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1 FÖR ORD 

1.1 ~ålsättning och målgrupp 

Detta specialarbete, som initierats av Svenska Barnboks
institutet, syftar till att ge en preliminär 5versikt 
aver den periodiska litteratur fHr barn och ungdom, som 
började ges ut under åren 1900-1909. Det vill dessutom 
ge en f5rsta överblick över varje enskild publikation 
under samma period. 
Specialarbetet torde vara av intresse fr a för littera
turvetare, forskare och litteraturstuderande men också 
f5r bibliotek och alla som är intresserade av barnlit
teratur. 

1.2 Material och metoddiskussion 

I Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur I-III 
förtecknas publikationer utgivna t o m 1899. Fr o m 1900 
saknas ett motsvarande hjälpmedel. 
Det f5ref5ll vara en opraktisk och föga tillförlitlig 
metod att via Svensk Bokkatalog söka sig fram till det 
material, som skulle ligga till grund för nedanstående 
f5rteckning. Endast en hastig genomgång av realkatalo
gen på Kungl. biblioteket - det bibliotek, vars be
stånd av barntidningar -och kalendrar jag bedömde vara 
mest komplett - syntes tyda på att bibliotekets bestånd 
var betydligt större än vad som framgick av 3vensk Bok
katalog. 1 2 ~tt söka material direkt i KB:s samlingar 
kopplat med en noggrann kontroll i realkatalogen, tyck
tes därför vara den enda framkomliga metoden. 
~Un bedömning var, att. det mesta av materialet skulle 
~terfinnas på facken tidskrifter, tidskrifter/helg, 
b ar n tids kr i f te r~ ny k te rh e t?. te o logi ~ch v i t t ra. kalendrar 
(ej almanackor!;.Noteras bor kanske l detta samman
hang, att universitetsbiblioteken i Uppsala, Göteborg 
och Lund förmodligen inte klas~ificerat sina bestånd av 
barntidningar och kalendrar helt identiskt. 

I nedanstående förteckning redovisas under rubriken 
"Anmärkning" om en publikation finns (+C, +G, +L) eller 
saknas (oC, oG, al) vid universitetsbiblioteken i res
pektive Uppsala, Göteborg och Lund.Denna notering vi
sar endast att en tidning eller kalender finns;saknas, 
inte beståndets omfattning. 

1 Jfr Furuland: Jultidningar ••• I: Jultomten ••• , s.47 
l Jfr ~vensson: Children's pariadieals in Sweden. 

I: Phaedrus, s.11 
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För att kunna jämföra de enskilda tidningarna och ka
lendrarna med varandra och hela periodens utgivning med 
tidigare och senare perioders, var det nödvändigt att 
finna ett formaliserat sätt att förteckna uppgifter ur 
varje publikation. 
Sonja Svensson, Litteraturvetenskapliga inst. i Uppsa
la, sände mig det excerptionsschema3 jag med vissa 
ändringar4 a,,nvänder härtill. Det först nämnda exr.erp-
tionsschemat~ har Sonja Svensson använt sig av vid in
samlandet av material till sin kommande avhandling om 
svenska barntidningar före år 1900. Det kommer alltså 
att finnas en viss kontinuit~t och överensstämmelse i 
behandlingen av materialet före och efter sekelskiftet 
1900. 
Från excerptionsschema 13 övertar jag fjorton 
rubriker. Dessa, anser jag, fyller de krav på information, 
som man kan ställa på en f ö r t e c k n i n g över 
periodisk litteratur. 
Att uppgifter om Lörlag/utgivare, redaktör, och periodi
citet återfinns i en förtecknings av nedanstående slag, 
behöver, enligt min mening, inte närmare motiveras. 
Dessutom bör information om ~ryckeri och tryckeriart 
vara en värdefull upplysning, särskilt i de fall, då 
uppifter om förlag, utgivare och redaktör saknas. 
Priset (här endast för startåret) måste sättas i relation 
bl a till sidantal, utförande, format och periodicitet, 
men torde också avspegla redaktören/utgivarens intentio
ner och ambitionsnivå. 
Jämte flera andra faktorer, borde ett väl genomtänkt dis
tributionssätt vara av betydelse för en publikations --
fortlevnad. Dikså här skulle redaktörens/utgivarens av
sikter tänkas kunna visa sig. 
Innehå~! (giv~tvis!) liksom utförande och format torde 
bl a utsäga en hel del om tidens sätt att se pa barn och 
ungdom. 
Enligt min mening är illustrationer av särskild betydel
se i litteratur för barn och ungdom. Vinjetten torde inte 
vara minst viktig, som ett ansikte ut~t, med all den bety
delse detta kan ha för säljkraft och fortlevnad. 
Kontakten med läsekretsen tycks mig särskilt betydelse
full dä denna bestär av yngre läsare. Redaktörens för
måga att i en ~.b,j?JonssP.:Ht eller läsar.§E.§l-.1! "slå an 
den rätta tonen'' gentemot sina uhga lä~ar~ borde vara 
mycket viktigo 
Annonser tir i dagens läge en viktig inkomstkälla för 
många tidningat._Mäbända finns också hos publikationer
na i nedanstående förteckning ett samband mellan deras 
pris, fortlevnad och antalet annonser~ 
Det förekommer att tidningar har en skriven målsättni~/ 
inriktning. Finns sådan, kommer detta aUmarkeras i för
teckningen med +(finns) och o(saknas). 
3 B il. 1 , s. 7 5 
4 B i l • 2 , s • 7 G· 
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Under rubriken ~Anmärkning~ redovisas övri~t av intres
se, som t ex specialnummer, vinjett-och omslagsbild, 
bilagor .. 
Bilagsdelen i detta specialarbete ~nnehåller bl a ett 
antal vinjetter och omslagsbilder. De representerar 
de olika typer av publikationer, som är förtecknade 
nedan och är valda med hänsyn tagen bl a till publika
tionernas fysiska forn, deras innehåll och målgrupp/er. 
Avsiketen är att ge en vidgad bild av de kalendrar och 
tidningar, som började ges ut 1900-1909o · 
p g a den korta tid som står till buds för ett special
arbete vid Bibliotekhögskolan, har det varit nödvändigt 
att begränsa detta arbete på olika sätt. 
Förteckningens rubriker ~Innehåll'' och ~Målsättninq/in
riktning" ger således mycket summarisk information, 
närmast som en avgränsning mot litteraturvetenskapen. 
Det senare gäller även uppgifterna om ansvarig utgivare 
och medarbetare, som helt utesluts."Brevlåda","Vinjett" 
och 11 Problemavdelning" ingår i de uppgifter, som redovi
sas under respektive rugrikerna "Läsarspalt", "Illustra
ioner". och "Innehåll". 
Materialet avgränsas i övrigt så, att endast 
oublikationer utgivna i Sverige och avsedda att spridas 
~uer hela eller en större del av landet redovisas. 
Det finns emellertid ett undantag, tidningen "Små kraf
ter", som får exemplifiera hur en barntidning med myc
ket begränsat spridningsområde kunoote sig vid 1900-ta
lets början .. 
Uppgifterna till nedanstående förteckning hämtas, som 
ovan nämnts direkt ur respektive kalender och 
tidning, där inte annat anges. Alla förändringar tills 
dess en publikation är avslutad eller t o m 1980 anqes. 
Att uppgifter finns eller saknas, markeras + respek~ 
tive o. 
En alfab~tisk uppställning av förteckningen förefaller 
mest praktisk och lättillgänglig.Eftersom förteckningen 
ska ge e~ översiktlig bild av varje enskild tidning och 
kalender som helhet, äterfinns evehtuella namnbyten 
under samma huvuduppslag. Namnbytena inordnas i den 
alfabetiska sviten med se-hänvisningar. 
Eventuella ~ndertitlar redovisas i anslutning till 
huvuduppslaget. 
Saknar en publikation förlagsort, men ett förlag finns 
omnämnt,suppleras förlagsorten, om det är möjligt. 
I förteckningen används interpunktion mycket spar
samt, för att i en bitvis mycket kompakt textmassa und
vika "ovidkommande information". 

5 s. 7 7 
6 Jfr. Bil.1, s.75 
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2 INLEDNING 

2.1 Forskningsläge 

I början av 1900-talet var böcker dyrbara och svåråt
komliga för flertalet barn och ungdomar. Tidningar och 
kalendrar lästes av ett betydligt större antal yngre 
läsare.För många var de den enda litteratur de hade till
gång till utanför skolan.? 
Trots den stora spridningen av kalendrar och tidningar, 
har barnperiodicaforskningen kommit igång sent i Sverige, 
inte förrän mot slutet av 1960-talet.Tidigare har forskar
na intresserat sig främst för barn -och ungdomsboken. 
Inte heller utomlands har man i någon större utsträckning 
forskat i periodica för barn och ungdom.B 
Det finns följaktligen inte nägon större mängd referens
liiteratur att tillgå inom detta område. Frank Luther 
Mott's översikt A history of American magazines anses 
vara en förebild i detta sammanhang.9 Göte Klingbergs 
bibliografi och Eva von Zweigbersks Barnboken i Sverige 
1754-1950 innehåller vardera endast ett begränsat antal si
dor om barntidningaro Litteraturrörteckningen i detta 
specialarbets10 upptar ett antal arbeten om enskilda 
barntidningar. En samlad översikt på svenska saknas 
ännu. 10 
I Sverige har bl a Sonja Svensson, Litteraturvetenskap
liga inst. i Uppsala~ forskat inom området svenska barn
tidningar. Mot slutet av året kommer hennes avhandling i 
ämnet att läggas fram, och därefter väntas också en bok 
om barntidningar av samma författare. 

2.2 Historik 

Man vet ännu ganska lite om vad barn läste förr. N~got 
finns omnämnt i memoarböcker11 12 De muntliga berät
telserna var dominerande, och dessa var gemensamma för 
barn och vuxna. 
Endast de ri!cas barn hade tid till läsning och råd att 
k~pa litterature Arbetarklassens och böndernas barn var 
ofta redan i mycl<et läg ålder utnyttjade som arbets
kraft. Av dessa kunde alla inte heller läsa. 

7 Furuland: Jultidninoar ••• I:. Jultomten ••• , s.45 
8 S.o., s.47 
9 Svensson: Children'sperioditals in ~weden •. 

I: Phaedrus, s.11 
10 ~ litteraturförteGkning s. 71 
11 Elkan: Också en debut. I: Ungdomsminnen ••• , s.53-69 
12 Palme: Några anteckningar ur de svenska barntid-

ningarnas historia 
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Barntidningar och kalendrar har från den .tid då de bör
jade ges ut, speglat sin tid och det samhälle, där de 
uppstod. 
Den svenska barntidningen under 1700-talet är starkt präg
lad av upplysningstidens karaktäristiska drag. Innehållet 
utgörs mest av moraliska, pedagogiska och religiösa barn
skildringar och många populärvetenskapliga artiklar. Ofta 
är innehållet dåligt anpassat till barn och ungdom. Ett 
ganska stort antal av bidragen är översättningar från 
fr a engelska och tyska. 
Inte förrän under mitten av 1800-talet blir tidningarna 
mer anpassade till unga läsares behov. Det faktabetona
de materialet får vika för ett mer religiöst-romantiskt. 
skönlitteraturen får större plats, illustrationerna blir 
allt fler och av högre kvalitet,gåtor och charader upp
träder först nueSamtidigt fortlever emellertid vissa 
drag av 1700-talets upplysningsanda. 13 
Det var inte någon jämn ström av tidningar för barn och 
ungdom, som gavs ut under 17 -dch 1800-talen. Under gans
ka långa periodler utgavs över huvud taget inte någon 
svensk tidning för yngre läsare. Ett flertal av tidning
arna hade dessutom oregelbunden utgivning och var kort
livade. 13 
Under 1900-talets första år är alla dessa drag från 17 
-Och 1800-talen ännu märkbara. För att generalisera nå
got: två grupper är tydligt urskiljbara, å ena sidan 
de allmänkulturella barntidningarna och kalendrarna, där 
redaktören/utgivaren verkligen försöker - och, enligt min 
mening, i många fall lyckas - anpassa innehållet till si
na unga läsare, å andra sidan de publikationer, där de 
religiösa, moraliska och pedagogiska barnskildringarna 
ännu överväger. 
Kalendrarna ga~ ofta ut till julen, och anses vara före
gängare till jultidningarna.14 Vad som ovan skisserats 
för barntidningarna, gäller också kalendrarna. 
I övrigt hänvisas till litteraturförteckningen, 15 som 
tar upp några arbeten med en utförligare historik över 
barn -och ungdomstidningar. 

2.3 Sammanfattning 

Eftersom de slutsatser som kan dras ur nedanstående för
teckning ganska väl stämmer överens med de resultat, 
som kommer att presenteras i Sonja Svenssons avhandling 
och senare i samma författares bok, känns det här vare 
sig meningsfullt eller angeläget att skriva en uttöm-

13 Svensson: Folkets barns läsning ••• ,kap. Svenska barn
tidningar före 1900 

14 Furuland: Jultidningar ••• I: Jultomten ••• , s.44 
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mande sammanfattning som till ganska stor del skulle 
föregripa dessa resultat. 
Denna sammanfattning kommer därför närmast att inne
hålla en beskrivning av de tidningar och kalendrar, som 
inqår i förteckninqen nedan samt en kortfattad metod
diskussion. 
Kalendrarna och tidningarna, som ligger till grund för 
förteckningen bHrjade ges ut under åren 1900-1909. 
Jag har själv hämtat fram dem direkt ur KB:s samlingar 
på facken tidskrifter, tidskrifter/helg, barntidskrifter, 

-----nykterhet, teologi och vittra kalendrar.(Detta tillvä
gagångssätt har givit mig en överblick av de publikatio
ner, som utkommit före och efter perioden 1900-1909 ooh 
en inblick i klassificering och uppställning av äldre 
litteratur.) 
Materialet fördelar sig på fjorton kalendrar och fyrtio
en tidningare Av dessa femticfem publikationer är drygt 
hälften förtecknade i Svensk Bokkatalog åren 1900-1915 
(4 vol.), fl8ra med stark eftersläpning. 
På universitetsbiblioteken i Uppsala och i Lund återfinns 
en del av motsvaran~material på facket barnböcker/sam
lingar. Båda dessa bibliotek har i stort sett samma an
tal titlar som KB, medan Göteborgs universitetsbibliotek 
bara har ungefär halva antalet och då mestadels först 
fr o m 1915-1920. 
Två tredjedelar av de femtiofem tidningarna och kalendrar
na gavs ut under åren 1905-1909. Tio av samtliga utkom med 
endast ett nummer eller under endast ett ~r.Tolv av dem 
löpte under två år* Därefter fördelar sig materialet 
ganska jämnt på så sätt, ·att tre till fyra stycken löp-
te under tio år, lika många under tjugo år osv. Bara en 
tidning, Ungdomsbladet, löper ännu 1980. 
Ur varje tidning och kalender har ett på förhand bestämt 
antal uppgifter förtecknats med hjälp av ett excerptions
schema.Det har därvid framkommit, att förändringar såsom 
namnbyten, byte av undertitel, redaktör och tryckeri är 
ganska vanliga.Nu och då förekommer också, att en publi
kation ändrar inriktning eller vänd~r ~ig till en annan mål
grupp. Det sistnämnda gäller bl a tidningarn "För vår ung
cJom",11Verdandistens ungdomsblad" och "Ungdomens vecka-
post. "För vår ungdom" utgör egentligen en bilaga till 
tidningen Hemmet, men har på KB lösgjorts ur sin"moder
tidning"och särkatalogiserats! 
Ett flertal publikationer saknar uppgift om redaktör, 
utgivare och förlag. Tryckeriet blir då en viktig in-
gång till vidare studier. Uppmärksammas bör i detta sam
manhang, att illustrationernas allt bättre tekniska kva
litet och växande antal berodde på tryckeriteknikens .snab
ba utveckling omkring sekelskiftet 1900.15 
Periorliciteten varierar från ett nummer per vecka till 
btl, två eller tr~ nummer i rnånaden.Detta gäller tid
ningarna, medan kalendrarna oftast kornmer ut en gdng per 

15 Furuland: Jultidningar ••• I: Jultomten ••• , s.44 
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år, oftast till julen. Vanligast är,att eo tidning ges ut 
med ett, därnäst två nummer per månad. 
Priset för startåret kan förefalla mycket lågt i vissa 
fall. Det måste emellertid ses i relation till att ett 
flertal människor i Sverige hade mycket låga inkomster. 16 
Prisutvecklingen hos de förtecknade tidningarna och ka
lendrarna följer ett bestämt mönster, som ansluter sig 
till det allmänna kostnadsindex. 
Det vanligaste sättet att erhålla en tidning eller ka
lender har varit att prenumerera per post eller di
rekt från förlaget/expeditionen~ De har också distribu
erats genom bokhandeln, genom direktförsäljning till 
hem~en, genom skolan eller direkt från en utg~vare per
sonligen. 
Innehållet domineras i de flesta tidningar och ~alendrar 
av mer eller mindre moraliska och pedagogiska barnskild
ringar oftast i form av berättelser, sagor eller/och dik
ter. Det faktabetonade materialet är förhållandevis 
stort. 
Hos de flesta publikationer har utförandet, formatet och 
sidantalet varit tämligen oförändrat genom åren. Vanli
gast är den två -eller trespaltiga tidningen, formatet 
är oftast 4:o eller 8:o, sidantalet varierar mellan 
4-16 sidor och mellan 20-30 sidor för specialnummer. 
Kalendrarna skiljer sig här något av naturliga skäl. De 
är vanligen små till formatet, B:o eller 16:o. 
Flertalet tidningar och kalendrar är illustrerade. Om
kring 1920 blir illustrationerna och utförandet som hel
het "renare" och enklare., Fr a julpublikationerna har 
ofta mycket vackert bildmaterial, många av numera väl
kända konstnärer.17 
Påfallande många av redäktörerna fät de nedan förteck
nade tidningarna och kalendrarna har tJdigare varit el
ler är jämsides verksamma som pastorer ellet lära~e. 
De omgav sig med nu för tiden mer eller mindre er-
kända skribenter och farfattare.18 19 
De flesta redaktörer har varit måna om kontakten med lä
sekretsen, 20 men inte på ett så formaliserat sätt, att 
det regelbundet förekommit en redaktions -eller läsar
spalt i tidningen.Genom t ex upprop, insändare 1 tävlingar 
eller någon form av premiesystem har man hållit inten
siv kontakt med sina läsare. Tävlingar och premiesystem 
torde dessutom vara viktiga ur försäljningssynpunkt. 
"Anmälan" kallas ofta den skrivna målsättning, som åter
finns i relativt många tidningar. Vanligen rör det sig 
om en både lång och uttömmande artikel, farfattad av 
redaktören, utgivaren eller redaktionen. 
Ca 15~; de nedan förtecknade kalendrarna och tidningarna 
har re gel r ä t ta annons e r. U n ge f är l i k a många saknar' s å-

16 Jfr. Furuland: Jultidningar ••• I: Jultomten, s. L~5 
17 Jfc s.o., s.46 
18 Jfc s.o,, s.66-47 
19 Jfc Svensson: Folkets barn läsning ••• , kap. Svenska 

barntidningar före 1900 
20 Jfr. s. o. 
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dana. Den vanligaste typen av annonser består av reklam 
rar de~.egna rarlagets publikationer ell~r rar ett an
nat rarlags utgivning,om detta har liknande målgrupp 
och litterär inriktning. 
Det är majligt, att det finns ett samband mellan en pu
blikations annonsmängd, dess pris och livsläng. Inom ra
men far detta specialarbete har det inte varit majligt 
att genomfara en sådan analys. 
Många tidningar har specialnummer. De utgars bl a av olika 
slag av helgnummer (julnummer), konfirmationsnummer, 
temanummer (om t ex ett visst landskap, om årsmaten och 
konferenser) och jubileumsnummer. 
Det är relativt vanligt att tidningarna har bilagor. 
Dessa kan bl a innehålla sandagsskolematerial, falje
tånger och junioravdelning eller bestå av en farlags
katalog eller musikbilaga. 
Detta specialarbete har en bilagsdel som, farutom två 
excerptionsschemata, innehåller ett antal vinjetter och 
omslagsbilder från de nedan fartecknade tidningarna och 
kalendrarna.21 Det är min förhoppning, att dessa bilder 
tillsammans med det nedan fartecknade materialet ska upp
fylla de i farordet uppställda målen, och på så sätt va
ra dem till hjälp, som vill fördjupa sina kunskaper om 
det rika och mångskiftande material, som k~lendrar och 
tidningar rar barn och ungdom utgar. 

21 Bil. 3-37 s. 77 
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3 FÖRTECKNIN~ ÖVER KALENDRAR OCH TIDNING~R 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 

(se-hänvisning har huvuduppslag inom parentes) 

~ccent - Unga tankar (Unga tankar). 
Ariel (Unga tankar) 
Barnsglädje • 
Barnens egen jultidning • • • • • • 
Barnens egen tidning (Barnens egen jultidning). 
Barnens julklapp 
Barnens väl • • 
Barnens vän (Sommarlof) 
Blåklint 
Brands månadshäfte 
Brefdufvan • • o • • • • • • 

EFS-budbäraren (De ungas tidning) 
Daggdroppen (Snöbollen) 
Friska vindar 
För vår ungdom 
Grankottar ••••••••••••• 
Gymnasistbladet/Gymnasisten (Uppåt!). 
Gymnasisten (Uppåt!) •••• 
Heimdaliten 
Hem hem • • • • • • 
Hemmet (För vår ungdom) 
Julblad för barn • • • • • • • • 
Julbocken ••• (Julbocken //: jultining för ••• ) 
Julbocken // jultidning för stora och små barn 
Julbocken och Nisse bock (Julbocken // : jultidning 
fÖr ••• ) 
Julnisse • • • • • • • 
Julottan (De ungAs tidning) 
Julstrålar 
Julängelen 
Kärlekens ord till de unga 
Lilla julstjärnan 
Lilla Sessan 
Linnea 
Maj . . . Miniatyr • • •• 
~issionstidningen Budbäraren (De ungas tidning) 
~~o r g on • . 
Mot hemmet •••••• 
Ny ungdom (Heimda.liten) 
~Jya solstriHen 
~är det är jul • • • 
Polstjärnan (Unga tankar) •• 
Prakt.iska skolan (Ungdomsposten). 
f1eformatorn (Unga tankar) 
skogsstjärnan 
Srnå krafter 
::;nöbollen 
3nöbollen // svt3nsk ungdomstidning 
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:"Jnöfrid • 
Snögubben 
Snösparfven 
Snöhvit 
Solstrålen 
'3ommarlof 
Stjärnan från Betlehem 
'3tjärnglimtar 
Svensk flicktidning 
Svensk ungdom 
Svenska barnkalendern 
':Jverges vår 
Sveriges ungdom ••• 
Sveriges vår (Maj) •••• 
Sveriges vår (Snögubben). 
Sveriges vår (Vinter) 
Sveriges vår med Vår problemtidning 
Unga tankar 
De ungas tidning 
De ungas värld 
Ungdom 
Ungdomens egen tidning •• 
Ungdomens julkalender Linnea (Linnea) 
Ungdomens veckapost 
Ungdomens vän 
Ungdamsbladet • 
Ungdamsposten 
Ungdomstidningen • • • • • • • 
Ungdamsvännen Friska vindar (Friska vindar) 
Uppåt! • • ••• 
Veckaposten (Ungdomens veckopost) •••• 
Vardandisten (Verdandistens u~agdmnsblad) .. 0 ., 

Verddndistens ungdomsblcid 
Vinter 
Vår problemtidning (Sverges v3r). 
Vin ungdom 
Vi3rbrodd 
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3.1 FÖRTECKNING ÖVER KALENDRAR OCH TIDNINGAR 

Accent - Unga tankar 
Se 
Unga tankar 

Ariel 
Se 
Unga tankar 

Barnaglädje // : illustrerad kalender f~r barn. -
Arg. 1 [1906)-5 (1910). - K~ping, 1906-1910. 

Förlag/utgivare Lindblads f~rlag, K~ping 

Redaktör red. af Ebba Hammarström 

TrYckeri Oriel Blombergs tryckeri, Lindesberg 

. . t l" ( ) Perlodicl et 1 nr;'ar .iul 

Pris 50 öre (hft.), 75 ~re (kart.) 

Distributionssätt Erhålles i bokhandeln eller di
rek t f rån- för lag e t 

Format S:o 

Sidantal 94-95 Bo 

Utf~rande Gammalstavning 1906, nystavning 1907-, 
innehållsf~rteckning 

Illustrationer Vinjett, titelplansch, svartvita il
lustrationer, av dessa enstaka fotografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

rinnanser Förlagets egna publikationer 

f''' ål s ä t t n in g/ i nr i_k. t n in g o 

Innehåll Skildringar, poem, berättelser 

Anmärkning +C, +L, oG 

1 1 



Barnens egen jultidning //. -Arg. 1 (1901)-58 (1959). -
stockhalm ' 1901-1959. 
J~lpublikation till Barnens egen tidning fr o m 1901~ 

Förlag/utgivare E.V. Hallströms förlagsexpedition 
stockhalm 1901-1910, 
J.A. Lindblads förlag Uppsala 1911-1928, 
Nya Bokförlags A.-B. stockhalm 1929,1934-1936, 
1939-1940, 1944, 1946-1947, 1949, 1951-1953, 195:5, 
J.~. Lindblads förlag Uppsala 1932-1933, 1937-1938, 
1941-1942, 1943, 1945-1946, 1949-1950, 1954, 1956, 
o 1956-1959 

Redaktör o 1901 
A. Ohld~n 1911-1922, o 1923-1956, 
Eric Haglund 1957-1959 

Jryckeri Upsala nya tidnings aktiebolags tryckeri 
Upsala 1901, 
Almqvist & Wiksells boktryckeri-A.-8. Upsala 
1902-1903, 1912, 1915-1918, 
Svenska tryckeribolaget Ekman & Ca 3tockholm 
1904-1906, 
Ernst Westerberg, stockhalm 1907-1911, 
Ernst Westerbergs boktryckeri-A.-8. stockhalm 
1919-1926, 
Svenska tryckeriaktiebolaget Stockholm 1927-1928, 
K.W. Appelbergs boktryckeri Uppsala 1913-1914, 
1929-1958, 
Tryckericentralen Örebro 1959 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 7 öre 

Format S:o 1901-1923, 4:o 1924-1959 

sidantal 16 s., i löpande paginering 421 s. 

U t f ö r a n d e G a rn m a l s t a v n i n g 1 9 O 1 - ·1 <;; O 6 , n y s t a v n i n g 1 9 [] 7 - , 
2-spaltig 

Illustrationer Vinjett 19n1-1923, illustrationer i 
tvafärgstryck 1)01-1005, rikt illustrerad i svart
vitt och med helsidesplanscher och mittuppsla·:J i 
flerfärgstryck 1~06-1959 

ftcdaktions~palt o 

Läsarspalt o 

1 >.: 



~ Förlagets egna publikationer 

!'':åls ä t tning/ inriktning "Anmälan" 1901 

Innehåll Dikter, berättelser (skön -och facklitteratur), 
följetanger, problemavdelning 

,Anmärkning +C, oG, +L 
Omslagsbild bil.3 

Barnens egen tidning 
Se 
Barnens egen jultidning 

Barnens julklapp//. - t\rg. 1 (1904)-55 (1958). -
Köping, 1904-1958. 

Förlag/utgivare J.A. Lindblad Köping 1904-1919, 
J.A. Lindblads förlag Uppsala 1921 1923-1928 
1931-1936 1938-1939 1942-1947 1955-1958, 
Nya bokförlagsaktiebolaget 192n 1922, 
Nya bokförlagsaktiebolaget och Lindblads förlag 
1948-1953, 
Harriers bokförlag ~b Stockholm 1954 som förlags
variant 1956-1958 

Redaktör A. Ohld~n Jönköping 1904-1956, 
Eric Haglund 1957-1958 

Tryckeri Driel Blombergs tryckeri Lindesberg 1904, 
Svenska tryckeribolaget Ekman & Co 3tockholm 1905, 
Bonniers tryckeri aktiebolag Göteborg 1906-1907, 
o 1908, 
Göteborgs litografiska aktiebolag (~fd. Bonniers) 
1909-1911, 
Almqvist & Wiksells boktryckeri A.-8. 
K.W. ~ppelbergs boktryckeri Uppsala 
Ernst Westerbergs boktryckeri-A.-B. 
1919-1926, 

Uppsala 1912, 
1913-1SI18, 

stockhalm 

Svenska tryckeriaktiebolaget Stockholm 1927-192~ 
Appelbergs boktryckeri aktiebolag Uppsala 1929-1958 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pr is. 12 öre 

Distributionssätt o 

Format Folio 4 :o 

Sidantal 7 s. 

13 



Utf~rande ~a~malstavning 1904-1906, nystavning 1907-
2-spaltig 

Illustrationer Rikt illustrerad i svartvitt och fler~ 
färgstryck, även fotografier 

Redaktionsspalt ( "Julhälsning till Sveriges barn" ) 

Läsarspalt o 

rinnanser Förlagets egna publikationer 

M å l s ä t t n i n g/ i n r i k t n i n g (J_ 

Innehåll Berätte~er, dikter, facklitteratur, problemavdelning 

.'-\nmärkning +C, or;, +L 

Barnens väl // : tidning för hemmet och söndagsskolan 
l utg. av Tryckningskommitt~n. -
Arg. 1 (1907)-2 (1908). - Stockholm, 1907-1908. 

Förlag/utgivare Tryckningskommitt~n Stockholm 
1907-1908 

Redaktör o 

Tryckeri 4xel ~all~n ~ Co boktryckeri stockhalm 
1907-1908 

Periodicitet 2 nr/mån 24 nr/år 

Pris tJ5-65 öre 

Distributionssätt Prenumeration direkt från tid
ningens expedition eller per post 

Format 4:o 

sidantal 4 s. löpande paginering 96 s./årg. 
190~7-19[)8 

Utf~rande Nystavnin~ 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, svartvita illu~trationer, 
av dessa ävE3n fotografier 

Redaktionsspalt o 

14 





Utförande Nystavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett (byte av vinjett 1936,1950, 
1954,1963), 
svartvita illustrationer, även fotografier 

Bedaktionsspalt o 

Läsarspalt + 1907-1925 +1927-1965 

i-\ nnonser + 1940 

Mälsättning/inriktning + 

Innehäll Berättelser, dikter, artiklar i nykterhets
r-iägan;-hälsovård och religion, problemavdelning 

Anmärkning +C, +C, +l 
Vinjett bil. 5 
2Q..B..f i.C:LlO.UJ!IIJl8..1': julnummer, temanummer 

Brands månadshäfte // : Socialistiska ungdomsförbundets 
illustrerade tidning. - 1~08-1909. -
[s.l.], 1908 (Stockholm : A.-a. Arb. tryckeri). 

förlag/utgivar~ o 

Redaktör Hinks Bergsgran 

Tryckeri A.-a. Arb. tryckeri Stockholm 1908-1909 

Periodicitet 12 nr/~rg. 

Pris 1:50/är, även lösnunnerförsäljning 

Distributionssätt Prenumeration pä posten eller 
hembärning av tidningen 1908-1909 

Format Folio 

Sidantal 12 s./nr 

Utförand~ Nystavning, 3-spaltig, innehällsförteck
ning 

1llustrationer Illustrerad i svartvitt 

Redaktionss~alt o 

Läs:3rspalt o 

16 



Annonser + (socialistiska publikationer) 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Artiklar om politik, nykterhet och littera
tur, förbundsnytt, dikter 

~nmärkning oC, oG, oL 
Omslagsbild bil.6 

Brefdufvan // : kristlig barnkalender. -
Arg. 1 (1904)-2 (1905)o - Örebro, 1904-1905. 

Förlag/utgivare John Dahlbergs förlag, Örebro 

RP.daktör Red. av John Dahlberg 1904-1905 

Tryckeri Ernst Westerberg Stockholm 1904-1905 

Periodicitet o 

Pris 50 öre (hft.), 75 öre (kart.), 15 öre/del 

Distributionssätt o 

Format 16:o 

sidantal 32 s./del 128 s./årg. 

Utförande 

Illustrationer Svartvita illustrationer, foton av 
medarbetare 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

i-\nnonser o 

Målsättning/inriktning + 

Innehåll Sagor, dikter, korta artiklar 

.4nmärkning +C, oG, +L 
Omslagsbild bil.? 
Varje årg. innehåller fyra delar 

17 



E FS -budbäraren 
Se 
De ungas tidning 

Daggdroppen 
Se 
Snöbollen 

Friska vindar // : illustrerad kristlig ungdomskalender. -
Arg. 1 (1906)-5 (1910). - [S.l.], 1906 (Stockholm : 
Axel ~all~n & C:o boktryckeri). 

Fortsättes efter sammanslagning med Ungdomsvännen, 1856-, 
under titeln Ungdomsvännen - Friska vindar 

förlag/utgivare o 

Redaktör N atanael P. Oll~n 

Tryckeri Axel Wall~n & C:o boktryckeri, Örebro 

Periodicitet 1 nr/män 

Pris 1:50/årg. 1906-1907, 1:60/årg. 1908-1910, 
större rekvisitioner till rabatterat pris 

Distributionssätt Prenumeration direkt från tidnings
expeditionen. Fr o m 1908 även prenumeration per post 

Format 4:o 

Sidantal 16 s. + 4 s. annonser, löpande paginering 
196 s. 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig, innehållsför
teckning 

Illustrationer Svarvita illustrationer, bl a foto
grafier, reproduktioner 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + 1906-1908 

Annonser + 

Målsättning/inE!ktning + 

Innehåll Karaktärsteckningar, uppsatser, korta be
traktelser, livsbilder, dikter, rådgivning, små lä
sestycken, skisser, problemavdelning 

Anmärkning +C, +G, +L 

18 



För vår ungdom.//. - 1908-1909- • -
(S:"'L], 1908 ([Sundbyberg]: J.O. Löwing ). 

Bil. till tidningen Hemmet. Läsning för ung och 
gammal, årg. 21-22 (1908-1909) 

Förlag/utgivare o 

Redaktör o 

Trycker.i. o 

Periodicitet 15 nr/årg. 

Pris o 

Distributionssätt o 

Format 4:o 

Sidantal 4 s. 

Utförande Nystavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
även fotografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarsp_?~lt o 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Sagor, dikter, problemavdelning 

Anmärkning oC, oG, oL, eftersom"För vår ungdom"är 
en bil. till tidningen Hemmet, uttagen ut densamma 
och katalogiserad för sig på KB~ Vinjett bil. 9 

Grankottar // : ungdomskalender. - 1901e -
Karlstad, 1901. 

Förlag/utgivare Karl Alinders förlagsexpedition, 
Karlstad 

Redaktör o 

Tryckeri John Antonsons boktryckeri, Göteborg 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

19 



Pris 1:-

Distributionssätt Distribueras af N.J. Schedin, Stockholm 

Format 8:o 

Sidantal 112 s. 

Utförande Gammalstavning, hela textsidor, innehållsför
teckning 

Illustrationer Vinjetter, illustrerad i svartvitt, 
fotografier, bl a av vissa medarbetare 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

.annonser o 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, faktabetonade artiklar 

Anmärkning +C, oG, +L 

Gymnasitbladet - Gymnasisten 
Se 
Uppåt! 

Gymnasisten 
Se 
Uppåt! 

Heimdaliten // : månadsblad / utg. af ungdomsförening
en Heimdal nr 42 inom N.G.T.O., Stockholm. -
Provnurnmer, årg. 1 (1908)- 1934. - Uddevalla, 1908-1934. 

Fortsättes av Ny ungdom 

liY ungdom // : organ för ungdomsförbundet Heirndal (in
om NTO) ••• - 1935-1941, 1949. - Stockholm, 1935-1949. 

Ej utg. 1942-1948. - Fortsätter Heimdaliten. -
1949 ett nummer med titel: Ny ungdom 

Förlay/ut4ivare Nordens Juls förlag 
o 190 -'19 9 

20 

Uddevulla 



Redaktör Manfred Olsson och Gustaf Ericsson 1908, 
Bertil qsterberg 1909-1910, 
Bettil Dsterberg och Fredrik Samuelsson 191~-1920, 
Hjalmar Ericsen 1921-1926:4, 
Hilding Lindhmlm 1926:5-12, 
Hilding Lindholm och Berndt Hallsten 1927-1929, 
Berndt Hallsten 1930-1931, 
Berndt Hallsten coh Willy Häggdahl 1932, 
Valter Stjernström 1933-1938, 
Valter Andreasson 1939-1941, Stig Forsmark 1949 

Periodicitet 1 nr/mån, provnummer 1-3 1908, 
endast 6 nr 1921, 12 nr/årg. 1922-1935, 
sommarnummer 1936 1939-1941, o1937 

Pris 85 öre/årg. lösnummer 10 öre större rekvisi
tioner rabatteras 

Distributionssätt Erhålles direkt från tidningens 
expedition fr o m 1909 

Format Folio, extrablad 16:o 1916 

Sidantal 4 s./n~ 1908, 
8 s./nr löpande paginering 1909-1921, 
8-12 s. ej löpande paginering 19L2-1925, 
12 s. 1926-j929, 12-16 s. 1930-1934, 
11 s. 1935, 15-23 s. 1936-1941, 8 s. 1949 

Utförande Gammalstavning, 3-spaltig 1908, 
nystavning. tvåspaltig 1909-1934, 
3-spaltig 1925-1941, 2-spaltig 1949 

Illustrationer Endast fotografier i svartvitt 1908, 
även andra typer av illustrationer i svartvitt 1909-1~49 

Redaktionsspal~ + 1908-1935 1949 

Läsarsealt + oregelbundet 

.f!.[Hl9_nser + 

["l åls ä t t n in g/i nr i k tnin__g_ "Anmäl an 11 1908 

Innehåll Meddelanden, upplysningar, berättelser, 
reportage, artiklar, dikter 

Anmärkning +C, +G, +L 
~peclaln~m~e~: julnummer 
19~1-1~26 1931-1949, 
extrablad 1916 1941 

1910-1911 



Hem hem//: till julen ••• /af Ungdomsvännens redaktion. -
Arg' .. 1 (1906)-70 (1975).- [Stockholm], 1906-1975. 

Var. undertitlar 

Undertitel o 1907, till julen 1908-1911, 
hem från arbetet 1912, o 1913-1975 

Förlag/utgivare Ungdomsvännens redaktion Nyköping (utg.), 
Svenska missionsförbundet 1909-1928 Svenska missions
förbundtes förlag 1929-1971, 
Gummassons Stockholm 1972-1975 

Redaktör A.W Hellström 1906-1915?, 
Bruno Nyström 1916-1920, Joh. Gustavsson 1921-1930, 
Aug. Keijer 1931-1945, Gösta Niklasson 1945-1950, 
Er,and Sundström 1951-1955, Erland Johansson 1956-1958, 
Pelle Lithammar 1959-1960, Jan-Erik Wikström 1961-1975, 

.II~ c k e r i E r n s t ',,t e s t e r b e r g S t o c k h o l m 1 9 O 6- 1 9 1 6 1 9 1 8 , 
Tryckeri-aktiebolaget Ferm Stockholm 1917, 
Svenska tryckeriaktiebolaget Stockholm 1919-1926, 
!duns tryckeri aktiebolag stockhalm 1927-1933, 
Kungl. hovboktryckeriet !duns tryckeri A.-B. 
stockhalm 1934, 
!duns tryckeri aktiebolag Esselte Ab 
stockhorn 1935-1951, 
Gummess6ns boktryckeri stockhalm 1952-1954 1962-1975 
J.A. Lindgren Falköping 1955-1961 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pris 50 öre 

Distributionssätt o 

Format Folio 

sidantal 31 s. 1906-1929, 47 s. 1930-19~5, 
39-40 s. 1956-1975 

Utförande Gammalstavning 1906-1913, nystavning 1914-, 
2-spaltig 1906-1964, 3-spaltig 1965-1975, 
innehållsföteckning 

Illustrationee Vinjett, svartvita illustrationer även 
fotografier, omslag i färg 

Redaktionss~alt o ---
Läsarspalt o 

Annonser + 1906-1917 

22 



.fiålsä.t tnin_g/inr ik tning +"Anmäl an" 

Innehåll Berättelser, reportage, artiklar, dikter, 
sånger, musiknoter, problemavdelning sporadiskt 

Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil. 11 

Hemmet 
se 
För vår ungdom 

Julblad för barn // / utg. af Göteborgs stifts-tidning. -
1908. - [S.l.], 1908 (Göteborg : Sch~el & Sjögren). 

FÖrlag/ut~ivare Göteborgs stifts-tidning 

Redaktör o 

Tryckeri Sch~el & Sjögren Göteborg 

Weriodicitet o (end. ett nummer) 

Pris 10 öre 

Distributionssätt o 

Format. Folio 

Sidantal 12 s. 

Utförande Gammalstavning tvåspaltig 

Illustrationer Vinjett, illustrationer i svartvitt 

Redaktionsspa.~. o 

Läsarsgalt o 

Annonser o 

M~sättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, dikt 

~nmärkning oC~ oG, ol 
Vinjett bil.12 

23 



Julbocken // : jultidning för stora och små barn. -
1907-1954w - Göteborg, 1907-1954. 

Fortsättes av Julbocken och Nisse bock 

Julbocken och Nisse bock //. - 1955-1967. -
3tockholm, 1955-1967. 

Fortsätter Julbocken. - Fortsättes av Julbocken ••• 

Julbocken •• o //. - 1968-1976. - stackhalm ' 1968-1976. 
Fortsätter Julbocken och Nisse bock. - Var. fort
sättning på titeln. 

Förlag/utgivare Julstämnings förlag Göteborg 1907-1908, 
Åhlen & Akerlunds förlag 1909-1929, 
Åhldn & Åkerlunds Förlag/Albert Bonnier stockhorn 
1930-1971, 
Sernie (utg.) 1972-1976 

Redaktör o 1907, Cytus Granar 1908-1937, 
Elly Strömgren 1938-1953, 
Rune Andreasson (förf. och illustr~tör) 1954-1967 
Lars Thoren (förf. och /eller illustratör) 1968-1976 

Tryckeri Bonniers tryckeri aktiebolag Göteborg 
1907-1909 (Var. a), 
Wald. Zachrissons boktryckeri A.-8. Göteborg 1907 
Bonniers tryckeri Göteborg 1910-1914, 
Ernfrid Nyberg boktryckeri stackhalm 1915-1916, 
Åhlen & Åkerlunds förlags A.-B:s boktryckeri Stock
hom 1917-1922, 
Nordiska boktryckeriet stackhalm 1923-1924, 
Åhldn & Åkerlunds boktryckeri stackhalm 1925-1953, 
Centralaokartongo- Offset stockhalm 1954-1956, 
o 1957, Ahlen & Akerlunds offsettryckeri stockhalm 
1958-1959, 
Åhlen & Åkerlunds tryckeri stockhalm 1960, 
Åhlen & Åkerlunds tryckerier stockhalm 1961-1967 
1969-1975, o 1968, 
Kristianstad bojtryckeri AB 1976 

Periodicitet 1 nr/årg. (jul) 

Pris 25 öre 

Distributionssätt o 

Format Folio 

sidantal 15 s. [4 sJ 

Utförande Nystavning, 2-spaltig 1906-1953, 
hela textsidor 1954-1976 

24 



Illustrationer Vackert och rikt illustrerad i svart-
vitt och flerfärgstryck 1906-1953. "Serietidningslinande" 
illustrationer 1954-1976 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktning + ".4nmälan" 

Innehåll Berättelser, sagor, sånger, leka~ sällskapsspel, 
problemavdelning 

Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbilder~ bil. 13 

Julbocken och Nisse bock 
Se 
Julbocken 

" 14 
" 15 

Julnisse // : illustrerad tidning för barn. -
1906. - [s. L], 1906 (Örebro : John Dahlberg & Ca). 

Förlag/utgivare o 

Redaktör o 

Tryckeri John Dahlberg & Ca tryckeri Örebro 

Periodicitet o (end. ett nummer) 

Pris 15 öre 

Distributionssätt o 

Format B:o 

Sidantal 15 s. 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, SVdrtvita illustrationer, 
omslagsbild i tvåfärgstryck 

Redaktionsspalt o 

25 



Läsarspalt o 

Annonser + 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, saga,dikter, anekdot 

Anmärkning +C, oG, +L 

Julottan 
Se 
De ungas tidning 

Julstrålar // : tidning f~r Sveriges sHndagsskolebarn / 
utg. från Aaröes förlag. - 1901-1920. - Göteborg, 1901-1920. 

Var. undertitlar 

Undertitel Tillägnad Sveriges s~ndagsskolebarn 1904-1906, 
illustrerad jultidning f~r barn 1907-1916, 
o 1917-1920 

F~rlag/utgivure M.C. Aaröes förlag Göteborg 1901-1913, 
M.C. AarHes A.-8. Göteborg 1914-19~0, 
M.C. Aaröe (utg.) 

Redaktör o 1901-1916, 
Olof F. Aaröe 1917-1920 

Tryckeri Wald. Zachrissons boktryckeri Göteborg 
1901-1903 1912, Göt~tryckeriet Göteborg 1~04-1906, 
Göteborgs-tryckeriet Dberg & Lindberg Göteborg 
1907-1909, 
Göteborgstryckeriet G. 9berg G~teborg 1910, 
Göteborgstryckeriet H. Oberg C~teborg 1911, 
Elanders boktryckeri aktiebolag G~teborg 1913 
1916-1920, 
John Antonssons boktryckeri Göteborg 1914 

Periodicitet 1 nr/årg. (jul) 

Pris 20 ~re 

)istributionsqätt o 

Format 4:o 

Sidantal 16 s. 

UtfHrande Gammalstavning 1901-1906 nystavning 1907-, 
2-spaltig 1901-1903 3-spaltig 1~04-1~20 
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Illustrationer Illustrationer i enfärgstryck och svartvitt 
1901, två -och enfrägstryck 1902-1906, 
fler -och enfärgstryck 1907-1920, mittuppslag med 
helsidesillustrationer 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt +1901 

Annonser + 1704 

Målsättning/inriktning + 1917 

Innehåll Månadskalender med bibelcitat, betraktelser, 
barnskildringar, berättelser, dikter 

Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil.17 

Julängelen // : illustrerad julskrift för barn och 
ungdom. - 1904. - Varberg, 1904. 

Förlag/utgivare Göta förlag (John Carlsson) Varberg 

Redaktör o 

lf~ck~t! John Anronssons boktryckeri Göteborg 

Periodicitet o (end. ett nummer) 

Pris 25 öre 

Distributionssätt Rekvisitioner sändes till Göta för
T~g Varberg 

Format Folio 

Sidantal 15 s. 

U}föran~ Gammalstavning, 2-spaltig 

Ill!:L§..tratio~ Vinjett, rikt illustrerad i fler
färgstryck 

Reaaktionsspalt o 

Läsarsea~t o 

r~ åls ä t t n ing/in r i k t n i !2.9. + 
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Innehåll Sagor, dikter verklighetsbild, allegori 

Anmärkninq +C, +C, +L 

Kärlekens ord till de unga//. - Provnummer, 
årg. 1 (1904)-22 (1926). - (S.l.], 1903 (Göteborg: 
Helge Borre, Accidenttryckeri). 

Förlag/utgivare ~ Lumb Köpenhamn 1903-1906, 
A.P. Eriksson (Helsingborg) 1907-1926 

Redaktör o 

Tryckeri Helge Borre Accidenttryckeri Göteborg 
1903-1905, 
Schmidts boktryckeri aktiebolag Helsingborg 
1906-1908:4 
J~rgen J~rgensen K~benhavn 1908:5-12-1909, 
Helsingborgs typografiska anstalt 1910-1926 

Periodicitet 1 nr/mån 

Pris 30 öre, större rekvisitioner rabatteras 

Distributionssätt Rekvireras från Rudolf Anderssons 
pappershandel Göteborg 1903-1905, 
från A.P. Eriksson Pålsg. 138 Helsingborg 
1906-1920 

Format B:o 1903, 16:o 1904-1905, B:o 1906-1926 

sidantal 8 s. 1903, 16 s. 1904-1905, 
4 s. 1906-1926 

Utförande Gammalstavning 1903-1910 nystavning 1911-, 
2-spaltig 1903 hela textsidor 1904-1926 

Illustrationer Vinjett 1903-1905, o illustrationer 
1903-1926 

Redaktionsspalt o 

.b...äsarsgalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktning + "Anmälan" 

Innehåll Berättelser, betraktelser, dikter, bibel
frågor 

Anmärknin~ +C, +G, +L 
Vinjett bil• 18 
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Lilla julstjärnan //. - Arg. 1 (1900)-4 (1903). -
Stockholm, 1900-1903. 

Förlag/utgivare Baptistmissionens förlagsexpedition 
stockhalm 1900-1903 

Redaktör o 

Tryckeri Ernst Westerberg stockhalm 

Periodicitet 1 nr/årg. (jul) 

Pris 12 öre 

Distributionssätt Rekvireras från Baptistmissionens 
förlagsexpedition 1900-1901, 
från Tryckningskommittens förlagsexpedition [Stockholm] 
1903-1904 

Format B:o 

Sidantal 16 s. 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, rikt illustrerad i tvåfärgs
tryck 1901-1902, bl a helsidesplanscher i flerfärgs
tryck 1903 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser + 1902 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, faktaberättelser, dikter, sång
er, musiknoter 

Anmärknin~ -c, oG, +l 

Lilla Sessan//: småttingarnas julkalender ••• / utg. 
af Julklockans redaktion. -
Arg. 1 (1~05)-28 (1932). - Stockholm, 1905-1932. 

Förlag/utgivare Julklockans redaktion (utg.), 
Aktiebolaget Folkskolans väns förlag Stockholm 

Redaktör o 1905-1931, Fritz Johanson 1932 
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Tryckeri P. Palmqvists aktiebolag stockhalm 1905-1911, 
Nordiska boktryckeriet Stockholm 1911-191916, 
Nordiska bokindustri A.-8. stockhalm 1917-1922, 
Isaac Marcus boktryckeri-aktiebolag Stockholm stock
halm 1923-1931, 
Gustav Lindstrams boktryckeri stockhalm 1932 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pris 25 are 

Distributionssätt o 1905-1922, tillgänglig i bokhandeln 
fr o m 1923, kan rekvireras från förlaget fr o m 1930, 
läsarna ombedes göra reklam för "Lilla Sessan" 

Format 12:o 

sidantal 96-112 s. 

Utförande Gammalstavning 1905 nystavning 1906-, 
hela textsidor, innehållsförteckning 

Illustrationer Rikt illustrerad i svartvitt 

Redaktionsspalt o 

Läsars.E_al t o 

Annonser+ 1905-1932 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Sagor, sånger, dikter skisser 

~~märkning +C, +G, +L 
Omslagsbild biL 19 

Linnea// : kristlig ungdomskalender. -
Arg. 1 (1904)-44 (1947). - Örebro, 1901-1947. 

1935 med titel: Ungdomens julkalender Linnea 

Förlag/utgivare John Da,Qlbergs förlag Örebro 1901-
1 s; o 6 .. :' , .. . 

John Dahlberg & Co Drabro 1907-1914, 
Ungdomens veckaposts förlag Ulricehamn 1915-1924, 
Förlaget L~nnea ?,jursholms Ösby 1925-::.:~;133, 
De ungas forlag ::Jtockholm 1934-1947.,)/fJ 

·~~f. 

Redaktör Gustav Lagerstedt och John Da berg 1901-1914, 
Gustav Landin 1915-1928, 
Gunnar Westin och Karl Jäder 1929-1932, 
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Karl Jäder 1933-1939, 
Karl Jäder och Olnf Hammar 1940, 
Olof Hammar 1941-1946, Knut Lagerstedt 1947 

Tryckeri Ernst Westerberg Stockholm 1901-1904 
1910 1940-1947, 
John Dahlbergs aktiebolags tryckeri Örebro 1905-1906, 
John Dahlberg & Co tryckeri Örebro 1907-1909, 
Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri 1915-1921, 
A.J. Lindgrens boktryckeri Falköping 1922 1924-1928, 
Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri 1923, 
Boktryckeri A/B P.A. Palm Eftr. Stockholm 1929-1933, 
A/B Gustav Lindgrens tryckeri Stockholm 1934-1935, 
Affärstryck Stockholm 1936-1939 

Periodicitet 1 nr/år 

~ 1:25 (hft.) 1:50 (kart.) 2:- (klotband) 

Distributionssätt o 1901-1918, ombud sökes över hela 
landet 1919 och 1923 

Format B:o 

Sidantal 144-160 s. 

Utförande Gammalstavning 1901-1909 nystavning 1910-, 
hela textsidor, innehållsförteckning 

Illustrations~ Illustreras i svartvitt, även fotografier, 
vilka dominerar mot slutet av 1930-talet 

Redaktionsspal~ o 

Läsarspalt o 

Annonser + 1919 

Målsättning/inriktning + 1934 

Innehåll Dikter, poem, betraktelser, sånger, hänvis
ningar till bibelställen, skisser, skildringar och 
tidsbilder, reportage, legender 

Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil.20 
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Ma.i // : barnens vårkalender / utg.: Redaktionen 
af Svarges vår. - Årg. 1 (1908)-25 (1932). -
Uppsala, 1908-1932. 

Tilläggshäfte till Svarges vår 

Förlag/utgivare Lindblads förlag Uppsala 1915, 
o 1908-1914, o 1916-1932, 
Redaktionen af Sverges vår Uppsala (utg.) 

Redaktör o 

Tryckeri K.W. Appelbergs tryckeri Uppsala 1908-1910 
1917-1918, 
Wretmans tryckeri Uppsala 1911-1916 1919-1932, 
Sala-postens boktryckeri Sala 1916 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 30 öre 

Distributionssätt o 

Format 8:o 

Sidantal 63 s. 1908-1910, 32 s. 1911-1913 1928-1932, 
45 s. 1914, 47-48 s. 1915-1927 

Utförande Nystavning, hela textsidor, 
innehållsförteckning 1908-1927 1930-1932 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier 

Redaktionsspalt o 

Läsarsgalt o 

Annonser + 1910-1920 +1928-1932 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, sagor, dikter 

flnmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil. 21 

Miniatyr// : månadsskrift för Sveriges skolungdom. -
1906. :-[s.l.], 1906 (Stockholm : Erikssons tryckeri). 

Förlag/utgivare o 

Redaktör o 
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Trlckeri Erikssons tryckeri stockhalm 

Periodicitet 1 nr/män (end. två nummer) 

Pris 1 :80 För helt år lösnummer 15 öre 

Distributionssätt Rekvireras från varje postkontor 
och från redaktionen av Miniatyr, stockhalm 

Format 16:o 

Sidantal 80 s. 

Utförande Nysatvning, hela textsidor 

Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
även fotografier 

Redaktionsspal~ + 1906:1 

Läsarspalt + 

Målsättning/inriktnin~ + 

Innehåll Berättelser, sagor, reseskildringar, 
uppsatser, problemavdelning 

.l\nmärkning +C, oG, +L 
Vinjett bil.22 

Missionstidningen Budbäraren 
Se 
De ungas tidning 

Morgon // : svenska nykterhetsvännernas julbok / utg. 
af studenternas helnykterhetssällskap i Upsala. 
1906. - Upsala, 1906. 

FörlagLutgivar~ s.s.U.H.:s Förlag Upsala, 
studenternas helnykterhetssällskap i Upsala 

~edaktör Einar Rosenberg 

Tryckeri Jämtlands tidning dstersund 

Periodicitet o 
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Pris 1:

Distributionssätt o 

Format B:o 

sidantal 84 s. 

Utförande Gammalstavning, hela textsidor, inne
hållsförteckning 

Illustrationer o 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktnin~ + 

Innehåll Föredrag, artiklar, dikter 

Anmärkning oC, +G, +L 

Mot hemmet // : kristlig ungdomskalender, -
'ifr"Q.- 1 (1902)-51 (1961).- Göteborg, 1902-1961. 

Ej utg. 1933-1940. - Var. undertitlar 

Undertitel Illustrerad kristlig undomskalender 1915, 
illustrerad ungdomskalender 1941, 
illustrerad julkalender 1942-1961 

Förlag/utgivare ~.M. Aaröes förlag Göteborg 1902, 
Evangeliipress Orsbro 1941-1961, 
C.M. Aaröe (utg.) 1902-1923, 
Olof Aaröe (utg.) 1924-1940, 
Fl. Hällzon (utg.) Örebro 1941-1961, 

~edaktör o 

Tryckeri John Antonsons boktryckeri Göteborg 1902 
1914 1923, 
Aktiebolaget Götetryckeriet Göteborg 1903-1906, 
Göteborgstryckeriet Öbe~g & Lindberg 1907-1909, 
Göteborgstryckeriet c. Oberg 1910, 
Göteborgstryckeriet H. Öberg 1911-1912, 
Centraltryckeriet Oscar Ericson Göteborg 1913, 
Elanders boktryckeri aktiebolag Göteborg 1915 1929-
1940, 
Josef Bergendahls boktryckeri Göteborg 1924, 
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Hallmans boktryckeri aktiebolag Uddevalla 1927 
A.J. Lindgrens boktrycker~ bokbinderi Falk~ping 1928, 
Evangeliipress tryckeri Orsbro 1941-1961 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 85 ~re 

Distributionssätt o 

Format B:o 

sidantal 96-144 s. 

Utförande Gammalstavning 1902-1907 Nystavning 1908-, 
hela textsidor, innehållsförteckning 

Illustrationer Illustrationer i svartvitt, även foto
grafier bl a av medarbetare 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser +1910 +1915 +1922-1930 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, reportage, dikter, sånger, 
poem, problemavdelning (årg.46, årg.50) 

,L\nmärknin..9.. +C, +[~, +L 

Ny ungdom 
Se 
Heimdaliten 

Nya solstrålen 
Se 
Solstrålen 

När det är jul//: jultidning för barn/ utg.: Lilla 
svenska barntidningens expedition. - 1907-1964. -
Jönköping, 1907-1964. 

Var. undertitlar 

Undertitlar Jultidning för små och stora 
det unga Sveriges jultidning 1931-1935, 
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Förlag/utgivar~ Lilla svenska barntidningens expedi
tion Jönköping 1907-1931 1936-1964 (utg.), 
Lilla svenska barntidningens förlag Jönköping 1932 
1938-1964 

Redaktör o 1907-1930, Carl Bergström 1931, 
o 1932-1958, ~lgot Karlsson 1959-1964 

Tryckeri Aug. Richards boktryckeri Jönköping 1907-1908, 
1913-1925, 
Jönköpings litogr. aktiebolags arrnendator 1909-1912, 
Länstidningens tryckeri Jönköping 1926-1929, 
Aktiebolaget Länstryckeriet Jönköping 1930-1939, 
Länstryckeriaktiebolaget Jönköping 1940-1955, 
Halls boktryckeri A.-8. Jönköping 1956-1964 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pris 25 öre 

Distributionssätt Rekvireras från Lilla svneska 
barntidningens expedition 

Format Folio 4:o B:o 

Sidantal 32 So 1907-1930, 16 s. 1931-1935, 
19 s. 1936-1964 

Utförande Nystavning, 2-spaltig innehållsförteck
ning 1907-1935 

Illustrationer Vinjett, rikt illustrerad i svart
vitt eller enfärgstryck, konstbilaga (1907-1955) i 
flerfärgstryck 

R e d a k t i o n s. s ..E.a l t o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, sagor dikter, artiklar, pro
blemavdelning (1949 1952-1964) 

~nmärkning +C, oG, +L 

Polstjärnan 
Se 
Unga tankar 

Praktiska skolan 
se 
Ungdomsposten 
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Reformatorn 
Se 
Unga tankar 

Skogsst~ärnan // : kristlig missionskalender fHr barn ••• -
Ärg. 1 1908)-2 (1909). - Ousby, 1908-1909. 

Förlag/utgivare Ungdomsstjärnans förlag Ousby 

Redaktör Conrad och J. Sonasson 

Tryckeri Johnssons pappersindustri aktiebolag Hel
singborg 1908, 
Oriel Blombergs boktryckeri A.-8. Lindesberg 1909 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 50 öre (hft.) 75 öre (kart.) 

Distributionssätt o 

Format 8:o 

sidantal 90 s. 

Utförande Nysatvning, hela textsidor, innehållsfar
teckning 

Illustrationer Vinjett, talrika svartvita illustra
tioner, omslagsbild i flerfärgstryck 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser + 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, sagor, dikter, faktabetonade 
artiklar 

/~nmärknir:lQ_ +C, oC, +L 
Vinjett och omslagsbild bil.23 

Små krafter // /[utg. av skolflickor i Västerås]. -
1 SJ O 6 • - [ 3 • l. J , l Si O 6 ( V e s t e r å s : rH s s i o n s b o k h a n d e l n ) 

För l ag/u t g i v are [små f l i c k or i 'J ä s te rå sJ 
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Redaktör o 

Tryckeri Missionsbokhandels tr. Vesterås 

Periodicitet o 

Pris o 

Distributionssätt o 

Format S:o 

Sidantal 4 s. 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, o illustrationer 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt +(brevlåda) 

Annonser o 

Målsättning/inriktning + ''Anmälan" 1906:1 

Innehåll Berättelser reportage, dikter, problemav
delning 

Anmärkning +C, oG, +L 
Vinjett bil.24 

Snöbollen/// utg.: Daggdroppens redaktion • -
1907-1969. - stockhalm ' 1909-1967. 

Första nummer med undertitel: svensk ungdomstidninq.
Julnummer till tidningen Daggdroppen? årg. 1 (1897)-

Förlag/utgivare Sv. nykterhetsförl. Stockholm,· 
Daggdroppens redaktion (utg.) 1909-1954 
Godtemplarorden och Nationaltemplarorden (utg.) 1955-
1967 

Redaktör ~ustav Lindgren och Saida Norgren 1909-191@, 
Sven Wennerblad och Saida Eklund-Norgren 1919, 
Saida Norgren och Sven Wenne~blad 1921, 
Saida Norgren och Carl Schelin 1922-1935, 
Saida Norgren och Hilding Lindholm 1936-1950, 
Hilding Lindholm 1951-1954, Hans Norling 1955-1956, 
Einar Norlin 1957-1960, Erik Ljungblom 1962-1967 

Tryckeri Oskar Eklunds boktryckeri 3tockholm 1909-1960, 
Eklunds & Vasatryck stockhalm 1961-1967 
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Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pris 25 öre 

Distributionssätt Rekvireras för sig eller tillsam
mans med tidningen Daggdroppen, per post eller direkt 
från tidningens expedition 

Format Folio 

sidantal 16 s. 1909-1960, 31 s. 1961-1967 

Utförande Nystavning, 2-spaltig och hela textsidor 
1909-1960, 2-spaltig 1961-1967, innehållsförteckning 
1962-1967 

Illustrationer Mycket rikt illustrerad i svartvitt och 
flerfärgstryck, helsidesplanscher i flerfärgstryck 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktnin3 + (1955) 

Innehåll Berättelser, artiklar, levnadsteckningar, 
dikter, sånger, problemavdelning· 

~nmärkniQg +C, +G, +L 

Snöfrid // : en bok för de unga. - Årg. 1 (1907)-2 (1908). 
Stockholm, 1907-1908. 

FörlagLutgivare E.V. Hellströms förlagsexpedition 
stockhalm 1907, 
Korsban~rets förlagsexpedition Tidaholm 1908 

Redaktör o 

Tryc~eri J.M. Beckers tryckeri Gefle 1907, 
!war Nybergs boktryckeri & bokbinderi Tidaholm 1908 

Periodicitet 1 nr/år (jul) 

Pris 75 öre, 1:- (kart.) 

Distributionssätt ~ekvirerds från E.V. Hellströms 
förlagsexpedition 

Format 8:o 
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Sidantal 79 s. 

UtfHrande Gammalstavning, hela textsidor, innehålls
fHrteckning 1907 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser + 

Målsättning/inriktning + "Anmälan'' 1907 

Innehåll "Manande exempel, sagosus och syner", poem 

Anmärkning oC, oG, aL 

Snögubben//: en liten j~lbok fHr barn/ utg.: Redak
tionen av Svarges vår. - Arg. 1 (1908)-14 (1922). -
Uppsala, 1908-1922. 

Tilläggshäfte till Svarges vår. - 1913-1920 med under
titel: Illustrerad julkalender fHr barn 

FörlagLutgivare Redaktionen av Svarges vår (utg.), 
Lindblads förlag Uppsala 

Redaktör o 

Tryckeri K.'W.l~ppelbergs tryckeri Uppsalå 1908-1908 
1917, 
Wretmans boktryckeri Uppsala 1910-1915 1918M1920, 
Sala-postens tryckeri Sala 1916, 
Edvard Rydahls tryckeri Stockholm 1921-1922 

Periodicitet 1 nr/årg. 

Pris 20 öre 

Distributionssätt o 

Format 16:o 1906-1910, B:o 1911-1922 

sidantal 32-62 s. 

Utförande Nystavning, hela textsidor, innehällsför
teckning 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, enstaka fo
tografier 
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Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

i-\nnonser + 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, sagor, dikta~ problemavdelning 
(1917 1920) 

Anmärkning +C. +G, +L 

Snösparfven // : jultidning för barnkammarens djurvän
ner. - Arg. 1 (1905)- 1907. - [Göteborg], 1905-1907. 

1907 med undertitel: Jultidning för ungdom 

Förlag/utgivare L. E. Björkman (utg.) 

Redaktör o 

Tryckeri Bonniers tryckeri A.-B. Göteborg 1905-1906, 
Hugo Brusewitz Göteborg, Nya tryckeriaktiebolaget 
stockhalm 1907 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 15 öre 

Distributionssätt o 

Format Folio 

sidantal [6]s. 1905-1906, 11 s. 1907 

Utförande Gammalstavning 1905-1906, nystavning 1907, 
2-spaltig 

Illustrationer Illustrationer i svartvitt och fler
färgstryck, även fotografier 

Redaktionasaalt +("Tillägnan") 1905-1906 

Läsarspalt o 

Annonser + 1907 

Målsättning/inriktning "f-\nmäl;m" 1YD7 

Innehåll Berättelser, faktabetonade berät~elser, 
anekdoter, sdnger, problemavdelning (1907) 
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Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil. 25 

Snöhvit 
Se 
Svenska barnkalendern 

Solstrålen// : sagostundsbarnens tidning. -
1 9 O 6 - 1 9 D 9 • - [ s • l • J , 1 9 O 6 ( r~ a l m ö : F r a m t i d e n ) • 

Fortsättes av Nya solstrålen 
Ingår t o m 1925 som nr 23/24 i Barnens vän, 
årg. 1 (1877)-

~solstrålen // : sagostundsbarnens tidning /utg. 
av stockhalms sagostundskommitd. -
Provnummer 1911. - stockhalm , 1911 

Ersätter Solstrålen 

Förlag/utgivare o, stockhalms sagostundskommit~ (utg.) 
1911 

Redaktör o 

Tryckeri Tryckeri ~.-B. Framtiden Malmö 1906-1909, 
Karl Nordströms tr. stockhalm 1911 

Periodicitet 1 nr/mån. 1906-1909, 1 nr/män. 1911 

Pris lösnummer 10 öre 1906, 4 öre 1911 

Distributionssätt Rekvisitioner sändes till Oskar 
~ndersson Kommendörsgatan 9 Malmö 1906-1909, 
till tidningens expedition i stockhalm 1911 

Format Folio 1906-1909, 4:o 1911 

Sidantal 8-16 s. 

Utförande Nystavning, 3-spaltig 1906, 2-spaltig 
1907-1909 och 1911 

Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
även fotografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 1906-1909, + 1911 

Målsättning/inriktning + "Anmälan" 
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Innehåll Sagor, dikter, faktabetonade artiklar, repor
tage, problemavdelning 1911 

Anmärkning +C, , +L 
Vinjett bil.27 

Sommarlof // : illustrerad sommartidning f~r barn / utg. 
af Evangeliska fosterlandsstiftelsens f~rlagsexpedition. -
Arg. 1 (1905)-20 (1924). - Stockholm, 1905-1924. 

[~rlag/utgivare Evangeliska fosterlandsstiftelsens f~r
lagsexpedition stockhalm 1905-1921, 
Evangeliska fosterlandsstiftelsens bokf~rlag aktie
bolag stockhalm 1022-1924 

Redakt~r o 

Tryckeri Centraltryckeriet stockhalm 1905-1909, 
Nordiska boktryckeriet stockhalm 1910-1915 1917 
1923, 
o 1916, 
Nordiska bokindustri A.-B. Stockholm 1918-1922, 
A.-8. Bond & T~rnblad stockhalm 1924 

Periodicitet 1nr/år (sommar) 

Pris 10 ~re, st~rre rekvisitioner .rabatteras 

Distributionssätt Rekvisition per postanvisning. Tid
ningen sändes till närmaste post eller järnvägsstation 

Format B:o 

Sidantal 16 s. 

Utf~rande Gammalstavning 1905-1906, 2-spaltig 

Illustrationer Rikt illustrer~d i svartvitt, även fo
tografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

1-\nnonser + 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, betraktelser, dikter, sänger, 
musiknoter, problemavdelning (pyssel) 1911 1920 

,L\nmärkning +C,·+G, +L 
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Stjärnarr från Betlehem // : illustrerad jultidning för 
barn och ungdom / på föanstaltande af Svneska kyrkans 
missionsstyrelse. - 1907-1966. - [S.l.], 1906 (Uppsala 
K.·d. Appelberg). 

Förlag/utgivare Svenska kyrkans missionsstyrelse 1907-
1923, o 1924-1966 

Redaktör o 1907-1934, 
Sifgrid ~lm 1935, Oscar Rundblom 1937-1945, 
Hjalmar Brundin 1946-1957, Göran Widmark och 
Kerstin Marelius (redaktion) 1958, 
Göran Widmark Birgitta Fogelklou 1959-1960, 
Birgitta Fogelklou Fredrik Dackman 1961-1963, 
o 1964-1966 

Tryckeri K.W. Appelbergs boktryckeri Uppsala 1907-1927, 
Almqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B. Uppsala 1928-
1961 ' 
Sörmlands grafiska AB Katrineholm 1962-1963, 
Landströms trycksaker ab Linköping 1965-1966 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 15 öre 

Distributionssätt Rekvireras från Missionstidningens 
expedition, "kan erhållas i varje välsorterad bokhan
del", även genom Norblads bokhandel i Uppsala 1908-
1920, 
från Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 
stockhalm 1921-1932, 
Svenska kyrkans missionsstyrelses expedition Uppsala 
1933-1966 

Format B:o 1907-1925, folio 1926-1966 

Sidantal 15, 24 och 32 s. 

Utförande Nystavning, 2-spaltig, innehållsförteck
ning 

Illustrationer Rikt illustrerad i svartvitt, även fo
tografier, omslag och planscher i flerfärgstryck 

Redaktionsspalt +(sporadiskt) 

Läsarspal t_ o 

i\nnonser + 

Målsättning/inriktning + (lösblad 1709) 



Innehåll Berättelser, betraktelser,"brev från fältet", 
poem, sångs~, musiknoter 

Anmärkning +C, oG, +L 
o undertitel fr o m 1924 

Stjärnglimtar // : kristlig ungdoms -och missions
kalender ••• - Arg. 1 (1906)-14 (1919).- Ousby, 1906-'1919. 

Lärlag/utgivare Ungdomsstjärnans förlag Ousby 

Redaktör o 1906 1908, 
s. Sonessen 1907, Conrad och s. Sonessen 1909-1917, 
Conrad och s. Sonessen samt Carl Bergström 1919 

Tryckeri Nya tryckeri-aktiebo~aget stockhalm 1906, 
John Dahlberg & Co tryckeri Orsbro 1907, 
Centraltryckeriet stockhalm 1908, 
Oriel Blombergs boktryckeri A.-B. Lindesberg 1909, 
Littorin Ryd~n boktryckeri Örebro 1910-1917, 
Nya A.-B. Jönköpings läns tidnings tryckeri 1919 

Periodicitet 1nr/år 

Pris 1,25 (kart.) 1:75 (fint klotb.) 

Distributionssätt o 

Format 8:o 

Sidantal 127, 130 och 137 s. 

Utförande Gammalstavning 1906 nystavning 1907, 
hela textsidor, innehållsförteckning 

Illustrationer Fotografier i svartvitt 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser + (1907-1919) 

~lsättningLinriktning o 

Innehåll Berättelser, dikter, sånger, musiknoter 

1-\nmärknino +C, oC, +L 
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Svensk flicktidning // : flickornas egen tidning : tid
ning för kvinnlig ungdom. - 1909-1911. - s.l. ' 1909 
(Stockholm : Nordiska boktryckeriet). 

Förlag/utgivare o 

Redaktör Augusta Massberg 

Tryckeri Nordiska boktryckeriet stockhalm 

Periodicitet 1 nr/mån 1909, 15 nr/årg. 1910, 
1 nr/mån. 1911 

Pris lösnummer 10 öre, 2:-/årg. 

Distributionssätt Postprenumeration, erhålls direkt 
trån tidningens expedition eller i bokhandeln, 
sändes även till de nordiska länderna 

Format Folio 

sidantal 10-12 s. löpande paginering 1909-1910:8, 
(12] s. 191 o :9-1911 

Utförande Gammalstavning, 3-spaltig 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier, vinjett 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + 

Annonser + 

Må~sättning/inriktning +"Anmälan" 

Innehåll Berättelser, artiklar om hälsa och skönhet, 
recept, kvinnans förvärvsarbete bl a 

.:~nmärkning +C, oG, +L 
Vinjett bil.28 
.§.P.eg)..§Lnt.Lm.m.ei.. (jul, påsk, midsommar) 

Svensk ungdom// : jul -och nyårskalender för alla yng
lingar och ungmör i Sverige. - 1908. - Uddevalla, 1Y08. 

Förlag[ut_givare Nordens juls förlag Uddevalla 

Redaktör o 

Tryckeri Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B. (wezäta) 
Göteborg 



Periodicitet 1 nr/år (end. ett nr) 

Pris 75 öre 

Distributionssätt o 

Format o 

Sidantal 96 s. 

Utförande Nystavning, hela textsidor, innehålls
fOrteckning 

Illustrationer Vinjett, svartvita illustrationer, 
fotografier av medarbetare 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktning + Förord 

Innehåll Bl a dikter, skisser, artiklar, reportage, 
mörestal 

Anmärkni~ +C, +G, +L 

Svenska barnkalendern // : med uppgifter om årets mäna
der m.m. : sa~or och berättelser ••• / utg.: Julklockans 
redaktion. -Arg. 1 (1901). - Stockholm, 1901. 

Fortsättes av Snöhvit 

Snöhvit // : barnens julkalender : illustrerad läsning 
ur verklighetens och sagans värld / utg. af Julklockans 
redaktion. - Årg. 2 (1901)-32 (1931). - Stockholm, 1901. 

Fortsätter Svenska barnkalendern 

Förlag/utgivare Aktiebolaget Folkskolans väns för
lag Stockholm, Julklockans redaktion (utg.) 

Redaktör o 

Tryckeri P.Palmqvists aktiebolag Stockholm 1901-1910, 
Nordiska boktryckeriet stockhalm 1911-1916, 
Nordiska bokindustri ~.-B. stockhalm 1917-1922 
Isaac Marcus boktryckeri-aktiebolag Stockholm 1Y23-
1931 

Periodicitet 1 nr/ärg. (jul) 

47 



Pris 75 öre (hft.) 1:- (kart.) 

Distributionssätt Rekvisition direkt från redaktionen 
och genom skolan, 1913 även från förlaget och från 
1927 tillgänglig i bokhandeln 

Ilarmat 8:o 

Sidantal 112 s. 

Utförande Gammalstavning 1901-1906 nystavning 1~07-, 
hela textsidor, innehållsförteckning 

Illustrationer Rikt illustrerad i svartvitt, omslags
bilder i flerfärgstryck 

Redaktionsspalt o 

Läsarsgalt o 

Annonser + 

Målsättning/inriktning + 11 T.illägnan" 

Innehåll Sagor, berättelser, tänkespråk, fabler poem, 
problemavdelning 

Anmärkning +C, +G, +L 
Omslagsbild bil.26 (Snöhvit) 

" '' 29 (Svenska ·barnkalendern) 

Svarges vår// : [skolungdomen~ egen tidning : organ för 
~arnens nykterhetsförbund]. - Arg. 1 (1908)-51 (1958). -
Uppsala, 1908-1958. 
,., Ersättes av Sverges vår med vår problemtidning. - 1915-

1956 med undertitel: illustrerad veckotidning för Sveri
ges barn 

Sveriges vår med Vår problemtidning //. -
/frg. [1] (1959)-13 (1970).- Uppsala, 1959-1970. 
~ Ersätter Svarges vår. - Fortsättes av Vår problem
, tidning 

Vår problemtidning //. - 1971-1978. - Uppsala, 1971-1978. 
~ortsätter Sveriges vår med Vår problemtidning 

Förlag/utgivare o 1908-1970, 
Tess~us & Sjöstrand förlag Uppsala 1971-1978 

Redaktör K. Arv. Hagström 1908-1948, 
John Westin 1949-1956, redaktionskommitt~: Stina Borr
man Karin Larsson, Gösta Levin 1957, 
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Börje Sjöstrand 1958-1960:10, Börje Sjöstrand och 
Folke Nilsson fr o m 1960:11, 
Börje Sjöstrand 1961, 
Folke Nilsson Börje Sjöstrand Barbro Nilsson och 
Kerstin Garme-Hellsten (redaktion) 1962-1978 

Tryckeri K.~. Appelbergs boktryckeri Uppsala 1908-
1910 1918 1921-1925, 
Wretmans boktryckeri Uppsala 1911-1914 1926:19-1956, 
Sala-postens tryckeri Sala 1915-1916, 
Almqvist & Wiksells boktryckeri-A.-B. Uppsala 1917-
1920, . 
Fyris-tryck Uppsala 1957-1978 

Periodicitet 8 nr/årg. (febr. mars april maj och sept. 
okt. nov. dec.) 1908-1912, 
veckcupplaga a 16 nr/årg. och månadsupplaga å 8 nr/årg. 
1913-1914, 

1918-1927, 
1958-1959, 

1962-1970, 

52 nr/årg. 1915-1917, 36 nr/årg. 
32 nr/årg. 1928 -1957, 20 nr/årg. 
19 nr/årg. 1960~1961, 20 nr/årg. 
12 nr/årg ( 1nr/mån.) 1971-1972, 
10 nr/årg. 1973, 9 nr/årg. 1974, 7 nr/årg. 1975, 
6 nr/årg. 1976-1978 

Pris 90 öre/årg. lösnummer 15 öre 

Distributionssätt Prenumeration på posten eller di
rek t från tidninge.ns expe di tio n 9 
fr o m 1957 även genom skolan 

Format 8:o 

sidantal Löpande paginering alla årgångar utom 1931 
och 1971, 
16.s./nr 1908-1912, 8 s./nr 1913-1956, 
10 s./nr 1957, ca LO s./nr 1958, ca 27 s./nr 1959~1960, 
ca 22 s~/nr 1961~1970, 31 s./nr 1971-1974, 
31-47 s./nr 1875-1978 

Utförande Nystavning, 2-spaltig ibland hela text
sidor 

Illustrationer Rikt illustrerad i svartvitt, ensta
ka julnummer med flerfärgstryck, omslag i flerfärgs
tryck fr o m 1957, vinjett 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + 

Annansee + 

Målsättning/inriktning + 1908 
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Innehåll Berättelser, faktabetonade artiklar, sagor, 
dikter, sånger, serier, problemavdelning 

Anmärkning +C, +G, +L 
Vinjett bil.31 (Sveriges vår) . 
Omslagsbild bil.36 (Vår problemtidning) 
Specialnummer: julnummer, midsommarnum-

mer, bilagor (Från äventyrens 
och hjältarnas värld, pro
blemtidning, söndagsskola
bilaga) 

Sveriges ungdom // : organ för den kyrkliga ungdoms
verksamheten.- Provnummer, årg. 1 (1904)-51 (1951). -
[Söderhamn], 1903. 

Förlag/utgivare o 1903-1918, 
Svenska kyrkans diakonistyrelse stockhalm 1919-, 
Diakonistyreisens bokförlag tidningsavd. Stockholm 
1923-

Redaktör D. Granqvist 1904-1906, 
Erland Björk 1907-1911, Claes Törner 1912-1914:18, 
Harald Axelsson och Olle Nystedt 1914:19 - 1917:10, 
Olle Nystedt 1917:11-12, 
Olle Nystedt och A. Lutteman 1917:13/14 - 1917:24, 
Olle Nystedt 1918:1-22, 
Olle Nystedt och B. Jonzon 1918:23/24- 1920, o 1921, 
B. Jonzon Gustav Kylberg Hilmer Wentz Anne-Marie 
Törnqvist 1922-1928, 
John Nilsson 1929-1938, Dag Tallin 1939-1941:1, 
Gösta Andersson 1941:2-1943:10, 
K.B. bster 1943:11-1947, Tage Bentzer 1948-1951 

Tr~ckeri söderhamns litografiska aktiebolag 1903-1904:12, 
söderhamns nya tryckeri-aktiebolag 1905:13-20, 
söderhamns tidnings tryckeri 1905:21, 
söderhamns nya tryckeri-aktiebolag 1905:22-24-1906, 
~retmans boktryckeri Uppsala 1907-1908, 
Tryckeri-aktiebolaget Ferm stockhalm 1909-1912:19, 
P. Palmqvists aktiebolag stockhalm 1912:20-1913, 
Tryckeriaktiebolaget Fylgia stockhalm 1914-1951 

Periodicitet 2 nr/mån. (24 nr/årg.) 

Pris 1:-/årg., större rekvisitioner rabatteras 

Distributionssätt Enstaka ex per post, större rekvi
sitioner fr~n redaktionen i Söderala 1~04, 
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för Stockholmsprenumeranter: Björklunds bokhandel 
Malmskillnadsgatan 46, prenumerationslistor från 
Diakonistyreisens byrå 1922, om pris och till
vägagängssätt vid prenumeration, läs: 1930 s.379, 
prenumer~tion från Amerika mottas redan 1922 

Format B:o 1903-1922, folio 1923-51 

sidantal Löpande paginering t o m 1945, 
16 s./nr 

Utförande Gammalstavning 1903-1907 nystavning 1908-, 
2-spaltig, de flesta årgångar har innehållsförteck
ning 

Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
även fotografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + (sporadiskt) 

Annonser + 

Målsättning/inriktning - "Anmälan" 

Innehåll Berättelser, uppsatser (faktainriktade), 
bibelstudium, meddelanden, problemavdelning (spora
diskt) 

Anmärkning +C, +G, +L 
Vinjett bil.30 
~p~cialn~m~e~: julnummer, konfirmations
nu~mer, midsommarnummer, nyårsnummer, 
päsknummer, sommarmötesnummer, diakoni
nummer, missionsnummer, diverse bilagor, 
Gustav II Adolf-nummer, Linn~-nummer 

Sveriges vår 
se 
r~ aj 

Sveriges vår 
Se 
Snögubben 

Sveriges vår 
Se 
Vinter 
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Sveriges vår m~d Vår problemtidning 
Se 
Sverges vår 

Unga tankar // : organ för Godtemplarnas ungdomsförbund. -
Nr 1, årg. 1 (1906)-57 (1962). - stockhalm , 1905-1962. 

Ersättes av Unga tankar, årg. 1 (1963)- • - Var. un
dertitlar 

Unga tankar // : organ för Sveriges Godtemplares ung
domsförbund och Sveriges studerande ungdoms helnykter
hetsförbund. - Årg. 1 (1963)-1970:3. -
Köping, 1963-1970:3. 

Ersätter Unga tankar, 1906-1962. - Uppgått i Accent
Unga tankar. - Enstaka nummer med var. fortsättning 
på titeln 

Undertitel ~n~a_t~n~a~ l9Q6~126~: Tidning för Sveri
ges Godtemplar ungdom 1906, 
tidning för Sveriges Godtemplarungdom och svensk ung
domsrörelse 1907-1909. 

Färla ut ivare Godtemplarnas ungdomsförbund stock
halm 1905 utg.) 

Redaktör Hbel Franke 1905-1907, 
Erik Lundström 1908-1910:16, 
Wenzel Olsson-Björkhagen 1910:17/18 - 19LO, 
Axel Sällqvist 1921, John Sand~n 1922-1924, 
Axel C.F. Fjellander 1925-1929:9, 
Gösta Elfving 1929:10 - 1935:9, 
Ivdr Sundvik 1935:10 - 1942:8, 
Lars Fagerström 1942:9 - 1944:9, 
Jästa Jonson 1944:10 - 1947, Gunilla Borgström 1948, 
Lennart Engman 1949-1953:9, 
Carl-Axel Valen 1953:10-1954 1 
Sven Elmgren 1955, Evert Sverkman 1956-1757:21, 
Lars Spjut 1958:22-1959j 
Kjell Yngve Nordberg 1960-1962, 
Göran Magnusson 1963-1967, Mats Persson 1968, 
Ali Jerremalm 1969, o 1970 

Tryckeri Gustaf Lindströms boktryckeri stockhalm 
1905-1907:2, 
Oskar Eklunds boktryckeri stockhalm 1908:3-1910, 
Götatryckeriet Lidköping 1911-1951, 
Civiltryckeriet Köping 1952-1962:2, 
R.,J. ~)tatlander stockhalm 1962:9-1'770:3 
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Periodicitet 1 nr/mån. 1905-1909 1911 1923-1957, 
2 nr/mån. 1910 1958-1962, 
~~ nr/~rg. 1963-1964 

Pris 1:75/årg. lösnummer 15 öre 

Distributionssätt Prenumeration per post 1905, 
o 1906-1970:3 

Format Folio 
4:o 1939-1957 
8:o 1958-1962 

1905-1938 1966-1970:3, 
1962:9 1963-1965, 

Sidantal 8 10 12 16 s./nr och mestadels löpande 
paginering 1905-1938, 
12 15 19 21 26 31 s./nr ej löpande pagine
ring 1939-1970:3 

Utförande Gammalstavning 1905-1907 nystävning 1907-, 
3-spaltig 1905-1917 2-spaltig 1918-1970:3, 
innehållsförteckning 

Illustrationer Vinjett illustrerad i svartvitt, 
även fotografier 

Redaktionsspal~ + 

Läsarspalt + 

Annonser + 

~·lålsä t tnin_g/inr i k tning + "An m ä l an" 

Innehåll Dikter berättelser, reportage, meddelanden, 
fungerar som kontaktorgan, presentationer, referat, 
recensioner (teater, film, litteratur), problemavdelning 

Anmärkning +C, +G, +L 
Vinjett bil.32 
fn~t~k~ ~u~m~r_m~d_v~rie~a~ fo~t~ält~i~g 
,P_å_tl_t~l~: 
Unga tankar-Reformatorn 1954:5 1955:3, 
Unga tankar-Reformatorn-~riel 1956:5 
Rr2v~u~m~r: Unga tankar ihopslagen med 
Reformatorn 1956:11, 
Unga tankar ihopslagen med Polstjärnan 
1962:9 
Specialnummer: julnummer, midsommarnum
mer,-kongressnummer, sommarnummer samt
liga med oregelbunden utgivning 



De ungas tidning // / utg.oaf Svenska fosterlandsstiftel
sens förlagsexpedition. - Arg. 1 (1900)-58 (1957). -
Stockholm, 1900-1957. 

Ersätter Barnens tidning, årg. 1 (1868)- • -
Fortsättes efter sammanslagning med Missionstidningen 
Budbäraren under titeln EFS-budbäraren 

EFS-budbäraren // : missions -och ungdomstidning / 
utg.: Centralstyrelsen för De ungas förbund. -
Årg. 59 (1958)-78:3 (1977). - Stockholm, 1958-1977 

Fortsätter De ungas tidning 

Förlag/utgivare Svenska fosterlandsstiftelsens för
lagsexpedition stockhalm 1900-1921, 
Centralstyrelsen för De ungas förbund 1922-1932, 
Centralstyrelsen för De ungas förbund för kristligt 
samarbete 1933-1957, 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1958-1977 
Evangeliska fosterlamdsstiftelsens bokförlag 1923-1977:3 

Redaktör Efr. Rang och S.Storckenfeldt 1900-1901, 
Efr. Rang och K.J. Ahlberg 1902-1922:4, 
Efr. Rang och E. Levander 1922:5-1924, 
Efr. Rang och Knut Lndgren 1925-1929, 
Efr. Rang och J.Hagner 1930-1933, J. Hagner 1935-1938, 
Per Stjärns 1939-1945:11, Lennart Linder 1945:12-1957, 
Torsten Nilsson Harald Ivarsson Lennart Linder 1958-
1963, 
Lennart Linder och Harald Ivarsson 1964-1975, 
Harald Ivarsson Ulla-Stina och Göran Rask 1976, 
Torsten Nilsson Harald Ivarsson Ulla-Stina Rask och 
Einar Engström 1977 

Tryckeri Centraltryckeriet stockhalm 1900-1902, 
A.-B. Nordiska boktryckeriet stockhalm 1903-1916 
1922:3 1926:20, 
Nordiska bokindustri A.-B. Stockholm 1917-1922:2, 
Åhl~n & Åkerlunds boktryckeri stockhalm 1926:21-1932, 
Gustav Lindströms boktryckeri Stockholm 1933-1947, 
Evangeliipress Örebro 1948-1951, 
!duns tr., Esselte stockhalm 1952-1956, 
Tr.-AB. Federativ stockhalm 1957-1969, 
Svsnska tryckericentralen ~B stockhalm 1969-1977 

Periodicitet 2 nr/mån. (24 nr/år) 1900-1957, 
1 nr;vecka (52 nr/år) 1958-1977 

P . 0 /0 r1s L:- arg. större rekvisitioner rabatteras 

Distributionssätt Postprenumeration eller direkt frctn 
tidningsexpeditionen eller förlaget. Sändes även 
utomlands 

Formöt B:o 1900-1945 folio 1946-1977 
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Sidantal 8 eller 16 s./nr 1900-1945, 
15-20 s./nr 1946-1977 

Utförande Gammalstavning 1900-1911, nystavning 1912, 
2-spaltig 1900-1945, 3-spaltig 1946-1957, 
4-spaltig 1958-197~ innehållsförtecknning 

Illustrationer Vinjett, rikt illustrerad i svart
vitt med enstaka specialnummer i flerfärgstryck (jul
nummer) 

Redaktionsspalt + 

Läsarspalt + 

Annonser + 

Mälsättning/inriktning + 

Innehåll Berättelser, livsbilder, uppsatser, poesi, 
reportage 

Anmärkning +C,+G, +L 
Vinjett bil.33 
[r_o_m_1~71:~3 ändrar tidningen inriktning 
och övergår till veckotidning för Evange
liska fosterlandsstiftelsen 
2_p!2_ci:_alnum!!!e.E_: julnummer "Julottan" - ärg. 
40 (1939)-56 (1955) utg. som självständig 
tidning, 
adventnummer, påsknummer, konfirmations
nummer ("Konfirmationsminne" "Helig vår"), 
pingstnummer, midsommarnummer, konferens
nummer, nummer tillägnat Sveriges försvar, 
div. bilagor 

De ungas värld // : ill~strerad månadsskrift för bild
ningss~kande ungdom. - Arg. 1 (1902)-5 (192L1). - [S.l.], 
1902 (Orebro : Orsbro nya tryckeri-aktiebolag) 

Oregelbunden 

Färlagjutgivare Joh. Lindholm (utg.) 

Redaktör o 

Tryckeri Örebro nya tryckeri-aktiebolag Ursbro 
1902-1904, 
Karlskoga baktryckeri 1923~1924 

Periodicitet 1 nr/män. 1902-1904, 6 nr/ärg. 1923-19L4 
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Pris 1 :20/årg. -
Distributionssätt Erhålles på alla rikets postanstal 
ter; sändes även till övriga nordiska länder och 
Amerika 

Format 8:o 

sidantal 16 s. löpande paginering 

Utförande Gammalstavning 1902-1904, nystavning 1923-, 
2-spaltig, innehållsförteckning 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + 

Annonser + 

Målsättning/inriktning + 1924 

Innehåll Berättelser, levnadsteckningar, rese
skildringar, ungdomskultur, dikter 

Anmärkning +C, oG, +L 
Årg. 1 (1902)-3 (1904) 
årg. 4 (1923)-5 (1924) 

Ungdom // : tidning f~r Sveriges templarungdom. -
1908-1909. - [Stockholm], 1908-1909. 

F'ärlag/utgivar.e o 

nedaktör Carl Schelin Carl Ekman ~ugust Ljunggren 

Tryckeri Tryckeriaktiebolaget Svea stockhalm 

Periodicitet 1 nr/mån. 

Pris l~snummer 10 ~re 

Distributionssätt o 

Format Folio 

sidantal 12 s./nr 

Utförande Nystavning, 3-spaltig 
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Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
åv.en fotografier 

Redaktionsspalt + 

Läsarspalt + 

.l\nnonser + 

Målsättning/inriktning + 11 .t\nmälan" 

Innehåll Artiklar, krönika, litteraturanmälan 

Anmärkning_ +C, oG, +L 

Ungdornens egen tidning//.- Ärg. 1 (1S105)-7 (1911).
[Stockholm], 1')05-1911. 

Vissa nummer med undertitel: Organ för svenska bap
tisternas ungdomsförbund 

Förlag/utgiv~re A.V. Hellström (utgo) 

Redaktör A.V. Hellström 1905, 
K.A. Moddn och E.V. Hellström 1906-1907:49, 
K.A. Moddn 1907:50-1911 

Tryckeri K.W. Appelbergs boktryckeri Uppsala 1905, 
Ernst Westerberg stockhalm 1905:29-52, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia Stockholm 1906-1911 

Periodicitet 1 nr/vecka 

Pris 1:10/årg. 

Distributionssätt Rekvireras per post eller direkt 
från tidningens expedition 

Format B:o 1~05, 4:o 1905:9-1911 

sidantal 8 s. löpande paginering 1905, 
7 s. ej löpande paginering 1906-1911 

Utförande Gammalstavning 1905-1906, 
2-spaltig t o m 1905:8, 3-spaltig 
2 eller 3-spaltig 1906-1911 

nystavning 
1905:9-52, 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier, vinjett 

Redaktionsspa~t + 
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Läsarspalt + 

~\nnonser + 

Mälsättning/inriktning + 

Innehäll Berättelser, faktabetamade artiklar, med
delanden, följetån9, sånger, dikter, "hemläsning"' 
(=bibelanvisningar) 

Anmärkning +C, oG, +L 

Ungdomens julkalender Linnea 
Se 
Linnea 

Ungdomens vec~opost // : religiös ungdoms -och famil
jetidning. - ilrg. 1 (1905)-56 (1962). -
Gefle, 1905-1962. 
Va~ undertitlar. - Uppgått i Veckoposten, ärg. 1 (1868)-

Undertitlar Organ för svenska Baptisternas ung
domsförbund 1917:27- 1921, 
o 1922-1944, 
Svenska baptistsamfundets ungdom 1945-1948:24, 
organ för Sveriges baptistungdom 1948:25 - 1957:29, 
med tonvikt på tonår 1958:30-1962 

Förlag/utqivare John ~ahlborg 1905-1920 

Redaktör John ~ahlborg 1905-1913:40, 
John Wahlborg & Gustav Landin 1913:41-52 
Gustav Landin 1914-1921:5, 
Gustav Landin och Karl Jäder 1921:6-52, 
Gustav Landin Karl Jäder P.Gunnar Westin 1922-1926, 
Gunnar Westin Karl Jäder 1927-1931, 
Karl Jäder Edvin Ryde 1932-1934:41, 
Edvin Ryde 1934:42, 
Teodor Swedberg Nils Netz 1934:43-1938:4, 
Teodor Swedberg 1938:5-1939, Edvin Ryde 1940-1945, 
Sven Ericsson 1945-1948, Knut Lgerstedt 1949-1952, 
Sture Johansson 1953-1955, 
Sture Johansson Ingvar Laxvik 1956-1958:29, 
Henry Söderberg Lars-Olov Hedfors Olov Lindström 
1958:30-1961, 
Georg Johansson Lars-olov Hedfors 1962 
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Tryckeri Gefle Dagbl. tr. 1905, 
Gefle lit. A.B. 1906, 
Sv. skalm. A.-B. Gefle 1907- 1914:114, 
Ulriceh. tidn. A.-B:s tr. 1914:15-1921, 
Ernst Westerbergs boktryckeri-A.-8. Stockholm 1922, 
sv. Morgonbladets tr. stockhalm 1924-1937, 
Klarabergstryckeriet stockhalm 1939-1958, 
Tryckcentralen stockhalm 1959, 
Svenska tryckcentralen 1960-1962 

Periodicitet 2 nr/män. 
26 nr/ärg. 1940-1944, 

1905, 1 nr/vecka 1906-1939, 
40 nr/år 1945-1962 

Pris 20 öre i frimärken för 4 nummer 1905, 
~årg. 1906 

Distributionssätt Prenumeration genom församlings
föreståndare ungdomsföreningens ordförande eller 
direkt från tidningens expedition 1905-1908, 
postprenumeration fr o m 1909, 
de@ som skaffar tio nya prenumeranter får egen pre
numeration gratis 1930, 
utgivarkarsband 1918, spridning av tidningen genom 
dem, som redan är prenumeranter 

Format Folio 

Sidantal Mestadels löpande paginering/ärg., 
sidantalet växlar mellan 4 8 16 s./nr, 
12 20 14 s. är vånligt :i specialnumren . 

Utförande Gammalstavning 
3-spaltig 1905-1921:9 
innehållsförteckning (de 
1962 

1905-1906, nystavning 1907-, 
4-spaltig 1921:10-1962, 
viktigaste artiklarna) 1947-

Illustrationer Sparsamt illustrerad i svartvitt, 
även fotografier, vi~jett 

Redaktionsspalt + 

Läsarsgal t + 

1innonse r + 

Målsättning/inriktning + 

Innehåll Berättelser, betraktelser, meddelanden, dikter, 
faktabetonade ·artiklar, följetånger, uppsatser, "bil
der ur livet". reportage, "hem och husrH'ill", bygöebrev, 
resebrev, sånger, gävoredovisningar, recensioner, 
11 le dare", j u nior s i da, s ö n d ag.c~sko1es i da, p rob lem av de l n l ng 
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Anmärkning +C, +G, +L 
vinjett bil.34 
~pQclaln~m~e~: julnummer NJultoner", 
"Fäs tnumme r", s o mm ar nummer "~1o t l j u
set", juniorlägernummer, konferens
nummer, temanummer (heliga städer), 
boknummer 
liilagoE: litteratur, berättelse -och 
annonsbilaga, dialogbilaga för junio
rer, musikbilagor,"Juniorposten" (1Si36-
1937) 
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Ungdomens vän//.- Årg. 1 (1901)-2 (1SI02). -
(S.l.J, 1Si01 (Helsingborg : Helsingborgs typagrfiska an-
stalt). · 

.vissa nummer med undertitel: tidning för Sveriges krist
na ungdom 

Förlag/utgivare o 

Redaktör Anders Grönblad 1901-1902 

Tryckeri Helsingborgs typagrfiska anstalt, Hesling
borg 1901-1902, 
Helsingborgspostens boktryckeri och Tidningsaktiebo
laget Skåne-Halland Helsingborg 1902 

Periodicitet 1 rn/mån. 

Pris 1:-/år lösnummer 10 öre 

Distributionssätt Prenumeration 

Format 4:o 

Sidantal 11 s./nr 

Utförande Gammalst~vnihg, 2-spaltig 

Illustrationer o 

Redaktionsspalt + 

L~sarspalt + 

1\nnonser + 

f•låls ä t t n i n g/i nr i k t n i ng + ".O.nmäl an" 

Innehåll ~rtiklar, dikte~ problemavdelning 

t\nmärkning +C, oG, +L 
JF l a .9. a_ 

Ungdomsbladet // : organ för Kristliga ungdomsförbundet 
i Sydsverige. - Årg. 1 (1906)- • - [l<arlshamnJ, 1~06-. 

Förlag/utgivare o 1906-1967, 
KUM-förlaget Strandhem 1968-

Redaktör ~xel B. Svensson (s. Thor~n] 1906-1919, 
[J. Erlansson] 1920-19L9, Edv. Johansson 1930-1954, 
Harald Nilsson 1955-1972, Johan Stark 1973, 
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Ingmar Andersson 1974-

Tryckeri E.G. Johansson boktryckeri Karlshamn 
1906-1931, 
Nya tryckeriet Hässleholm 1932-

Periodicitet 12 nr/ärg. 1906, 18 nr/ärg. 1907-1910, 
24 nr/ärg. 1911-

Pris 1:10/årg. 

Distributionssätt Erhålles per post eller dirkat 
från redaktionen 

Format 8:o 

Sidantal Löpande paginering, 
8 s./nr 1906-1907, 18 s./nr 1908-1946, 
16 s./nr 1957-

UDfÖrande Gammalstavning 1906-1913 
2-spaltig, innehållsförteckning 

nystavning 1914, 

Illustrationer Enstaka fotografier i svartvitt 

Redaktionsspalt o 

Läsarspal~ + (oregelbundet) 

Annonser o 

Målsättning/inriktning + 

Innehåll Ledande artiklar, föredrag, berättelser, 
verser, "från verksamhetsfältet", brev, korta an
föranden 

.L\nmärkning +C, +G, +L 
Specialnummer: julnummer 
~ilag~- - - -

Ungdomsposten //. - Årg. 3 (1908)-4 (1909). -
S.l. , 1908 (Nyköping : Söd. Nyh. tryckeri). 
Fortsätter Praktiska skolan, årg. 1 (1906)-

Förlag/utg!vare o 

Redaktör O. Johansson 

Tryckeri Söd. Nyh. tryckeri Nyköping 

62 



Periodicitet 2 nr/mån. 

Pris 1:60 lösnummer 10 öre, 
erhålles till rabatterat pris direkt från redaktio
nen 

Distributionssätt Prenumeration i boklådor, tidnings 
-och cigarraffärer, rekvireras direkt från redaktionen, 
sändes även utomlands 

Format Folio 

sidantal 16 s. löpande paginering 

Utförande Gammalstavning, 3-spaltig 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt, även foto
grafier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt + 

Annonser + 

Målsättning/inriktni~ + 

Innehåll Berättelser~ dikter, reportage, praktiska 
tips, livsbilder, problemavdelning 

Anmärkning +C, oG, +L 

Ungdomstidningen // : kristligt månadsblad för ungdo
men. - Provnumrner, årg, 1 (1902)-7 (1908). -
[s.l.], 1901 (Borås : AB Borås tidnings tryckeri). 

Vissa nummer med undertitel: illustrerad kristlig 
månadsskrift för ungdom 

Förlag/utgivare August Berg (utg.) 

Redaktör o 1902-1904, 
August Berg och K •. a.. Jansson 1905, 
August Berg 1906-1908 

Tryckeri AB Borås tidnings tryckeri Borås 1902-1904, 
Tidn.-A.B. Västmanlands tryckeri Köping 1905-1908 

Periodicitet 1 nr/män. 

Pris 75 öre/ärg. 
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Distributionssätt Postprenumeration eller erhålles 
från redaktionen till reducerat pris 

Format 4:o 

sidantal 8 12 eller 16 s./nr 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig 

Illustrationer Vinjett, svartvita forografier, 
1902 endast av medarbetare 

Redaktionsspalt + (1906-1908) 

Läsarspalt o 

Annonser + 

Målsättning/inriktning+ (1901) 

Innehåll Dikter, berättelser, artiklar, meddelanden, 
notiser, litteraturanmälningar 

Anmärkning +C, oG, +L 
~p~cia!n~m~e~: julnummer 

Ungdomsvännen - Friska vindar 
Se 
Friska vindar 

Uppåt! // : organ för den kristliga gymnasiströrelsen. -
Arg. 1 (1904/1905)-23- (1926). -[Lund], 1904-1926. 

Ersättes av Gymnasisten. - Var. undertitlar 

Gymnasisten.// : coelum et solem, non inferiosa sequor 
(Rudbeckius) / utg. av Sveriges kristliga gymnasiströ
relse.- Årg. 1 (1927)- 1969.- [Lund], 1927-1969. 

Ersätter Uppåt~. - Efter sammanslagning med Gymnasist
bladet uppgått i Gymnasistbladet - Gymnasisten. -
Var. undertit lar 

Undertitlar Organ för den kristliga gymnasist -och 
seminariströrelsen 1912-1913, 
o 1919-1926, 
Sveriges gymnasister för Kristus 1936-1951:7, 
Medlemsblad för Sveriges kristligd gymnasiströrelse 
1951:6-8 - 1969 

Förlag~utgivare Carl Axel Hallström 
David strand 1904/1905, 
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Oscar Mannstr~m C.A. Hallstr~m K.B. Westman 1905/1906, 
Kristliga studentf~rbunden i Uppsala, Lund och stock
halm 1906/1907-1908/1909, 
Sveriges kristliga studentr~relse 1909/1910-1926, 
Sveriges kristliga gymnasistr~relse 1927-1969 

Redakt~r C.A. Hallstram Knut B. Westman 1904/1905-
1905-1906, 
C.A. Hallstram Oscar Mannstr~m Johannes Sandegren 
1906/1907, 
C.A. Hallstr~m Sigfrid Alm Oscar Mannstr~m Siri 
Jonsson 1907/1908, 
Oscar Mannstram 1908/1909-1909/1910, 
Carl ~xel Hallstram 1911/1912-1912/1913, 
Elof Åkesson 1913/1914-1915/1916, 
Hugo Ros~n K.J. Ewertz 1916/1917-1918, 
Elis Malmstram 1919-1920, 
Arnold Werner 1921-1923:5, Åke Hedin 1923:6, 
Harry Johansson 1926:6/7-1929:1, 
Evert Palmer 1929:2-1930, Åke Str~m 1930-1933:5, 
Ingmar Str~m 1933:6/7-1936:1, 
Herman Schlyter 1936:2-1938, 
stig Hellsten 1939-1942, Ragnar Höistad 1943, 
Per-Arne Dahlin 1944-1946:5, Gunnar Elde 1946:6, 
Birgitta Stendahl 1948:5, Lars Thunberg 1950:8, 
Rune Pär Olofsson 1951-1952, Harry Lebhammar 1953:1-5, 
Hans o. Stern 1953:6-10, Anita Diehl 1955:10 -1956, 
Ulf Söderlind G~ran Forkman Daniel Sand~n 1957, 
Birgitta Esselius 1958-1959:8, 
Jan E. Carlqvist 1959:9-1961:5, 
Bengt Kj~llerstr~m 1961:6-1962:2, 
Bengt Ingvarsean 1962:3-1963:3, 
Staffan Bråliden 1963:4-8, Gudmund Danielsson 1965, 
Anders Ekenberg 1966, Anna-Stina Brosch~ 1967, 
Martin Lind Per Frostin Bengt Ståhl 1Y68:2-5, 
Karl Johan Evander Tommy Olofsson äv. 1968:3-5, 
Martin Lind 1968:6-1969:4 

Tr1ckeri skånetryckeriet Malm~ 1904/1905 1906/1907 
190771908' 
Victor Petterssons A.-B. tryckeri stockhalm 1~05/1906, 
Malmbergs tryckeriaktiebolag Malm~ 1907/1908, 
Tryckeri-aktiebolaget Ferm stockhalm 1908/1909, 
Nils Malmbergs tryckeri-A.-8. Malm~ 1909/1910, 
Klich~-& trcykeri A.-B. S.T.B. Malm~ 1910/1911, 
Ax. Malmgrens boktr. Link~ping 1910/1911, 
A.-B. 8stg~ta earrespondentens boktryckeri Link~ping 
1911/1912, 
Josef Bergendahls boktryckeri C~teborg 1914/1915, 
Håkan Ohlscwns boktryckeri Lund 1916/1~!17, 
Berlingska boktryckeriet Lund 1918 1961, 
Appelbergs boktryckeri Uopsala 1919 1944, 
A.-8. Skånska Centraltryckeriet Lund 1927, 
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Wretmans boktryckeri A.-B. Uppsala 1039, 
Andr~n & Holms boktryckeri Stockholm 1946, 
Merkantiltryckeriet Uppsala 1948, 
Tierps tryckeri A.-B. Tierp 1952 1965, 
A-offset Uppsala 1957, Jabe offset Lund 1968-19~9 

Periodicitet 1 nr/mån. 1904/1905- 1906/1907, 
9 nr/årg. 1907/1908-1911-/1912, 
16 nr/årg. 1912/1913-1914/1915, 
8 nr/årg. 1915/1916 A -och B upplaga (=tilläggsnummer, 
8 nr/årg. 1917, · 
22 nr/årg. A-uppl. 20 nr/årg. 8-uppl. 1918, 
18 nr/årg. 1918-1920, 10 nr/årg. 1921-1926, 
10 nr/årg. 1927-1947, 5 nr/årg. 1948, 
10 nr/årg. 1949-1951, 12 nr/årg. 1952-1960, 
8 nr/årg. 1961-1966, 5 nr/årg. 1967, 
8 nr/årg. 1968, 4 nr/årg. 1969 

Pris större rekvisitioner rabatteras 
50 öre/årg. + 30 öre porto, som bortfaller vid större 
rekvisitioner 

Distributionssätt Erhålles i varje bokhandel, 
distribuent: Gleerupska univ.-bokhandeln i Lund (Hj. 
Möller) 1904/1905, 
per post samt i"Fritzes k. hofbokhandel" 1905/1S106-1926, 
medlemsprenumeration genom förbunden 1927-1953, 
rekvireras från lokalförbunden eller direkt från tid
ningens expedition 1954-1961, 
prenumerationsavgift kan sättas in på postgiro 1962-
1969 

Format B:o 1904/1905-1921 
4:o 192~~-1965 

1966-1969, 

Sidantal 
16 s./nr 
8 s./nr 

l 32 s.;nr 
6 s./nr 
11 s./nr 
23 s./nr 

Löpande paginering 1905/1906-1951, 
1904/1905 1927-1951, 

1905/1906-1916/1917, 
1920-1926, 6 s./nr 1952, 7 s./nr 

1954:1-2, 
1954:3-1959 1966-1969, 
1960-1961, 19 s./nr 1962-1965, 

1953, 

Utförande Gammalstavning 1904/1905-1905/1906, 
hela textsidor 1904/1905-1921 2-spaltig 1922-1969, 
innehållsförteckning (o 1915/1916) 

Illustrationer Vinjett, svartvita fotografier 

Redaktionssnalt o 

Läsarspalt + oregelbundet 
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rinnanser + 

~1ålsä t tning/in~k t n i ng + 

Innehåll Artiklar bibelstudier, dikter, reseskild
ringar, mötesreportage, betraktelser, notiser, med
delanden 

Anmärkning +C, +G, +L 
Vinjett bil.35 
Specialnummer: julnummer, påsknummer, vår
nummE3r~ extränummer, jubileunsnummer 

Veckaposten 
Se 

fl. il a.9.0 .E. 

Ungdomens veckapost 

V er dandisten 
Se 
Verdandistens ungdomsblad 

Verdandistens ungdomsblad //. - Ärg. 1 (1907)-B (1914). -
[5.1.], 1907 (Stockholm : A.-8. Varias boktryckeri). 

Nr 1 även utg. som Vardandisten nr 58 

Förlag/utgivare o 

Redaktör o 

Trycke~i A.-B. Varias boktryckeri stockhalm 1907, 
A.-B. Fahlcrantz'boktryckeri Stockholm 1908-1913, 
Linkon Bloms boktryckeri A.-B. 3tockholm 1914 

Periodicitet 1L nr/årg. 

Pris o 1907-1910, 2 öre 1911, o 191201914 

~istributionssätt o 1907-1910, rekvireras från 
Verdandistens exaedition 1911-1914 

Format Folio 1907-1911 :1+5, B:o 1911:6-9- 1914 

Sidantal 4 s./nr ( 1st 8-sidigt nummer 191~) 

Utförande Nystavning, 3-spaltig 1907-1910 
2-spaltig 1911-1914 
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Illustrationer Vinjett, illustrerad i svartvitt, 
mestadels fotografier 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser o 

Målsättning/inriktning o 

Innehåll Berättelser, dikter tänkespråk, artiklar 

Anmärkning +C, +G, +L 
Verdadistens ungdomsblad är en utvidgning 
av "De ungas avdelning" i tidningen Var
dandisten 

Vinter//: en julbok för barn/ utg.: Redaktionen av 
Sveriges vår. - Årg. 1 (1908)-2 (1909). -
Uppsala, 1908-1909. 

Tilläggshäfte till Sveriges vår 

Förlag/utgivare Expeditionen av Sveriges vår (förl.), 
Redaktionen av Sveriges vår (utg.) 

Redaktör o 

Tryckeri K.~. Appelbergs boktryckeri Uppsala 

Periodicitet 1 nr/år 

Pris 30 öre, större rekvisitioner rabatteras 

Distributionssätt o 

Format 8:o 

Sidantal 61 s. 

Utförande ~ystavning, hela textsidor, i~nehålls
förteckning 

Illustrationer Illustrerad i svartvitt omslagsbil
der i flerfärgstryck 

Redaktionsspalt o 

Läsarspalt o 

Annonser + 
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Målsättning/inriktning o 

Innehåll Sagor, dikter, verklighetsbilder, sånger 

AnmärkniQg +C, oG, +L 

Vår problemtidning 
Se 
Svarges vår 

Vår ungdom// : tidning fä~ Sveriges epworthföreningar 
och ungdom i allmänhet. -Arg. 1 (1906)-20 (1925). -
[s.l.J, 1906 (Stockholm : Nya tryckeri-aktiebolaget). 

Vissa nummer med undertitel: organ för Metodistkyr
kans ungdom 

Förlag/utgivare o 

Redaktör o 1906-1910:2, 
Th. Arvidsson 1910:3-1912, o 1913-1925 

Tryckeri Nya tryckeri-aktiebolaget stockhalm 1906-
1914, 
södertörns tidnings ri.B. tryckeri södertälje 1915-
1920, 
Förlagstryckeriet Stockholm 1921, 
stockhalms bokindustri aktiebolag stockhorn '1922-1925 

Periodicitet 12 nr/ärg. 1906-1920, 
24 nr/årg. 1921-1925 

Pris 1:-

Distributionssätt Rekvireras direkt hos redaktionen 
eller per post, sändes även till Finland och Ame
rika 

Format B:o 1906-1920 4:o 1921-1925 

sidantal Löpande paginering 
8 s./nr 1906, 16 s./nr 1~07-1925 

Utförande Gammalstavning 1906 nystavning 1907-, 
3-spaltig 1906 2-spaltig 1907-1925 

Illustrationer Vinjett, sparsamt illustrerad i 
svartvitt 

Redaktionsspalt + (19L3:12-1925) 
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Läsarspalt + oregelbundet 

Annonser + 

Målsättning/inriktning + (1907) 

Innehåll Berättelser, betraktelser, tänkespråk, re
portage, meddelanden 

Anmärkning +C, +G, +L 
2p~claln~mme~: julnummer 

Vårbrodd// : tidskrift för unga män och kvinnor. -
Ärg. 1 (1904)-2 1905). -[S.l.], 1904 (Stockholm: Kungl. 
b ok trycker i e t). 

Förlag/utgivare Gerda von Sydow (utg.) 

Redaktör Gerda von Sydow 

Tryckeri Kungl. boktryckeriet stockhalm 

Periodicitet 1 nr/mån. 1905-1906:10, 
2 nr/mån. 1906:11-12 

Pris 5:-/år lösnummer 50 öre 

Distributionssätt Erhålles genom Aug. Rietz' bokhan
del i Stockholm och i boklådor i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland 

Format B:o 

sidantal 32 s./nr 
16 s./nr 1905 

löpande paginering 1904, 

Utförande Gammalstavning, 2-spaltig, innehålls
förteckning 

Illustrationer Vinjett, sparsamt illustrerad i svart
vitt, även fotografier 

Redaktionsspalt + 

Läsarspalt + 

Annonser + 

fv1å lsä t t n i ng/ in r i k t n i ng + "/~n m ä l an" 

Anmärkning +C, +G, +L 
Vinjett bil.37 
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Bamberger, Richard: JugendlektUre, Jugendschriften
kunde, Leseunterricht, Literaturerziehung. -
Wien: Jugend und Valk, 1965.- 848 s. 

Bramstång, Mats: 1800-talets julpublikationer surn litte
rärt forum. - Lund : Studentlitteratur, 1973. -
130 s. : ill. - (Press & Litteratur ; 3) 

Edström, Vivi: Presentation av projektet Barn -och ung
domslitteratur i Sverige 1-5 l Vivi Edström & Lars 
Furuland. - Uppsala : Univ., Litt.vet. inst., (1974]. -
(Projektet Ba~n -och.ungdomslitteratur i Sverige) 
(Litteratur och samhälle ; 1974:1) 

EgofF, Shiela A.: Children's pariadieals of the 
nineteenth century : a survey and bibliography. -
London : Libarary association, 1951. - 55 s. 

Elkan, Sophie: Också en debut. 
Ingår i: Ungdomsminnen af svenska författare l utg. 
af Sveriges författarförening, 1902, 
s. 53-69. 

Furuland, Lars: Barnlitteratur i Sverige : Läsning för 
barn och barnboksprogram l i urval av Lars Furuland, 
Örjan Lindberger, Mary -rvig. - stockhalm : Wahlström 
& 'r/idstrand, 1970.- 491 s. : ill. 

Furuland, Lars: Jultidningar : en sekelgammal tradition. 
Ingår i: Jultomten : ur skolbarnens jultidning, 1980, 
s. 44~41_~ 

Handbuch der Zeitungswissenschaft l hrsg. von ~alter 
Heide. - Leipzig : Hiersemann,1940-1943. -
2 Bde : ill. 

Hazard, Paul: Barnavännen : den första svenska barn
tidningen. 

Ingår i: Hazard, Paul: Böcker barn och vuxna, 1955, 
s. _ _24-41. 

Hild, Otto: Die Jugendzeitschrift in ihrer geschicht
TTCnen Entwicklung, erziehlichen Schädlichkeit und 
kUnstlerischen Unmöglichkeit : mit einer Kritik der 
gangbarsten gegenwärtigen Jugendzeitschriften / hrsg. 
vom Gothaer PrUfungsausschuss fUr Jugendschriften ••• -
Leipzig : E Wunderlich, 1965. - 87 s. 
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Klingberg 2 Göte: Barn -och ungdomsskrifter förr och 
nu. - (skolbiblioteket, 1968, nr 6, s. 219-222) 

Klingberg, Göte: Kronologisk bibliografi över barn -och 
ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591-1839. -
Stockholm, 1967. - 242 s. : ill. 

With an English summary 

Klingberg, Göte: sekelskiftets barnbokssyn och barn
biblioteket Saga. - Stockholm, 1966. - 121 s. -
(Pedagogiska skrifter ; 239) 

Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. - stockhalm 
Norstedt, 1916. - 237 s. 

Lyttenberger, Franz: deckablad Till Barns Nytta och 
Nöje av Samuel Hasselberg. -Uppsala : Univ., Litt.vet. 
inst., 1975. -75 s. 

Mott, Frank Luther: A history of American magazines. -
~York, 1930-1968. - 5 vol. : ill. 

Palme, Sven Ulric: Några anteckningar ur de svenska 
barntidningarnas historia. - stockhalm : Åhl~n & Åker
lund. 1963. - 31 s. : ill. 

Persson, Walter: Religiösa barntidningar. - (Skol
bibl~oteket, 1968, nr 6, ~· 136-137) 

Phaedrus // : an international journal of children's 
Literature research. -Vol 4, no 2, (1977)- • -
r~adison, N. J. : Farley Dickinson univ., 1977- • -
52 s. : ill. 

Specialnummer om barntidningar 

Shine, Norman: Danish youth periodicals. - (Phaedrus // 
: an international journal of children's pariadieals 
research ; vol 4, 1977, no 2, s.21-25) 

Svensson, Sonja: Children's pariadieals in Sweden. -
(Phaedrus // : an international journal of children's 
literature research ; vol. 4, 1977, no 2, s. 11-16) 

Svensson, Sonja: Folkets barns läsning och Folkskolans 
barntidnings förlag. -Uppsala : Univ., Litt,vet. inst., 
[197?] .. - 75 s. 

Arbetsmanuskript till avhandling 

Sven~ion,Sonja: Svenska tidskriftsartiklar om barn 
-och ungdomslitteratur. 

Ingår i: Edström Vivi: Presentation av projektet 
Barn -och ungdomslitteratur i Sverige 1-5 / Vivi 
Edström & Lars Furuland, 1974, s. 13-47. 

72 



Tornell,Brita' Linnea : tidning utgiven f~r barn av 
Onkel Adam 1861-1871 = Linnea : a magazine for 
children edited by Uncle Adam 1861-1871. - G~teborg 
: F~rlagshuset Gothia, 1982. - 188 s. : ill. -
(skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 
ISSN 0347-5387 ; 13) 

T~ijer-Nils~on,--Ying: S~ndagsskoltidningar i st~psle
v e n • - ( B a r n o c h k u l t u r , 1 9 7 2 , n r 6 , s • 1 8 8- 1 9 2) 

Winge, Mette: Dansk b~ rnalitteratur 1900-1945 : med 
särlig henblick på b~rneromanen. - K~benhavn : Gylden
dal, 1976. - 495 s. : ill., tab. 

Diss. K~benhavn : Univ. - ~ith an Snglish summary 

Zweigber~k, Eva von: Barnboken i Sverige 1759-1950. -
s t o c k h o l m : R ab e n & S j~ g r e n, ( 19 6 5 J. - 52 O s • : i 11. 

~ith an English summary 

~kland, Einar: Norske barneblad. 
Ingår i: Den norske barnslitteraturen gjennom 200 
år ; leseb~ker, barneblad, b~ker, tegnerserier / 
T o r d i s }!1' r j s a e t e r ••• , 1 9 8 1 , S • 8 6 -1 34 • 
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5,3 Vinjetter och omslagsbilder - innehållsförteckning 
(sidnummer inom parentes hänvisar till förteckningen) 

Barnens egen jultidning • . • • . • • • • • Bil. 3 ~s. 12l 
Barnens väl Il 4 Il 14 . . . . • • • • . • . • . . • • 
Blåklint 

Il 5 Il 15 • • . • • • • • . . • . • . • 
Brands månadshäfte Il 6 ( Il 16 ~ • • • • • . . • . • • • 
Brefdufvan Il 7 ( Il 17 • • • . • . • • . . . . • • • . 
EfS-budbäraren (De ungas tidning) Il 8 ( Il 54) • • • • . 
För vår ungdom • • • Il 9 ( Il 19) • . • • . . • • . . • 
Gymnasisten (Uppåt!). Il 10 ( Il 

63 ~ • • • • • • • • . • • 
Hem hem Il 1 1 ( Il 22 • • • • • • • . • • • . • . • . 
Julblad för barn Il 12 ~ Il 23~ • • • • • • . . • • . 
Julbocken Il 13 Il 24 • • • • • • • • • • • . . o . . . 
Julbocken och Nisse bock (Julbocken). Il 14 ( Il 24) • • • 
Julbocken ••• Il 15 ~ Il 

24) • • • • • • • • • . . • • . • 
Julatton (De ungas tidning) Il 16 Il 54) • • • . . • • • 
Julstrålar Il 17 ~ Il 

26) • • • • • • • . • . . • . . . • 
Kärlekens ord till de unga Il 18 Il 28) • • • • • • • • 
Lilla Sessan Il 19 ( Il 29) • • • • • • • • • . • • . • • 
Linnea 

Il 20 ( Il 30) • • .. . . • • . • • • • • • • • • • 
f"! aj • • • • • 

Il 21 ( Il 32~ " • • • • • • • • • • • • • 
Miniatyr Il 22 ~ Il 

32 • • • • • • • • • • o • • • • • • 
skogsstjärnan Il 23 Il 

37~ • • • • • • • • • • . • • • • 
Små krafter Il 24 ~ Il 

37 • • • • • • • • • • • . • • • • 
Snösparfveo • ~ • • ~ • • • ~ • Il 25 Il 41 ) (l o • • • • 
SnHhvit (Svenska.barnkalendern) " 26 ( Il ·4 7) • • • • • . 
Solstråle n " 27 ( Il 42) o • • • • • • • • • • • • • . • 
Svensk flick~idning Il 28 ( Il 46) • • • • • • • • • • • • 
Svenska barnkalendern Il 29 ( Il 47) • • . • • • • • . • • 
Sveriges ungdom Il 30 ( Il 50) • • • • . • • • • • • • 
Sveriges o Il 31 ~ Il 

48) var • • • . • • . • • . . • • 
Unga tankar Il 32 Il 52) • • • • • • . . . . . • . . • • 
De ungas tidning Il 33 

~ " 54 l . • • • • • • • • • • • • 
Ungdomens veckapost Il 34 " 58 • • • • • • • • • . • • 
Uppåt: Il 35 " 64 . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vår problemtidning (Sverges vår) • " 36 ~ :: 48 ~ . • • • • 
Vårbrodd Il 37 70· • • • • • • • • • • . • • • . • • 

Nedanstående bilagor har förminskats till A 4-format. 
Originalstorlek för 

Brands månadshäfte 34x24.6 cm 
Hem hem 32x23.7 cm 
Julbocken 32x23.5 cm 
Snösparfven 34x24 cm 
Unga tankar 35x23.5 cm 
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l 
UTGIVEN AV 

TRYCKNINGSKOMMITTEN, STOCKHOLM. 1907. 

SPARVARNA. 

~rans var en dag. vid dåligt humör, för 
~ att han icke fått gå med en kamrat 

och köpa karameller. Det är' obetydliga 
orsaker, som ibland kunna försätta små 
gossar i misshumör. Men hans äldre sys
ter sade: "Sätt dig nu i mitt knä och låt 
solen skina i dina blå ögon." 

Frans skrattade. Han kunde inte låta bli 
det, ty Karins småleende och hennes vänliga 
ord drevo bort molnet. Han satte sig i 
hennes knä, slog sina armar om hennes 
hals och kysste henne. "Berätta en hi
storia för mig, ifall du vill se solen skina", 
sade han, under det. at~ solen allaredan 
blirjade titta fram. 

Karin blickade ut genom fönstret och 
såg en flock sparvar, vilka hade satt sig 
i ett träd, som stod på gården, och nu till 
julen hade man häl]gt upp sädeskärvar i 
dess grenar, där fåglarna kunde skaffa sig 
litet till föda. "jag skall berätta en histo
ria om sparvarna", sade hon. 

"Det var en flock sparvar, alldeles lika 
denna, som en natt tagit plats i ett träd. 
Bland dem funnos både äldre och yngre; 
några gamla och visa, andra yngre, som 
endast sett våren och således ej varit med 
om en snöstorm. En af de smä sade: 
"Så mulet det lir, jag skulle inte alls bli 
förundrad, om vi finge åska till natten". 
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N:o l 
Prenumerationspris: 

Helt år 1 kr. 1907 
il 

Februari 

~ ~ ~ ~ Hoppets Här.·~ ~ ~ ~ 

Mina kära unga stridskamrater! 
Ja, så i:ilskar jag kalla er alla, som 

med glatt och hurtigt mod satt ert 
namn som underpant på »att med Guds r 
hjälp afhålla er från 
alla berusande äm- {F 

huvudet. Annas far, du vet, han hade 
druckit sådana drycker, när han föll af 
lasset och fördärvade sig. 

Ja, det var ju så ledsamt så. 
Nu få vi riktigt se, 

nen». Ledarinnan för Hoppets Här 
~ hur man gör rusdryc

ker och hur de göra 
skada. När kärleksfulla 

händer klädde er i 
vårt lilla gröna fält
tecken, känden I nog, 
hur hjärtat fylldes af 
glädje och stolthet. 

Därför hände det 
ock alt, när ((alle rå
kade grannens Nils, 
hette det strax: >>Ser 
du mitt gr.öna band! • 

• Ja. livarför har 
du det?• 

»]o, du,. vi aro 
många gossar och flic
kor, som under vår 
snälla tant Hilmas 
ledning ha bildat en 
här, Hoppels Här, 
som vill ta bort alla 
rusdrycker - du vet 
sådana, som gå åt =

==@J Fröken Math. Persson 
~ (Tant lllaWs) 

!(om med du! Du 
må tro vi ha roligt. 
Sjunga göra vi, så 
det höres lång väg, 
och roliga berättelser 
läsa vi, vi själva. 

Och så ha vi fått 
se, att spriten, som 
finns i rusdrycken, 
kan brinna. Den kal
las alkohol, låter det 
ej lustigt! Den brin
ner med stor blå 
låga, och så svider 
den på lungan och så 
kan man förvara döda 
ting i den också -
ja, det är så mycket, 
som jag ej nu hinner 
lala om och mycket 
mer få vi lära. !(om 

o 
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Socialistiska Ungdomsförbundets illustrerade tidning. 
A 8 Arh Trvekerl Sth1m T€J07 ... . . 

-

N:r 1 
Lösnummer 10 öre. Redaktör: 

-- HINKE BERGEGREN. 
Expedllion: ----

Januari Rörstran<l"l!atan 32, 3 tr. ö. g. Adress: Vanadisvägen 15. 
Tu!. Alhn. 85 84. Tel. R•ks. 102 25. 

-- ---~- -- ····-·· --· --- ----. ---· - ... 

Genem/en (till Svea): Lockar icke kriget dig längre? 
Bankdirektören: Här har d u guld, äkta guld! 
Biskopen: Vänd icke Jesus ryggen. 
Alla tre: Hör oss Svea ..... . 
Svea.: Dmn. som jag vfint.nr på, -- do kommn hfir. 

Lösnummer lO öre. 
1908 --

PrenumPrationep•i": 'l, år 1: nO. '1 
'!, år 1: 2•1, 1/, o\ r 0: llö. 1/ 1 l'tr O 55 Januari 

Poetan·odet inbernk11at. 

.. 
,; ~ . (t. l c l :: i;':.' . '· 
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N:r l. Bilaga till H B M M E T, Läsning för Ung och Gammal. 

Pel? Jilfe ~apfe"el'). (Se illustrationen.) 

DÄR, 'står vår nye herr kapten 'J'rots stormens brus och dän och brak Och bär det dock på grt~nd - vad mer. 
På sin kommtmdobrygga. . Sicall han sin kutter föra Han är ej den som ger. sig! 

Ej är }Jnn van att rädd och klen Och stå där stolt och stark och rak Om han i kikar'n bakvänt ser 
För vind och vågor rygga. Och säkert ratten röi·a. Blott världen s t ö r r e ter sig l 

Till .Tapan minst han fore käckt, Sjörövare och blixt och hav 
.Ta, bort till väTidens ända, Nog skulle hulda vara, 
Om blott hans proviant had' räckt -om lärar'n blott en fridag gav 
Han a l d r i g skolat vända. Och talen v oro klara l 

De båda konunga
<JI!ID barnen. <JmD 

flaga ay E. P. G, 
<Jo() 

DET V AR EN GÅNG EN 
konung och en drottning, 

vilka så gärna önskade sig 
ett barn, men de fingo ej något. 

En dag gick drottningen 
och promenerade i parken. 
Hon gick till sin älsklings· 
plats, en stilla, tyst grotta, 
som var belägen längst bort 
i pru·ken. Där porlade en klar 
källa, som mynnade ut i en 
liten djup sjö, vars stränder 
voro bekransade av vass. 
Drottningen satte sig på en 
sten i grottan. Hon var så 
sorgsen till mods och i det 
hon snyftade bittert, betäckte 
hon ansiktet med sina händer. 
Då ljöd plötsligt en mild 
stämma bakom henne: 

, Varför gråter ni, fru 
drottning? 

Förskräckt höjde drott· 
ningen på huvudet och varse· 
blev bredvid sig en hög 

· kvinnogestalt, som var iklädd 
en dyrbar dräkt. I hennes 
13köna ansikte strålade de goda 
och milda· ögonen ·och kring 
pannan bar hon en gyllene 
ring, vilken blixtrade av dyr· 
bara ädelstenar. Vänligt böjde 
hon sig ned till den gråtande 
och upprepade sin fråga. 



25 maj 1953 

Kristendomsundervisningen 

i Gymnasiet. 

Prrtr;rtn om krislen<lnmsllllller/lisninyen Jil't 
yumna.l'il'! hnr 1111 /laril pr) topelen IInder de 
sista r/ren pli ymntl a/l del nyo f'iirslaud Ii/l 
ff!flll!lllsieorrlniny, som framkom t.rJ:!t och 
serlrtn hnr s/ii/Is och hliitl.~ 1111 olika instan
ser. \'111/ Slllll siirski/1 intressl'/'111' 11ss i delta 
j';)rs/(llf iir helt nalurliyl krislcndomsunder
Pisninyen. 1/ess nuilsiillninrt och linwnlal . 
.\lun h11r f!ll kiinn ull mrlnyo rliskulemr r/es
su /l'rLiflll', 11/(1/1 111/ /lela /I(Jt/ /iirslayd euenl
lil!l'll inne/Iii r och rliir/iir skull hiir uiims (!/l 

1111Jtkel elementlir ii/lasikl i nnknutniny till 
i'll ll!ftltkntniiiNI skri/l 1111 Sten fiolu/e 11/ur 
skn/1 r/et yr/ mer/ krislefli/IIIIISUtlllerPisninl!
i'tl !IIi {f!JIII/11/Sie/ ;J /)f:\ f{. f.' '!;'j). 

il'ristenr/nmsiintnel j'ick i f!JIJ!J lirs kurs
Ji/lin ':! ll'ktionstintnwr i nrtr}e riny, sednn 
/iirlnrntle dl'l !U.'!7 en lilllllll' i hiiysln rinrt
l'fl. sumtidil!l snm r/1'/ liirlnrrulc sin knruk
liir 1111 l'.l'llflll'nsiimnc. :1 Il del inte ii r l'.l'll

tiii'IISiintlll' inni'/Jiir. n/1 di!! in/c f'iirckonuncr 
t~/llirtnloriskl /iir!tlir i e.runu·n. })!'f Pltf' t'll 

Bi l. l O 



HEM 
FRAM ÖFVER RÄLS OCH BÖLJA 

VÄGEN MOT HEMMET GÅR; 

VARMASTE BÖNER FÖLJA 

MIG, TILLS JAG HEMMET NÅR. 

BORT FRÅN FAKTUROR, KUNDER, 

SKOLA, FABRIK OCH MARK! 

liEM TILL FAMILJESTUNDER -

DET GÖR MIG ÅTER STARK. 

HEM FÖR ATT TOMTE SPELA, 

HÄGNANDE JULENS FRID; 

HEM FÖR ATT KÄRLEK DELA~ 

lieM DÅ I JULETID! 

FRAM ÖFVER TIDENS BÖLJA, 

VÄGEN MOT HeML'\ET GÅR; 

SK YDDANDE ÄNGLAR FÖLJA 

MIG, TlLLS JAG MÅLET NÅR. 

Pris 
50 öre 

Il. W. H. 

ÄLS KADE ~O"f\! 

JA G K 0/"\"'\E R DÅ M. E D . 
S 15TA TAG. E T 

DEN c.!:)--- Il 

Bil. 
11 
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ill 

~/kommen, helga juletid 
med budskap om Guds nåd och frid l 
Du kommer Ii// 'lår mörka jord· 
tJch sprider ljus med Herrens ord. 

l Betlehem en julenalf 
ål oss har skänk/s den slörsta skall: 
den Frälsaren, som är Guds $on,· 
all! ond! Han frälsar oss ifrån. 

Dig prisa lli, o Herre kär 
för alf så sfor din kärlek är l 

GBG, 10001 SCHEEL J. SJÖGRENS TA. 

Hjä/p oss nu höglid fira så, l 
ill [lbJI} alf din 'lä/signelse lli få. [bd] ill 

L~=L3E E=== =="'J 
3EEE~~~EE~:~~~~f====='J~EE==:~==:::JJI}3E@]==:o ~J 

Pris 10 öre 
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PRIS med 1 plansch och 1 bilaga 25 öre. 
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s elar te ter i 8'2... 

Saga ritad och berättad av Lars Thoren 
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TIDN/NO FÖR SVEJ?IOES SÖNDAGSSKOLBAJ?N 

UTGIFVEN FRÅN M. C. AARÖES FÖRLAG, GÖTEBOR<l 

BilJl. 
.m:. G)./y-,.,.-{,. o 

_g-~~~Jl-, 
o 
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1;S~,~ årg. 

lre11s 

Ord· 
till 

de unga. 
Sjön Genesaret 

Det finnes ingen sjö, som i skriften 
så ofta omtalas, och icke heller någon 
på h vilken Horren J e sus så mycket fär
dades, som sjön Genesaret. Då Frälsa-

B i l. 18 



SMÅTTINGARNAs JULKALENDER 1905. 
25 ö 
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ÖREBRO 
JOHN DAHLBERGs FÖRLAG 
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NIATYR 
MÅNADSSKIUFT FÖR E:3 
SVERIGES SKOLUNGDOM 

OKTOBER 

Ungdom! 
•Bamrfs himmel hänger full 
med lyror at' det röda <mlf, 
och a/If, md mannen tfilitar sedau, 
som hjältar stort, som blommor smått, 
i skönare gesfalter gått 
förbi haus bamdomsöga n•dau." 

1906 

»Miniatyr» presenterar sig härmed för 
-er alla, I ungdomar, rörande vilka böner 
uppsändas till försynen och framtidsförhopp- · 
ningar anknytas, i och för vidmakthållan
-det av ett starkt och mäktigt fosterland, fullt 
värdigt sina urgamla traditioner. 

Unge vän! du blickar med dina klara, 
oskyldiga ögon ut i livet, men iakttager ej 
de stötestenar, som lura på din framtida stig, 
försåtliga snaror, som förr eller senare be-

~-- ~--------- -------~ 
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Redogörelse för föreningens 
och tidningens bUdande. 

''i .ha 
0

:-;et·.t: lnu·u lllftngn l'nttign de.t linn:•:-; r 1 var IJ!Ia stnd oeh konuno dil.rf~·~~· a1· 
l!J04 öfveJ'<'Ils oJn ntt. bilda <'Il filrening 

l'<'iJ' att hjiilpa en <k•l nf de :··nniL F'C,n·nin
g·<·n fi<·k :-;itt namn af dc• fym Slll{t tii!'komn, 
;.;0111 bildad!' dt>:L D<•n knllades diirf<'ir ,,Tng-
dit·ln:-;». \'tu· lll<'lling· iii' :ttl 0111 jnlnt'IIn lH·
kliidn n:"1g-l'n fattiga lmt·n M }1\·ilkn vi lw 
s~·tt tiiHIPt' ttl'!•ls lnpp. i\n i jnl hndn ,.j n"tt· 
fiirstn lilla 1'1•sf. Till <l<~n ltiir· lilln fe:-;11'11 
lt:td<• ,.j fiUt 11i'tgm snti't. penning<•hidrng ni' 
ni'tgrn slliilln talll·<'l' neh fnrlll'i'Jd!.'t'. Ill!'ll ,.j 

kunna inte• jiitllt ~J!'giit·n att. ftt likn stor 
l1jiilp. l liirl'i'Jt' l w vi br,rjnt slu·il'va dPtlllil 
lilla 1 idning· f<'it· n1t iikn vtu·n inkOlllst<)t' si't 
nit ,.j Otit ntiijligt ktutd<• ftt. !Jjn<la likn ndinga 
h:trtr sontlfi'Jt't'n {it·d ol'lt kan:-;lu• H<·r·. 
--\'i lH;}·;j;ns ntt inte »~miL Krnft<•rs» liis:\1'!' 
stiilln fi'Jr· stor·n l'or·dringnt· pil nss. 

u====u 
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Vår kung. 
Det. flnus l'äl ingen i Sverige som 
Så iilsknd iir· som vår kung 
.Tag vill<• fdt.gn e1· alla nlll 
Ej b:'\.dc gnmmnl oeh ung 
Yill fi\r honom otft·n sitt blo<l 
Sin haft oeh :-;itf. mod 
Fnr yfu· kon111tp; 
\'tn· iilskn<le kung. 

Dd. Jinns Yi\.1 knappast ni\.'n momwk 
Son1 så iilskad iit· som ,·tu· 

l ,t. 

Ckh fnllwts kiirl<·k till honom ät· stark 
l l<'ll fiilj1•t· lrnno11r lJYart hnn gfu· 
:\og knud<· han liiggn :-;itt. lmfnHl IWl' 

l itl'tll's tH'h !'Ils knå nf t't' 

Xi skull(• ej skada n'\.r kung, 
\'1'11· gmnl<• iilsknde kn11g. 

:\iir Nnrgc• kn11ger1 i'd\(•rgil'vit 
[ltr. tii11kt' I!Yal' Sl'('llsk Yiil siL 
A!t nog har knng<'ll iil:-;kad hlifYit 
i\ll'n aldrig lt:llt ldil\·it ii.lsknd s{t . 
. ln.lMotn nss iilskn 1·ii1' kllltg·o<·lr r:"tl'llnnd 

'•l,' 





f. ' 

o )]3ffi~ITZ{1Nf ~Im~ o 
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~LW11~~JNfiQ)N1~ 

L--_____l.J~~~~~~-
Pris: häft. 75 öre, kart. 1 kr. 
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sagostundsbarn sotn "skådespelare". 
(Text å sidan f>.) 

l rrl.s l 
5 öre. 
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N:r 1 l 
POSTPRENU~lERAT!OliSAFG!FT KR. 1: 25 PR ÅR, 

Vi1l direkt rek,·. hos Redaktionen n f minst .s ex.: l Kr oC'h hvarjc 6:te ex. g-rntis. 

1 F~r 1\o<laktionon: Il, fHUX</HST, Sii<let·ala. 

2 Jan. 
1906 

)4111Jlål {j]]. 
))Sveriges Ungdom·, u2gynner nu sin 

tredje arg(mg. }feel trrcksamhet till 
llerren för Hans n~ttl och \'tilsign2b2. 
med tacksamhet ocl;:s~t till miinniskor 
Iiir deras välvilja, r!Pras öf\·erseendt· 
{JCh goda bistltnd se vi tillbaka pit den 
g·;lngna. tiden. Vi \'åga tro, att >>SYe
riges Ungdotm• f<itt göra sin lillf! insats 
i fråga om de ung·as samlande inom 
\'ar kyrka i syltl:' alt. rle mtl [ostms till 
dt rent och Iriskt ungdom~lif i kri~t

lig· oeh fostc•rliindsk anda>'. 

8 a m l i n g ii r tiden8 g o t! a lii~en, 

lh·atl \':\rt folk nndc~r det gang·tw an·t 

i politiskt af:-;eende genomlefvat, ltm
dets inre ick2 så litet osiikra förMl
landen -- allt manar oss till endräktig 
s a m l i n g för att kunna möta faror. 
som hota, och fiir att kunna lösa de upp

gifter, Herren ställer fram för Yi\rt folk. 
F:'t af oss haha nitgot orrl att siiga i de 
ntrlslag, där lidens stora fr.tgor afgö
ras. men i t:'n lriingre krets kunna Yi 
dock alla enligt de v;<HYor och den kal
lelse, Herren gif\·er, iifnt el t Yisst in
fl~'tam!P. .Jag· tiinl\or hiini1l niirmnst 
pa d~c'n enskilda för~amling,•n. \':'tr eY. 
lnlherska k~Tka utgiire~ af de 11lll!lga 
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r N:r 1. 

Sveriges Vår, Hedal<lör: Prenumerationspris: 
X posten: helar 90 öre, halvår 
50 öre. !los Ex p.: 25 öre i 
terminen, dil minst 5 ex. rekvi-

organ för Barnens nyl<terhels
förbund, utl<ommer fyrn gånger 
varje termin: 1 febr., mars, 
april, maj; sept., ol<t., no\', och 

K. ARV. HAGSTRÖM. 1 febr. 
1908. Hed. och Ex p.: Uppsala. ret'ns. 

dec. Telefoner: Jlil<s Il B. Allm,6H Llisnummer 15 öre. 

Nu iir det ej längt till vårt'/1.1 -

!>ess !tära/d i ju bd krill{{ landel gdr! 
'/'il/ fti'ltt•n, s/wgt'/1 och s11drcn, 
Ii/l allt odt alla den tuir, 
tlt'll lwmmc•r lltl'll buller, med gny och då11, 
dt'll lwmmcr med storme/l ld11gt fjtlrran 

fnln! 

Den lwmmcr, och isar remna, 

och ~·clgoma fria mot strande/l gd, 
med jubel de fängslet läm1za 
och spegla himmelens blå! 

Dr!n hommer med värme och ljus till 

allt, 
som förut var fruset och mör/ä och !wl!t! 

Den lwmmer med dagar ljusa, 

och s!wggoma måste för ljusd fly, 
den lwmmer, och björlwr susa 
och hiigg och rönnar i by, 
och sippor och vivor så fagra std, 
och, det jublar i rymden, diir liirl?or 

sid! 

Den !wmtJu•r! l jord ~·i mylla 
de frön, ur 1.1ars lliima slw/1 spira opp 
den skörd, som en gd11g s/w/1 fylla 

·vdrt ·visthus, det är ~·drt hopp; 
och, sådan ~~dr sådd uti vclrtid var, 
dc11 blir ocl?, den s!?l.ird, som '11i sist lur 

!~va r l 

Nu är det r!) !å11gt till vårr11.1 

Jag !tör dig, jag ser dig, du Sveriges ·u!lr.1 

Med so/s!?ensglans öva lulrcn, 

med ros på /dn den du sttlr .' 
Det är du, som skall Jwmma med sol 

till allt, 
som förut var fruset och mörht och !wllt.' 

Det är du, som har kraft i amten, 

det iir du, som vill bräc!w de hämmande 

band, 
ty hjärta har du i bamtcn 

för iils!wt fädernesland. 

Och diitför: Var hälsad, där fram du går, 
du unga, du kämpande Sveriges vår! 

·----- EI~!N 1~ffORSEL~. __ I ', 
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N:r 1. JANUARI 1906. PRIS 15 ÖRE. 

UNGDOJV\SFÖRENINGEN V ARIA. 
GÖTEBORG. 

~:======================================================~==~~~ 

Bildu.d i februari 1905. Medlems- läsare den första ungdomsförening 
antal r: n. c:a 12 5· Dess styrelse' som anslutit sig till oss för bildandet 
bestilr af de si.ttande från vänster af »Sveriges Godtemplars Ungdoms
räknadt, br. G. Larsson, kassör, O. förbund>. Vi hälsa dessa våra kam
Andersan v. ordf., BJhman, ordf., rater hjärtligt välkomna och vi ut
s. Liden, sekr. och E. Sterner kor- tala vårt tack för den entusiasm och 
respondent samt str Herta Olson, goda vilja som bevisats denna ide. 
intendent, (emellan brr. Bohman och »Varia> har äfven genom br. E. 
Liden). ' Sterner räckt • Unga Tankar» en 

Vi presenlera här ofvan för våra hjälpsam hand för hvilket vi äro sär-

deles tacksamma, ty ungdomens egen 
tidning anse vi vara af största bety· 
delse för den nya sammanslutningen. 

Alltså hjärtligt välkomna, och må 
vi hand i hand med kraft och energi 
bjuda spetsen mot våra inre och 
yttre fiender och föra Godtempiar
baneret framåt med ungdomlig entu
siasm. 

,( C"- l,:~:· . t 1..-. ('" 
\f i : 

\.._ '"•·: . '/ 
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11 'l NG 
STOCKIIOI.)f, CEXTR..\f ... TH\'CKEIUET, 

Utkommer med 2 n:r i månaden. l 
(Undantagandes juni-aug. endast r 

n:r i mtl.naden.) 
2 Jan. 

Pris för år 2 kr. å posten, l 
För minst 5 ex. kr. 1: so pr ex., för 
minst 20 ex. kr. ~~ 25 pr ex, och hntrt l 1900. 

I helig 

·f~ui~. :)·ft-~uCl 2~n an9-a. :)·lic-vz:a. 

.S?å.t ·f;.om1Ha, Jfe~te, 1H·för. Cli9-, 

el.tt ·l)et.nCl~a. ·i Cl·i.H ·f} ~t :'l Clet .f ... Ca -oa., 

$å. :'let.ttHiH9-eao oc-h .ti.·fveb ot·ig .. 

g} ·f1e·Cig, ofwaCl Cli1~ 11H9'et. o1i.a.w. 

~Z.å. otä.(he ·för. Clitt a11-·fet :'ltå., 

~Ken vä~Clco f~e1t11e oJCi..f.·f .f,e1..•a.za., 

~Cä-r. f~eo{e.f.:'lc't11et. :'ltM111C~ -på.! 

n:te gratis. f 

skrud. 
• l /r dig skrud l.•oJJmur di/J. 

unga skarn inför dig-. r. Ps. l ro: 3· 

~~ ·l\ef19' olitHCl - a.·f g/e,;:.a~ VH»HC.I~ 

8cf1. ·f'\.elltt<l o·liä.nl! t - 111-å. ·f1o11- 1. Clet~ 

g] ·1\onom e11.Claol: ·1.lata. ·fH1111C.I~1 
JCvM Cla g· oc·ft o l:nn2 -på. H1Jn 1.~ Hl ! 

g] .f,eCi~l· oft~Hd Clin Hlt9'et. ö(;.a.ta. 

g\iU Cli~. 111å. 1'1öja. .f.oJvcb .f.ju21 

8c·f). me~ oc-ft 1\\.(\Z, cätvi2 ·föt·fata., ., 

JCn~ ·Cj11·ft Clct är. att ä.f.of;.a. !3ui:l; 

JC111o Cjt.tft Cle.t ä-r. att ä·Col1a, ·ft.Jda 

8c-f1 viUi<Jt lj.Ci.11a. ·f10110111 .f,ä.t, 

g! a., 11l:·i. a. Ut ·fw HO "') i.f.j a. pr.t.j da 

gliUo vi få. of;. å Cla .f, o 11 o 1n Clä.-r. ! 

-I-

L. S. 
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Religiös ungdoms.., oeh farniljetidning. . 

~~====================rr==============================~================~=====G=e=ne=l~OO=j·=n=oft=e=n='=~l="·=T=•··~ 
Den 15 Oktober. 

ProYnummer. :.To h. n "'\7\T'e.h.l 'borg, Ge fl e. :1.905 
· Ansvarig utgifvnre och redaktör, 

=======~======~============~========~ ----~== 

rmmnnuelskyrkön Gene. 

I slutet .på 1 890-talet hade Gefle 
B.aptistfönsamlung hugnaden att vid 
s11na offeruHiga uppbyggds.:"stunder 
s·e en tiUströmning af åhö.r,1.re så 
st.or, .a.tt den väl kna.p.pa·st någons.in 
vare s.i.g förr eller se.n:1r.e ,.<rit stör
r.e. Församling•e.ns p.red;:.k.a.nt ,·.ar 
den tid.en pastor J. A Jäde.r. ?\Je
ddlst sin <·äl·l!synt.a förmåga att 
t.a,la fängslande och .intr.ess.ant, fä
ste han en annars icke ~·anlig upp
märksamhel vid b.a.p-t~stförsamlin
gens möten. Folkträngseln vid mij
tena .i det lVlla k.apdl.et \id H.ä.ndt
\·erkamga.tan, försa.m:J.i.ngen1s dåva
rande l01k•al, var stundom olidl.ig och 
a.llt starka·r.e höjde.s ropen på en 
rymliga.re och ti alila händelser be- · 
kvämare lokal. Efter det man er
hållit en efter a·lla.s ~;amstämmi.g.a 
menring sy,nnerJ.i.gen c en t r al t be.Hi
gen tomt, skred ma.n våren H)02 till 
resandet af det tempel, sum redan 
på forhand \'.ar bcs·tämdt fi:jr :a t t 
heta Immanuelrskv.r.kan. Det hela 
tedde ls.ig som .ett r.ikti.gt slorta15, 
och man hys·te a·llmän beundr.ctn för 
förs.aml.i.n.gen och hennes ledande 
män just för den häMörels.e och 
den offen·illigll'et, som uppförandet 
af den mnnumen.t.ala bygg•n.aden 
Yittn.ade nm. När [.nvi,gn•i.ng's•dagon 
den 21 febr. 1904 yar inne, betra.k
L<tde>s denna hart när sum e.n hijg
t.!clsda.g för hel.a samhället. B1.;md 
deltag.ame i för.s:amJ.ingens glädje
höqtid märktes l.a.ndshi.if dingen, 
g.r.ef\·e Ha·mihon, och borgmiistarC'n 
C. V. Ber.ggren m. fl. 

Hufvu.dtala.re v:id invignu.n.gen voro 
pastor ViH1. L~ndiblom or.lt recl;;k:..ör 
J. Byström. 
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ORGAN 
FÖR 

DEN KRISTLIGA GYMNASISTRÖRELSEN 

UTGIFVET Å K, F. U. M, l LUND, 

._f. '.] :' 

I n n e h å l l: Ungdomens rätt till kristendom och kristendomens riitt till 
ungdomen. - Kunna Yi förstå kristendom~m? -- Till gyrona· 
sistmdte hinsidan sundet. - Bibelordets härlighet. - Inbjn· 
<lan till gymnasistmdte. -- ~otiser. 

Ungdomens rätt till kristendom 
och 

kristendomens rätt till ungdomen. 
l1ng·domen har riitt till det högsta i lifvct. Intet af allt 

det. som gör fl et milnsklign liJ vet rikt och stort, får undunluUlns 
ungdomen. 

I nl.r ti<1 har milnsklighetens samvete vaknat ur sin djupa 
~>lummer. Den enn pliktförsummelsen efter den andra träder 
fram för mänsklighetens öga, stor och ankl!lgande. .Jng nämner 
här blott eu, tillräckligt stor. tillräckligt llllvnrlig fiir lwar och 
en. i hnuH Ln·Ost ett milnskligt hjärta Jdappar. Den kroppsarbe· 
tancle klassen träcler fmm, genoration efte1· generation ur· minne· 
nns natt. spörjan<le mllnsldigheten: H vad har du gjort för mig? 
Hur kunde (1u iirhundrucle efter {n·hundrade låta mig lefva ett 
:-:tt l'ilga människovärdigt !if'? Mtlnsklighetens sam vete håll m· pft 
ntt Ynknu upp fri'm denna pliktförsummelse. Hängifna och ut·. 
hiilliga krafter itro ilf,·crallt i rörelse att lyfta de smtt i samhUllet 
-·-· ekonomiskt, socialt, intellektuellt, moraliskt. 

Kristi knkm; samvete har också vaknat. . Kristi kyrka har 
l,egynt förstlt 'sin uppgift att ej blott uppsökas, men 1tppsölca. 

Ungdomen skall sökas ni' kristendomens män i världen. Ty 
ungdomen lnu· riltt till kristendom. Ungdomen har en helig och 
()l'rimkomlig rätt att säga till dss: l påstfln eder vara i besittning 
:tl' den starkasto trmdnaft ocb elen ilc1laHte kultnrprincip, som 
voriden ::;bidat. <Ii r o;;s den! lindanhåll oss elen icke! ni f oas 
dt>n i de:-:,.: rc·na:ote o('lJ nwst tilltnlnnc1e form! 
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TIDSKRJFT FÖR UNGA MÄN OCH KVINNOR 
REDAKTÖR. OCH UTGIFVAR.E: GERDA VON SYDOW 

·- ~------------------------------ -· 

o 

"VARBRODD." 

ANMALAN. 

!.n 'tar l<, lyftande våg 'trömmar. 

1

1 i-;:'j~ : l i denna tid ut öfver vårt land, 
~ sökande nå alla och letande 

;;tg Yiig ii.fven tm de otillgängligaste 
hygrle.r. Det är upplysningens kultur
y:'ig, bildningsrörelsernas befriande bölja. 
Fmmmanad och framdrifven på inhemsk 
grmul a.f många starka, hänförda, offer
Yilliga kmfter, bär elen: med sig från det 
H\'allande, vida kulturhafvet därute en 
fliikt af friskhet och frihet. Där kultur
hiiljar. tränger fram lyssna allt tätare 
:-:karor till dess brus. l\ien de som mer 
ilu anclra förmå lyssna ut hvad den mest 
oeh bäst kan gifva, det är de w1.ga. För 
<!Pm brusar ur denna mäktiga våg en rik 
oeh skön musik, gifvande dem i många 
former behållning för lifvet: in tryck 
l'iir· deras själ, impulser för deras fram
Lid:-:verk, näring åt djärfva drömmar, 
.o.:tadga åt närdaplaner och fattade beslut. 

Detta är upplysningsvågem; största upp
gift: för de unga, för framtidens män 
och kvinnor är den i främsta rummet 
af.<Jedcl att brusa och genom dem skall 
den stiga högt. 

Denna stolta upplysningsrörelse, som 
är vår tids stora förtjänst, äger som be
kant en mångfald af former och i sin 
tjänst en mångfald af organ, hvilka 
dock gifvetvis aldrig kunna nå full
ständighet, utan i kraft af den oaflåt
liga utveckling, som är rörelsens egen 
lifsbetingelse, måste undergå en ständig 
förändri.p.g och komplettering. Som vik
tiga organ rälmar folkbildningsrörelsen 
- äfven om man nn bortser från det 
förnämsta af alla, tidningspressen -
ett antal publikationer, hvilka redan 
utfört ett stort arbete i dess tjänst. 
Bland dessa publikationer har man emel
lertid, särskild t inom den mera mognade, 

1 
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