detsamma som en förr fick, 
men på skönhetsfordran får man ej slå af 
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något, och förrän första klassens konstnärer 
ansvara för hela tillverkningens konstnärliga 
sida, blir fabrikatet dåligt i detta viktiga af-
seende." — Ännu ha väl blott de första fjäten 
på denna väg trampats, men det synes, som 
om marschen skulle bli tämligen rask, sedan 
såväl konstnärerna som allmänheten riktigt fått 
upp ögonen för hvilken stor syndaskuld, i fråga 
om ett rent systematiskt inympande af dålig 
§mak, det här gäller att försona. 

>Mig är du mer än drifvet silfver dyr, 
du kanna, stöpt för konstlös hvit glasyr; 
mer än en vas för furstetaffel gjord 
min aktning har du, fat för ringa bord. 

Jag vördar eder, enkla bohagsting, 
som inom kort i tusental gå kring 
till handtverksmannens och till bondens bo, 
där mödan har sin knappa måltidsro.» 

Så kväder Snoilsky i den lilla dikten "I 
porslinsfabriken". . Och det är sannerligen på 
tiden att i de fabriksalster som gå till "handt
verksmannens och bondens bo" återbörda något 
af det rika och äkta. 
som just därifrån till
förts konsten. För 
öfrigt — så länge 
en vacker sak också 
alltid är en dyr sak, 
må man låta hånets 
pilar om menige mans 
förskämda smak dröja 
på bågen. — "Konst
närens yrke består 
ingalunda blott i att 
bygga palats, hugga 
statyer eller måla 
museitaflor, nej, han 
skall försköna hela 
lifvet och sätta en 
förfiningsprägel på 
allt." 

För Wallander öpp
nade sig efter några 
år ett ännu vidsträck
tare områdeförkonst-
industriell verksam
het. Många af dem. 
som besökte Stock

holmsutställningen 
1897, bevara nog 
ännu i minnet de af 
firman Giöbel expo-
neradeutomordentligt 
dekorativa "skatgo-
belinerna". Karton
gerna till dessa voro 
komponerade af Wal
lander, och väfnaderna hade utförts under öf-
verinseende af fröken Selma Giöbel. När denna 
ett år därefter lämnade firman, blef Wallan
der hennes efterträdare. Sedan dess har han 
inom detta konstindustriella etablissement ut
vecklat en stor mångsidighet och visat sig 
äga sällspord arbetsförmåga. I synnerhet som 
möbeliitare har Wallander gjort en mycket 
betydelsefull insats. Och när en gång vår tids 
möbelhistoria föreligger färdig, skall Wallan-
ders namn där intaga en framstående plats. 

Vår tid utmärker sig för åtminstone ett bok-
stafligt tillämpande af Ibsens symboliska ut
tryck att "bygga hem för människor". Den 
hemkänsla, som under de senare åren börjat 
spira inom stadskasärnernas banala väggar 
växer sig med hvar dag starkare. Ju inten
sivare, ju mer jäktande arbetslifvct blir, ju 
mer bullrande den industriella grottekvarnen, 
ju mer månghöfdade de på uppmärksamhet 
pockande intressena, dess ängsligare söker män

niskan värna om det enda fäste, där hon ännu 
kan skapa ro omkring sig — hemmet. Att 
konstnärerna, de som äga flere förutsättningar 
än vi andra dödliga att sätta skönhets- och 
personlighetsprägel på sina hem äro bland de 
ifrigaste att söka sig bort till egen torfva och 
egen härd, är naturligt. Såharäfven Wallan
der byggt sig ett eget hem. 

Å en sällspordt vacker plats på Stocksund, 
på en ståtlig höjd, med vid utsikt öfver blå
nande furutoppar reser sig den präktiga stugan * 
Som synes af bilden är den byggd efter prin
cipen "Gören portarna höga och dörrarna 
vida". Det påstås, att stugans arkitekt, Rag
nar Östberg, när han fick se Wallanders egen 
ritning med den väldiga ingångsporten, frå
gade om den var afsedd att köra igenom med 
automobil. Byggherren fick visst pruta af en 
meter eller så, men som synes räcker porten 
till ändå. Och ett uttryck af fest och gäst
frihet gör det onekligen, när värden slår upp 
den på vid gafvel och hälsar s.ina gäster väl
komna. Jag skall emellertid ej ge mig in på 
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parvenyaktiga galenskapen hos en mängd godt 
folk att tro, att de få "finare", ju mer mask-
stunget gammalt skräp de utan urskillning 
lyckas sammanföra. 

I hvardagsrummet finnas dessutom en rök
vrå, en biblioteks-
och skrifvrå. I bok^ 
samlingen äro i syn
nerhet representera
de de författare, som 
varit och äro samtida 
med "opponenterna" 
— och de förekomma 
i så charrranta hed
bergska konstband, 

frestas att 
Bums' lilla 

att man 
tänka på 
epigram: 

FRU GÄRDA WALLANDER VID SITT BLOMSTERFÖNSTER. A. BLOMBERG FOTO. 

rumsbeskrifning, en af de vanskligaste upp
gifter jag vet och så föga gifvande för läsa
ren. I vissa afseenden lämna ju vidstående 
bilder en god föreställning om hur det ser ut 
hos "Wallanders"', fastän de ju ej kunna återge 
de väl afvägda delikata färgsammanställnin
garna, hvilka ju i så väsentlig mån bidraga 
till det helas charme. 

Jag tänker att åtskilliga läsarinnor ej kunna 
undertrycka en fråga efter salongen. Ja, mina 
damer, det finns verkligen ingen sådan, på sin 
höjd en salongsvrå i det stora hemtrefliga 
hvardagsrummet. Och i denna vrå står en 
sällsynt vacker gammal möbel i hvitt och guld, 
från fars och farsfars tid. "Verkliga gamla 
släktarf, som man varit bekant med och hållit 
af så länge man minnes tillbaka," säger herr 
Wallander, "inte sammanrafsade från lump
bodar och auktioner." Och det t i yttrande gaf 
anledning till ett längre resonnemang om den 

"Free through the lea-
ves, ye maggots make 

your windings, 
But, for the owner's 
sake, oh spare the bin-

dings l" 

I öfre våningem 
har herr Wallander 
ett präktigt arbets
rum, hvars väggar 
äro behängda med! 
taflor af prins Eugen, 
Bergh, Larsson, The-

gerström, Björck, 
Zorn, Kreuger m. fl. 

Det vore emel
lertid ej rättvist att 
ge herr Wallander 
ensam äran af detta 
hems konstnärsprä
gel. Det finnes ock
så en fru Wallan

der, som äfven hon fått en dryg del af släk
tens artistiska begåfning. Hon är nämligen 
äfven född Wallander och kusin till sin man. 
Före sitt giftermål genomgick Gärda Wallan
der konstakademien och utställde åtskilliga 
landskapsmålningar. 

"Gärds-går 'n" heter stugan, där herr och fru 
Wallander så genomgående tillämpat den förres 
valspråk, "hemtrefnad", och där de båda, med 
den där "godmodigt skalkaktiga blicken" 
i ögat, hvilken tyckes vara ett släktdrag, göra 
lifvet behagligt för sig själfva och sina vänner. 

GURLI LINDER. 

* Denna är uppförd af byggmästar A. Mattson från 
Siljansnäs och samtliga arbetare som därvid varit ho
nom behjälpliga, äro dalkarlar. 

J u s t n u ä r r ä t t a t i d e n 

att jfömya prenumerationen på I (fint 
för år 1906 — helst före jul och de 
många helgdagarne, på det intet ut
brott i numrens regelbundna försän
dande må behöfva uppstå! 
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BÖRA KVINNORNA HA POLITISK 
RÖSTRÄTT? FEM PETITIONER 

TILL REG-ERINOEN. 

DET ÄR på du Nords restaurant. Jag har 
just intagit min middag tillsammans med 

en vän från Uppsalatiden, numera en icke obe
kant politisk person på den vänstra sidan. Vi 
njuta en kopp kaffe och samtalet kommer så 
småningom in på kvinnornas rösträttsfråga. 
Jag yt t rar : 

— Enligt min mening vore det allra klokast 
att nu gifva männen och kvinnorna allmän röst
rätt på en gång. 

Min ärade vän genmäler: 
—- Jag trodde verkligen, att du hade bättre 

förstånd än så! 
— Hvad menar du! Skulle det ligga något 

oförståndigt uti att erkänna det berättigade 
äfven uti kvinnornas rösträttskraf? 

— Nej, för allt i världen, men man måste 
se saken praktiskt. Att nu ge kvinnorna röst
rätt, det vore detsamma som att kasta sig rakt 
i famnen på högvördiga prästerskapet. 

Af en slump hade jag uti mina händer en 
morgontidning, som just innehöll en synner
ligen välskrifven artikel rörande det kvinnliga 
rösträttskrafvet. Jag tog mig friheten att 
hämta mitt svar ur dess resonnement: 

•— Det finns, när det gäller kvinnornas röst
rättsfråga, en omständighet, som man har att 
tillmäta större betydelse än det ena eller an
dra partiets förmodade intresse. Det är det 
faktum, att det finnes vissa s. k. kvinnliga 
frågor och önskemål, som icke hittills vunnit 
tillräckligt intresserad och sakkunnig behand
ling i det offentliga, och att det därjämte fin
nes ett numera ingalunda så obetydligt antal 
kvinnor i vårt land med vilja och förmåga att 
här något uträtta. Det börjar bli klart, att 
samhället i sin helhet lider en förlust genom 
att dessa frågor försummas, ty det kan djärft 
utsägas, att det finns ingen kvinnofråga, som 
icke tillika är en man-fråga. Man och kvinna 
äro af naturen på sådant sätt sammanbundna, 
så starkt och olösligt är bandet, så omedelbar 
och lefvande växelverkan mellan mänsklighe
tens båda hälfter, att intet kan beröra den 
ena, utan att den andra på något sätt har del 
däri. Men då är det ock i längden ödesdi
gert att hålla den ena hälften utanför allt lag
ligt inflytande på samhällsfrågornas afgörande. 

Den uppenbara sanning, som uttalas i dessa 
ord, hvarken ville eller kunde min vän natur
ligtvis bestrida; men han skakade på hufvudet, 
betalade sitt kaffe och gick. När han tryckte 
min hand till afsked, yttrade han: 

— En sak i sänder! 
För visso gifves det icke så få, i öfrigt är

liga rösträttsvänner, som intaga en liknande 
ståndpunkt. 

I det stora hela kan man emellertid med 
tillfredsställelse konstatera, att den länge djupt 
rotade uppfattningen, att offentligheten skulle 

vara männen förbehållen, blifvit förvisad dit 
den hör, till fördomarnes område. Numera 
vill ingen på allvar påstå, att icke kvinnans 
insats i samhällslifvet är lika oumbärlig som 
mannens. Förhållandet är i verkligheten det, 
att ingendera parten har, i kampen för ge
mensamt väl, för framåtskridande och ljus, råd 
att undvara den andra. Lösen måste vara: 
hand i hand! 

De svenske männens rösträttsfråga är ännu 
olöst, men det anses, att den med stora steg 
närmar sig sin lösning. Denna omständighet 
har satt ny fart i de svenska kvinnornas po
litiska emancipationssträfvande. Man kan tryggt 
säga, att den kvinnliga rösträttsrörelsen f. n. 
löper som en bred våg genom vårt offent
liga lif. 

Det gamla, ofta omtuggade skälet, att den 
stora massan af Sveriges kvinnor visat sig 
tämligen ointresserad för saken, gäller ej längre. 
Kvinnliga rösträttsmöten hållas oupphörligen, 
föreningar bildas öfverallt landet rundt och 
ansluta sig till den stora landsföreningen. 

Bland de många mötena är det, som hölls 
den 23 sistlidne november i Stockholm, ett af 
de mest betydelsefulla. Mer än 700 medbor
gare, män och kvinnor, beslöto där att till
sätta en kommitté utaf kvinnor, som skulle in
för regeringen motivera det kvinnliga rösträtts
krafvet. Sammansättningen af denna kommitté 
är anmärkningsvärd. Bland dess medlemmar 
— både gifta och ogifta — finnas två läkare, 
en barnavårdsinspektör, en skriftställarinna, en 
gymnastikdirektör, en lifförsäkringsinspektör, 
en försäkringsinspektör (f. d. bryggeriarbeterska), 
en folkskollärarinna, ett handelsbiträde, en träd
gårdsodlare, två kappsömmerskor och en rosett
sömmerska. 

Det är svårt att förstå, hvarför dessa själf-
försörjande, skattebetalande, säkerligen i hög 
grad nyttiga samhällsmedlemmar skola sakna 
medbestämmanderätt rörande det lands angelä
genheter, hvilkets väl helt säkert icke ligger 
dem mindre varmt om hjärtat än männen. 

Såsom Iduns läsare erfarit af dagspressen 
har den ofvannämnda stora kvinnokommittén 
nyligen fullgjort sitt uppdrag. Dess ord skola 
utan tvifvel väga tungt i vågskålen. 

Men icke nog härmed. Kvinnornas starkt 
pulserande intresse för erhållande af medbe
stämmanderätt i politiska ting har ytterligare 
manifesterats inför regeringen af icke mindre 
än fyra olika deputationer, hvilka för några dagar 
sedan samtidigt uppvaktade statsminister 
Staaff. Dessa deputationer representerade Fred
rika Bremer-förbundet, Föreningen för kvinnans 
politiska rösträtt i Stockholm, Föreningen för 
kvinnans politiska rösträtt i Uppsala samt ett 
stort antal kulturellt intresserade kvinnor: 
lärarinnor, läkare, skriftställarinnor, artister 
m. fl., hvilka enat sig om en särskild petition. 

Samtliga petitioner gå därpå ut, att kvinnor
nas rösträttsfråga måtte lösas samtidigt med 
männens. 

Af dagspressen känna Iduns läsare äfven 
det svar, som statsministern gaf de uppvak
tande. Då emellertid hans ord, afgifna å en 
rösträttsvänlig regerings vägnar, måste anses 
äga särskild betydelse, återgifva vi dem äfven 
här. Excellensen Staaff y t t rade: 

Mina damer 1 

Då under senaste tid resolutioner å flere möten 
fattats, äfvensom framställningar till regeringen inkom
mit, syftande till att pol lisk rösträtt under den när
maste framtiden borde beredas jämväl åt kvinnor, har 
regeringen ansett sig böra göra ett bestämdt uttalande 
beträffande sin ställning till denna fråga. 

Det är af högsta vikt för vårt fosterlands lugna 
utveckling att en effektiv rösträttsreform utan vidare 
uppskof genomföres. En dylik reform har emellertid 
hittills, sådan den blifvit af väldiga medborgargrupper 
omfattad och af decenniers arbete och sträfvanden för
beredd, alltid ansetts gå ut på utsträckning af röst
rätten till män, som nu äro i saknad däraf. Skulle 

man nu söka utvidga reformen till att jämväl omfatta 
kvinnor, så blefve efter regeringens uppfattning med 
all sannolikhet, för att icke säga säkerhet, följden att 
hela reformen komme att betydligt försvåras och för
dröjas. 

Det skulle helt visst vara ett stort fel att sålunda 
förknippa en reform, som långsamt, men säkert mognat 
i det allmänna tänkesättet, med en annan som, om än 
i och för sig eftersträfvansvärd, dock ännu ingalunda 
är mogen till lösning. 

Med denna uppfattning kan regeringen icke taga 
på sig det ansvaret att framställa något förslag till 
riksdagen i den riktning petitionärerna åstunda. 

Det är regeringens enhälliga mening jag härmed 
tillkännagifvit. 

Statsministern har sålunda betecknat den 
kvinnliga rösträttsreformen såsom eftersträf-
vansvärd, men ännu icke mogen till lösning. 
Äfven de, som vilja gå längre än han, måste 
ju vara tacksamma för detta erkännande. Det 
gäller emellertid för kvinnorna att icke kasta 
yxan i sjön, utan tvärtom etablera en ännu 
mera intensiv kamp än hittills. "Så länge kvin
norna sakna medborgarrätt, är rösträttsfrågan 
ännu olöst, och påminnelser därom skola stän
digt göra sig gällande." 

Min vän från du Nord triumferar tillsvidare, 
men han får kanske besanna de gamla orden: 
"En sådan seger till och jag är förlorad." 

J. B. 

MIDVINTERFEST. 

FRÖJDEFULLT i fordomtimma 
firades midvinterfest. 
Skyhögt syntes bålet glimma, 
tändt till lif af solens präst. 
Natten ljusnade i glansen, 
ungdomen, vid hymners klang, 
rundt om elden trådde dansen 
och igenom lågan sprang. 
Gällt som i ett glädjerus 
sjöng en hvar om nytändt ljus. 

Städse genom alla tider 
tanken ställt som högsta mål 
nattförskingrarn Ljusets strider. 
Solens hjul som trossymbol 
en gång glänst i nordanlanden, 
och emellan förr och nu 
forskarglad den fikna anden 
idel samband spårar ju. 
Ord och bild och sägn och sed 
allt är som en länkad ked. 

Nu i dubbel måtto ljusets 
vackra fest man fira kan. 
Helig eld en gång i grusets 
syndamörker bländhvit brann. 
Nu en storm af tusen röster 
brusa hörs från pol till pol: 
"Härligt runnen upp i öster 
är rättfärdighetens sol. 
Kommen är vår Herre Krist, 
världens ljus han är förvisst!" 

Tidens barn, som skugglikt skrida 
hit och hän på pilgrimsfärd, 
alla mer och mindre bida 
nyårssol i andens värld. 
Mänsklighetens största minne 
klarare för hvarje väkt 
strålar upp för morgnadt sinne, 
skänker eld och mod och fläkt. 
Ar för år på ljusnad stråt 
frigjordt släktet förs framåt. 

ANNA KNUTSON. 

UPPFRISKANDE 
är en kopp Horniman's "Boudoir-The" -

En härlig smak och arom bevisar dess 
utmärkta kvalité. 

HORNIM AN'S 
"BOUDOIR THE". 
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DEN BÄSTA JULGÅFVAN. SKISS A F 
ARVID AXELSON. 

DÅ DEN VACKRA Lydia Broms gifte sig 
med Harald Barkman, hade han nyss öf-

vertagit den utländska korrespondentplatsen hos 
Löwe & komp. Från yngste kontorist hade 
han småningom avancerat i firman. Han hade 
begagnat tiden för att allt mer och mer utvidga 
sitt vetande, och när så gamle Waller afgick, 
hade Harald fått öfvertaga den utländska kor
respondensen med dess ökade löneförmåner. 

Lydia Broms hade han känt i några år, un
der hvilka han umgåtts i hennes hem, där 
familjen, utom henne, bestod af fadern, inne-
hafvare af en anspråkslösare kött- och fläsk-
handel, samt hans vördnadsvärda, men tyvärr 
icke mindre prosaiska fru gemål. 

Harald undrade många gånger, huru han kom 
att äga den af en mängd kavaljerer kring
svärmade skönheten, och han kunde icke ut
leta någon annan häfstång för frieriet än den 
massa champagne, som de båda inmundigat un
der loppet af en ordensbal, som de bevistat å 
Stora Börssalen. 

D. v. s. han var naturligtvis förälskad, men 
det voro ju alla, hvilka kommo inom den vackra 
Lydias omkrets. Själf tyckte han sig vara 
den obetydligaste af alla beundrarne, och han 
skulle aldrig vågat bikta sitt hjärtas tankar, 
om han icke för tillfället genom ofvan antydda 
orsaker förvärfvat en ovanlig mängd af morsk
het och frispråkighet. 

Han förde henne hem i släde på natten, och 
när han så vid hennes port lyfte henne ner 
på marken, tyckte han, att hon betraktade 
honom med en så underligt frågande på samma 
gång som uppmuntrande blick, att efter alla 
erfarenheter han hade om fruntimmer var det 
som romanfattarne bruka kalla det psykologiska 
ögonblicket inne och han borde nu om någon
sin våga försöket. Alltså, när han kom inom 
porten, tog han utan vidare och kysste sin dam. 

Det togs sanningen att säga inte illa upp, 
och skön Lydia yttrade endast följande bety
delsefulla ord: »Du kommer väl hem i morgon 
och talar vid pappa. > 

Så var den saken färdig, och Harald Bark
man var ett tu tre förlofvad karl. 

Han hade redan varit gift i ett hälft år och 
hade ännu inte 4iaft den minsta anledning att 
ångra sig. 

Visserligen fanns det åtskilliga saker, som 
satte honom myror i hufvudet, men han kunde 
inte säga att hans fru på minsta vis gaf ho
nom anledning att beklaga sig. 

Snarare var det han själf, som icke var till 
hans egen fulla belåtenhet. Han tyck;e, att 
sedan han blifvit gift, började han själf att 
allt mer och mer försvinna, hans individualitet 
förintades, och han uppgick allt mer och mer 
i sin fru, hvilken alltjämt drog uppmärksam
heten till sig, under det han själf trängdes 
undan i en mörk vrå, ur hvilken han för hvar 
dag blef allt mer obenägen att framträda. 

Hans charmanta fru imponerade på alla och 
icke minst på honom själf, och han slutade 
med att betrakta henne som ett orakel, mot 
hvilket det icke fanns någon appell. 

Hon begärde ingenting, och ändå tyckte han 
sig skyldig att ge henne allt. Han kände på 
sig hvad hon önskade, hans instinkt hade upp-
öfvats så, att han trodde sig kunna läsa hvad 
hon tänkte, och ju mer han fann sig förbisedd 
och tillintetgjord, desto mindre tyckte han, att 
denna tankeläsareverksamhet medförde någon 
för honom smickrande uppmuntran. 

Hvad som bekymrade honom mest var hen
nes orubbliga lugn. Denna kvinna sade vis
serligen aldrig ett ondt ord. När han sade 
någonting, som han visste att hon ogillade, 
kunde hon på sin höjd rikta en förvånad blick 

på honom, en blick, som aldrig hann blifva så 
skarp, att man kunde tyda det som en före
bråelse. Men till gengäld sade hon heller 
icke ett ord af djupare innerlighet eller ömhet. 

Hvad som förvånade honom mest var att hon 
var fullkomligt främmande för en af kvinnans 
käraste förströelser, den som tårarne bruka 
bereda dem. Hon grät aldrig. Hennes make 
älskade visserligen icke tårar — ingen man 
gör väl det — men anbragta på rätt ställe och 
såsom ett vittnesbörd om ett känsligt hjärta 
voro de honom icke motbjudande. 

Han skulle gett mycket, om han en enda 
gång fått se en tår i Lydias ögon. Han skulle 
då ha tänkt: Hon har ändå ett hjärta. 

Nu började han verkligen att allvarligt tvifla 
på den saken. Ledsamt nog kunde han icke 
komma från den föreställningen, att hon gift 
sig med honom så att säga bara af öfverilning, 
utan någon egentlig kärlek. 

Han började allt mer och mer att grubbla 
öfver denna sak. Ett äktenskap utan kärlek! 
— fanns det väl något bedröfligare än det? 

Vid jultiden hände honom en stor ledsam
het. Det var egentligen Lydia, som var an
ledning därtill, ehuru naturligtvis fullkomligt 
ofrivilligt. 

Han hade fått ett bref af chefen att öfver-
sätta. Det var sent på middagen, då hän re
dan bespetsat sig på att få gå hem. Just i 
samma ögonblick ringde Lydia på till honom. 
Hon var ute i staden och ville träffa honom. 
Hon var alldeles i närheten. Kunde han kom
ma genast ? 

Förvirrad, bad han förste bokhållaren att ex
pediera brefvet. Det skulle öfverflyttas till 
tyskan och var helt kort. Förste bokhållaren 
lofvade att uträtta uppdraget, och Harald för
svann. Men förste bokhållaren måtte ha glömt bort 
sitt löfte eller ock hade äfven han blifvit bort
kallad. Allt nog, chefens bref hamnade i pap
perskorgen oöfversatt. 

Där fann kontorspojken det och öfverant-
vardade det till kontorschefen, hvilken öfver-
lämnade det till chefen, herr Löwe själf. 

Dagen före julaftonen voro alla ifrigt sys
selsatta på kontoret. Man hoppades kunna 
göra undan allt i tid till den stundande helgen. 

Harald satt just och tänkte på de lyckade 
julklappsköp han redan gjort åt sin hustru och 
att det nu bara fattades en ny kappa, för 
hvilket ändamål han tänkte använda den grati
fikation af 100 kr., som alla de förnämligare af 
personalen brukade få hvarje jul å det Löweska 
kontoret. Allt under det han tänkte detta, 
skref han flitigt på ett franskt affärsbref. Vanan 
hade lärt honom att kunna drömma och arbeta 
samtidigt. Då kom kontorspojken med ett bud 
om att han skulle komma in till chefen. 

Genast vid inträdet i herr Löwes privata 
rum fann Harald, att det icke bara var ett 
litet oväder som väntade, utan att det rådde 
full storm. Grosshandlaren sade till en bör
jan icke ett ord, utan blek af vrede räckte 
han sin bokhållare endast ett sönderskrynkladt 
papper. Det var det i papperskorgen funna 
affärsbrefvet. 

Harald stirrade en stund på brefvet och kom 
sig icke ens för att framstamma några ursäk
ter. Han hade en känsla af fullständig brotts
lighet och kände sig alldeles förintad. 

Slutligen gaf fördämningen vika för herr 
Löwes vrede, och den bröt fram i ett enda 
ordsvall. 

— Den här saken kräfver ingen förklaring. 
Den är tillräckligt tydlig. Jag har till korre
spondent den odugligaste och vårdslösaste per
sonen på hela mitt kontor. Hela ert drygt 
betalade arbete är inte värdt en vitten. 

Efter denna jämförelse med en för länge 
sedan utgången myntsort vinkade herr Löwe 
afsked. Vinken var så energisk och så afvi-

B ä s t a s v e n s k a f a b r i k a t ! 
L ä t t a t E l e g a n t a ! H å l l b a r a ! 

t̂fföSTRfftj» Hvarje sula stämplad med vidstående 
3Sg0&m£ fabriksmärke. 
V<oi/rjrjN$?' Tillverkas som specialitet efter 

Wienermetod af 
A k t i e b o l a g e t 

A. F. Carlssons Skofabrik, 
V e n e r s b o r g . 

Försäljas i minut hos de flesta sko
handlande i riket. 

sande, att Harald fann för godt att ögonblick
ligen försvinna. 

Hemkommen sade han icke ett ord om sa
ken till sin hustru, men han gick omkring hela 
dagen i ett förfärligt humör. Hvad som grämde 
honom mest var det allmänna omdömet, som 
fällts om hela hans verksamhet. "Den odug
ligaste och vårdslösaste personen på hela mitt 
kontor" — dessa ord genljödo beständigt i 
hans öron. Han fann detta bedömande af hans 
arbete — som, med undantag af den nu ifråga
varande försummelsen, alltid varit fullt sam
vetsgrant och till affärens bästa — vara både 
alltför strängt och dessutom orättvist. 

Arbetet å julaftonen försiggick utan några 
vidare händelser. Någon gratifikation hördes 
emellertid icke af. Kassören, som skulle ut
dela densamma, önskade: "God ju l !" och så 
ingenting vidare. 

Middagen i hemmet förflöt under tystnad. 
Efter densammas slut satte sig Harald i för
makssoffan och stirrade framför sig med en 
högeligen människofientlig min. 

Lydia, som observerat honom en stund, stan
nade plötsligt framför honom och utropade: 

— Hvad är det åt dig? Det är någonting 
som händt. 

Harald försökte se likgiltig ut och svarade: 
— Det är ingenting särskildt. Det är bara 

det att gratifikationen uteblef. 
— Det är inte det — svarade Lydia. — 

Du skulle inte ta dig så hårdt af den saken, 
det känner jag dig för väl till. Det är något 
annat. Säg mig i Guds namn hvad det är! 

Harald beslöt sig för att berätta alltsam
mans. Sedan det var gjordt, kände han sig 
likasom lättare och satte sig lugnt i soffhörnet 
att studera en tidning. 

Han väcktes ur denna sysselsättning genom 
högljudda snyftningar. Han såg upp. Lydia 
stod midt på golfvet, under det tårarne ström
made utefter hennes kinder. 

— Du gråter! — utropade han. — Lugna 
dig. Din nya kappa skall jag nog skaffa dig 
på annat vis. 

— Hvad bryr jag mig om en ny kappa! 
Min gamla duger bra. Jag gråter därför att 
de äro orättvisa mot dig. Du, den bäste, den 
präktigaste, den ädlaste man på jorden. Dig 
kalla de för oduglig och vårdslös. Det är 
elakt, grymt, orättvist! 

— Torka dina tår i r , min vän — utbrast 
Harald Barkman i upprymd ton. — Vår jul 
skall inte förstöras för denna småsak. Jag är 
ung och kan arbeta och hela världen står öppen 
för mig. Gratifikationens uteblifvande var visst 
gemensam för alla, och orättvisan har jag re
dan glömt. Du har gifvit mig ersättning för 
allt. Jag har fått dina tårar. 

Lagermans flytande putspomada B O N AMI . 



I D U N 1 9 0 5 - 6 5 0 -

REVOLUTIONEN I ÖSTER
SJÖLÄNDERNA. 

DET BRINNER i den ryska jor
den. Än här än där i det 

ofantliga tsarriket slå revoltens flam
mor mot vinterhimlen, lif och egen
dom sköflas under kampen för den 
sociala frigörelse, som sedan mans
åldrar hvarje tänkande ryss åtrår, 
men ännu ej lyckats förskaffa åt 
sitt betryckta land. 

Nu maler telegrafen, att den re
volutionära rörelsen äfven i Öster
sjöprovinserna håller på att antaga 
fruktansvärda dimensioner, Riga, 
den stora handelsstaden, står i full 
låga, Mitau brinner likaledes och 
Libau är starkt hotadt. 

Dessa underrättelser nå oss nu, 
sedan den svenska hjälpexpeditio-
nen, hvarcm vi nämnde i förra 
numret, besökt staden och återvändt, 
hit medförande ett litet antal sven
skar, som ej längre vågade risken 
att dröja kvar i den hotade staden. 

Mot bakgrunden af dessa hän
delser böra de bilder från den sven
ska undsättningsexpeditionens spän-

D E N SVENSKA! U N D S Ä T T N I N G S E X P E D I T I O N E N T I L L D E T R E V O L U T I O N Ä R A 

R I G A . F O T O F Ö R I D U N A F N . C H R I S T I E R N S Ö N , H V I L K E N SOM 

K O R R E S P O N D E N T M E D F Ö L J D E " D R O T T N I N G S O F I A " . 

1 . GRUPPBILD A F " Ö R N E N S " OFFICERARE', F R Å N V Ä N S T E R TILL HÖGER: 

LÖJTN. S. F. DEHLGREN, MARINLÄKAREN H . E . HAMMARSTRÖM, 

K A P T E N E N F R I H . L. Å K E R H I E L M . LÖJTN. J. H. SÖDERBAUM 

OCH LÖJTN. G. D- F R O N D I N . 2 . GRUPPBILD F R Ä N " D R O T T N I N G S O F I A " 

A F K A P T E N C. FRIBERG MED FRU, RESERVLÖJTN. C. H. B O N S T E D T 

OCH D E STOCKHOLMSKA T I D N I N G S K O R R E S P O N D E N T E R N A . 

3 . RYSKA K U S T E N I S I K T E ! I F Ö R G R U N D E N D E N NYSS A N L Ä N D A RYSKA 

LOTSEN. 4 . RYSKA G E N D A R M E R , MÖTA I RIGAS H A M N . 

5 . " Ö R N E N 1 ' LÖPER I N . 6 . SVENSKA K O N S U L A T E T I RIGA. 

7. " Ö R N E N " OCH " D R O T T N I N G S O F I A " PÅ RIGA R E D D . 8. D E N SÅ 

KALLADE " S V E N S K A PORTEN*' TILL GUVERNÖRSPALATSET I RIGA. 

9 . GUVERNÖRSPALATSET I RIGA, N U A N T A G L I G E N N E D B R Ä N D T 

A F DE REVOLUTIONÄRA. 

nande färd, som vi här invid äro i 
tillfälle att meddela, äga sitt stora 
intresse, tagna för vår räkning som 
de äro af en bland de tidningsmän, 
som åtföljde "Drottning Sofia" på 
Rigaexpeditionen. 

Den stora ryska frihetsrörelsen i 
Östersjöprovinserna har ett dubbelt 
syfte, i det den sträfvar både till 
nationell och politisk-social frigö
relse. Hos letter och ester vakna
de nationalmedvetandet med anled
ning af Krimkriget, och det riktade 
sig närmast mot den härskande tyska 
öfverklassen, som hållit befolknin
gen i underdånighetstillstånd nästan 
likahänsynslöst, som de ryska gods-
ägarne gjort med sina underlydande. 
Men i det egentliga Ryssland äro 
åtminstone förtryckare och de för
tryckta af samma stam och tala 
hvarandras språk. Det är däremot 
ej förhållandet i Östersjöländerna, 
hvarför fiendehopen där måste bli 
än våldsammare, enär folket tillika 
betraktar godsägarne som främman
de inflyttare. 
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bedja vi att nu, inför det förestående årsskif
tet, få rikta en vördsam bön, att de, hvar i 
sin krets, ville stödja oss i våra sträfvanden 
att genom Idun tillhandahålla de svenska 
hemmen en gedigen, innehållsrik och allt
igenom nationell familjetidning. Vi våga hop
pas, att dessa våra bemödanden af våra 
gamla läsare redan skola vara så uppskat
tade, att de gärna återkomma till den nya år
gången, hvilken vi ha glädjen att kunna be
gynna så särskildt väl rustade, och vi ha 
därför till deras bekvämlighet låtit detta num
mer åtföljas af blanketter för postprenumera
tionens förnyande. Den rätta tiden härför är 
just nu inne, helst före jul och de många 
helgdagarne! 

Men detta är icke allt! Våra läsare kunna 
äfven mäktigt bistå oss genom att i ännu 
vidare kretsar föra ut "de svenska hemmens 
egen tidning" och därmed göra det möjligt 
för oss att i allt rikare mått motsvara vår 
läsekrets' förtroende och önskningar. Kom 
ihåg någon af edra vänner, som ännu icke 
håller Idun, med ett prenumerationskvitto för 
år 1906 som julklapp — en gåfva, som helt 
visst blir kärkommen och gör sig angenämt 
påmint hvarje vecka året igenom — och 
anbefall dessutom eder tidning till det bästa 
hos vänner och bekanta nu i prenumerations
tiden ! 

Som ett prof på det erkännande, som nu
mera allmänt lämnas Idun såsom vårt lands 
främsta familjetidning, tillåta vi oss i detta 
sammanhang anföra följande uttalande för 
dagen af den högt ansedda Östgöta-Correspon-
denten, då det berör en synpunkt, som vis
serligen, mer än nu sker, borde tagas i be
traktande af svenska män och kvinnor vid 
årsprenumerationen. Tidningen i fråga skrif-
ver bland annat: 

"l dagarne ha snart sagdt alla svenska tidningar åt
följts af annonsbilagor till förmån för den danska — 
till svenska öfversatta — »Allers Familjejournal». 
Denna annonsbilaga har också åtföljt denna tidning, 
då vi icke velat vägra en annons. Vi skola heller 
icke säga annat än godt om publikationen i fråga, 
men visst är att vi t. ex. i vår svenska »Idun» äga 
en tidning, som nedlägger ofantligt mycket större upp
offringar än den danska tidningen för att kunna i ord 
och bild bjuda något förstklassigt. Hvarför skola vi 
då icke hålla oss till vårt eget? 

Låt oss då ändtligen visa, att vi känna någon smula 
af nationell solidaritet. Vi skola i alla afseenden vinna 
därpå. Våra grannar skola respektera oss därför, lika 
visst som vi afgjordt respektera att dessa grannar i 
främsta rummet hålla på sitt eget.» 

Bland allt det värdefulla, som Idun kommer 
att bjuda under det stundande året, vilja vi 
eljes för dagen endast erinra om O l o f H ö g 
b e r g s högintressanta prisbelönade verk : »KERSTINS FRÄMMANDE». EFTER EN ORIGINALLITOGRAFI AF CARL LARSSON FÖR 

FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. 

" D e n s t o r a v r e d e n " , g r a f i s k k o n s t . 

som redan från n:r 1 kommer att in
flyta i romanbilagan. Samtidigt börja vi i 
hufvudnumrets spalter ännu en underhål
lande längre berättelse, inköpt från vår senaste 
litterära pristäfling, nämligen: "Fabian 
Wendts hustru" af Ellen Kleman. För 
öfrigt hänvisa vi till vår i julnumret införda 
utförligare anmälan. 

Till sist bedja vi att till alla våra läsare 
och vänner få uttala vår varma tillönskan om 

e n g o d o c h fröjdefull j u l ! 

Stockholm i december 1905. 

Iduns Redaktion. 

FÖRENINGEN FÖR GRA
FISK KONST, som lur 

till uppgift "att verka för 
kännedom om och utveck
lingen af de grafiska kon
sterna samt utgöra ett 
samband mellan för dessa 
konster intresserade per
soner", stiftades 1887 i 
Stockholm. Sedan dess 
har den årligen utgifvit 
ett album, innehållande 
originala konstblad, huf-
vudsakligen etsningar, men 
äfven litografier och trä
snitt. Våra förnämsta 
grafiska konstnärer hafva 
därvid flitigt medverkat, 
såsom Zorn, Axel Herman 
Hägg, Carl Larsson, A. T. 
Gellerstedt, Ferdinand Bo
berg, Axel Tallberg, trä-

SOFVANDE FLICKA. HANDTECKNING AF REM-
BRANDT. TILLHÖR NATIONALMUSEUM. 

sniderskan Tekla Nord
ström m. fl. Bland de 
vackraste bladen ha varit 
Zorns med rätta berömda 
"Cigarrettrökerska"(1893), 
som konstnären en gång 
kallade sin bästa etsning, 
Carl Larssons egenhändiga 
färglitografi (tryckt från 
8 stenar) S:t Göran och 
draken (1896), likaledes 
ett af sin upphofsmans er
kända chefs d'oeuvre, 
samt Axel Tallbergs stora 
mezzotint-porträtt af H. 
M. Konungen, utgifvet af 
föreningen till jubileet 
1897. Af Zorn hade för
eningen ännu så nyligen 
som 1903 att bjuda sina 
medlemmar det briljanta 
porträttet af fru Granberg. 
Carl Larsson bidrog i fjol 
med etsningen "Martina 
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ETT SAMMANTRÄDE AF BODEN KOMMITTÉN. FOTO FÖR IDUN AF A. BLOMBERG. NAMNFÖRTECKNINGEN SE TEXTEN HÄR NEDAN! 

med frukostbrickan". Utom genom sina häften med 
grafiska konstblad har föreningen under årens lopp 
verkat dels genom en grafisk utställning 1889 och 
deltagande i utländska grafiska utställningar, dels 
genom utgifvande af 4 volymer tryckta meddelanden, 
innehållande värdefulla bidrag till vår hittills sparsam
ma gravyrhistoria, såsom monografier öfver framstå
ende svenska grafiker med beskrifvande kataloger öfver 
deras arbeten, minnesteckningar m. m. 

Hvad det nu utgifna årshäftet beträffar så är Al
bert Edelfelts präktigt modellerade "Lyssnande gubbe", 
enligt hvad konstnären själf meddelat föreningens 
sekreterare och årspublikationens redaktör d:r John 
Kruse, en studie till en komposition, som länge lekt E. 
i hågen: Bellman sjungande sin svanesång i kretsen 
af sina vänner kort före sin död — en komposition, som 
tyvärr aldrig hann blifva realiserad. Det är emellertid 
en tillfredsställelse för föreningen, att då den nu för 
för första och tyvärr äfven sista gången kan meddela 
ett arbete af Edelfelt, detsamma vittnar om hans alltid 
lifliga och starka svenska intressen och om hans 
i så väsentlig grad svenska bildning. 

Carl Larssons "Kerstins främmande" är en af 
konstnären egenhändigt utförd original-litografi från 6 
stenar. Båda de små flickorna äro främmande, den 
ena skomakardotter. Och kostligt är deras ovana 
sätt att sitta i så gentila stolar återgifvet. 

David Ljungdahls Visby-idyll kan också karak
täriseras som en riktig läckerhet. Intressant äfven ur 
teknisk synpunkt genom sin blandning af olika meto-
d;r: mezzotint i de små grisarne, som rota i rännste
nen, akvatint i husgafveln där bakom och så vanlig 
linjeetsning förstås. 

Hjalmar Molin, en ung arkitekt, son af bildhug
garen J. P. Molin, kan sägas som etsare med mycken 
framgång gå i A. H. Häggs och F. Bobergs spår. Han 
har utfört flere intressanta vyer från Spanien och ny
ligen rönt den stora utmärkelsen att blifya vald till 
medlem af The royal society of painters and etchers 
i London. Han debuterar nu med sin gatubild från 
Barcelona för den svenska publiken. 

Föreningen för grafisk konst har i år dessutom 
den stora glädjen att, tack vare bistånd af tvänne fri
kostiga mecenater, kunna utgifva första delen af ett 
verk, som afser att återge den af vår berömde konst
samlare under 1700-talet grefve C. G. Tessin hopbragta 
samling af Rembrandts handteckningar, som numera 
befinner sig i Nationalmuseum. Planen är att under 
en tid af 4 ä 5 år atbilda samtliga dessa teckningar, 
som utgöra en af de största skatterna i vårt museum, 
och början göres nu med 16 af de omkring 70 bladen 
i verkligt förstklassiga ljustrycksreproduktioner. Vi 
återge i dagsnumret i förminskad skala en af de dyrbara 

handteckningarna liksom Edelfelts och Carl Larssons 
ofvan omtalade blad. För öfrigt vilja vi på det lifli-
gaste uppmana alla konstintresserade ätt genom an
slutning till föreningen stödja dess sträfvanden och på 

samma gång personligen bli delaktiga af dess utmärkta 
konstpublikationer. 

Föreningens förste ordförande var intendenten G. 
Upmark 1887—1900. sedan ha hofintendenten A. Bört-
zell och professor Mårten Sondén, en af de ursprung
lige stiftarne, fungerat som ordförande. Hedersledamöter, 
valda vid årsmötet 1905, äro prins Eugen och A. T. 
Gellerstedt. Sekreterare var 1887 — 1904 d:r É. G. 
Folcker, numera efterträdd af d:r John Kruse. Års-
afgift är kr. 10 för den vanliga upplagan, 25 kr. för 
upplagan avant la lettre och med egenhändiga namn
teckningar af resp. konstnärer. Anmälan om inträde 
kan ske hos sekreteraren, adress Nationalmuseum, eller 
skattmästaren, amanuensen O. B. T. Silfwerskiöld, Si
byllegatan 30, Stockholm. 

BODEN-KO MMITTEN". 

SOM BEKANT tillsattes af k. m:t den 19 
maj d. å. en komitté, den s. k. Boden

kommittén, hvilken hade i uppdrag att för riks
dagens räkning verkställa en utredning af, hur 
byggandet af våra befästningar vid Boden hit
tills verkställts. 

Kommittén har i dessa dagar slutfört sitt 
antagligen rätt svåra värf och torde resultaten 
af dess arbete föreläggas nästa lagtima riks
dag. I hvilken mån riksdagen sedan kommer 
att bevilja nya anslag till detta penningslu-
kande befästningsarbete, blir väl beroende af 
hvad kommittéutredningen ger vid handen. 

Vi meddela här en gruppbild at kommitténs 
hrr ledamöter, hvilka, räknade från vänster 
till höger äro: riksdagsmannen Carl Persson i 
Stallerhult, generalmajoren F. J. Leth, gene
ralmajoren J. G. Björlin, generalmajoren G. 
C:son Bergman, landshöfding A. G. Svedelius 
(ordförande), kaptenen B. A. Tarras-Wahlberg 
(sekreterare), generalmajoren K. G. Bildt, öf-
versten P. H. E. Brändström, ingeniören S. 
O. Nyländer, riksdagsmannen Daniel Persson 
i Tallberg och godsägaren I. Wijk. 

•LYSSNANDE GUBBE». ETSNING AF ALBERT 
EDELFELT. 
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STOCKHOLMS INTECKNINGS GAR ANTIAKTIEB OLAGS NYIN VIGDA BANKLOKALER VID GUSTAF ADOLFS TORG. A. BLOMBERG FOTO. 1. STORA 
BANKSALEN. 2. KASSAFACKAFDELNINGEN. 3. NOTARIATAFDELNINGEN. 4. STYRELSERUMMET. 

U R D A G S K R Ö N I K A N . 

EN MAGNIFIK BANKLOKAL. I dessa dagar har 
Intecknings-Garantiaktiebolaget vid Fredsgatan öpp

nat samtliga sina lokaler för allmänheten efter ett 
genomgripande omdaningsarbete. 

Själfva banksalen har prägeln af en ståtlig hall i 
hvitt och grönt, hvilken färgeffekt ytterligare höjes af 
de i glänsande mahogny utförda pulpeterna och af en 
mattgrön marmordisk med brännförgyllda, ornament. 
Den järnkonstruktion, som uppbär taket, är inklädd 
med pelare af grekisk marmor, och kring hallen löper 
en särdeles vacker fris af spansk tälj-
sten med för hand uthuggna växtguir-
lander. 

Till vänster är nedgången till kassa-
fackifdelningen med dess 3,000 kassafack 
för allmänheten, af hvilka redan 1,500 
äro uthyrda; till höger en trappa upp be
finna sig det charmanta styrelserum
met och det ej mindre vackra rum, som 
disponeras af verkställande direktören. 
Det förra är i mahogny, det senare i jaka-
rande med intarsia. För öfrigt förfogar 
banken öfver en mängd smärre lokaler, 
alla inredda lika bekvämt som smakfullt. 

Arkitekt för det så skickligt och konst
närligt genomförda ombyggnadsarbetet 
är hr R. Arborelius och byggmästare herr 
O. Herrström. 

PJET NYA ODD-FELLOW-PALATSET 
*r*. i Kalmar har nyligen invigts, 
af hvilken anledning vi meddela en ex
teriör af den ståtliga byggnaden. 

Centralt och vackert beläget med fasad 
åt tre gator (Larm-, Ölands- och Vallga
torna) reser sig det nu färdiga huset efter 
ritning af arkitekten B. Kempendahl i 
Västervik. Byggnaden jämte tomt uppgår 
till ett pris af 140,000 kronor. Den är 
uppförd i 4 våningar, hvaraf hsta 
våningen upptager affärslokaler, 2 och 3 

bostadslägenheter, 4:de ordenssal jämte flere sällskaps
rum m. m. 

/"IAMLÅ TEMPEL I NY DRÄKT. Häfverö gamla 
kyrka i Roslagen — en af vårt lands åldrigaste 

tempel, har i dessa dagar ånyo öppnats för gudstjänst 
efter genomgången restaurering. Ärkebiskop Ekman 
var närvarande vid öppningshögtidligheten och förrät
tade själf altartjänsten. Kyrkans omdaning i sitt nu
varande skick h8r kostat cirka 15,000 kronor, förutom 
hvad som enskilda församlingsmedlemmar skänkt till 
templets försköning. Sålunda äro antependiet, det 
vackart målade korfönstret, ljuskronan, altarstolarna 

m. m. gåfvor af församligsbor, som velat bidraga till 
kyrkans värdiga utsmyckning. 

Dessa gåfvor uppgå till ett belopp af öfver 1,300 kronor. 
Mariestads kyrka har jämväl ökat raden af svenska 

nyrestaurerade sabbatshus. Den invigdes i söndags 
af biskop Danell, af hvilken anledning vi i dagsnumret 
återgifva ett par bilder af templet. 

DEN NYINVIGDA ODD FELLOW-BYGGNADEN I KALMAR. 
H. SANDBERG FOTO. 

T I L L S V E R I G E S K V I N N O R ! 
INGEN BETVIFLAR, att ni hysen en kärlek till vårt 
I gamla Sverige minst lika stark som den, hvilken be

själar landets manliga inbyggare. In
gen betviflar heller, att icke ni med tanke 
på vårt lands förändrade politiska läge 
till fullo insen betydelsen af, att vi sven
skar nu mera än någonsin tillförene 
skaka af oss dådlöshetens och likgiltig
hetens bojor samt med målmedvetenhet, 
allvar och kraft samfäldt söka att hvar 
och en i sin stad bidraga till vårt lands 
framåtskridande på alla områden. Där
emot torde ni icke hafva fullt klart för 
eder, huru oändligt mycket ni med god 
vilja och samlade krafter i sådant hän
seende skulle kunna uträtta. 

Här vill jag nu icke tala om de stora 
uppgifter, som hvila på eder i sedligt 
och kulturelt hänseende, särskildt såsom 
det unga släktets uppfostrarinnor, hvilket 
allt ni säkert till fullo uppskatten, utan 
vill jag endast fästa eder uppmärksamhet 
på en fråga af ekonomisk innebörd, hvars 
betydelse af många, ja, af de flesta bland 
eder uppenbarligen förbises. 

Vi hafva ju alla hört den gamla satsen, 
att till krig fordras tre ting, »pengar, 
pengar och åter pengar», men äfven 
för en nations sunda utveckling under 
fredens dagar fordras samma tre ting. 
Utan tillgång på penningar kunna vårt 
lands utvecklingsmöjligheter ej tillgodo
ses, ej utvägar beredas för häfdande af 
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Handelsbalans och dymedels öka vårt beroende åf ut
länningen. 

Om hvar och en noga besinnade detta, skulle vår 
nation snart intaga en vida mera aktad ställning än 
nu, vi skulle ej längre med skäl kunna kallas "Die 
dummen Schweden", och den kära blågula flaggan 
skulle snart svaja öfver ett i materielt hänseende 
ovanligt lyckligt folk, som i känslan däraf säkerligen 
skulle visa sig mäktigt en kraftig och sund ut
veckling i alla riktningar. 

Betänken detta noga, I verkligt fosterlandsälskande 
kvinnor, betänken hvad det gamla Sverige och edra 
måhända mindre bemedlade landsmän hafva rätt att 
fordra af eder, låten ej för mycket hänföra eder af 
utländskt glitter och kram, efterfrågen vid edra in
köp i främsta rummet svenska varor, hållen det 
för en heder, ja, för en samvetsplikt att i hvad på 
eder ankommer verka för de svenska näringarnas för-
kofran, upptagen denna fråga till debatt vid edra för
eningar och samkväm, bibringen den kvinnliga ung
domen undervisning därom i skolorna och underskatten 
icke eder förmåga att på detta område uträtta ett stort 
fosterländskt verk. 

Kunde denna tanke tränga igenom hos eder, huru 
förändradt skulle ej efter hand landets ekonomiska läge 
blifva: handelsbalansen skulle ej längre ställa sig så 
ogynnsam för oss, som nu ofta är fallet; handelsman
nen skulle ej vidare utan al! kritik för tillgodoseende 
af kundernas nycker införskaffa allt slags utländskt 
kram; industrien skulle erhålla ett skydd vida mera 
naturligt och effektivt än det, som åstadkommes genom 
höga tullsatser, den allmänna köpkraften inom landet 
skulle höjas, landet söner och döttrar skulle få vida 
rikligare tillfälle till förvärf, och en hvar af oss skulle 
i känslan af hvad den ökade samhörighetskänslan mäktar 
att åvägabringa, med än större hänförelse än nu kunna 
instämma i var folksångs vackra slutord: "jag vill lefva, 
jag vill dö i norden". Z. 

DET FÖRSVINNANDE STOCKHOLM. EN GÅRDS
IDYLL FRÅN STRANDVÄGEN. 

A. BLOMBERG FOTO. 

landets själfstandighet, ej den andliga odlingen be-
hörigeh främjas, ej bättre existensvillkor bjudas åt de 
mindre bemedlade. 

Men liksom välståndet inom de tusen hemmen ej 
allenast beror af husfaderns förmåga att bereda in
komster, utan i lika hög grad af husmoderns förmåga 
att sköta den inre ekonomien, så är ett lands ekono
miska ställning beroende ej allenast däraf att genom 
varuexport guld flyter in 
i landet, utan äfven däraf 
att den sålunda förvärf-
vade valutan ej i oträngdt 
mål går åter till uilandet. 

På samma gång som 
man sålunda bör göra allt 
för att höja vår export 
och därigenom bereda lan
det inkomster, hvilkethuf-
vudsakligen lärer blifva 
en uppgift för männen, 
så bör man ock kunna 
hoppas, att den svenska 
kvinnan, värmd af foster
landskärlekens heliga låga, 
ej må begränsa sina eko
nomiska sträfvanden alle
nast till det egna hemmets 
härd, utan också hafva tan
ken riktad på det stora 
hemmet — fosterlandet — 
samt i hvad på henne 
ankommer verka för dess 

ekonomiska förkofran, 
hvarför i främsta rummet 
af henne kräfves, att hon 
icke i onödan låter sina 
omhänderhafvande medel 
gå utom landets gränser. 

Stanna penningarne i 
landet, så komma de alltid 
i en eller annan form dess 
inbyggare till godo, men 
köpas utländska varor, så 
minskas i samma mån 
landets guldvaluta, och 
hvarje sådant onödigt köp 
bidrager om än i ringa 
måtto att skada landets 

DET YTTRE AF HAFVERO KYRKA. 

DET INRE AF DEN NYRESTAURERADE HÄFVERÖ KYEKA. I DAGARNE INVIGD AF ÄRKE
BISKOP EKMAN. S. WULFF FOTO. 

GAMMAL PORT TILL HUFVUDBYGGNADEN Å 
DE NU SÅLDA STRANDVÄGSTOMTERNA. 

A. BLOMBERG FOTO. 

DET FÖRSVINNANDE STOCKHOLM. 

OTRANDVÄGEN, de rika stockholmarnes ståtliga 
*^ aveny mellan Nybroplan och Djurgårdsbron, är nu 
bebyggd med palatsliknande hus i hela sin utsträck
ning, så när som på den tomt, hvilken begränsas af 
Strandvägen, Artilleri- och Kaptensgatorna. Men äfven 
denna bit mark, hvilken utifrån Strandvägen ter sig 

ganska ruskig med sina 
kåkar och kolgårdar midt 
ibland de moderna husens 
paradfysionomier, skall nu 
gå en tidsenlig förvandling 
till mötes. Ägarna af fas
tigheten, fru Anna Lind
ström och konsul Lind
ström, ha nämligen, enligt 
hvad det förspörjes, i 
dessa dagar sålt fastighe
ten till ett konsortium, 
som representeras af gross-
handlarne Johannes Erik
son och E. R. Wenngren. 
Köpesumman lär uppgå 
till halfannan million och 
nåeot däruHöfver. 

Egendomen i dess nu
varande gestalt döljeremel-
lerid bakom sitt mycket 
skräpiga yttre en idyllisk 
gård från forna tiders 
lugna, gemytliga Stock
holm 

Genom en hvalfport 
kommer man in på denna 
delvis planterade och del

vis kullerstensbelagda 
gård med sitt stabila trä
staket; rätt fram har man 
det gula 4-våningars sten
huset och på ömse sidor 
2-våningars flygelbyggna
der. Längre till höger 
ligger framför hufvudbygg-
naden en utomordentligt 
treflig terrass med plan
teringar och vattenkasta
re, skymd af gamla popplar. 
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»EVA», STATY I BRONS AF H. ELMQUIST. 

Vi ha här afbildat den vackra tafla, som ter sig 
innanför hvalfporten en sommardag, då popplarna grön
ska; likaså ha vi återgifvit hufvudbyggnadens båda 
porthalfvor med deras vackra sniderier. 

KONSTNÄRLIGA BRONSER. 

E N SÄREGEN UTSTÄLLNING, den första 
i sitt slag i vårt land, pågår f. n. i Konst

närshuset. Det är det för något år sedan 
bildade A. B. Elmquistska gjutningsmetoden, 
som för första gången anordnat en liten kol
lektion af sina ypperliga bronsafgjutningar af 
konstverk och andra föremål. 

Skulptören hr Hugo Elmquist har, som be
kant, uppfunnit en alldeles ny metod för konst-
gjutning, hvarigenom i lera utförda skulpturer 
kunna återgifvas i fullständig öfverensstämmelse 
med originalen. Men ej nog härmed: äfven 
olika naturföremål såsom växter och djur fram
ställas medels denna metod i afgjutningar, 
hvilka lämna intet öfrigt att önska i fråga om 
trogen efterbildning. 

I en artikel "Konstnär och uppfinnare", 
införd i Idun n:r 46, 1902, är den nya konst-
gjutningsmetoden utförligt beskrifven, hvarför 
vi nu anse öfverflödigt att närmare ingå på 
densamma. Endast det vilja vi tillägga, att i 
och med denna skarpsinnigt ut
tänkta gjutningsmetod bör vårt 
land, efter allt att döma, få favören 
af en alldeles ny och egendomlig 
konstindustri, som för en billigare 
penning än hittills skall sätta all
mänheten i tillfälle att förvärfva 
sig konstverk i trogna reproduktio
ner. På den nu pågående utställ
ningen finnas reproducerade skulp
turverk af Hugo Elmquist, Chr. 
Eriksson, Charles Friberg, G. Malm-
qvist, H. Neujd och H. Sörensen-
Ringhi. 

Eriksson representeras af sin 
bekanta lapp, Charles Friberg af 
det förträffliga flickhufvudet "Stina, 
och af Elmquist förekomma två nya 
arbeten "Eva" och "Fredlös", af 
hvilka särskildt det sistnämnda med 
dess styrka i modelleringen och 
dess djupa själiska innehåll torde 
få räknas till konstnärens starkare 
verk. 

uppvisa en vacker kollektion bronsvaser, af 
hvilka några tjusa ej blott genom sin linjeren
het, utan äfven genom utsökta färgschatteringar. 

Samtliga utställda föremål äro till salu, och 
det är därför att hoppas, att den konstälskande 
publiken nu till julen ej skall försumma att 
genom inköp understödja en konstindustri med 
så höga och förädlande syften som denna. 

INTERIÖR FRÅN KVINNORNAS FÖRENING ID UN A 
I MALMÖ. SJÖBERG FOTO. 

DET YTTRE AF MARIESTADS KYRKA. 

Utställningen har dessutom att 
DET INRE AF DEN N 

DAGS INVIGD 
^RESTAURERADE KYRKAN I MARIESTAD, I SÖN 
AF BISKOP DANELL. M. JANSON FOTO. 

»FREDLÖS». STATY I BRONS AF H. ELMQUIST. 

EN KVINNORNAS FÖRENING I MALMÖ. 

l~ \̂ET TORDE vara alla och en hvar bekant, hurusom 
*— de kvinnliga lönetagarne i butiker, kontor, 
skolor, banker, post, telegraf och telefon oftast ha det 
svårt att dra sig fram på sin knappa lön. Särskildt 
kan detta sägas om handels- och kontorsbiträdena, för 
hvilka lönerna ofta ställa sig mera än lofligt små. I 
många fall är aflöningen så liten, att de kvinnliga bi
trädena icke skulle kunna uppehålla sig däraf, såvida 
de icke hade sina hem inom samma samhälle, som 
deras arbetsplats är belägen, att trygga sig till. Och 
nägon förändring till det bättre synes tyvärr icke komma 
att äga rum, åtminstone icke inom den närmaste fram
tiden. 

Det är fördenskull som några behjärtade kvin
nor inom Malmö samhälle försökt få till stånd en 
förening, som skulle ha till ändamål att anskaffa en 
lokal med så hemlik prägel som möligt vore, där kvin-
liga löntagare skulle bli i tillfälle att erhålla 
sund och närande kost till billigt pris, äfvensom till 
inbördes umgänge och förströelse. Å lokalen skulle 
tillhandahållas tidningar och tidskrifter. Ett bibliotek 
hade man äfven för afsikt att upprätta. Föredrag skulle 
anordnas, dock icke sådana, som afhandla partipolitiska 
eller religiösa spörsmål. 

De bemödanden, som gjordes, kröntes med en stor
artad framgång. Uppslaget omfattades med lifligt in
tresse såväl af de kvinnliga funktionärerna själfva 
som ock af deras principaler, de där ägde rätt ingå i 
föreningen som passiva medlemmar. En förening med 
ofvannämnda program konstitueradas. Stadgar upp
rättades. Förslag till föreningens arbetssätt likaså. Och 
i november månad började föreningen sitt arbete. För 
några dagar sedan hade föreningen sin invigningsfest, 
hvarvid föreningens ordförande, fru borgmästarinnan 
Maria Skytte, hälsade medlemmarna välkomna och 

programmet i öfrigt utfylldes med sång och 
musik m. m. Det är i anledning däraf 
som Idun i dagens nummer bringar en in
teriör från föreningens ståtliga lokal, 
som omfattar icke mindre än fem rum, 
husmoderns bostad inberäknad, förutom 
kök och badrum etc. Då föreningen är 
i sitt slag ny för Sverige, ha vi tänkt 
att det kunde intressera äfven våra läsare 
att få höra något om föreningen, dess 
arbetssätt o. s v., och vi låta för den 
skull bilden åtföljas af några korta rader 
därom. 

Tillträde till föreningen äga endast 
dess kvinnliga medlemmar, hvilka där kun
na inta sina måltider. Såväl »hel kost» 
som enstaka måltider erhållas till följande 
synnerligen billiga priser: 

»Helkost» 25 kr. pr månad, midda
gar 50 öre pr dag, frukost 30 öre, kväll 
30 öre. Därförutom serveras kaffe, te 
och chokolad till ytterligt billiga priser. 

För närvarande har föreningen ett. 50-
tal matgäster, men plats är beredd för 
minst dubbelt så många. 

Ett bibliotek har upprättas och inne
håller närmare 400 band, de flesta skänkta 
af för föreningen intresserade personer. 

Gåfvor i öfrigt har föreningen fått emot-
taga i stor mängd, såsom möbler, konst
verk etc. En garanti af 2,500 kr. pr år 
under en tid af 5 år bortåt har tecknats 
af åtskilliga personer inom samhället. 
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Som husmoder har föreningen antagit fröken Sigrid 
Fleetwood, som förut innehaft enahanda befattning vid 
sällskapsklubben i Vasa, Finland. 

För sin tillkomst har föreningen förnämligast att 
tacka doktorinnan fröken Anna Wallengren, fruarna 
Ruth Borg, Aqvilina Cronquist, Gustava Hammar 
och Maria Skytte, hvilka samtliga äro invalda i sty
relsen. 

Som föreningens ändamål är det mest behjärtans-
värda, kunna vi icke annat än att önska ett lycka till 
god fortsättning! 

Många äro de sätt, på hvilka den goda sa
ken kan främjas, t. ex. genom föranstaltande 
af fester och föreställningar, föredrag och upp
läsningar med billig inträdesafgift, syföreningar, 
från hvilka arbeten kunna dels försäljas, dels 
skickas direkt till arbetsstugorna, öresinsam
lingar, gymnastikuppvisningar o. s. v. — Äf-
ven bidrag i form af aflagda kläder, under
kläder, tyg, böcker, jul- och barntidningar 
m. m. äro synnerligen välkomna. 

Alla bidrag, äfven de minsta, mottagas med 
tacksamhet. Kontanta medel kunna sändas till 
gruppens förvaltnings- och förmedlingskommitté: 

fru statsrädinnan Amy Tingsten, född Forsell, 
Narvavägen 20, fru Ellen Berg, född Weiden-
hielm, Karlavägen 38, och föreståndaren för 
Beskowska skolan, dr Sten Lagergren. Gåfvor 
in natura kunna med påskrift "För arbets
stugorna" sändas antingen till rektor Lager
gren under adress Beskowska skolan eller 
direkt till länsstyrelsen, Luleå. 

Slutligen må nämnas, att hertigen och her
tiginnan af Skåne, för hvilka saken framlagts, 
varmt intresserat sig för det bebjärtansvärda 
ändamålet. 

ETT UNGDOMENS KÄRLEKSVERK. 

LÅNGT UPPE I NORR, där vårt lands 
stora ödevidder fortfarande bida sina od

lare, är människornas lif kargt och fullt af 
umbäranden, Men just därför att naturen be
handlat dem så styfmoderligt, uteslutit dem 
från njutandet af de förmåner vi, de burgna 
samhällenas barn, få till öfverflöd, ha de be
rättigade kraf på att i sina bygder förunnas 
en något så när människovärdig tillvaro och 
att särskildt deras barn ej lämnas åt okun
nighet och förvildning. 

Själfva kunna de ej uträtta mycket — all 
deras kraft offras, på att hålla svältdöden från 
lifvet. Andra människor måste träda till och 
hjälpa, draga fram de små människoämnena ur 
mörkret och genom att skänka dem undervis
ning i såväl skolämnen som praktiska värf 
nödtorftigt rusta dem för lifsstriden. 

Att steg i sådan riktning också redan tagits 
bekräftas af den uppsats, som under titeln "En 
inhemsk mission" af fru Julia Svedelius inflöt 
i Idun n:r 45 d. å. Förf. upprullade där åt
skilliga gripande taflor från eländet i det mör
kaste Norrbotten, men skildrade tillika, huru 
genom behjärtade människors offervillighet ett 
antal af 8 arbetsstugor upprättats inom länet, 
hvarest hittills mottagits 400 barn från de fat
tigaste socknarne. som där fått lära sig hvarje-
handa nyttiga handtverk. Från att hafva varit 
små onyttiga och vanvårdade varelser, hvilka 
vid sitt inträde i arbetsstugorna ej ens kunnat 
förstå eller tala sitt lands språk, utveckla de 
sig här till friska och dugliga svensktalande 
gossar och flickor. (Jr rent fosterländsk syn
punkt äga alltså dessa arbetsstugor en bety
dande uppgift, den att fostra nya krafter i 
fosterlandets tjänst och att fastare knyta ban
det mellan gränsbefolkningen och det öfriga 
Sverige. 

De arbetsstugor, som redan äro i verksam
het, räcka emellertid ej på långt när till för 
alla dem, som äro i behof af hjälp, utan här 
är ett starkt och kraftigt ingripande af nöden 
dels för att vidmakthålla de redan inrättade 
arbetsstugorna, dels för att få till stånd ännu 
flere. 

En grupp hufvudstadsungdom, som läst fru 
Svedelius' artikel, föranleddes däraf att sam
mansluta sig till gemensamt arbete för dessa 
norrbottniska små kulturhärdars främjande, och 
gruppens medlemmar ha i dagarna låtit utgå 
en vädjan till ungdomen i allmänhet att bi
springa dem i deras värf. 

ETT BESÖK. FÖR IDUN A F EDVARD 
VIK. 

(Forts. O. slut fr. föreg. n:r.) 

LUCIE VAKNADE liksom upp. — Det är 
möjligt, sade hon lugnt. Och i så fall står 

jag nog inte ensam — jag tror att många rätt 
ofta ha svårt att veta, hur de böra handla. 
I regeln brukar en sak ha fler än en sida. 
Måhända är det inte rätt af mig att göra hvad 
min vilja nu bjuder mig . . . men att underlåta 
det, dra mig undan, det tror jag skulle vara 
ännu mindre rätt. Jag vet, att jag kan göra 
lifvet ljust och varmt för honom . . . och det 
är så svårt att gå och lämna honom i mörk
ret . . , då skall samvetet alltid anklaga. Nu 
vet ni, hur jag känner de t . . . och hur tungt 
det är för mig. 

Det var som om rösten slocknat i inre gråt. 
Den höga och spänstiga gestalten såg nedböjd 
och trött ut, det vackra hufvudet med sin fina, 
fängslande profil tycktes ha åldrats i årslång 
sorg — Lucie Stephens skulle i denna stund 
knappt ha blifvit igenkänd af sina bekanta. 

Hon kände för resten inte igen sig själf. 
Att denna sinnesstämning skulle komma öfver 
henne, hade hon egentligen ej tänkt sig. Det 
var snarare en skarp strid hon varit beredd 
på — en strid, där hon ej skulle sky att säga 
förkrossande ord, där hon skulle visa all sin 
andliga öfverlägsenhet, detta som berättigade 
henne att inta platsen vid hans sida. Nu hade 
i stället en sådan känsla af eländighet lagt sig 
öfver henne, och hon tyckte sig vara en liten 
pygmé, som behöfde misskund. 

Men midt i allt detta kände hon — det 
kom som en alla tvifvel bortsopande visshet 
— att hon hade rätten på sin sida. Och led 
hon nu, så var det ej därför, att hon utöf-
vade våld mot sitt samvete, utan därför att 
hon lydde det. Nu var det ej längre att 
misstaga sig på, hvad rösten i det inre bjöd. 

Utan att hon visste hur det tillgått, hade 
hon sjunkit ned på knä framför Hedvig Hjelm. 
Rösten skälfde af ångest, ödmjuk och bönfal
lande: 

— Var inte så hård . . . låt honom bli lyck
lig. Jag lofvar er, att jag skall göra allt hvad 
som står i en människas förmåga för att skapa 
hans lycka . . . 

— Jag tror ni är galen, fröken — stig då 
upp! Fru Hjelm gjorde lös sina händer och 
tog tag i Lucies arm för att lyfta henne upp. 
— Vi äro väl inte på någon teater! sade hon 

ironiskt, när Lucie rest sig igen och stod in
till henne med ögonfransarna tunga af tårar. 
Men hon hade knappt mer än sagt det, förrän 
hennes ansikte förvreds, och hon föll i en gråt,, 
som skakade hela den lilla spensliga kroppen. 

Lucie satte sig igen i stolen och grät också 
hon, men det skedde ljudlöst och stilla. Och 
fast hon kände ett häftigt tillströmmande be
hof att hjälpa och trösta, fick hon ej ett ord 
öfver sina läppar — hon kunde endast gråta. 
Till sist lyckades hon dock säga i rädd, däm
pad ton: 

— Är det ingenting jag kan göra för er? 
—• Jo . . . gå er väg . . . jag vill inte se er 

mera, blef det häftigt framstötta svaret. 
Lucie böjde sig fram för att ta hennes hand, 

men hon ryckte den undan. — Hör ni då inte 
hvad jag säger! fortsatte hon mellan snyft
ningarna. Hvarför skall ni sitta här och plåga 
mig! Ta honom och gift er med honom hur 
mycket ni v i l l . . . det sista kväfdes i en upp-
rifvande gråt. 

— Det kan jag ju inte göra, förrän ni sä
ger, att ni inte kommer att hata honom . . . 
och inte heller mig. 

Den gråtande skrattade hysteriskt. — Begär 
ni kanske min välsignelse — är det den ni 
sitter och väntar på! 

— Kära . . . Lucies röst darrade. Det gör 
mig så ondt om er. Om det ändå ginge för 
er att ta det här så som det är — något illa 
skall ju inte tillfogas vare sig er eller barnen. 
Ingen blir lidande. Och håller ni af honom 
något ännu, så kan ni ju inte sörja öfver att 
se honom lyck l ig . . . 

— Ni talar som ett oerfaret barn, kom det 
till svar, tungt och bittert. Gråten hade saktat 
af, men andetagen voro häftiga och plågsamma. 
— Tror ni att det går att resonera så! 

— Jag tror åtminstone att jag själf skulle 
tänka så. 

— Ja, det går ju lätt att säga det. Hed
vig Hjelm steg upp och gick bort till fönstret. 
Det hade kommit något nervöst öfver henne, 
som gjorde att hon ej kunde sitta stilla. Hon 
vred händerna mot hvarandra, där hon stod 
och stirrade ut i skymningen. — A, barnen, 
barnen, sade hon slutligen. Det gör detsamma 
med mig, men nu kommer han väl alldeles att 
glömma barnen . . . han har ändå varit så fästad 
vid dem. 

Lucie såg ut som om hon önskade säga nå
got, men ej vågade. Till sist började hon dock 
dröjande: 

— Först, när han berättade allt för mig, så 
tänkte jag gå hit och be er om något. Men 
så förstod jag, att ni aldrig skulle gå in på 
det. Oeh det trodde också han. Men jag kan 
ju ändå tala om hvad det v a r . . . jag tänkte 
be er om . . . att få barnen . . . när vi gifte oss. 
Och jag skulle lofva er att bli en god mor . . . 
de skulle få allt hvad de hade rätt att få . . . 

Två forskande ögon studerade uppmärksamt 
Lucie. — Och det har ni velat ? 

— Jag drömde om den tanken i stor glädje. 
— Hvad skulle världen ha sagt? 
— Världen! Ett svagt småleende gled öf

ver Lucies läppar. Jag är helt och hållet obe
roende. Och det är också han. 

Hedvig Hjelm stod länge vid fönstret, utan 
att säga något. När hon slutligen öppnade 
munnen, ljöd rösten torr och sträf: 

— Den saken tala vi naturligtvis inte mera 
om . . . det kan ju inte komma ifråga att jag 
lämnar ifrån mig barnen. 

Lucie väntade att något mer skulle följa, 
men då det förblef tyst, reste hon sig — hon 
visste knappt hvarför. Ännu hade hon ju så 
mycket att säga. Men hon kände sig så un
derligt trött och förbi; nerverna, som hållits 
onaturligt spända, började slappna. Nu ön
skade hon sig blott vara hemma — det var 

i 
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som om hon längtat efter att få lägga sig ned 
och sofva. Det hade bllfvit så tomt inom 
henne — hon brydde sig ej ens om att tänka 
på, om hon var segraren eller den slagne. 

— Fröken . . . Hedvig Hjelms röst var sig 
inte Hk. — Vi två skulle kanske träffas en 
gång t i l l . . . 

— Får jag komma hit igen? Lucie såg upp 
med en nästan öfverraskad blick. 

— J a . . . visst får ni. 
När Lucie stod ute i tamburen kände hon 

at t ansiktet var alldeles vått. Hon måste 
stanna och torka tårarna. 

Men det förblef lika vått, hur hon än tor
kade. — Min näsduk är genomvåt, sade hon 
till sist i rådvill och olycklig ton. Och efter 
en stund tillade hon: Jag brukar aldrig gråta 
— jag vet inte hvad det är med mig i dag. 

Fru Hjelm kunde ingenting göra; hon stod 
blott stilla och väntade och såg på Lucie, som 
med hvar sekund blef alltmer och mer nervös 
och förtviflad. 

— Om bara inte näsduken vore så våt! ut
brast hon, som om alltsammans berodde därpå. 

— Ni kan få låna en af mig. Handfallen
heten, som legat utbredd öfver fru Hjelm, vek 
undan som om hon hittat på en hjälpande 
tanke i denna förvirrande kasus. 

— Ja, tack . . . Tonen röjde lättnad. Men 
när Hedvig Hjelm återkom och räckte Lucie 
det åstundade föremålet, slogs hon af det löj
liga i situationen och brast i ett litet gråt-
blandadt skratt. — Ni är väl inte litet för
vånad öfver mig, fru Hjelm, sade hon. Jag 
beter mig ju rent oursäktligt . . . ni får inte 
döma mig för s t rängt . . . 

— Hvarför skulle jag döma er? 
All skärpa var borta ur de svartbruna ögo

nen; de hade i stället en trist och vekt sorg
modig glans. Och sorgmodig och trist lät 
äfven rösten, när hon fattade Lucies framräckta 
hand och sade: Tack för att ni kommit hit, 
fröken — jag tror att det blir bättre nu, sedan 
jag fått träffa er . . . Och så kommer ni väl 
hit en gång till? 

Lucie nickade och tryckte hårdt hennes 
hand. Och därefter gick hon. Under vägen 
hem rörde sig hennes tankar nästan uteslutande 
omkring detta enda: att Hedvig Hjelm gett 
henne sin näsduk att torka tårarna med. 

Almanack för husmödrar 1906. 
E n p r a k t i s k n y h e t f ö r a l l a h e m . 

SOM BEKANT har från och med detta år 
Kungl. Vetenskapsakademiens almanacks-

privilegium öfvertagits af Almqvist 8c Wik-
sells Boktryckeriaktiebolag i Uppsala, som 
genom storartade nybyggnader och utvidg
ningar af sina arbetslokaler samt startandet 
af en hel del nya och tidsenliga almanacks-
typer synes rusta sig att framgångsrikt full
följa och vidare utveckla de goda traditioner, som 
de förutvarande privilegieinnehafvarne skapat. 

En nyhet för året, som helt visst blir yt
terst välkommen för våra fruar och alltså 
förträffligt ägnar sig till julklapp eller nyårs-
gåfva, är firmans i veckan utsända -»Alma
nack för husmödrar», ett prydligt inbundet 
datumblock att lägga på skrifbordet med ett 
blad att afrifva för hvarje dag i året och 
upptagande förslag till frukost- och middags
matsedel jämte plats för anteckningar och för 
utgifter för hvarje dag. Angående bered
ningen af de i matsedlarne förekommande 
rätterna hänvisas till motsvarande veckas 
nummer af Idun, som ju helt visst läses i 
hvarje hem, där husmodersalmanackan 
kommer att finna en plats. Den trefliga 
almanackan, som kan erhållas i hvarje bok
handel och som vi på det allra bästa an

befalla, kostar kr. 2.50, ett moderat pris i 
betraktande af den gedigna och praktiska 
monteringen. 

För öfrigt har firman till julen utsändt ett 
rikligt urval af olika almanackstyper från den 
enkla 14-öres-almanackan, genom alla väx
lande former af almanackor med skrifunder-
lägg, blockalmanackor, fick- och plånboks
almanackor m. m. till specialkalendrarne för 
skilda behof, samhällsklasser och yrken. 
Bland dessa vilja vi särskildt framhålla den 
ytterst innehållsrika »Svenska Kalenderns, 
en värdefull uppslagsbok för hvarje svensk 
medborgare, »Militär kalender n», en »Alma
nacka för ungdom*, »Lärarekalendern», alma
nackor för läkare, präster o. s. v. Om samt
liga publikationer bör erkännas, att de i konst
närlig och typografisk utstyrsel, så som sig 
bör, stå på höjden af sin tid och utgöra 
en heder för den ansedda firma, från hvilken 
de utgått och som erhållit förtroendet att nu 
för ett antal år framåt i tiden fylla det sven
ska folkets skiftande anspråk och behof i 
almanacksväg. 

L I T T E R A T U R . 
Den litterära juliloden visar ännu, i dessa sista 

timmar före den stora helgens inbrott, inga tecken till 
sjunkande, och det är knappast möjligt att särskilja 
dess enskilda böljor, ens när de resa sig öfver mäng
den och spegla vidder och stjärnor i sitt djup. En 
sådan stolt höfdingebölja, som icke Tian gå obeaktad 
förbi, ha vi emellertid att annotera i Oscar Levertins 
djupsinniga och glänsande diktcykel Kung Solomo och 
Morolf (Alb. Bonniers förlag), utan tvifvel sin förfat
tares hittills mest betydande skaldeverk — och det vill 
icke säga litet! — genomstråladt af 

»bitter kunskap om själar och lagar, 
vägande världen på vishetens vikt, 
konungaklokskap från bibelns dagar, 
stämningens solspel och stundens bikt . . .» 

Bland julens eljes mera betydande diktsamlingar ha 
vi från samma förlag att påpeka August Strindbergs 
»Ordalek och Smakonst», i en öfverlägset stilfull ar
tistisk utstyrsel af Arthur Sjögren, samt den allt lör 
tidigt bortryckte finske skalden Karl A. Tavaststjer-
nas »Dikter i urval». 

Finland har för öfrigt sändt oss ännu en beaktans-
värd poetisk hälsning i Hjalmar Procopés, Jean Sibe-
lius tillägnade diktbok »Mot öknen» (A. B. Ljus för
lag) samt i ett häfte »Engelsk Lyrik», förstående och 
känsligt tolkad af Anna Krook (Söderström & C:s för
lag). 

På novellistikens område märkas Gustaf af Gejer-
stams ypperliga skärgårdsskildring Andreas Vik — 
årets svenska bidrag till den välkända serien »Nor
diskt familjebibliotek» — samt en samling skisser af 
Esaias Collin, benämd » Småstadslif» (Schedins för
lag), hvaraf en del förut varit synliga i Idun och hvilka 
alla vittna om sin författares ljusa, ofta humoristiska 
lifssyn, varmt ideella hjärtelag och lediga berättarkonst. 

En fläkt af trohjärtad, gammaldags humor är det 
ock, som gör läsningen af fru Jenny Engelkes »Präst-
gårdslif på trettiotalet» (Fr. Skoglunds lörlag) till ett 
helt uppfriskande nöje, för hvilket man känner sig 
tacksam mot »upptecknarinnan», som förf. blygsamt 
kallar s ;g. Och vill man riktigt försäkra sig om ett 
godt skratt mellan all den tyngre kosten nu under 
helgdagarne, så har man endast att förse sig med en 
portion af Dans »Spanska lappkojs» eller Olla Podrida, 
som serveras till en moderat penning från Hugo Ge-
bers förlag. 

# 

Af den intressanta serien »Svenska memoarer och 
bref, utgifna af Henrik Schiick och Oscar Levertin», 
föreligger till julen en ny del: »Ur Nils von Rosen-
steins brefsamling» (Alb. Bonniers förlag). Professor 
Schucks förfarna hand är det också, som gifvit oss 
»M. och M:me de Staels äktenskapshistoria i bref» 
samt sjunde samlingen »Ur gamla papper» (Hugo 
Gebers förlag), medan Alma Söderhjelm utsändt ett 
urval af »M:me Rolands bref» från Helios förlag i Hel
singfors. 

Ett arbete, som bör beaktas ej minst vid valet af 
bildande och underhållande läsning för den mognare 
ungdomen, är professor H. K. von Schwerins på A. B. 
Ljus förlag nyutkomna »De geografiska upptäckternas 
historia», i hvilken den grundliga vetenskapligheten på 
ett briljant sätt paras med en lättfattlig och fängslande 
framställningsform. I hög grad underhållande och ak
tuella äro äfven Alfred Jensens nutidsskildringar från 
Ryssland: »Tsardömet vid skiljovägen» (Alb. Bonniers 
förlag). 
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Detaljaffärer * 7 
Bland beaktansvärda debuter ha vi ytterligare att 

registrera Rosa Arbmans stämningsfulla Norrlandsskil
dring »Troll-Anna i Bäckmon», Axel Ideströms färg
rika berättelse från det gamla Rom »Tiberius» (A. B. 
Ljus förlag) samt Pinne Svensks »En korsdragare» 
och Clara Falkmans »En kyrkans pelare» (Hugo Ge
bers förlag), de bägge sistnämnda med åtskilliga in
tressanta berörings- och motsättningspunkter i ämnes
val och åskådningssätt. 

Bland finsk svenska nyheter, som kommit oss till
handa från Söderström & C:os förlag, må framhållas 
Helena Vestermarcks talangfulla »bilder och hägringar:» 
Dolda makter, Paul Harboes och Gabrielle Tavast-
Stjernas »Människornas vägar», en ny del, den 13:e, 
af Ainas välkända »Vid aftonlampan» samt ett band 
friluftsbilder, »Skogen och pä fjället», af Hugo Sam-
zelius. Dessutom har på Ljus förlag utkommit en fin 
och sympatisk berättelse »Helena» af Arvid Järnefelt. 

* 

Till sist medhinna vi endast ett det allra flyktigaste 
omnämnande af följande — delvis väl så förtjänstfulla 
— öfversättningsarbeten: på Fahlcrantz & C:os för
lag d:r Fr. V. Foersters märkliga *Lefnadskonst", en 
bok för de unga samt deras föräldrar och fostrare", 
en ny häftesupplaga af Thackerays berömda roman 
"Arthur Pendennis", Jane H. Findlaters i England 
mycket rosade "En moders historia" samt Rider 
Haggards nya bok "Ayesha", en fortsättning och 
afslutning på hans allmänt kända roman "Hon". 

Wahlström och Widstrand bjuda på ett nytt band 
österländska legender och sagor »Natalika„ af Lafa-
dio Hearn samt Oskar Hoffmanns fantastiska berät
telse »Bland Marsmänniskor». Alb. Bonnier fort
sätter sitt intressanta bibliotek »Moderna tänkare» med 
en ny följd »Tankar och Fragment» af Arthur Scho-
penhaner; har dessutom utsändt en ny samling friska 
noveller »Från fjäll och kust» af Jacob Hilditch och 
J.Blicher Clausens nya lånbibliotekssuccés »Sonja». 
En mera egenartad talang röjer hennes landsmaninna 
Sophie Breum med sin vackra medeltidsskildring 
»Konungabarn», utkommen i svensk dräkt på Fr. 
Skoglunds förlag. Guy Thornes i England till och 
med från predikstolarne utbasunade »Natt» skulle vi 
närmast vilja karaktärisera som en kristlig sensations
roman; välskrifven och medryckande, kommer den utan 
tvifvel att äfven här hemma finna en stor läsekrets 
(Lars Hökerbergs förlag). Ett diskret och vackert 
konstverk är Emil Strauss lefnadshistoria »Vännen 
Henni» (Hugo Gebers förlag), och Niels Hoffmeyers 
historiska roman från judarnes sista landsflyktdagar 
»Babylon» (C. E. Fritzes förlag) har icke utan be
rättigande ställts vid sidan af Sienkiewiez' berömda 
»Quo Vadis*. Aktiebolaget Hierta möter upp med 
en ny roman af Ompteda: »Herzeloide», och förlags-
aktiebol. Helios har ombesörjt en öfversättning af 
Georges Rodenbachs berättelse från det gamla Brugge: 
Le Carillonneur — »Klockspelaren». 

Bland Alb. Bonniers barn- och ungdomsböcker för 
året må framhållas Hugo Gyllanders trefliga »Sagor 
och fabler», Helene Lassens friska och fina »Ur bar
nens värld», J. A. Friis' skildringar från Finnmarken 
»Lajla» (n:r VII af De gyllne böckerna) samt »Peder 
Most som styrman och kung» af Walter Christmas i 
den välbekanta serien »Gossarnas äfventyrsböcker». 
»Utan hem, en liten savoyards roman» af Adolf 
Langsted (Hugo Gebers förlag) kommer med sina 
vackra illustrationer af Erik Henningsen utan tvifvel 
att i hög grad tilltala den litet mera försigkomna ung
domen. Astrid Ahnfelts till julen utsända "Sagor 
och legender" gömmer vackra prof på författarinnans 
talang äfven i detta fack. Och Dikken Zwilgmeyer 
har redan en stor och tacksam publik blard de unga 
flickorna, som knappast kan tänka sig julen utan hen
nes julbok, som i år handlar om "Fröken Lybecks 
flickpension" (Ljus förlag). Lars Hökerberg bidrager 
med en berättelse för ungdom af god nationell stäm
ning: "Familjen -Barren" af Elise Söderlund (Saga) 
samt med en samling "Kamratlif och skolpojkshisto-
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rier" af "Erik Pallin — alla svenska ungdomars "Erik 
P" 1 Mera behöfs ej sägas om den saken för att till
försäkra framgång åt den hurtiga boken. 

* 
Och skulle vi nu slutligen, efter all denna andliga 

kost, känna behof af en smula materiellare sådan, ha 
hrr förläggare äfven i den vägen uppfyllt alla rimliga 
förväntningar. Så har Fackskolan för huslig ekonomi 
i Uppsala utgifvit en "Skolans kokbok", närmast af-
sedd för de högre flickskolornas och samskolornas 
behof (A. B. Ljus' förlag). Sigrid .Nordenfalks om
tyckta, men till många unga husmödrars beklagande 
länge utsålda beskrifningssamling "Godt bord" har 
utkommit i en ny, tillökad upplaga (Wahlström & Wid
strands förlag) och på "God mat" bjuder Anna Öster
gren i ett litet billigt, men väl så innehållsrikt häfte 
å Wilh. Billes förlag. 

Må nu endast magarne stå bi i den stundande 
svåra kalastiden 1 

J. N-g. 

T E A T E R O C H M U S I K . 

KUNGL. TEATERN fortsatte i lördags sin symfoni
serie med Beethovens sjunde och åttonde symfo

nier. Ledningen var denna gång lagd i händerna på 
hr A r m a s Järnefe l t , som här fick ett ypperligt till
fälle att visa såväl en genombildad musikalisk upp
fattning som ock en ej alltid så vanlig förmåga att 
hos orkestern ingjuta den anda och förståelse, som be
själa dirigenten själf. 

Konserten inleddes med symfonien n:r 8 i f-dur, 
alltigenom af glädtig karaktär från den i motiviskt 

hänseende briljant genomförda första satsen till den 
sista med sin sprudlande humor och sin melodiska 
uppfinningsrikedom. De framkallade ock liksom det 
lustiga metronomscherzot det lifligaste bifall. Utfö
randet var högeligen förtjänstfullt, om man frånser, 
att första satsen togs väl långsamt. Än ståtligare och 
mäktigare verkan framkallade den sjunde symfonien i 
a-dur. Medan den andra satsen uppbäres af en vek, 
elegisk stämning, där den enkla melodien »Tonernas 
vågor» på mångfaldigt sätt varieras, präglas de öfriga 
af en djärfhet och prakt, som ovillkorligen rycka åhöra
ren med. Särskildt är detta fallet med den underbara 
fjärde satsen, hvars glänsande final torde få räknas till 
det yppersta symfonisk diktning alstrat. Utföran
det var ock alltigenom förträffligt, och den hyllning, 
för hvilken hr Järnefelt vid konsertens slut blef före
mål, var äfven i hög grad välförtjänt. 

Emellan de båda symfonierna sjöng hr F o r s e l l 
den utomordentligt vackra sångcykeln "An die ferne 
Geliebte", synnerligen förtjänstfullt ackompanjerad på 
flygeln af hr John G. J a c o b s s o n . Vi kunna knap
past erinra oss hafva hört hr Forssell så till sin för
del som här. De sex tondikterna fingo en både öfver-
tygande och vacker tolkning, och sångaren underord
nade sig fullständigt under konstverket, hvilket tyvärr 
ej alltid brukar vara fallet. Hr F. måste ock flere 
gånger framträda och mottaga den fulltaliga publikens 
lifliga bifall. 

Konungen, hertiginnan af Dalarne och prins Eugen 
bevistade konserten. 

DRAMATISKA TEATERN. Cyrano de Bergeracs stora 
näsa och heroiska personlighet ha åter väckts till 

scenens lif för några aftnar, i det hr Arehn dragit hans 
pamp och skrudat sig i hans lysande panasch. 

Hr Arehn gjorde sin sak så duktigt han med sin 
utprägladt moderna talang förmådde, han talade den 
glänsande versen — Harald Molandera sista mästerliga 
öfversättarebragd, innan han gick hädan — både klart 
och känsligt, och han var särskildt i de veka scenerna 
och i dödsscenen en Cyrano utan vank. Men äfven-
tyrens strålande kung, gascognaren med skrattet i 
ögat, eldfängdheten i sinnet och öfverdådet i värjhug
gen — af den fick man ej mycket. Emellertid var 
prestationen intressant nog och syntes lifligt slå an på 
premiärens fulltaliga publik. 

O" STERMALMSTEATERN spar energiskt på sina ny
heter. Under tiden har fru Wiehe-Berény visat 

stockholmarne hur hon spelar "Lilla Helgonet", så att 
nu veta vi det. Hon var bra, naturligtvis. Men ej 
nådde hon hvad ett par af våra en gång lysande svenska 
operettprimadonnor åstadkommo i den rollen. Dock, 
när "Den lille Dronning" dyker upp, då lär den celebra 
danskan afgjordt komma att vinna den stora seger 
hon ännu ej lyckats tillkämpa sig här, säges det. 

'" ^.Damernas Musikblad, utgifvet af fru El len San
de s, har utsändt ett rikhaltigt julnummer i treflig ut
styrsel. Musikbilagan innehåller uteslutande svenska 
kompositioner, nämligen en julhymn "Hell dig, vår Herre 
Zebaoth" af Herm. Joéll , en sång ur S tenhammars 
"Gillet på Solhaug" (men hvarför ej med svensk text?), 
ett litet Albumblad för piano af Tor Aulin, en folk
visa, arrangerad för piano af Au g. Söderman, samt 
tvänne till den musikaliska pristäflingen inkomna Bo-
stonvalser, kallade "På silfvervågor" och "En kärleks-
hviskning", af hvilken den senare afgjordt är den bästa. 
Numret kommer helt säkert att slå an i hvarje hem. 

**, ' J y . -r .̂ ' Jy - '.Ty- 'in * iT̂  'iij^ ••fv
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KÖ KS ALM AN ACK 
REDIGERAD AF 

ELISABETH ÖSTMAN. 

INNEH. AF ELISABETH ÖSTMANS HUSMO
DERSKURS i STOCKHOLM. 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 
VECKAN 24—30 DEC. 1905. 

SÖNDAG: (JULAFTON).: JULIENNESOPPA 
MED KLIMP; GRILJERAD RÖKT SKINKA MED 
ÄPPELMOS OCH LEGYMER; KLENÄTER MED 
SYLT. 

MÅNDAG: (JULDAGEN): GRÖNKÅL; FÄR
SERAD GÄDDA II MED KRÄFTSÅS; STEKT KAL
KON MED BRYNT POTATIS OCH SALADER; TU-
SENBLADSTÅRTA (MILLES FEUILLES) 

TISDAG (ANNANDAG JUL): BULJONG 
MED PASTEJER; STEKT RENSADEL MED LE
GYMER OCH SALADER; CITRONKRÄM MED 
MANDELFORMAR. 

ONSDAG: RAGU PÅ KÖTT MED BRYNT 
POTATIS OCH ÄRTER; NYPONSOPPA MED VIS
PAD GRÄDDE OCH SKORPOR. 

TORSDAG: DILLKÖTT PÅ FÅR; LINGONPÄ
RON MED GRÄDDE. 

FREDAG: KALL SKINKA MED POTATIS-
KROKETTER; GRÄDDKAKA MED SYLT. 

LÖRDAG: LUTFISK MED POTATIS OCH 
ÄRTER; RISGRYNSGRÖT MED MJÖLK. 

BECEPT: 

GRILJERAD, RÖKT SKINKA (F. 18 
PERS.). 5 KG. SKINKA. 

TDLL LAKEN: 6 LITER VATTEN, IV2 LITER 
SMÖRSALT, DEL. STRÖSOCKER, V2 MSK. 
SALPETER. 

TILL KOKNJING: 5 LIT. VATTEFN, 1 BU
TELJ FRANSKT VIN. 

TILL PANERING: I/S TSK. ENGELSK SE
NAP, V2 MSK. SOCKER, 2 MSK. STÖTTA 
SKORPOR. 

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 

G y l l e n h a m m a r s 
patenterade 

h a f r e p p o ha f remjö l 
tom tås i hvarje välsorterad speceriaffär. 

A k t i e b o l a g e t 

Göteborgs Ris- & Valskvarn. 

J u l 
t å r t a . 

Denna delikata smaksort finnes äfven 

i år af Lagermans BAKALETTE och är den 

lika god som fjolårets, hvilken som be

kant rönte en så liflig efterfrågan. 

Säljes i hvarje speceributik Å 45 öre 

pr paket. 

BEREDNING: "VATTNET PÅSÄTTES ATT 
KOKA, SALT, SOCKER OCH SALPETER ILÄGGAS 
OCH LAKEN FÅR KOKA 10 MIN., UNDER 
DET DEN SKUMMAS VÄL. SKINKAN NEDLÄG
GES I EN STOR STENKRUKA, DEN KOKANDE 
LAKEN PÅHÄLLES OCH BÖR STÅ VÄL ÖFVER 
SKINKAN. KRUKAN ÖFVERTÄCKES GENAST MED 
EN KÖTTHANDDUK OCH EN FILT. SKINKAN 
FÅR LIGGA i DEN VARMA LAKEN OMKR. 2 
TIM., HVAREFTER DEN UPPTAGES OCH FÅR 
LIGGA FRITT OCH KALLNA ÖFVER EN NATT. 
DEN NEDLÄGGES DÄREFTER I DEN KALLA LAKEN 
OCH FÅR LIGGA 14 DAGAR. DEN UPPTAGES 
OCH LÄGGES i KOKANDE VATTEN OMKR. 10 
MIN., HVAREFTER DEN FÅR HÄNGA ETT DYGN 
FÖR ATT TORKA. DEN INSYS i EN TUNN GAR
DIN OCH KALLRÖKES i 4 DAGAR. 

SKINKAN BORSTAS VÄL REN MED MJUK 
BORSTE OCH SÅPVATTEN, HVAREFTER DEN FÅR 
LIGGA I VATTEU ÖFVER EN NATT. DEN PÅ
SÄTTES i KALLT VATTEN TILLSATT MED VINET 
OCH FÅR KOKA 2—3 TIM., ELLER TILLS EN 
VISPSTICKA GÅR LÄTT IGENOM KÖTTET. Sva
LEN AFTAGES OCH SKINKAN BESTRÖS MED 
EN BLANDNING AF SENAP, SOCKER OCH FINT 
STÖTTA SKORPOR. DEN INSATTES DÄREFTER i 
UGNEN ATT FÅ VACKER BRUN FÄRG, DÅ 
DEN UTTAGES OCH GARNERAS MED KRUSKÅL, 
ÄPPELMOS OCH KATRINPLOMMON ELLER MED 
LEGYMER. 

GRÖ'NKÅ.1 (F. 6 PERS.). 2—3 GRÖNKÅLS-
HUFVUD, 2 LITER VATTEN, 2 MSK. SALT, 
2 MSK. MJÖL, 2 MSK. SMÖR (40 GR.), 
272 LIT. BULJONG, HVITPEPPAR, SALT, SOC
KER. 

BEREDNING: KÅLEN (SOM BÖR VARA 
FRUSEN) LÄGGES I VATTEN SÅ ATT ISEN DRA
GÉS UT. DEN REPAS DÄREFTER, SKÖLJES VÄL 
SAMT LÄGGES I KOKANDE, SALTADT VATTEN 
OCH FÅR KOKA V2 TIM. KÅLEN LÄGGES UPP 
PÅ SIKT, SÅ ATT VATTNET FÅR VÄL AFRINNA, 
HVAREFTER DEN KOKAS MED MJÖLET, TILLS 
DEN BLIR MYCKET FIN. SMÖRET SMÄLTES 
I EN KASTRULL, KÅLEN ILÄGGES OCH FRÄ
SES UNDER FLITIG RÖRNING I 5 MIN. DEN 

KOKANDE BULJONGEN TILLSÄTTES, LITET I 
SÄNDER, OCH SOPPAN FÅR KOKA V2 TIM., 
HVAREFTER DEN AFSMAKAS MED KRYDDORNA. 
SOPPAN SERVERAS MED FRIKADELLER AF OX-
ELLER KALFKÖTT ELLER OCK MED FLÄSKKORF. 

FÄR S ER AD GÄDDA II (F. 6 PERS.). 
1 KG. GÄDDA (— 420 GR. SKRAPADT FISK
KÖTT), 250 GR. SMÖR, 30 GR. HVETEMJÖL, 
4 DEL. TJ OCK GRÄDDE, 3 ÄGG, 1 MSK. 
SALT, VI TSK. HVITPEPPAR, ] / 2 MSK. SOC
KER. 

TILL PANERING: 1 ÄGGHVITA, 3 
MSK. FINT STÖTTA SKORPOR. 

TILL STEKNING: 2 MSK. SMÖR (40 
GR.). 

BEREDNING: GÄDDAN FJÄLLAS, UPP-
SKÄRES I RYGGEN OCH FLÅS UTAN ATT SKIN
NET SKADAS. *DEN URTAGES, SKÖLJES VÄL 
OCH TORKAS MED EN FISKHANDDUK. DEN 
FLÄKES, HUFVUD OCH STJÄRT FÅ KVARSITTA 
OCH KÖTTET SKRAPAS FINT; INTET BEN FÅR 
MEDFÖLJA. FISKKÖTTET BLANDAS MED SMÖ
RET OCH DRIFVES 3 GÅNGER GENOM KÖTT
KVARN. MASSAN STÖTES DÄREFTER I STEN-
MORTEL, TILLS DEN AR FIN OCH SAMMAN
HÄNGANDE. I ETT FAT BLANDAS MJÖLET, 
GRÄDDEN, ÄGGULORNA OCH KRYDDORNA. DEN
NA BLANDNING INARBETAS MATSKEDSVIS i 
FÄRSEN, SOM BÖR ARBETAS 1 TIM. SIST 
NEDSKÄRAS DE TILL HÅRDT SKUM SLAGNA 
ÄGGHVITORNA OCH FÄRSEN AFSMAKAS NOGA. 
SKINNET SKRAPAS, SKÖLJES OCH SKARES i 
FORM AF EN SKÖLDPADDA SAMT UTBREDES 
PÅ EN SMÖRBESTRUKEN PLÅT, OCH DÄRPÅ 
LÄGGES FÄRSEN, SOM JÄMNAS OCH ÖFVER-
PENSLAS MED ÄGGHVITAN. DEN GRÄDDAS i 
EJ FÖR VARM UGN OMKR. 20 MIN. DÅ 
DEN ÄR FÄRDIG, FLYTTAS DEN FÖRSIKTIGT PÅ 
ETT VARMT FAT, GARNERAS MED PERSILJA 
OCH KRÄFTSTJÄRTAR. FÄRSEN SERVERAS MED 
KRAFT- ELLER HUMMERSÅS. 

ANM. FÄRSEN KAN ÄFVEN LÄGGAS OM
KRING BENET PÅ FISKEN, GRÄDDAS OCH SER
VERAS PÅ SAMMA SÄTT. 

S 
S 

VEA HAFREGRYN 
belönade i London 1904 med guld
medalj och i Brussel 1905 med 
hedersdiplom och guldmedalj. 

VEA HAFREGRYN & 
B A R N K R A F T M J O E 
äro och förblifva bättre än alle 
andra i marknaden förekom
mande märken. 

A.-B. S1DEHHUSET. STOCKHOLM 
säljer 

Klädnings-, Blus- och Foder-3iden 
b i l l i g a r e än n å g o n utländsk firma. 

Begär profver och jämför! Profver franko. 

A.-B. S IDENHUSET, STOCKHOLM. 
Allm. Tel. 93 65. Rikstel. 48 23. 

TUSENBLADS TÅRTA (MILLES FEUIL
LES). 200 GR. OSALTADT SMÖR, 150 GR. 
HVETEMJÖL, 6—7 MSK. VATTEN, 2 MSK. 
STRÖSOCKER. 

TILL FYLLNING OCH GAR NE RING: 
2 KKP. ÄPPELMOS, 6 DEL. TJOCK GRÄDDE, 
2 MSK. VANILJSOCKER, FRUKT OCH GELÉ, V2 
HG. ROSTAD SÖTMANDEL. 

BEREDNING: SM ÖRET KLAPPAS TILL 
TUNNA KAKOR, SOM SÄTTAS PÅ IS ATT 
STELNA. MJÖLET UTRÖRES MED VATTNET OCH 
ARBETAS TILL EN SMIDIG DEG. DEGEN UT
KALLAS TIXL EN FYRKANTIG KAKA, NÅGOT 
TJOCKARE PÅ MIDTEN. SMÖRET LÄGGES 
MIDT PÅ DEGEN OCH KANTERNA VIKAS 
ÖFVER SMÖRET, SÅ ATT DETTA FULLKOMLIGT 
TÄCKES. SMÖRDEGEN UTKLAPPAS TILL 
EN AFLÅNG FYRKANT AF UNGEFÄR 1/2 
CM. TJOCKLEK. DENNA FYRKANT VIKES DÄR
EFTER IHOP, SÅ ATT KANTERNA AF DEGEN 
MÖTAS MIDT PÅ FYRKANTEN. DÄREFTER VIKES 
ENA HALFVAN AF DEGEN ÖFVER DEN ANDRA. 
DEGEN UTKAFLAS ÅTER TILL EN AFLÅNG FYR
KANT. DETTA UPPREPAS FYRA GÅNGER EF
TER HVARANDRA, NVAREFTER DEGEN UTKAFLAS 
TILL OMKR. 2 MM. T J OCKLEK OCH UT-
SKÄRES TILL 5 RUNDA BOTTNAR, HVILKA 
PENSLAS MED VATTEN OCH BESTRÖS MED 
STRÖSOCKER. DE INSÄTTAS I GOD UGNS
VÄRME ATT GRÄDDAS VACKERT GULBRUNA. 

SMÖRBOTTNARNA UPPLÄGGAS PÅ TÅRT-
PAPPER, PÅ FLAT GLASSKÅL. MELLAN BOTT
NARNA BREDES TUNT MED ÄPPELMOS OCH 
DÄROFVANPÅ ETT LAGER AF DEN VISPADE 
GRÄDDEN, TILLSATT MED VANILJSOCKRET. TÅR
TAN GARNERAS MED RESTEN AF GRÄDDEN 
SAMT FRUKT OCH GELÉ. KANTEN AF TÅRTAN 
BESTRYKES MED GRÄDDE OCH GARNERAS 
RUNDTORN MED DEN ROSTADE MANDELN, 
SKUREN I TUNNA SKIFVOR. 

EAGN PÅ KÖTT (F. 6 PERS.). 1 KG. 
STEKT KÖTT (RESTER), 1 RÖDLÖK, 2 MSK. 
SMÖR, 3 MSK. MJÖL, V2 LITER BULJONG 
ELLER STEKSÅS, 1 LITEN SALTGURKA, 1U 
TSK. HVITPEPPAR, 1 TSK. SALT. 

BEREDNING: KÖTTET SKARES 1 JÄMNA 
TÄRNINGAR. LÖKEN SKALAS, HACKAS FINT 
OCH BRYNES I SMÖRET. MJÖLET IRÖRES OCH 
BULJONGEN ELLER STEKSÅSEN TILLSÄTTES, 
HVAREFTER SÅSEN FÅR KOKA 10 MIN. KÖT
TET ILÄGGES JÄMTE DEN I FINA TÄRNINGAR 
SKURNA SALTGURKAN. ANRÄTTNINGEN AFSMA
KAS OCH SERVERAS GARNERAD MED BRYNT 
POTATIS. 

DILLKÖTT PÅ FÅR (F. 6 PERS.), IV2 
KG. FÅRBRINGA, ITYA LIT. VATTEN, 2 SMÅ 
MSK. SALT, 3 DILLSTJÄLKAR. 

SÅS: 2 MSK. SMÖR (40 GR.), 3 MSK. 
MJÖL, 5 KKP. KÖTTSPAD, 2 MSK. ÄTTIKA, 
1 MSK. SOCKERI, 3 MSK. FINT HACKAD DILL, 
1—2 ÄGGULOR. 

BEREDNING: BRINGAN KNÄCKES OCH 
TVÄTTAS MED EN DUK DOPPAD I HETT VAT
TEN. DEN PÅSÄTTES I KOKANDE VATTEN, 
SKUMMAS, SALTAS OCH DILLSTJÄLKARNA ILÄG
GAS. KÖTTET FÅR DÄREFTER SAKTA KOKA 
MED TÄTT SLUTET LOCK, TILLS DET ÄR MÖRT 
ELLER 2—3 TIM. DET UPPTAGES OCH SKA
RES 1 FÖR SERVERING LAGOM STORA BITAR 
SAMT GARNERAS MED DILL. SPADET SILAS 
OCH SKUMMAS. 

SMÖR OCH MJÖL SAMMANFRASAS, KÖTT
SPADET TILLSÄTTES LITET I SÄNDER, UNDER 
FLITIG RÖRNING OCH SÅSEN FÅR KOKA 10 
MIN. DEN AFSMAKAS MED ÄTTIKA OCH 
SOCKER, HVAREFTER DILLEN OCH DEN UPP
VISPADE ÄGGULAN TILLSÄTTAS OCH SÅSEN 
FÅR SJUDA, MEN EJ KOKA. 

RISGRYNSGRÖT (F. 6 PERS.). 2 KKP. 
KAROLINARISGRYN, 2 LIT. VATTEN, 5 DEL. 
TJOCK GRÄDD,EI,) 1 HG. GODT SMÖR, 1 MSK. 
SALT, 3 MSK. SOCKER. 

BEREDNING: KISGRYNEN SKÖLJAS, 
SKÅLLAS I HETT VATTEN OCH PÅSÄTTAS I KO
KANDE VATTEN SAMT FÅ KOKA, TILLS DE ÄR» 
MJUKA. DÅ TILLSÄTTES DEN TILL HÅRDT 
SKUM SLAGNA GRÄDDEN OCH GRÖTEN FÅR ETT 
UPPKOK. DET KALLA SMÖRET IRÖRES OCH 
GRÖTEN AFSMAKAS MED SALT OCH SOCKER. 


