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OSCAR ELIASSON, " 
F<.;,Jd i Stockboh" dcn '4 "OV. ,X63 a lle!! sk ~d",sl'clnrc" vid Svenska Teaterr> 

Oscar Elia ~s"n dcn 26 juni 1907. Vid si n h<J,tgång lI.de Elinswn i elt kvart s sekel 
ve rkat SOm skt"ICS[ld~rc. dä ra f uc" längsta tiden vid hufvudsladsscencr. 

Vi , SOm minnas honom fia" sk~dc l'K"an, ",innn honom Som den, hvilken med 
smn medel va"" 5('1:-"', enkel mcn öf,'erlygamlc i sin konst, SOm han salle hög t, 
och i hvilken han nåll långt. 

1 S, .-\ . F. ill16dde Oscar Eliasson 5r \901 och fUn-;;rf"3 ,lc samma !ir Slatens 
skyttemärke i brons. ~om ak t iv skyl! ,·c.kad" han se<lermcra mindre inom ror
eningen, men desto mera SOm medlem af dess feslkornrnilt~. Närhelst s~ p~rord radc5 
sl ~l1de han s ill framSI~~Il,ll' kon sl"ärssk~p till S. :\. F:s dispos ition, och alltid gjo rde 
han dct !,.~ sill ansprakslösa mcn städ$C sa ,-innano" sät t. lians hetydelsefulla in· 
l!igg ,.;<1 annrdnandet at •• ·i\"il (><;h .\ Iilit:lr> är i fr iskt minn~ . 

Vör sina förtjänster Om S. A. I'. hedrades Oscar I': lias-<on Sr 1905 mcd styrelscns 
liirtjän.,tdi('lom och ,·id förc((i"g~·ns arshUglid ".107 med dc~s l<irlj1inslmcdalj i silfver . 

. \n)fll urCrna bc\"ara honom i t3cksatnt minne som niti sk , plikl trogen "ch god kamrat. 



ROBERT H. G. A. FOllS llI'l!(;. 
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födde$ ; ~locll ho!m d. 26 febrlIari 1S6:: och "n,-, I ,I"" 'i ".:ors • 'JUl' 
Redan (mn sin t id igare ungdom illl re ___ ." ,,,1 al ;.1"'11, , 'u han under So-

talet en ,(rig l . rbetande ",«Ilem af StO/:kholr". w.lo1l;,n·"i"l:" J börj ~ n af <JO' 
l~lel finna .- j honom lom medlem af Stod:h"ims 1 1i~yc"'kl"bl, till 1ll'M"s Ort! · 
IGrande han valdes och p~ hvilken post han I",, ~,' ,nkadc med ni, "ch krart. 
!"am.idigl beklädde han ]>osll'n som v. ordfö,ande , .... ' ·enska Ilj "lfi,irhu",Jct. 

Medlem ~r S. A. F. s!!dan 190 ' , hf nu ra<1", h~" al l1]hagan, l ~ "häl"" frän 
tll mera ak tiY\ dehagande i IUreninJ;ens örRingar .>c h arhctr, (\i r Iwilkel h~" 
em"l1cnid hysle varmt intresse. 

I 
J 

CARL JOHAN JOHANSSON. t 
. c. J. Johansson rOdde, i ,\sheda, !;m!i. lalld, de ,, :zS oktober , SS? oeh aflet! 
, hUI~u.15taden de,n 24 augUSti 1')07. Vid H; Srs 5 1d~r el~,· vid Slöjdskolan 
IIS r""d~s genomg'ck han und~r 5n:n 1876-1880 by··gna.lsyrkesafdelning ,.id 
Tekniska Skolan. .. 

Af Stockholms Siad Ilnlogs han, sedan han under en fritjd af år . rbelat 
10m verkmiista re inom byggnAdsfHckcI, lill byggmästare och har !om s:1dan 
utrurl en stort InlAI hyggnadsfUrelag i SUlCk holm IIml t"pbnds "nilleri. 
regementes hsem "r i tipsal •. 

Ständig ledamot i S. A. F. sedan den Ii januari 1907 lil1hörd" han 
var krets end.,1 kon tid . Vi bekJagl h~n s bortgån!: och önska frid öf,·er 
hans minne. 



t 
ISAAC LÖFMA N. 

[~~ . k l.öfman f<idde~ i ~I~ckhnl ", den 7 j uli , S17 "ch 

"lle,1 ,len '4 jn,,; 1007. 

~It'dl e lll af S . ..... F. sl',b" ' 90Z, gjoTlk han sig in"", 

kamrukrelsen Snart hem5rkl som en i"tre"e,"d och i;vi1 si<y tl. 

Jhn .. rufrade J ')o~ na!lms ~ k)'\lCIll"rke 

dcn liden hans namn ofla förekommande 

1.:,,1<1, cch ,'ar vid 

AmalÖrfijreningcns 

I' ri .li~h.>r. I)e se nasIe hen har h~n pli grund af sjl,kdom 

mindre of'l varit synlig i "nf krt'ls. Men all. mreningcns 

n~g"t "ldre medlemmar skola f6ry\~SI) iJcvano. hmw", i lI,i",,~' 

:<asom 1'11 gud och \'lin~iill man med ~1I tror."l !!ch kall .. ",l igl 

sinne. 

<."" ..... P:l m. -

I 

OOtel>tJrgli sky!legill"" vandringspokal. 
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ALfR. HAMNQVJSTS VA 'ORJNGSPRIS. 

(Vandringspris inOID S. t\. FJ 

.. FÄI .TDUGLlGHETSIJRI:-;· . 

PÅ "EKOLSUNDS· DÄCK PÅ VÄG TILL MALSÅKER. 

F~AN S. A. F:s STATSPRISSKJUT rNG 1907. , 



FÖRENINGENS BESKYDDARE: 

H. K. H. KRONPRINSEN 
S. A. I' :s SKJUTCHEl:. 
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S. A. F:s M!\STERSKVTI 1907. 



MATRIKEL. 

Hedersledamot: 

Balck, Viktor Gustaf, öfverste, K V O 2 kl, R S O R R 
St O 2 kl, Off Gr Fr O, R Belg L O, R D D O, Off 
Fr H L, Off Fr I P, R I Kr O, R p T Sv O, R N 
S:t O O. 

Utländsk korresponderande ledamot: 

Hansen, Fritz, kapten, ordförande i »Dansk Idnrtsrorbund» 
R S O, R D D O, R R S:t S O, Gamle Kongevei 137' 
Köpenhamn, invald 19°4. ' 

Anm. Beteekningssä;tet för ordnar o. s. v. är i öfverensstämme!se med 
»svenska armens rulla.. Vidare upptagas af medlemmarna innehafda: 
statens ~kyt.temär~en (g., s. och b.) föreningens egna seriemedaljer för 
skarpskJut~mg. (Ser .M.s o~h. Ser M b.) samt andra skyttemedaljer af 
mera allmant mtresse, for savldt styrelsen äger om dem kännedom. 
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Föreningens styrelse 1907: 

ORDFÖRANDE: Nerman, E. K. H., kapten. 
VICE ORDFÖRANDE: Ruden, K, ingeniör. 
SEKRETERARE: Olsson, O. E. H., agent. 
KASSAFÖRVALTARE: Sandberg, C. R. K, tandläkare. 
nJTENDENT: Langborg, P. W., handlande. 
SKJUTCHEF: Rålamb, O. S., friherre, kapten. 
IDROTTSCHEF: Wahlstedt, A. J. G., bataljonsläkare. 
KLUBBMÄSTARE: Hultman, A., teaterdirektör. 
STYRELSEMEDLEM: Boström, E., redaktionssekreterare. 

Suppleanter,' 

VICE SKJUTCHEF: Svenson, S. A., sergeant. 
VICE IDROTTSCHEF: Storm, A., kontorschef. 
VICE KLUBBMÄSTARE: Grunden, O. K, grosshandlare. 
STYRELSESUPPLEANTER: Ericsson, G., ingeniör. 

Hamnqvist, G. A. V., köpman. 

Revisorer: 

Elfstrand, O., köpman. 
Uggla, E. Alb:son, löjtnant. 

Suppleant: 

Högman C. O., köpman. 
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Föreningens skjutkommitte: 

Urclfiirande: skj lltchefen. 
Vice ordförande: vice skjlltchefen. 
Sekreterare: Hagström, E. D., agent. 
Ledamöter: Hamnqvist, G. A. V., köpman. 

Uggla, E. Alb:son, löjtnant. 

Föreningens idrottskommitte: 

Ordförande: idrottschefen. 
Vice ordförande: vice idrottschefen. 
Sekreterare: Malmqvist, G., kontorschef. 
Ledamöter: Ahlin, R. A., försäkringstjänsteman. 

Söderström, B., e. o. tjänsteman i Sveriges Riksbank. 

Föreningens klubbkommitte: 

Ordförande: klubbmästaren. 
Vice ordförande: vice klubbmästaren. 
Sekreterare: Brunius, J., skådespelare. 
Ledamot: Sandberg, C. R. E., tandläkare. 

Föreningens mottagningskommitte: 

Ordförande: Hamnqvist, A. 
Vice ordförande: Langborg, P. 
Sekreterare: Svensson, H. 
Ledamot: Hildebrand, E. 
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Ombud 

I STOCKHOLMS SKYTTEFÖRBUND: 

E. All:son Uggla, P. Drewes, O. S. Rålamb, S. Stendahl, A. 
J. G. Wahlstedt, G. A. V. Hamnqvist och J. A. Lunde
gren; suppleanter: L Sune, E. D. Hagström, C. R. E. 
Sandberg och E. Hessler. 

I SVENSKA GYMNASTIK- och IDROTTSFÖR
ENINGARNAS RIKSFORBUND: 

E. Ruden och A. J. G. Wahlstedt; suppleanter: P. Langborg 
och G. Malmqvist. 

Redaktion för årsboken: 

G. C. Boivie. 
A. Hamnq vist. 
H. Hoffman. 
P. Langborg. 
S. Svenson. 

Innehafvare af Föreningens förtjänstmedalj: 

i guld: 

Drake, Carl Gösta, (1g04)· 
Langborg, Per 'Wilhelm, (IgOS)· 

i silfver: 

Victor, Carl, (I 8g6). 
Ruden, Erik, (I 8g8). 
Gustafson, Gustaf Caleb, (Ig03)· 
Hultman, Axel, (Ig06). 
Bosträm, Erik, (1g07)· 
Wahlstedt, A. J. G., (1g07)· 
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N:r i före M 

ningens med+ 
lemsrulla. 

Ständiga medlemmar: 

415. Abenius, Allan, kapten, R N O, R V O, Linne
gatan 85. 

417. Ahlström, G., kamrer, Sturegatan 13. 
373. Ahnfelt, Karl, sjukgymnast, s. Valparaiso. 

59. Andersson, Otto, kontorschef, Folkungagatan 05. 
60. Axelson, Ludvig, agent, Tegnergatan 23. 

488. Bengtson, B. Ludvig E., fabrikör, g., Lands
krona. 

627. Berlin, Sven Mauritz, inspektör, Narvavägen 23. 
70. Buren, Bertil F. c., löjtnant, g., Riksförb. idrottsm. 

i guld, Ser Mb, Humlegårdsgatan 13. 
353. Cederström, Sten Gustaf, friherre, löjtnant, Off. 

Pers S L O, g., Sturegatan 5. 
172. Conradson, Axel Sigurd, vinhandlare, g., Folk 

ungagatan 20 A. 
533. Cramer, Carl, bankdirektör, Valhallavägen 53. 

I. Drake, Carl, Gösta, ~.apten, S. A F:s förtj. M 
i guld, R Pr R O O 4 kl, g., Ser Mb, 3. 
Skand. Skytte- og Gymn. festens S M, Gref
magnigatan 17 B. 

20. Drewes, Paulus, köpman, g., Ser Mb., Roslags
gatan 19. 

89. Egnell, Fale, kontorist, Magasinsbolaget. 
13. Ericsson, Gideon, ingenjör, g., Ser Ms Sibylle

gatan I I, suppleant i styrelsen. 
10. Esbjörnsson, Frans Alfred, direktör, Standard 

Hotell, Gäfle. 
577. von Essen, Hans Henrik, friherre, ryttmästare. 

R S O Siam Hv E O 5 kl, g., Strandvä-

Inskrers. 
år 

19°5 
[9°5 
19°4 
1891 
1895 

19°5 
19°7 

19°0 

19°2 
1906 

1890 

1906 

gen 49. [906 
56. Feychting, E. W., grosshandlare, Kammakare-

gatan 21. '9°5 
30. Grunden, Oskar Eric, direktör, Humlegård~gatan 

12, klubbmästare. 1906 
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124. 

5°5· 
129. 

2. 

135· 
101). 

99· 

19· 
341. 

588 . 
5· 

33· 
64. 

182. 

153· 
4 16. 
387. 

7· 

Hagström, C. G. F., godsägare, Banergatan 3· 
Hamilton, Malcolm R., grefve, löjtnant, g: Ser Mb. 
Hammarstrand, Hans, banktjänsteman, Grefga-

tan 45. 
Hamnqvist, G. Alfred V., grosshandlare, g., Ser 

Ms, Kungstensgatan 60. 
.Hjorth, Nils P., järnkramhandlare, Hornsgatan 39· 
Hultgren, Axel Theodor, konditor, g., Ser Mb, 

Vesterlånggatan 8 I . 

Langborg, Per \Vilhelm, handlande, S. A. F:s 
förtj. M i guld, g., Ser Mb, Birgerjarlsgatan 5· 
föreningens intendent. 

Levy, Georg, grosshandlare, Bryggaregatan 6 A. 
Lundegren, John A, byggnadsingeniör. g., Ser 

Ms, Grefturegatan 22. 
Löfvander, Carl Johan, direktör, Hotell Kron

prinsen. 
Nilström, Olof, grosshandlare, Södra Bantorget. 
Nyström, Carl Gustaf, ingeniör, s. Humlegårds-

gatan 6. 
Persson, Nils, bankir, Strandvägen 9· 
Schultz, Hilder, stadsmäklare, Odengatan 65· 
Sjöberg, Sixtus, fabrikör, Odengatan 37· 
Stendahl, Sten, grosshandlare, s., Grefgatan 30. 
Stendahl, Olof, civilingeniör, s., Hornsberg. 
Stendahl, Ivar, kontorist, b., Grefgatan 20. 

Stolpe, Carl Edvard, kontorschef, Linnegatan 85· 
Strandberg, John Fredrik, mäklarbiträde, g., 

Birgerjarlsgatan 2. 
Victor, Carl, köpman, S. A F:s förtj. M isilf

ve r, b., Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. 
Wahlberg, Frans Ragnar, bankkamrer, Freds

gatan 24. 
'vVerner, Erik Oskar Alpman, stadsmäklare, Brun-

kebergstorg 14. 
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190 1 

19°7 
1906 

19°4 
1906 
1906 
189° 
19°4 
1906 
1906 
19°5 

19°5 

189 1 

19°6 



643· 
364. 
502. 

27· 
677· 

84· 
56r. 

120. 

479· 

534· 
53 r. 

44· 
4Y5. 

69· 
289. 
570 . 

S I 5. 

446. 
397· 

la. 

393· 
46 5. 

66 l. 
295· 
464. 
596. 

158. 

Aktiva medlemmar: 

Abenius, Oskar, studerande, b., S:tEriksgatan 14 A. 
Afzelius, Carl, studerande, Barnhusgatan 3. 
Agrell, J. Hugo, expeditör, Grefgatan 28. 
Ahlin, Rob. Alexander, notarie, s., Stockholm J. 
Ahlinder, John Gustaf, kontorist, Norrlandsga' 

tan 19. 
Ahlquist, Alf Bosse, studerande, Sturegatan 52. 
Ahlsell, Frithiof Ludvig, ingeniör, Artillerigatan 

la A. 
Alexandersson, R., studerande, s., Riddargatan 2 I. 

Aminoff, Mauritz A. R., studerande, s., Stock
sund. 

Amner, Axel, notarie i Riksb. b., Torsgatan 19. 
Amundson, Carl A. B., kapten, Stora Frösunda 

pr Hagalund. 
Anderson, K., hof juvelerare, Jakobstorg I. 

Andersson, Alfred, ingeniör, Stadsgården 20. 

Andersson, Carl Sixten, notarie. 
Andersson, Carl Fritz, studerande, Kungsgatan 33. 
Andersson, Hjalmar August, ingeniör, Djursholm. 
Andersson, Gunnar, studerande, s., Klara södra 

kyrkogata 4 (Hotell St. Rosenblad). 
Andersson, Gusten, ingeniör. 
Andersson, John A., fabrikör, Hornsgatan 65. 
Andersson, Jonas E. G. kontorist, Fredsgatan 

lO, Karta & Oaxens kalkbruk. 
Appelgren, Erik Fredrik, fabrikör. 
Arvedson, Ernst Sixten, tandläkare, Gustaf-

Adolfstorg 8. 
Ask, Fritz) bataljonsläkare, Garnisonssjukhuset. 
Askerberg, Axel, bokförläggare, Riddargatan 47. 
Barcklind, Carl \N., skådespelare, Linnegatan 34. 
Beck-Friis, Gustaf Jockum, studerande, Kungs-

trädgårdsgatan 18. 
Beck-Friis, Johan Hugo, studerande, g., Kungs

trädgårdsgatan 18. 
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190 7 
190 4 
190 5 
190 3 

190 5 
1893 
190 5 
190 6 
190 ;-

1905 

190 5 
190 5 
190 5 

190 5 
190 ;-

1903 
190 5 

580. 

333· 
167. 
II 5. 
655· 

103. 

97· 

549· 
249· 

251. 

648. 
276. 
377· 
40 7. 
548. 

Beer, \Valdemar, banktjänsteman, Stockholms 
Diskontobank. 

Benckert, Curt Herman Theodor, kontorist, g., 
Regeringsgatan 63· o 

Bergfel t, Johan, tjänsteman, Svenska Telegrambyran 
Bergh, Elis, arkitekt, Nytorgsgatan I I. 

Bergin, John, fabrikör, Fredsgatan 22 .. 
Ber:;lund, Johan Gustaf Adolf, kontonst, Sture-

gatan 44. 
Bergman, Alfred, järnhandlare, Sthl~s Skarpsk. 

för:s förtj. :vI i silfver, g., Ser Mb, Gotgatan 28. 
Bergqvist Adolf, kontorschef, g., Ser Mb, Gref-

turegatan 47· _ 
Bergstrand, Carl P., förvaltare, g., Ser Ms, 1 eg

nergatan 2 A. 
Berastrand Karl Herbert, s., studerande, Teg-b , 

nergatan 2 A. 
Bergström, Erik, kontorist, Nortullsgatan 15· 

Berns, Hugo, studerande, b., Strandväge? 15· 
Bernström, Erik A., kapten, Riksförb. Idrottsm. 

i uuld A.-B. Separator. 
Ber;strö'm, Johan Magnus, kadett, Vallingatan 

14 o. 16. 
Bernström, Bengt Daniel, bokhållare, b., Vasaga-

tan 52. 
Biddle, John, köpman, Pipersgatan 30 .. 

Bielke, Thure, grefve, ryttmästare, SIbyllega
tan 40. 

Bildmark, Knut Vilhelm, ingeniör, b., Linnegatan 
39 A. 

Bille Edvard Alexander, löjtnant, Karlaplan 10. 

Biör~k, Pontus J. G., kontorist, b., ValIhallavä-
gen 27. 

Björlingsson, Gustaf, kamrer, s., Handtv.-kareg. 30 . 

Björnbom, Curt, underlöjtnant, Högbergsgatan 54· 
Blanck, Erik G., köpman. 
Blanck, G. \Villiam, studerande. 
Blom, Per A. R., ingeniör, Kungsgatan 14· 
Blom, Fridolf Anders Gerhard, revisor, Hollän-

daregatan 23. 
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1906 
1906 
190;-
190 7 

1901 

1901 

1900 

190 3 
1908 

1907 
190 4 
1904 

190 5 

\ 



3°[' 
I ~J9. 

513. 

32 7. 

25· 

21 3. 
506. 
47 2 . 

185· 

535· 

128. 

92. 

58. 
485. 
492 . 

337· 
664· 

121. 

388. 
2 I 5. 

475· 
334· 

Bocander, Per E:son, grosshandlare, Narvavä-
gen 30. 

Boden, Arthur, köpman, Danderyd. 
Bohman, Sven Axel. kontorist, b., Sturegatan 22. 
Boije af Gennäs, G. Albert, studerande, Hamn-

gatan 36. 
Boivie, Emil, handlande, b., Huddinge. 
Boivie, Gustaf Carl Fredrik, hofrättsnotarie, b., ()de~

gatan 33, foreningens sekreterare. 
von Bornstedt, E. Berno, studerande, b., Lin

köping. 
Boström, Erik, redaktionssekreterare, S. A. F:s 

förtj. M. i silfver, g., Ser Ms, Riksskyttetäfl 
M., Handtverkaregatan 31 B 

Boström, Johan, kassör, Tallbacken, Saltsjöbaden. 
Boustedt, B. L, kapten, g., Drottninggatan 97. 
Boy, Carl Gillis, ryttmästare, Grefturegatan 46. 
Brandel, J. G. G., byggnadsin~enjör, Drottning-

gatan 75 
Brante, Edvard Sigfrid, handelsresande, Drott

ninggatan 53. 
Braun, Carl August Salomon, skorstensfejare, 

Rådmansgatan 65. 
Breitholtz, Gösta E:son, tjänsteman, s , Rådmans-

gatan 69. 
Brolin, John, L., fabrikör, Scheelegatan 13. 
Brolin, J. Gösta, studerande, s., ::,öderhamn. 
Brolin, P. Elof, direktör, Dalagatan 54. 
Broms, Carl Hugo, löjtnant, Styrmansgatan 45. 
Brundin, Josef Erik, verkstadskamrer, Kungs-

holmsgatan 66 B. 
Brunius, John \Vilhelm, skådespelare, Väst man

nagatan 47. 
Brunsson, Nils R. A., studerande, g., Värtan. 
Biilow, Carl Johan, grosshandlare, Döbelnsga

tan r r. 
Byström, Oscar, skådespelare, Grefmagnigatan 14. 
Båge, Sven, Johan, kontorist, s., Ser. Mb., Gref

gatan ro. 
Båge, Carl Ryno, kassör, Grefgatan ro 
Bäckström, Birger Gustaf, kontorsbiträde. 
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190 5 
19°1 

[905 

19°1 
1904 
190 5 
19°5 

1906 

19°3 
r891 
1905 
1905 
19°7 

1907 

80. 
233· 

61. 

2 I 7. 

593· 
266. 
394· 

262. 
300. 
IS6. 

S6S. 
5 ro. 

52 3. 

248. 
157· 
392 • 

63°· 

65 6 . 

24· 
386. 
665· 
55 2 . 
602. 

278. 

419· 

Bäckman, Clas H., kontorist. 
Bäärman, Gustaf, kassör, sällsk Pro Patrias G. 

M., l'armmätaregatan I I. 

Carlberg, Gustaf Eric, löjtnant, g., Ser Mb, 
Rindön, Vaxholm. 

Carlberg, Gustaf Wilhelm, löjtnant, g., Riksförb. 
idrottsm. i brons, Rindön, Vaxholm. 

Carlson, IIjalnur, kassör, Kammakaregatan 35. 
Cederschiöld, Hugo M., löjtnant, g., Ser Mb, 

R D D O, Kommendörsgatan 39· 
Cederschiöld, Robert, löjtnant, Karlaplan 3 A. 
Christiansen, Ernst c., agent, Lilla Nyg. 16. 
Clarino, C. Bernhard T., verkmästare, Dala-

gatan 58. 
Clason, Hugo, tandläkare, Kungsträdgårdsg. S. 
Crafoord, J. G. c., fabrikör, s., Liljeholmen. 
Cronstedt, Gustaf C:son, grefve, löjtnant, g., Upp-

lands skyttef. guldm., Ser. Mb., Järnbrogatan 1 b, 
Upsala. 

Dahl, Frithiof, ingeniör, R V O Fredrikshofsgat. 3. 
Dahlgren, O. Severin, bokhållare, b., Drottningga

tan 6S. 
Dann, Fridolf M., grosshandlare, b., Tegnerga-

tan 9. 
Dxvel, Anders, underlöjtnant, Sibyllegatan 54 
De la Gardie, grefve, V. Trädgårdsgatan 15 1\. 
Degen, Klaes, fabrikör, Neglinge. 
Djurberg, Karl G-unnar, arkitekt, Flemmingga

tan 20. 
Edgren, Harry, studerande, Riksförb. idrotts111. 

i brons, Grefturegatan 13. 
Edgren, Stellan, underlöjtnant, s., Rimbo. 
Edström, N. O. Einar, underlöjtnant, s., 
Edwertz, Oscar, kontorist, Riddaregatan 70. 
Ekerot, Carl Folke, civilingeniör, Bergsgatan 18. 
Egerström, Inge Iwan F:son, underlöjtnant, s., 

Motala. 
Egnell, Karl Herman, banktjänsteman, Villa 

Huselius, Djurgården. 
Ekström, P. E. Gustaf, intendent, Rindön, Vax

holm. 
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1·:lfstrand, Otto, köpman, G M b g, g., Ser Ms, 
Tomtebogatan 8, revisor. 

Eliasson, Thorsten, studerande, S., Kungsgatan 18. 
Enberg, Viktor, grosshandlare, Drottninggatan 46. 
Engblom, Harald, studerande, Tegnergatan 25. 
Engnell, Bernhard, notarie, s., Skärgimlsg. 19. 
Ericsson, Einar Adolf, grosshandlare, l loms-

gatan 49. 
Ericsson, Gustaf, målaremästare, g., )[eglinge. 
Ericson, Erik, fabrikör, s., Ekensberg pr Sund

byberg. 
Eriksson, Fritz H., sergeant, Skytteförb:s riks

med., g., Lifreg:ts dragoner. 
von Essen, Reinhold H:son, friherre, ryttmästare, 

R S O, Signildsberg pr Bro. 
Evaldt, Tor Gustaf, ritare, Kungsholmsgatan 64. 
Fagrell, Folket, jänsteman i Stockholms Enskilda 

Bank, Skytteförb:s riksmed., g., Teknolog. 7. 
von Feilitzen, Victor Melkor Reinhold, löjtnant, 

Grefturegatan 66. 
Fernblad, Birger Harald, köpman, Grefturegat. 13. 
Flodquist, Carl Ragnar, direktör, Regeringsg. 43. 
Fonandern, E. Gustaf, arkitekt, Drottninggatan 8. 
Forsberg, Nlartin Leopold, kontorist, Rotebro. 
Forsberg, Harald Frans, kontorist, Tegncrlun-

den 12. 
Francke, Robert, grosshandlare, R N O, R V (), 

Norrlandsgatan 1. 

Francke, Hugo, bokhandlare, Drottninggatan 41. 
Fredriksson, Gustaf, direktör, K V 0, Nybro

gatan 28. 
Frestadius, Erik J., kapten, R S O; R V O, 

För:s Skidl. främj. förtj. M i guld, R R St. A. 
O 3. kl., Styrmansgatan 5. 

Friberg, Johan Edvard, tandbkare, b., Regerings-
gatan 26. 

Fris, Agne Ivar, fabrikör, l}jörngårdsgatan 9 A. 
Fri'i, Magnus, studerande, Ostgötagatan II. 

Fröberg. Einar Ferdinand. skådespelare. 
Gadd, Sture Hemming, löjtnant, Stureplan 2. 

- 28-

1895 
190 5 
19°5 
19°5 
19°1 

19°7 
1<)°7 

1<)02 

ICJ03 
19°;-

1908 

19°7 
19°7 
19°3 
19°4 
19°6 

19°2 
19°;-

19°7 

1906 
19°;-
19°;-
19°7 
1<)06 

165· 

104· 
526. 

3 17· 
422. 

667· 

53°· 
4°2. 

3 13. 

196 . 
657· 

52 9. 

5 I 2. 

53 2 . 

597· 

34°· 

198. 

de Geer, E. L. Emanuel, friherre, löjtnant, V. 
Trädgårdsgatan 15 B. 

von Gegerfelt, Carl Erik, intendent, Styrmans
gatan 4. 

von Gegerfelt, Erik W., direktör, Sthlmstidnin
gens klicheanstalt. 

Geijer, Per, studerande, b., Nybrogatan 36. 
Gellerstedt, Johan Ragnar, kontorist, Götgatan 

48, Brinck, Hafström. 
Gerlofson, Carl Johan Gotthard, byggnadsingeniör 

Hälsingegatan 8. . 
Giesecke, Curt, studerande, Grefmagmgatan 18. 
Gillgren, Johannes Emanuel, banktjänsteman, 

Riksförb, idrottsm. i brons. Västmannagatan 37· 
Giron, Marc Edvard, underlöjtnant, Sturegatan 22. 
Gjörling. Lars Gustaf, prokurist, Regeringsga

tan 47. 
Goos, Fabian Gustaf, järnvägstjänsteman, Rid-

daregatan 60. .. o 

Gustafson, John Theodor, segelmakare, Osterian g
gatan 26. 

Gustafson, David, M., ingeniör, Upplandsgatan 73· 
Gustafson, J. G. Bernhard, byggnadsingeniör, 

Odengatan 34 
Gyllenkrok, Axel Valfrid Karl, officersvolontär, 

g., Engelbrektsgatan 35. 
Hagelin, Erik, grosshandlare, Hornsgatan 60. 
Hagelstein, Alf, jägmästare, Riksförb, idrottsm. 

i brons, Banergatan 5. 
Hagelthorn, A. M. S., handelsresande, Hälsinge

gatan I l. 

Hagström, Emil D., kassör, b., Kungsgatan 4 2 • 

J-Iallman, Gustaf Valfrid, vaktmästare, Hamn
gatan 19. 

Hamilton, Hugo, friherre, studerande,. Birger
jarlsgatan 22. 

Hamilton, Adolf L. K., grefve, löjtnant, Svea 
artilleriregemente. 

Hammarström, B. Gustaf F" kontorist, Pipers
gatan 3. 
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Hamnquist, Herman W. A., hoffotograf, b., Bib
lioteksgatan I I. 

Hanell, Folke G. A. Th:son, farmacie kandidat, 
Brunkebergstorg 12. 

Hederen, Nils Magnus Arvid, löjtnant, l\.indön, 
Vaxholm. 

Hedström, N. W., grosshandlare, St. l\ygatan 3 I 
(Grönstedt & C:o). 

Heijkenskjöld, Gustaf, teknolog, s., Kommen
dörsgatan 25. 

Heijkenskjöld, Heijke, kandidat, s., Mosebacke
torg 6. 

Hellberg, Johan Carl. banktjänstem., b., Bank
aktieb. »Stockholm-Öfre Norrland». 

Hellman, A. G. E., kontorist, Skepparegatan 7. 
Hellström, Alfred Julius, skräddaremästare, Re

geringsgatan 12. 

Herrström, Nils Rudolf, byggnadsingeniör, Råd
mansgatan 6 I. 

Herrström, Oscar Victor, tekn. stud., Birger
jarlsgatan 24. 

Hessler, J. Axel W., lagerchef, g., Ser. Mb" Upp-
landsg. 52. 

Hessler, G. Emil, musikdirektör, g., Kaptensg. 16. 
Hildebrand, Ernst, studerande, s., Hornsgatan 89. 
Hildebrand, C. Hugo E., speditör, s., Horns-

gatan 89. 
Hirsch, Frank, civilingeniör, Drottninggatan GG. 
Hjelm, Jacob, målaremästare, S., Storgatan 16. 
Hoffman, Hugo C. c., artist, s., Villa Fridhem, 

Marieberg, Sundbyberg. 
Hoffman, Sven, tandläkare, Upplandsgatan 3. 
Hoffsten, Ernst T., ingeniör, Styrmansgatan 30. 
Holm, John F., fil. doktor, Narvavägen 33. 
Holmberg, Torsten Osw. Magnus., löjtnant, Riks-

förb. idrottsm. i brons Kristianstad. 
Holmberg, Pelle A., kontorist, Rådmansgat_ 84. 
Holmberg, Knut Sixten Richard, studerande, 

Rådmansgatan 84-
Holmberger, Lars Johan Vindicius, notarie, Folk

ungagatan 87. 
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Holmer, Carl Ivar, grosshandlare, Nybrogatan 13. 
Holmqvist, Ernst, järnhandlare, Flemmingg. 16. 
Holmqvist, Josef, direktör, b., Bryggaregatan 6. 
von Holst, J. Hiibner, löjtnant, g., Ser Ms, Bir-

gerjarlsgatan 24. 
Horn af Aminne, Henric, grefve, löjtnant, Gref

gatan 14. 
von Horn, Nils, löjtnant, g., Odengatan 30. 
Horngren, Kurt H., kontorist, b., Arsenalsgatan 

I A. 
Hultman, Axel, teaterdirektör, b. 
Husberg, Karl, handelsresande, Regeringsg. 47. 
Hyden, Sven, disponent, S:t Eriks bryggeri. 
Högfelt, Oscar Theodor; löjtnant, g., Sibylle-

gatan 42. 
Högman, Carl Olof, köpman, Birgerjarlsgatan 33. 
Höglund, John Henry, kadett, s., Floragatan 16. 
Högstedt, Nils Gustaf, ingeniör, Agnegatan 7. 
Hörlin, Albin, F., byggmästare, g., Greftureg. 13. 
Jacob<:eus, Hans Christian, medicine licentiat, 

Serafimerlasarettet. 
Jacobsson, John Christian, studerande, b., Humle-

gårdsgatan 4-
Jacobsson, Carl Ivar, ingeniör, Skepparegat. 27. 
Jacobsson, Ludvig, kontorschef, bo, Skeppareg. 5. 
J;:eger, Hans, ingeniör, s., Upplandsgatan 64. 
Jahnsson, Karl Algot, disponent, Bergsgatan 29. 
Jahrl, Josef, handlande, Kommendörsgatan 34. 
Johanson, Axel R., reservunderlöjtnant. 
Johanson, Johan N., byggnadsingeniör, Oden-

gatan 37. 
Johansson, Johan Aug. Fritiof, grundläggare, 

Högbergsgatan 66. 
Johnson, Josef, byggmästare, Vallingatan 33. 
Jonsson, Jonas, köpman, Linnegatan 85. 
Killander, Ernst Victor, underlöjtnant, g., Riks-

förb. idrottsm_ i brons, Grefgatan 9 A. 
Kindström, Helge, studerande, Karlavägen 45 A. 
Kjellberg, E. H., dekorationsmålare, Tegnerg. 16. 
af Kleen, Erland William, kapten, Eng F M, R 

Gr Fr O, Villagatan 18. 
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Klemmina , F. G., fotograf, Drottninggatan 88. 
af Klercker, Johan Carl Nathanacl, ingeniör, 

Brahegatan 25. 
Kroepelin, O., grosshandlare, Arsenalsgatan I A. 
Krogh, Gunnar R., vinhandlare, s., Kammakare

gatan 27. 
Krook, Gösta, löjtnant, Götgatan 24. 
Krook, Knut, löjtnant, g., 3. Skand. Skytte- og 

Gymn.-festens B M, Villagatan 6. 
Lager, F. August, kontorist, Högbergsgatan 2 I. 

Lagercrantz, Bengt, studerande, s., Ser Ms, Jo
hannesgatan 20. 

Lagerhjelm, P. U, kapten, Sturegatan 58. 
Lagerlöf, Johan Leonard, målaremästare, s" Ser, 

Mb, Brunkebergstorg I I. 

von der Lancken, C. A. F., ingeniör, b., Kam-
makaregatan 4. .. 

Landen, Alf Einar Ossian, arkitekt, Ostermals
gatan 27. 

Langborg, Gunnar, handlande, g., Ser Mb, Baner-
gatan 23. 

Langborg, Hugo W., direktör, s., Ser Mb. 
Larsson, Sigfrid Daniel, ingenjör, Roslagsg. 29. 
de Laval, Hjalmar, studerande, s. 
Leche, John Gustaf Kristian, studerande, b., Svea

vägen 100. 

Leijonhufvud, c., friherre, löjtnant, Arsenalsga
tan I. 

Leijonmarck,]. Gustaf, reservunderlbjtnant, Sture
gatan 5. 

Levin, Ernst 1., med. doktor, docent, R l' C O, 
Dalagatan I C. 

Lidholm, Joel, bokhållare, Grefgatan zo. 
Liljegren, Axel Linus Henning, målarmästare, 

Brunnsgatan 7. 
Liljecrantz, C. Johan E., friherre, underlöjtnant, 

S., Grefgatan 43. 
Liljewalch, Olof, studerande, b., Södra Blasie

holmshamnen 12 
Lilliehöök, Gustaf Malcolm, underlöjtnant, s., 

Riksförb. idrottsm. i brons, Jakobsgatan 32. 

32 -

1900 
1906 

1908 

1893 
1890' 
19°7 
19°3 

1906 

19°5 

19°3 
1906 

1905· 

239· 

541. 

3 I 5· 
500. 
2°3· 
275· 

518. 

152. 
188. 
52 5. 
641. 

68. 

406. 

354· 
184. 

238. 

162. 

73· 
309· 
444· 
26~. 

168. 
,631. 

3 

Lilliesköld, ]. R. RolfE:son, jur. stud., g., Sveavä-
gen 76. ~ .. 

Lilliesköld, Sven Bertil, studerande, s., Sveava-
gen 76-

Lind, Gunnar, studerande, s., Saltmätareg. 5. 
Lindberg, Engelbert, tandläkare, s., Kungsgatan 5. 
Lindberg, John, konsul, Karlbergsvägen 5 I. 
Lindblad, Gunnar Leonard, handlande, Sture-

plan 6. . 
Lindblom, August J., järnhandlare, Drottmng

gatan 65. 
Lindblom, Pehr Fredrik, bokhållare, Norrtulls-

gatan 8. 
Lindblom, John Oscar, järnhandlare, Kungsg. 22. 

Lindencrona, Carl A. G., kapte~, Karlberg. 
Lindewald, E. W., s., disponent, Qstgötagatan 55. 
Lindewald, Wilhelm, studerande, Ostgötagatan 55. 
Lindfors, Thure E. M., studerande, Västmanna-

gatan 47. . ... 
Lindquister, Per Fredrik, 10Jtnant, g., Ser Mb., 

3. Skand. Skytte- og Gymn.-festens B M, Car
lisle mansions 28, Westminster S. W., Lon-
don (England). . .. .. 

Lindqvist, Erik W., byggnadsmgemor, Barn
husgatan 20. 

Lion, Carl, vinhandlare, b., Nybrogatan 43. 
Ljunggren. Nils Otto, grosshandlare, b., Stock

sund. 
Ljunglöf, O. Anton, fabriksidkare, s., S:t Pauls-

gatan 6 C. . 
Ljunglöf, Knut Fredrik, fabriksidkare, Garfvare-

gatan 5. 
Loqvist, Gerhard B., köpman, s., Odengatan 53. 
LundelI, K. H., lagerchef, b., Karlbergsvägen 62. 
Lundh, Alfred, ingeniör, b., Kor,nhamstorg 61. 
Lundin, Gustaf Emanuel, verkmästare, Styrmans-

gatan 5. 
Lundin, E. G., kontorist, Torstensonsgatan 7. 
Lundquist, Carl Arvid, grosshandlare, Götga

tan 7 I. 
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Lundstedt, Mauritz, byggnadsingeniör, Oden
gatan 6. 

Liippert, K. L, ingeniör, g., Ser Ms, Skepps
bron 20. 

Låftman, Anders, Gösta, grosshandlare, Skeppare
gatan 27. 

Löfman, Robert VV., grosshandlare, g., Ser Ms, 
Engelbrcktsgatan r 2. 

Löfstrand, Victor, agent, Artillerig. 3z. 
Lc,wenborg, Fredrik \V., kapten, R S O, Off. 

Ned. O N O, g., Ser Mb, Karlskrona. 
Magnusson, Carl Johan, affärsman, Odeng. 34. 
Malling, Waldemar, grosshandlare, s., Prästgårds-

gatan ro. 
Malmberg, Sven, kontorist, s., David Bagareg. <). 

Malmqvist, Gunnar, kontorschef, s., Pipersgatan r. 
Mathison, Ernst, grosshandlare, Kungsgatan r 7. 
Matton, Carl Manny, studerande, s., Rådmans-

gatan 6. 
Mattsson, Ernst, grosshandlare, Nybrogatan 44. 
Martin, Nils Fredrik, banktjänsteman, Villa Martin, 

Mariefred. 
Mild, K. Albin, kontorsbokhållare, g., Ser Mb, 

S:t Eriksgatan r4 A. 
Mollstedt, August Richard, bokhållare, Klara N. 

kyrkogata 33. 
Mossberg, Erland, kapten, Linnegatan K r. 
Miillern-Aspegren, Ulrik, praktiserande läkare, 

Brunkebergstorg r r. 
Månsson, Gunnar, kontorist, b., Albano. 
Möller, N. Bertil, medicine kandidat, Styrmans

gatan 35. 
Maller, Ivar, grosshandlare, Styrmansgatan z. 
Möller, Ludvig, medicine licentiat, marinläkar

stipendiat, g., Serafimerlasarettet. 
Möller, )Jils, medicine kandidat, g., Medicinska 

Föreningen, 
Naumburg, Gottfrid, studerande, Norrlandsg. Z4. 
Nerman, Einar Karl Henrik, kapten, Belg M K 

I. kl, R Pr Kr O 3. kl, Saltmätaregatan 5, 
foreningens ordförande. 
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Niklason, Efraim, tjänsteman, b., Torsg. 23 A. 
Nilsson, Nils, banktjänsteman, s., Skeppareg. 64. 
Nitzelius, Erik, studerande, Stora Vattugatan 18. 

Nordenberg, Axel \Vilhelm, resande, Flemming-
gatan 21. 

.l\ordensvan, Arthur Georg, löjtnant, g., Ser Mb, 
Svea Lifgarde. 

Nordfors, Emanuel A., studerande, Regerings
gatan 33. 

N ordgren, Erik Gustaf, lagerchef, Sigtunag. I I. 

Nordlander, Edvard, kammarskrifvare, Högbergs· 
gatan 27 B. 

Nordlöf, Oskar, resande, Drottninggatan 95, 
]'i ordquist, David Nikolaus, kandidat, Sigtuna

gatan 3. 
N ordquist, Leonard, byggnadsingeniör, Storga

tan 16. 
N ordquist, Ernst Vilhelm, byggnadselev, Stor

gatan 16. 
Nordström, David, köpman. Stora Vattug. lZ. 

Nordström, Carl Georg, kungl, kammarmusiker, 
svärdsman, Linnegatan 3 I. 

Noren, Knut Leonard, ingeniör, Kungsgatan 42. 
Norrbin, )Jils, kontorist, s., Vollmar-Yxkullsg. 17. 
Norrbin, K. H. Wilhelm, byggnadsingeniör, s., 

Hornsgatan 79. 
Norrlin, C. L. Lennart, med. kand. fältläkarsti

pendiat, b., Medicinska föreningen. 
Norström, Lennart, studerande, s., Strandv. 33. 
Nyblom, Knut Manasse, skådespelare, Linne-

gatan 77. 
Nyborg, Karl Gustaf, notarie, g., Sibylleg. 41. 
Nyman, H., tjänsteman, Tulegatan 36. 
?\yquist, Carl Johan, ingenjör, Döbelnsgatan 85. 
Nystrand, Karl Vilhelm, kapten, Skytte M. g., 

Valhalla vägen 57. 
Odelberg, Herman, agronom, g., Edeby pr Drott

ningholm. 
Odhncr, Klas E. E., reservunderlöjtnant, Sture

gatan 50. 
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Olivenbaum, Carl Theodor, tandläkare, b., Bränn-
kyrkagatan 2. 

Ohlsson,NilsErik,studerande, b., Kungsbroplan 2. 

Olson, Carl Fredrik, kontorist, Hamngatan 24. 
Olsson, Ernst J. F., studerande, s., Braheg. 16. 
Olsson, O. E. Hjalmar, agent, s., Repslagare-

gatan 13. 
Olsson, Henning, studerande, s., Norra Smedje

gatan 16. 
Olsson, Per, målaremästare, David Bagaresgatan 

26 B. 
d'Otrante, Carl Ludvig, grefve, löjtnant, R. Bad 

O Z L 2 kL, Strandvägen 9. 
Ottosson, Alexander, underlöjtnant, V. Träd-

gårdsgatan I I A. 
Pallin, Erik Johan, journalist, Heimdalsgatan 6. 
Palm, A Birger, studerande, s., Agnegatan 12. 
Palm, Harald, underlöjtnant, s., Agnegatan 12. 
Palm, J. Paulus, redaktör, g., Riksförb. idrottsm. 

i brons, Ser. Mb, Kl. Norra kyrkogata 7. 
Palm, Carl Ernst Folke, stationsskrifvare, Norr

tullsgatan 73. 
Pantzerhielm, Hans Erik, underlöjtnant, Råd

mansgatan 6. 
Person, Ivan Bernhard, byggnadsingeniör, s.,Al

berget 8, Djurgården. 
Persson, Anders, godsägare, b., Drottningg. 8S. 
Persson, August Johan Vilhelm, arkitekt, Björn

gårdsgatan 2. 
Peterson, Erik, redaktör, Svenska Dagbladet. 
Perta:us, Adolf Birger, cicelörclcv, b. Artilleri

gatan 7. 
Pettersson, Anders Georg, handlande, Storg. 12. 
Pettersson, Carl Edvard, civilingeniör, Västman

nagatan 18. 
Pfeiff, Harald Gustaf Valdemar, studerande. 
von Plomgren, J. P. Ca.~1 P:son, kapten, R S O, 

~{ D ~ O, R Pr R O O .4 kL, s .. Karlav. 34. 
Pnntzskold, Carl G., underloJtnant, b., S. Blasie

holmshamnen 12. 
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206. 

659· 
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57· 

23°· 
35 2 . 

36 . 

223_ 

25 r. 
292 . 

Printzsköld, Oskar L. R., studerande, b., S. 
Blasieholmshamnen 12. 

Printzsköld, Erik Otto Roland, studerande, S. 
Blasieholmshamnen 12. 

Pröfke, Erik Hesekiel, kontorist, Hornsgatan 16. 
Påhlson, Patrik, bokhandlare, St. Kygatan 12. 
Qvennerstedt, Sven, studerande, Kommendörs-

gatan 32. 
Rahm, Conrad Theodor, fabrikör, Mästersamuels· 

gatan I S. 
Rahm, Birger Josef, ingeniör, Klarabergsg. 42. 
Ralf, Oskar Georg, skådespelare, Oskarsteatern. 
Rappe, Magnus, friherre, officersvolontär, Brun-

kebergstorg 2. 

Reichenberg, Olof Axel Hugo, underlöjtnant, g., 
Brahegatan 30. 

Rell, J. E., ingeniör, Regeringsgatan 6 r. 
Reuterskiöld, Ernst Evert, tjänsteman, g., Ob

servatoriegatan 6. 
Reuterskiöld, K. L. A. E., landshöfding, R S O, 

R V O, Nyköping. 
Richter, John Erik, herr, Nybrogatan 16. 
Richter, Olof, guldsmed, Nybrogatan 16. 
Ringdahl, Sven Erik, tekn. studerande, Styrmans-

gatan 2 I. 

Rockström, Per Helmer, tandläkare, Örnskölds
viks skf. förtj. M i guld, g., Sibyllegatan 9. 

Rosen, John, banktjänsteman, Stocksund. 
von Rosen, Otto Carl Robert, friherre, under

löjtnant, s., Sibyllegatan 41. 
Roosval, Baltzar, redaktör, s., S:t Eriksgatan 25. 
Roosval, Johnny E. A., fil. d:r docent vid Upp-

sala universitet, Uppsala. 
Rosenq vist, Albert, källarmästare, N orrtullsg. 29. 
Rosensvärd, Alexis, löjtnant, g., Norrtullsgatan 2 r. 
Rudcn, Erik, ingeniör, s., Torsvik, Lidingö (post-

adr.: Stockholm 5), v. ordJörande. 
Rundgren, Henrik, juvelerare, Hornsgatan 20 
Rylander, Adolf Al fr. , handlande, Rådmansg. 37. 
Rålamb, Otto Stig, friherre, g., Riksförb. idrottsm. 

i guld, kapten, skjutchif, Riddaregatan 43. 
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Rödbom, Sölve G. G., studerande, Strandväg. 9. 
Sager, J. M. Leo, studerande, Strömgatan 18. 
Salmonson, Carl, reservofficersvolontär, s., Karla-

vägen 38. 
Salmonson, O., reservofficersvolontär, s., Karla

vägen 38. 
Sandberg, Carl Oscar, järnvägstjänstcman, Val

lingatan 17. 
Sandberg, Carl R. E., tandläkare, g., Scr :\1s, 

Birgerjarlsgatan 22, föreningens kassaför-
valtare. 

Sandell, Robert, grosshandlare, Kammakareg. 46. 
Sandström er, Gustaf, kapten, R I Kr O, g., 

Grefgatan 53. 
Sandström, Axel vVilhelm, kassör, Hamngatan 15. 
Santesson, Fritiof, banktjänsteman, b., Gref

gatan 26. 
Santesson, C. L. Rudolf, banktjänsteman, s., Gref

gatan 26. 
Saul, Hilmer, ingeniör, Grefgatan 5. 
Saul, Tor Ludvig Eugene, underlöjtnant, Gref

gatan 5. 
Schantz, B. Viktor, pappershandlare, Brunke

bergstorg 7. 
Schartau, Frans, löjtnant, g., RiksfÖrb. idrottsm. 

i guld, Skytteförb:s riksmed., Riddaregatan 7G. 
Schmidt, Georg, disponent, Albano. 
Schumacher, \Vilhelm, ingeniör, Grefgmagnig. 4. 
Schlicker, Birger, skådespelare, Oscarsteatern. 
Schi.icker, Lars G. F , tjänsteman, g., Ser Mb., 

Upplandsgatan 56. 
Schörling, Oscar, handelsföreståndare, Myntga

tan I. 

Segelberg, Torsten, g., Ser. Mb., bataljonsveteri-
när, Kreatursstallarna. 

Segerlind, Kurt, studerande, s., Stocksund. 
Siberg, VV., studerande, S., Karvavägen 16. 
Silfverstolpe, Lennart, studerande, Kommendörs-

gatan 32. 
Sillen, Oscar Carl Gustaf, korres?ondent, A.- B. 

Separator. 
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171. 
116. 

555· 
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235· 

Silow, Sven Henrik, arkitekt, G:la Kungsholms
brogatan 27. 

Skeppström, Karl Wilhelm, kontorist, s., Riksförb. 
idrottsm. i brons, Skeppsholmen 8. 

Skjöldebrand, Hugo Oskar, löjtnant, g., Ser Mb, 
Strandvägen 57. 

Skoglund, Nils Fredrik, bokförläggare, Klara 
Norra Kyrkogata 28. 

Slöör, Hugo Richard, direktör, Karlavägen 22. 

Smitt, Carl, direktör, Malmskillnadsgatan 48. 
Starekenberg. Gottfrid T., bankkassör, s. 
Stare, John Edgar, försäkringstjänsteman, Kata

rina Bangata IS. 

Stedt, C. Axel S., underlöjtnant, Valhallavägen 29. 
Stene, Nils Albin, tandläkare, b., Humlegårds

gatan 2. 

Storm, Axel, kontorschef, Odengatan 59. 11. 

zdrottscJlej. 
Strandberg, Tom Georg, studerande, Birgerjarls

gatan 2. 

Strandberg, W., restauratör, R V 0, Metropol, 
Hamngatan 6. 

Ströberg, Axel K, grosshandlare, Grefgatan 25. 
Ström, Per Eric B., kassör, Tyska brinken 28. 
Strömfelt, Fredrik H:son, friherre, ryttmästare, 

R S O, R D D 0, Valhallavägen 45 A. 
Sturle, Alfred, tandläkare, Odengatan 68. 
Ståhle, Theoder, kontorist, s., Folkungagatan 83. 
Stålhane, Henning, kapten, R V O. Jämtlands 

skytteförbunds G M, Ser Mb., Sköfde. 
Stödberg. Karl Ernst, kontorschef. 
Sunden-Cullberg, Anton Alrik, försäkringsdirek

tör, Regeringsgatan 61. 
Sundevall, Erik Bernhanl, dekoratör, Birgerjals

gatan 18. 
Sundin, Carl Emil Constantin, målaremästare, 

Brunnsgatan 16. 
Sundstedt, Oscar Fredrik, direktör, Biblioteks

gatan II. 

Sundström, August Richard Georg, grosshand
lare, g., Ser. Mb., Nybrogatan 39. 
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636. 
438. 
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216. 

234· 

177· 
250. 

144· 

344· 

237· 

Sune, Ivan, tandläkare, S., Ser Mb, Drottning. 
gatan 62. 

Svenson, Sven A., sergeant, S M b g, g., Riks· 
skyttem., Ser Ms., Svea lifgarde, skytteinstruk· 
tör, v. skjutchef. 

Svensson, A., juvelerare, Drottninggatan u. 
Svensson, Hugo H. A., banktjänsteman, b., 

Flemminggatan IS. 
Svensson, K., cigarrhandlare, Sturegatan 2. 

Söderberg, Karl Gunnar, fil. doktor, Sibylleg. 18. 
Söderlund, Carl Gustaf, byggmästare, Roslags· 

gatan 29. 
Söderström, Axel, grosshandlare, Karduansma· 

karegatan 10. 
Söderström, Vilhelm Bruno, amanuens, b., Horns· 

gatan 43, 
Sörensen, Einar Folke, löjtnant, s., BIasieholms· 

torg I I. 

Taube, Mathias, grefve, artist, Riddaregatan 19. 
TeeIing, Wilfred, banktjänsteman, Valhallav. IS. 
ThiselI, Gustaf Nore, kassör, b., Strandvägen 9. 
Thoren, Gösta, underlöjtllant, g., Johannesg. 20. 
Thorsen, G. ]., byggmästare, Skepparegatan 42. 
Tiren, Nils, reservunderlöjtnant, g., Ser Mb, 

Grofsta, Nyköping. 
Tornberg, Otto Evaid, grosshandlare, Hamn· 

gatan 24. 
af Trampe, C. H. D., grefve, reservofficersvolon· 

tär, Torsgatan 21 B. 
Trygger, Carl Erik, banktjänsteman, Odeng. 38. 
Trägårdh, Carl Emil Otto, löjtnant. s., Strand· 

vägen 57. 
Tägtström, Carl Ivan Alfred, kammarskrifvare, 

Villagatan 18-20. 
Uggla, Gustaf G:son, G M b g, Riksförb. idrottsm. 

i brons, löjtnant, Danderydsgatan 10. 

Uggla, Erik Alb:son, löjtnant, g., Ser Ms, Linne· 
gatan 42, revisor. 

Wachtmeister, Axel, grefve, underlöjtnant, G M 
b g, s. Blasieholmstorg I I. 
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675· 
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Wahlstedt, Axel ]. G., bataljonsläkare, S. A. 
F:s förtj. M i silfver, g., Ser Mb., Handtver· 
karegatan 40, Idrottschef. 

Wahlström, Knut Birger, kontorist, s., Grefmag· 
nigatan 16. 

Walentin, Seth Olof, studerande, Skeppareg. 4. 
Wallgren, Ragnar, kadett, Riddaregatan 20. 
Wattrang, Nils Adolf, löjtnant, g., Narvav. 22. 
Weissner, Fritz Hilmer, studerande, Narvav. 23. 
WeIin, Henrik, tandläkare, Drottninggatan 5 I. 
Weltzin, Johan Anders, gymnastikdirektör, Kungs· 

trädgårdsgatan 8. 
\N endel, Nils August, notarie, b., Brunnsgatan 2 I B. 
Wennberg, Richard J., studerande, Strandvägen 57 
Werner, Carl, grosshandlare, Strandvägen 9 .. 
Wersen, O. G. Jacob, byggnadsingeniör, Svea· 

vägen 76. 
Wessblad, Gustaf A., studerande, s., Saltsjö· 

baden. 
vVessman, Rolf, målaremästare, Vikingagatan 16. 
Westerling, Sven Gerhard, underlöjtnant, Karla· 

vägen 20. 
Westholm, Gunnar, disponent, Tegnergatan 2 I . 

Wetterström, Victor Erik, bokhållare, Flemming· 
gatan 46. 

Whitfield, Louis Henry, järnvägstjänsteman, s., 
Östgötagatan 39 A. 

vVibom, John Gustaf, godsägare, Stora Stenby, 
Adelsö. 

vViderström, Karl F., tandläkare, b., Smålands· 
gatan 12. 

vVikander, Natanael, löjtnant, Skepparegatan 64. 
vViksell, Fredrik Gustaf Josef, grosshandlare, 

Döbelnsgatan I I. 

vVillners, Ernst E. N:son, musikdirektör, Jungfru· 
gatan 36. 

Winroth, E. G. P., löjtnant, Karlsborg. 
Wolff, Harald, studerande, Djursholm. 
Wollert, Oscar, civilingeniör, Narvavägen 5. 
Wunderlich, I., bokhållare, Djurgårdsslätten 16. 

Yourstone, I. Helmer, kassör. 
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63· 
7I. 

212. 

622. 

237· 
682. 
2°7· 

473· 

288. 
45· 

3 2 I. 

93· 

Yourstone, Henning, direktör, Odengatan 98. 
Zedritz, Arvid, kontorschef, g., Karlbergsvägen 53. 
Zethrzeus, Adolf Henrik, fondm:iklare, Brahe-

gatan 3 I. 

Zotterman, Henrik, direktör, I\'ybrogatan liC. 
Åberg, Gunnar, kontorist, Grefgatan 17. 
Ährberg, Johan Otto Vilhelm,'löjtnant, Strand-

vägen 43. 
Öberg, Nils Johan, direktör, Odengatan 4<). 
Ödberg, Carl Oscar, lagerchef, Anillerig. 48 B. 
qdman, Karl R., ingeniör, Handtverkareg. 31 B. 
Ostergren, J. R., fabrikör, g., Ser Mb., Bränn-

kyrkagatan 5 I. 

Österlund, Fredrik, fanjunkare, g., Dragonka
sernen. 

Österlund, Nils, studerande, b., Hötorget II. 

Österman, C. Emil, porträtt- och gememålare, 
R V O, s., Fredrikshofsgatan 4. 

qstlund, Edvard c., fabrikör, Högbergsgatan 21. 

Ostlund, Per August, bokhållare, l\. Smedje
gatan 5. 

Passiva medlemmar. 

Abel, Louis, advokat, Grefluregatan 24. 
Ahlberg, Carl Olof, specerihandlare, Biblioteks

gatan II. 

Andersson, Carl Oscar, poliskommissarie, Stor
gatan 23. 

Andersson, Bror, ingeniör, g. Ser. Mb, Rönne
holmsvägen 15, Malmö, 

Andersson, Otto, fabrikör, Oxtorget 7. 
Barthelson, C. G., v. häradshöfding, Odengatan 

54 A. 
Beckius, Per Adolf, grosshandlare, Brännkyrka

gatan 104. 

Bcgat, Emil F. E., afdelningschef, Tyskbagare
gatan 4. 
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Begat, Victor, grosshandlare, Hamngatan 10. 

Bergegren, Harald, civilingeniör, Helsingborg. 
Bergman, Axel, juvelerare, Sturegatan 6. 
Bergqvist, A. M., grosshandlare, Karlavägen 15 A. 
Bergström, Lars Arvid, redaktör, Klara Norra 

Kyrkogata 30. 
Björkman, Albert, grosshandlare, Munkbrog. 1 I. 

Björsell, Otto, apotekare, Garnisonssj ukhuset. 
Blomdahl, P. A., byggmästare, Högbergsgatan. 66. 
Boije af Gennäs, Axel Emil, friherre, Kommen-

dörsgatan 23. 
Borgenstierna, C. E. Bertil S., köpman, Bränn

kyrkagatan 6. 
BO\\'allius, Per A. Henning, grosshandlare, Oden

gatan 92. 
Brandel, Robert, filosofie doktor, rektor, RDDO, 

Skärgårdsgatan 15. 
Dag, Ingemar, N:son, ingeniör, Grefturegatan 35. 
Dahl, G. Adrian, musiker, Banergatan 2 I. 
Ek, Adolf J. A., svärdfejare, Lästmakaregatan 20. 

Ekman, J. E., fabrikör, Sthlms skytteförb. förtj. 
M. i guld. Sthhl1S Skarpsk. för:s fönj. M. i 
guld, g., Ser. :vI b, Riksskyttetäfl. M, Karlbergs
vägen 20. 

Eksandh, Thure, t. f. tullfiskal, Floragatan 16. 
Ekström, John E., järnhandlare, Arsenalsgatan I. 

Elmqvist, Helmer Frans Adolf, regementspJ.stor, 
Tomteboda. 

Elvius, Gustaf Theodor, kassör, Högbergsgatan 
2 I, Böhlmarks. 

Feychting, Henrik, järnkramhandlande, Drott
ninggatan 46. 

Flodin, Gustaf Oscar, köpman, Humlegårdsg. 13· 
Flodquist, Lars Gustaf, marinläkare af 2. graden, 

Nybrogatan 28 A. 
Friberg, Arthur, juvelerare, Drottninggatan 80. 
Friberg, Ludvig Klas, fabrikör, Drottningg. 84. 
Furst, Thorvald, yrkesinspektör, Engelbrekts-

gatan 3 I B. 
Glosemeyer, Albert, grosshandl., Valling. 14-16. 
Hallin, Karl F., kontorist, Stocksund. 
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175· 
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110. 
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Hansen, Ragnar, O.:grosshandlare, Brännkyrkag. 6. 
Hansson, Axel Mauritz, premiäraktör, Humle

gårdsgatan 12, 
Hasselström, Ragnar Sixten, landsfiskal, Drott· 

ningholm. 
Hauffer, Karl, grosshandlare, Hornsgatan S I. 
Hector, Herman A. ]., grosshandlarc, Skepps

bron 2S. 
Henricsson, Johan Bernhard, fabrikör, Drott

ninggatan 82. 
Herzog, James, direktör, Malmskillnadsgatan 54. 
Herzog, Allan Edvard Johan, direktör, Malm

skillnadsgatan 54. 
Hol mgren, Erik J ohan, kontorschef, Mälartarg. 19. 
Häggmark, Arthur, tjänsteman i järnvägsstyrel

sen, Sibyllegatan 42. 
Häggmark, Isak, praktiserande läkare, Humle

gårdsgatan 2 
Jaeger, Carl Ludvig, fabrikör, Regeringsgat. 99. 
Johansson, Johan Daniel, grosshandlare, Mäster-

samuelsgatan 6 I . 
Jonsson, Carl Gustaf, direktör, Drottningg. SI A. 
Juhlin, Knut Herman, tjänsteman, Linneg. 4S A. 
Kjellberg, Samuel, Arkitekt, Skepparegatan 13. 
af Kl ~rcker, J. Tage A., kapten, g. Ser. Mb, 

Siam Hv E O 5 kl., Styrmansgatan 4. 
Krogh, Axel H., handlande, Karlavägen 4. 
Kyhlberger, G. A., bankir, Narvavägen 32. 
Lagerberg, Adolt O., kapten, Göta lifgarde. 
Langborg, Helmer, handlande, Birgerjarlsgat. S. 
Leffier, Wilhelm, handlande, Regeringsg. 45. 
Lentvör, Fr., grosshandlare, Grefgatan 62. 
Liljeström, Johan Gustaf, fotograf, Drottningg. IO. 

LiIlieskiöld, Ernst, kamrer, Sveavägen 76. 
Lindblad, Arne, reassuranschef, Drottninggatan 

22, »Norrland». 
Lindström, Knut Alexander, revisor, Neglinge. 
Lundberg, N. V., skådespelare, Vasateatern. 
LundelI, Birger Axel Gustaf, e. o. kammarskrif· 

vare, Bellmansgatan 25. 
Luterkort,1. W., grosshandl., David Bagaresg. 9. 
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Lönnerblad, Nils, advokat, Drottninggatan 4S. 
Malmström, Gottfrid, hyrverksägare, Upplands-

gatan 77. . 
Marmen, E. L. H., apotekare, Enksberg. 
Mecrbura Marinus P., vice konsul, Skeppsbron 6. 

b' . S 
Montelius, Carl Gustaf D., intend., Drottmngg. 4 . 
Nilsson, Johan Nathanael, kamrer, Surbrunnsg. I. 

Nilsson, Richard, grosshandlare, Torstensonsg. 6. 
Nilsson, Gustaf, kassör, Sibyllegatan 25. 
Nissen, Carl Theodor Eugen, fabrikör, Mäster-

samuelsgatan 15. 
Nordin, Robert, advokat, Stora Nygatan 36. 
Noren, Gustaf, läroverksadjunkt, Karlbergsväg. 4. 
Norman, Josef, bokhållare, Götgatan 48 B. 
Olson, Elis, skådespelare, Markvadsgatan 8. 
Petersson, August Emil, källarmästare, Storg. 5. 
Reidner, Sven, grosshandlare, Sturegatan 6. 
Riego, John, skådespelare, Svenska te~tern. 
Rietz, August, bokhandlare, AdolfFrednkstorg 8. 
Rosenblad, Carl L. M., öfverste, K. S. O. 2. kl 

R N O, O II:s Jmt, G V S bm, K Bad O Z 
L I. kl, K Bad O Berthold I Z l. kl, K D 
D O I. ar K Meckl Schw G O I. kl, K S 
Weim O H~ F r. kl, R Pr R Ö O 2. kl, R 
Pr Kr O 2. kl, R R S:t A O 2. kl, K S E 
O 2. kl, Kommendörsgatan 29. 

Rosengren, Arvid H., ingeniör, g. Ser Mb, Hög
bergsgatan 34. 

Rosin, Axel G., disponent, Hamngatan 28. 
Schlasberg, H. Isak, praktiserande läkare, Malm

skillnadsgatan 36. 
Schmidt, Johan Erland, grosshandlare, Karlbergs-

vägen 67. 
Sjöberg, Hjalmar Alfred, fabrikör, Artillerig. 38. 
Sjöberg, Olof, fabrikör, Drottninggatan 23. 
Sjöblom, Ernst Janne, herr, Scheelegatan.2. 
Sjögren, Joh. Otto, fabrikör, MalmskIllnads-

gatan 19 A. . 
Sjölander, Carl Johan, v. häradshöfdmg, Lunt-

makaregatan 59. .. 
Ståhle, Lars Viktor, kapten, Ostermalmsg. 45. 

45 -

1906 
19°3 
190 5 
19°5 
19°4 
19°0 
190 6 

19°7 
19°4 
19°5 
19°7 
19°5 
19°5 
19°2 
19°3 
19°4 

1900 
19°4 

190 8 
19°4 
19°5 
19°7 



3 1 1. 

[9°· 
261. 

547· 
47· 

228. 

134· 
260. 

227· 
146 . 
160. 

Sundström, P. Birger, underlöjtnant, Torsten-
sonsgatan 3. 

Sundvall, Theodor, tandläkare, Humlegårdsg. I I. 

Thorelli, Sven Rlof, direktör, Kommendörsg. 28 .. 
Thott, H. A. W., friherre, löjtnant, g., Riddare-

gatan 78. 
Thulin, E., grosshandlare, Drottninggatan 5eJ. 
Thunqvist, Carl Erik, grosshandl., Stadsgården 20. 
Wall, Claes Johan Fredrik, järnhandlare, Hö-

torget 9. 
Wahlquist, Vilhelm, apotekare, R V O, g., Väst-

mannagatan 18. 
Westin, Hjalmar, kassör, Högbergsgatan [1. 

Wibel, Axel, grosshandlare, Strandvägen l. 

Wibergh, Julius, musikdirektör, Litt. et art., Ny-
brogatan 23. 

Wigert, Adolf, gymnastikdirektör, Norrlandsg. 20. 
Wilcke, Johan Erik, kommendörkapten, R S O, 

R Pr Kr O 3. kl., Odengatan 68. 
Wistedt, Georg, handlande, Grefturegatan 24 C. 
Wårman, Carl Wilhelm, kamrer, Upplandsg. 53. 
Åberg, C. W., klädeshandlare, Vesterlångg. 7. 
qfverberg, C. Eugene, ingeniör, Tulegatan 25. 
Ofverström, Henning, handlande, Artillerigatan 

48 A. 

19°5 
19°3 
19°3 

[9°2 
[9°5 
19°2 

lC)oK 

19°7 
1906 
[894 

1903 
1902 
1906 

1903 
1C)02 

[904 

Utmärkelsetecken och pris, 
förvärfvade under år 1907. 

Föreningens förtjänstmedalj I sllfver: 
Boström, E. Wahlstedt, A. J. G. 

Föreningens Intressebägare : 
Hultman, A. Langborg, P. W. 

Föreningens vandringspris i fri Idrott: 
(S. A. F:s idrottshorn ) 

J. P. Palm. 

Damernas pris: 
Hessler, A., v. prec. 468 + ensk. tillämpn. 465 - 933 poäng, 

Astrid Wahlstedts vandringspris I fältskjutning: 
Wahlstedt, A. J. G., ............................................... 177 poäng. 

Vandringspriset »Henrik Sjöbergs minne .. : 
Ericsson, Gid., ...................................................... 4 poäng. 

Vandringsskölden : 
Eoström, E., 1/4 fig. 145, 1/3 fig. 135, 1/2 fig. I0S = 385 poäng. 

Rosins vandringspokal: 
Hamnqvist, A., v. prec. 371 + ensk. tillämp. 235 = 706 poäng. 
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Alfred Hamnqvists vandringspris: 
Wahlstedt, A. J. G. 

Grosshandlare S. Stendahls pris, 1 mausergevär: 

lBoivie, G. C., .................................... . . ......... 242 poäng. 

Statens skyttemärken: 

i Guld: 

von Horn, N., ........... . 
Lilliesköld, R., ........... . 
Mild, A., .................... . 
Påhlson, B., ................. . 
Rosenswärd, A., ........... . 
Schticker, L., .............. . 
Segelberg, T., ............. . 

för 47, 4 6, 4 6 
» 49, 4 8, 46 

50, 49, 4 8 
4 6, 46, 46 

48, 47, 47 
4 6, 4 6, 46 

» 5°, 47, 47 

i Siljver,' 

och 50, 45, 
Il 50, 50, 
» 45, 45, 
» 45, 45, 
» 50, 45, 
» 45, 45, 
» 5°, 45, 

Bergstrand, K., ................. . 
Båge, S., .......................... . 
Crafoord, G., .................... . 
Egerström, 1., ................... . 

för 48, 47, 45 och 40, 
» 44, 43, 4 2 » 50, 
» 43, 4 1 , 40 » 35, 
» 45, 44, 43 :t 40, 

Hagström, E., ................... . 
Lilliesköld, B., .................... . l) 

» 
» 

4°, 
35, 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

4° 
35 
35 
35 
35 
35 

Lindberg, E., .................... . 
Malmberg, S., .................... . 

» 
» 
» 

4 2 , 4 2 , 4 1 

4 8, 48, 47 
4 6, 45, 44 
44, 43, 4 2 

47, 4 6, 45 
44, 4 2 , 4 1 

4 6, 43, 40 
4 2 , 4 1 , 4° 
47, 4 6, 4u 
44, 44, 4 1 

» 
35, 35 
35, 35 

Nilsson, N., ....................... . 
Person, r. B., ................... . 
Santesson, R., ... o> .............. . l) 

Starkenberg, G. T., 
Sune, 1., ............................. . 
.sörensen, E., ....................... . » 

i Brons,' 

» 

» 
» 
» 
» 

35 
35 
35 
35 

40, 40 
40, 35 

poäng. 
:t 

» 

poäng. 

» 

» 

» 
» 
:t 

» 

» 

Abenius, O., ............................ . för 45, 45, 44, 44, 42 poäng. 
Amnt'r, A., ................................ . 45, 44, 44, 43, 43 " 
Bernström, B., .......................... . » 45, 4 2, 4 1 , 4 1 , 40 » 

, 
l 

I 

I 

I 

J 

Bildmark, K., 
Boivic, c. e., ......................... .. 

för 50, 50, 4<), 47, 47 poäng. 
» 50, 50, 50, 50, 50 

Dahlgren, S.,. .. ....................... .. )1 50, 48, 48, 42, 41 » 
Friherg, E., » 4 6, 45, 4 2 , 4 1 , 40 
Jacobson, I,., ............................ . » 43, 43, 4 2, 4 1 , 40 )1 

Leche, J. K., .......................... . 43, 43, 4 2, 4 2, 4 1 

Olsson, N., ............................ . » 44, 44, 43, 4 1 , 4 1 

l'etr::eus, B.. .. ......................... .. » 43, 4 2, 4 1 , 4 1, 40 » 
Santesson, Y, ........................... . 43, 43, 4 2, 4 1 , 40 » 

Föreningens seriemedaljer för skarpskjutning: 

Siljver: 

Li.ippert, L., ... v. prec. 45 I + ensk. tillämp. 1 " -JJ UOU poäng. 

Båge, S ................... v. prec. 
Cronstedt, G. C:son, 
Hessler, A., ..... .. 
Lagerlöf, J. L., ...... » 
Palm, J. P., ............ » 
Segelberg, T., .. ....... » 

Sundström, A., ......... » 

Brons: 

378 + h. 
4 08 + 
43 8 + 
473 + 
4 21 + 
3<)3 + 
4 1 4 + 

prec. 1 04 ~ 48 2 po~ing. 

» 1ou'=5 1 4 » 

» 120=558 » 
» l 3 l = U04 » 
» 116=537 
)) 

» 
1 1 1 = 504 
116=530 

» 

Föreningens seriebägare för skarpskjutning: 

Sericbägarm B: 

Lagerlöf, J. L., .... .. v. prec. 21<) + h. prec. 216 = 435 poäng. 
Palm, J. 1' ............ . 

Lagerlöf, J. Lo, ...... v. 
Lindewald, E. W., .. . 
Skeppströrn, K. V., 
'Vachtmeister, A., ... 

4 

212 + »218=43° 

Serie bägaren A: 

prec. 234 + h. prec. 237 =- 417 poäng. 
» 222+ » 211=433 ,. 
» 206 + 1<)4 -= 400 » 

21<) + 212 = 431 » 
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Föreningens jetoner för skjutning 

För skjutning med gevär: 

Siljver: 

I;ergstrand, K., ............................ . 
l 'ronstedt, G. C:son, .......... . 
Ericsson, Gid., ........................... .. 
Ericsson, F., .................................. .. 
Hamnqvist, A., ............................... .. 
Hessler, A., ................................ . 
Lagerlöf, J. L., ............................ . 
Lillieskiöld, B., ............................ . 
Lnndegren, J. A.. .. ........................ . 
Ut ppert, L., .................................. . 
Mild, A., .................................... .. 
l'åhlson, B., ................................. . 
Schiicker, L., ................................ . 
Segelberg, T., .............................. . 
Sundström, A., .............................. .. 
Svenson, S., ................................... . 
IVachtmeister, A., ......................... . 
Wahlstedt, A., ................................ . 
Wahlström, B., ................................ . 
()stergren, J. R., ............................. . 

]]1'Olls; 

. \henius, O., ................................... . 

. ~hlin, R .. ~., ............................... .. 
:\mner, A., ................................. .. 
Bergman, Al fr. , ........................... . 
Uergstrand, K., .............................. .. 
Boivie, G. C., ................................ . 
Cronstcdt, G, C:son, ...................... .. 
Ericsson, Gid., ............................... . 
(;yllenkrok, A., ............................ .. 
lIamn'lvist, .\., ............................ .. 
Hcijkcnskjöld, G., .......................... . 

Bh 45 poäng. 
!l/G 49 » 

11/8 50 » 

% 4 6 
H/7 45 » 
!'/5 4 6 » 
% 50, Il/S 45, % 47 poäng. 
!I/r, 4 7 poäng. 

H/S 47 » 
!)/G 4 8 » 

1Ih 
14/7 
11/8 
% 

11/~ 
11/8 

11h 

49 
45 
45 
45 
48 
45 
47 
47, 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Uh 45 ah 
l1/S 

n/r, 
46 poäng. 

45, 11/8 47 

"/9 38 poäng . 

poäng. 

poäng. 

Bh 4 I, 11h 40 poäng . 
!l/r, 36 poäng. 
!lj;, 4 2, 11/~ 4 1 poäng. 
!)/o 36, 8/V 37 » 
!I/,; 35, 11/S 41 » 

11/7 4 1 poäng. 
!l/G 4 1 » 

!l/G 40, Uh 39, His 42 poäng, 
!1/5 44, 9/G 38, H/S 4 l ), 

7/6 4 l poäng. 

-- 50 -

Heijkenskjöld, H., .......................... . 
Hessler , .-\., .................................. . 
Hessler, E., ................................. .. 
von Holst, H., ............................. . 
Hultgren, T., .............................. .. 
Höglund, J., ................................ . 
Jakobson, J. K., ...................... .. 
Killander, E., .............................. . 
Lillieskiöld, Bo, ............................ . 
Lillieskiöld, R., .......................... .. 
I.indberg, E. ................................ . 
Lundegren, J. A., ......................... . 
:Mild, A., .................................... .. 
Olsson, Henning, ......................... .. 
Palm, J. P., .................................. .. 
Påhlson, B., ................................... . 
Rosenswärd, A., ............................. . 
Sandberg, C. R., ........................ .. 
Schiicker, Lo, ............................... . 
Segel berg, T., ................................ . 
Skeppström, K. V., ..................... .. 
Starkenberg, G., ........................ .. 
Sundström, .\., ............................ . 
Sune, L, ................................... .. 
Wachtmeister, A., ........................ . 
Wahlstedt, A., .............................. . 
Wendel, N., .................................. .. 

% 38 poäng. 
8/9 42 » 

% 40, Il/S 40, % 44 poäng. 
% 40 poäng. 
!)jr, 44 » 

!1f5 36 » 

!'/G 41 » 
il/6 37 » 

9/6 43 » 
!If:, 39 » 

!)/r, 38, % 36 poäng. 
9/G 40, 14h 35 » 

H/8 39, % 35 » 
% 35 poäng. 
% 43, 11h 37,11/5 42 poäng. 

11 /s 4 I poäng. 
Uh 44 
% 37, % 4 1 , % 4 1 poäng. 
% 36, 1417 41 poäng. 
!lfr, 37 poäng. 
v /6 43 " 
915 4 2 » 
!lfr, 40, !,/ö 42 poäng. 

14h 39, 11/S 37 
% 43 poäng. 
% 43, 11/842, % 35 poäng. 

11 lp, 44 poäng. 

För Skjutning med revolver: 

Br01ls: 

Boivie, (;. C., 'h 37 cm. 
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Föreningens villkorsmedaljer: 

J löpning 100 meter: 

5'ilfvermedalj: 

De la Gardie, G., ..... , .... , I I sek. 

Juniorsnlfda(j .' 

Lindewald, W., ................................. " ................... . 
Bergstrand, K. H., ......................... "".", .... " " .... .. 

J löpning 1,500 meter: 

Bronsmeda(j .' 

Ahlin, R. A., ...... "" .. ".""'''''''''' ..... "..... 4 min. 
Hildebrand, E., , .................... , ....................... -1-
Gyllenkrook, A., .""." .............. " ..... " ...... "." 4 

Ju1tiorsllledalj: 

I:) 1/:. sek. 
I 3 :~/lO » 

4 9 :l/r. sek. 
54 2/:. 
58 sek, 

(;yllenkrook. A., 5 min. 2 1/:. sek. 

l löpning 10,000 meter: 

Bro1tS1Jlcdalj,' 

Edgren, H., ........................................... "........ 4 I min. losek. 

J höjdhopp: 

Silf7,ermedalj : 

Gyllenkrook, A., .............. ..................... ..... ............... dio cm. 
Ahlin, R. A., ............................................................. IS0 
De la Gardie, G., ........................................................ IS0 

BroJtS11Iedalj: 

Ahlin, R. A., .. ",,,,,,,,'" ............................................. IS0 cm. 
Gyllenkrook, A., ...................................................... 150 » 

Hildebrand, K, .................................................. " ..... 140 

J längdhopp,' 

Bronsmedalj: 

Gyllenkrook, A., ...................................................... . 
De la Gardic, G., ...................................................... .. 
Jakobsson, J. K., ..................................................... .. 
Ahlin, R. A., .......... " .................. " .......... " ............ .. 
Hildehrand, K, .... " ................. " ................................ .. 
Palm, J. P., ............................................. " ........ " ....... . 

JlIJlior sIlledalj : 

Jakobsson, J. K., ...................................................... . 
Hagström, E. D., ..................................................... . 
Hergstrand, K. H., .................................................. . 
Segelberg, T. A., ...................................................... . 

J stathopp: 

Brrm slI/eda?j: 

Ahlin, R. A., ... 

.I 1I1liorsmedalj: 

528 
518 
511 

495 
494 
-1-80 

..J.4 0 
444 
43 8 
43 6 

cm. 
» 

» 

cm. 
cm. 
» 

200 cm. 

Palm, J. 1' .................................................................. 200 cm. 

(;yllenkrook, A., 

l spjutkastning,' 

Silfvermedalj .' 

Bronsmedalj: 

I'alm. J. P., .................................................................. 58,25 m. 
I.unoegren, J. A., ....................................................... 50,95 » 

Juniorsmedalj " 

Segelberg, T .. \., ....................................................... 49,69 m. 
!.undegren, J .. '\., ...................................................... 49,sy » 
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I diskuskastning: 

Siljver1lledalj: 

Lundegren, J. A., ...................................................... 5°,77 m. 

Bronsmedalj : 

~~7i~~g;.n'1: .:~ ... '.:::::::::.:.:::.::::.::::::::: ........................... 4<),2; m. 
........................... 47 ,'J' » 

Palm, J. P., .................. .. ............ ................................ 4-1-,0.' )' 

JUlliorsnzedalj: 

~:~71~~~:~;i/A~·' .... : ..................................... :: .............. :: .......... : ....... :: .. ::::::::::: ~~::: ~~. 

I kulstötning: 

Bronsmedaij : 

Lundegren, J. A., ........................ .................... ........... 18';0 m. 
Palm, J. P., .......................... .. •••••••• 0.00'00.0 ••••••••••••••••••• 18,01 » 

JUlliorslludal.f: 

Lundegren, J. A., .......... ................................... ........... 16'Y7 m. 

- 54 --

Föreningsrekord inom S. A. F. 

7Jid slufet af år I907. 

Höjd/lOPP: 162 cm., R. A. Ahlin, Drottningholm !'ho 19°-1-. 

Längd/lOpp: 534 cm., A. Gyllenkrook, Kaknäs 11/S 1 9°7. 

StajllOpp: 280 cm., R. A. Ahlin, S:t Petersburg 12/8 1 906 . 

Trestegshopp: 9,9" m.) R. A. Ahlin, Kaknäs !r'/7 1<)06. 

~)pjlltkasflli1tg: 61,46 m.) A. Gyllenkrook, Kaknäs 16/,; 19°7. 

Diskuskastning: 50,77 m., J. A. Lundegren, Kaknäs 2~/!, 1 9°7. 

Kulstötning: 18)48 m., J. A. Lundegren, Kaknäs ~~/n 19°7. 

Löpning IDO meter: I I sek., G. De la Gardie, Drottninghohll 

» 

» 

l/il 19°7. 
400 meter: 59:1 fr, sek., A. Gyllenkrook, Lindarängen 7 h 

1<)°7· 
1,500 meter: 4 min. 43 3 If, sek., R. A. Ahlin, Drott· 

ningholm :'/10 19°4. 
IO,ooa meter: -1-0 min. 45 sek.) H. Hammarstrand, Idrotts

parken 27/Jo 1<)07. 
Sinming I,aoa meter: 24 min. 45 sek., E. Hildebrand, Central

badet 24/4 19°7. 
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Berättelse 

ö[ver Stockholms Amatörförenings verksamhet 

under år Ig07. 

Föreningens medlemsantal. 

Föreningens medlemsantal vid årsskiftet utgjorde 67:!, 
och voro af dessa 4:! ständiga, 531) aktiva och 92 passi\·a. 

Under året har invalts 151 nya medlemmar. 4 hafva 
aflidit, 16 anmält sitt utträde, 10 uteslutits på grund af oguldna 
afgifter, (stadgarna § 6), samt 2 uteslutits på grund af be· 
stämmelserna i andra stycket § 6. 

Medlemmarnas värnepliktsförhållanden samt fördel· 
ning i skjutklasser. 

Af föreningens 51)0 aktiva medlemmar hade 1)4 ännu ej 
inträdt i värnpliktsåldern, 376 voro såsom värnpliktiga in
skrifna eller militärer i tjänst samt 120 öfver värnpliktsåldern 
eller från värnpliktens fullgörande frikallade. 

Af de aktiva medlemmarna ha 166 deltagit i föreningens 
skjutöfningar och fördelade sig på de olika skjutklasserna 
sålunda att 277 tillhörde I :sta skjutklassen, 96 tillhörde 2:dra 
skjutklassen samt 207 tillhörde 3:dje skjutklassen. 

Föreningen och förbunden. 

I Stod/w/ms skytteforbund har föreningen under året re
presenterats af herrar E. Alb:son Uggla, P. Drewes, Stig Rålamb, 
Sten Stendahl, Axel Wahlstedt, Alfr. Hamnqvist och John 
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I , 

A. Lundegren med herrar Ivar Sune, Emil HafSström, Carl 
Sandberg och Emil Hessler såsom suppleanter. 

I S/!mska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksforbu12d 
af herrar Eric Ruden och Axel \Vahlstedt, med herrar Per 
Langborg och Gunnar Malmqvist såsom suppleanter. 

Styrelsen och dess verksamhet. 

Vid ordinarie årsmötet den 27 jan. valdes följande att 
utgöra föreningens styrelse och konstituerade sig styrelsen 
med afseende på befattningarna som följer: 

Ordförande: Kapten Einar Nerman. 
v. Ordförande: Ingeniör Eric Ruden. 
Sekreterare: Agent Hj. Olsson. 
Kassaförvaltare: Tandläkare Carl Sandberg. 
Intendent: Handlanden Per Langborg. 
Skjutchef : Kapten Friherre Stig Rålamb. 
Idrottschef: Bat.-Iäkare Axel \Vahlstedt. 
Klubbmästare: Premieraktör Axel Hultman. 
Styrelseledamot: Redaktionssekr. Erik Boström. 

Med följande suppleanter: 

Ingeniör Gideon I ~ricsson. 
Grosshandlare Oscar Grunden. 

Dessutom utsågs till 

v. Skjutchef: Sergeant S. Svenson. 
v. Idrottschef: Kontorschef Axel Storm. 
v. Klubbmästare: Skådespelare Axel Eliasson. 

Som medlemmar i de olika kommitteerna hafva följande 
medverkat: 

I skjutkommittm: 

Löjtnant E. Alb:son Uggla, Grosshandl. Alfred Hamn
qvist, Kassör Emil Hagström. 

I I drottskom11litttin,' 

Notarien Robert Ahlin, Kontorschefen Axel Storm, Agen
ten Ernst Christiansen. 
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I Klubbko1lZ11Zit!i'n: 

Skådespelaren John Brunius, Tandläkaren Carl Sandberg, 
Grosshandl. Oscar Grunden. 

Under årets lopp har emellertid en del förändringar måst 
göras dels på grund af afsägelser och dels pil. grund' af 
dödsfall. 

I Idrottskommitten afsade sig herr Christiansen sin be· 
fattning, och efterträddes han af Banktjänstemannen Bruno 
Söderström. 

I Klubbkol1Zmitten blef ändringar genast vintagna på den 
grund, att herr Eliason ej ville åtaga sig v. klubbmästare· 
befattningen, utan har denna post beklädts af herr Grunden, 
herr Eliason var dock medlem af kommitten till sin död, och 
efterträddes han af herr J. Brunius. 

Dessutom uppdrog styrelsen åt Grosshandl. Alfr. Hamn
qvist att vara suppleant i styrelsen i de fall då det vore af 
omständia-heterna nödvändigt på grund afherr Grundens dubbla 
suppleanfbefattning, dels såsom styrelsesuppleant och dels i 
egenskap af v. klubbmästare såsom suppleant för klubb
mästaren. 

Antalet styrelsesammanträden ha varit 14. 
Under året har föreningen utgifvit sin publikation »Stock

holms Amatörföreninrrs Medlemsblad» under Redaktion af Dr. 
Axel vVahlstent med b Selgeant S. Svenson såsom redaktions· 
sekreterare. Årsboken för 19°7 utkom på grund af tillstö
tande svårigheter först under loppet af nov. månad. Den 
hade i likhet med föregående årgångar ett värdigt utseende 
och godt innehåll bestående af, förutom illustrationer, upp· 
satser om utfärder och dylikt skildradt af medlemmar. Gross
handlare R. Löfman tillerkändes prisbägare för sin till års· 
boken ingifna fotografiserie. 

Klubbaftnar och utfärder. 

I-fögtzdsdagen firades den 2 februari å Hotell Fenix, Iwa1'
vid under 1906 förvärfvade skyttemärken och jetoner samt 
vandringspris jämte en del andra utmärkelsetecken, däribland 
af årsmötet herrar Oscar Eliason och Axel Hultman tilldelade 
förtjänstmedaljer i silfver, utdelades till medlemmarna. Där-
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efter öfvergick man till bordets njutningar under det att för
eningens förmågor sörjde för underhållningen. 

Till högtidsdagen hade af styrelsen utf~rdats inbjudning 
till sekur.dchefen för Kungl. Svea Lifgarde Ofverste C. Ros~.n 
blan, sekundchefen för Kungl:. Lifregementets Drag~ner Of
versten, baron C. Rosenblad, Ofverste V. G. Balck, Ofverste
löjtnanten grefve E. Taube samt Godsägaren herr John Wibom 
å Stenby. 

Den 20 april hölls klubbafton på Fenix, då de priser som 
under vintern eröfrats utdelades till sina vinnare. Den afto
nen fick föreningen afven mottaga det särdeles vackra van
dringspriset »Alfr. Hamnqvists vandringspris», hvarom vidare 
å annat ställe. 

Vårutjärden företogs den 2 juni till Mälsåker med ång
fartyget Ekolsund. Fältskjutning med gevär och revolver 
samt centimeterskjutning på revolver utfordes jämte en del 
idrottslekar. Under hemfarden företogs prisutdelning. 

Den I9 oktober afhölls klubbafton å hotell Kronprinsen, 
vid hvilket tillfälle utdelades de pris, hvilka vunnits i täf
lingarne den 6 oktober samt i serietäflingarne i allmän idrott 
under året. 

Emottagna priser. 

Under året har föreningen fått mottaga flera värderika 
priser till utdelning. 

Å klubbaftonen den ;;:0 april öfverlämnade Grosshandlare 
Alfr. Hamnqvist ett synnerligen vackert p~is (Alfr. Hamnqvists 
vandringspris) en amatör i brons. Detta finnes afbildadt i 
n:o 4 af Medlemsbladet. 

Grosshandlare Sten Stendahl har varit vänlig öfverlämna 
ett mausergevär att utgå såsom juniorpris vid skarpskjutning, 
och återfinnes stadgar därför i medlemsbladet n:o 7. 

Föreningens intendent, herr Per Langborg, har öfver
lämnat 100 kr. för ökandet af damernas prisfond. 

Dessutom har föreningen fått mottaga af bankir Kils 
Person ett mausergevär till första pris vid fältskjutning, af 
grosshandlaren Cederlund kr. So: -, af juveleraren K. An
derson en synnerligen vacker silfverbägare, och af herr J. L. 
Lagerlöf ännu en dylik, hvilken utdelades som första pris vid 
föreningens fältskjutning vid Järfva den 27 okt. 
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Som ett uttryck för föreningens tacksamhet för den väl
vilja och tjänstvillighet densamma städse fått röna från Kungl. 
Svea Lifgarde, lät styrf'lsen under september månad, genom 
en deputation, till regementets chef öfverlämna en större 
silfverpokal, att användas som pris vid regementets idrotts
eller skyttetäflingar. 

Styrelsen har gått i författning om anskaffande - genom 
subskription - af ett skyttepris, att årligen utdelas bland 
dem, som äro uteslutna från täflingen om »Damernas pris» 
nämligen »öfveråriga» och » frikallade». Insamlingen till denna 
prisfond pågår. 

Under året hafva fyra af föreningens medlemmar aflidit, 
nämligcn skådespelaren Oscar Eliasson, byggmästaren C. ]. 
Johansson samt hrr Isaac Löfman och Robert Forsberg. 

Med kransar har styrelsen låtit hedra de aflidnes minne 
och därjämte låtit sig representeras vid deras grafsättning. 

Den af föreningen år 1906 anordnade kursen för utbil
dande af landstormsbefäl, har, enligt till styrelsen från inspek
tor och lärare vid kursen inkommet tillkännagifvande fullstän
digt afslutats den II sistlidne Maj. Följande elever hafva 
tillgodogjort sig den vid kursen meddelade utbildningen näm
ligen: grossh. Alfr. Hamnqvist, tandläkare Edvard Friberg, 
ingeniör Ludvig Li.1ppert, agent Ernst Christiansen, bank
tjänsteman Hugo Svensson, agent Emil Hagström, notarie 
Robert Ahlin, apotekare Folke HanelI, premieraktör Axel 
Hultman, redaktör Paulus Palm, ingeniör Olof Stendahl och 
kontorist Albert Boije af Gennäs. Kursen har åtnjutit ett 
'itatsanslag af 500 kr. 

Då det inom styrelsen väckts förslag angående omplace
ring af föreningens disponibla kapital, i akt att göra detta 
mera räntebärande, har förslaget resulterat i inköp af 15 st. 
aktier i Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag. 

Föreningen har deltagit i den af Stockholms Skytteför
bund den 28 sistlidne Augusti i samband med utdelningen 
af vid förbundets statsprisskjutning förvärfvade pris, anord
nade festen i Idrottsparken till förmån för förbundets kassa 
samt äfven gemensamt med Stockholms Skyttefbrbund i sorge
paraden vid H. Mj:t Oscar II:s begrafning. 

Till kapten Gösta Drake har på hans bröllopsdag af Sty
relsen öfverlämnats en textad lyckönskningsadress som uttryck 
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af föreningens sympatier för sin mångårige medlem och f. d. 
ordförande. 

Nya stadgar hafva under året antagits och tryckts. Del 
nya arbetssättet i permanenta kommitteer synes lända tilt 
föreningens fromma, då behandlingen af de ärenden, som 
ligga inom de olika kommitteernas verksamhet, visat sig blifva 
grundlig och omsorgsfull. 

Hrr Ernst Davidson, Gustaf Fränckel och Gabriel Jacob
son hafva af styrelsen tilldelats föreningens medalj i silfver 
med anledning af deras stora tillmötesgående vid afhållandet 
af »Civil och Militär». Tacksamhetsskrifvelser hafva från dessa 
föreningens gynnare ingått. 

Under året hafva inköpts 7 st. mausergevär i och för 
användning af föreningsmedlemmar vid skjutbanan och under 
af föreningen anordnade fältskjutningar. 

Frågan om klubbrummet har icke under året kunnat 
ordnas. Förslag hafva till styrelsen ingifvits dock utan att 
föra till resultat, hvadan föreningen vid årsskiftet fortfarande 
står utan klubbrum. Styrelsen vill ägna denna angelägenhet 
all nödig uppmärksamhet under det kommande arbetsåret. 

Hvad beträffar föreningens verksamhet i öfrigt (skytte 
och idrott) fa vi hänvisa till härefter följande berättelser från 
skjut- och idrottskommiitcerna. 

Stockholm i jan. 1908. 

Einar Nerman. 
Ordförande. 

Hj. Olsson. 
Sekreterare. 
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Årsberättelse från Stockholms Amatörförenings 
skytteafdelning. 

Skjutkommitten inom föreningen har härmed äran afgifva 
följande berättelse öfver dess verksamhet under år 19°7. 

Kommittens sammansättning och verksamhet. 
Kommitten har under det gångna året utgjorts af: 

Kaptenen Friherre S. Rålamb, skjutchef 
Sergeanten S. Svenson, v. skjutchef; 

därtill valda å föreningens ordinarie årsmöte 19°7, samt såsom 
ledamöter, 

Löjtnanten E. Alb:son uggla, 
Grosshandlaren A. Hamnqvist och 
Agenten E. Hagström, utsedda af föreningens styrelse. 

Såsom kommittens sekreterare har under året tjänstgjort 
herr E. Hagström. 

I och för beslutandet om öfning-ar och täRingar m. m. 
inom föreningen, äfvensom utseendet af representanter för före
ningen vid täRingarna om »Göteborgspokalen» och »Stock
holms skytteförbunds vandringspris i fältskjutning», till hvilka 
täRingar föreningen under året inbjudits, har kommitten sam
manträdt 12 gånger. 

Öfningar under året. 

Kammars/C'jlltning och riktö/nillgar hafva i likhet med 
föregående år ägt rum i Svea Lifgardes exercishus under 
månaderna februari-april, och har härunder lossats omkring 
2,000 skott af ett 30· tal i öfningarna deltagande medlemmar. 

Skarpsk}ittningsöfningarna, hvilka toga sin början den 2 I 

april, hafva pågått hvarje sön- och helgdag - med undantag 
af midsommardagen - till och med november månads utgång 
samt en hvardagseftermiddag i veckan under juni-augusti 
månader å norra skjutbanan vid Kaknäs. I skarpskj utnings
öfningarna hafva under året deltagit 166 medlemmar, af hvilka 
I42 uppjyllt de 7i zilkor, som berättiga föreningl'1l att jiir dem 
uppbära statsbidrag. Sistnämnda siffra vis3.r ju en glädjande 
till växt (förE gående år 91), dock ej i en grad, som kan sägas 
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motsvara föreningens medlemsantal, men hoppas kommitten 
att en lwar för föreningen intresserad medlem måtte till ett 
kommande ,tr söka kraftigt verka för ett liRigare deltagande i 
skjutöfnillgarna, då antalet förvisso skall kunna mångdubblas. 

Antalet å skjutbanan lossade protokollförda skarpa skott 
uppgår till 32,462. 

Af i skjutöfningarna deltagande föreningens medlemmar 
hafva under året förvärfvats 7 statens skytt~ märken i guld, 
14 i silfver odl I2 i brons. 

1 fältskjutningarna hafva under året deltagit 76 med
lemmar och lossats 7,380 skott, hvilket utgör mer än 18 /6 
af samtliga inom föreningen lossade skarpa skott. 

Sammanlagda antalet lossade protokollförda skarpa skott 
utgör således 39,842 och är det största som något år af för
eningen redovisats. 

Revolverskjutningen, som i likhet med föregående året 
bedrifvits vid Kalmäs-banan å samma tider som skarpskjut
ningsöfningarna, har omfattats med stort intresse, i det icke 
mindre än ett 50-tal skyttar deltagit med omkring 5,000 los
sade skott. 

Täflingar inom föreningen. 

I enlighet med det i början af året fastställda program
met hafva 7 enskilda fältskjutningar å gevär och 2 å revolver 
anordnats å nedanstående tider och platser: 

Den 13 januari vid ]ärfva, 
» 10 februari)} ]ärfva, 
» 10 mars » Saltsjöbaden; 
» 14 april »Tureberg; 

2 juni »Mälsäker (äfven revolver); 
7.7 oktober ]ärfva och 

» 17 nov. » Nacka (äfven revolver) 
då samtidigt bRades om »Stockholm-Saltsjöbaden pokalen»), 
hvilken för året eröfrades af Saltsjöbadens skytteförening för 
uppnådda 77 träffar efter en hård konkurrens med S. A. F:s 
grupp som uppnådde 76 träffar. 

I insatser hafva vid dessa täRingar af deltagarne erlagts 
sammanlagt kr 417: 50. 

'.letonskjutJlingar å gevär och cnhandsrepetervapen hafva 
hallits 5 under månaderna maj-september vid hvilka erlagts 



,;;ullll1anlagdt 108 insatser och förvärfvats å gevär 24 jetonu 
a/ silJ;,ver Odl 60 af brons och å revolver endast I bron~jctoll. 

• -1. seriemedaljer hafva erlagts 14 ir:satser och eröfrats 
I af siifvcr samt 7 af brons. 

I täflingen om seriebägarne utgöra insatserna 29 och 
hafva gifvit till resultat, att 4- seriebägare » A» och 2 serie
bägare » B» förvärfvats. 

,')/atsprisskjutniJlgen jämte extra insatsskjutnillgar försig
gingo den 6 oktober och deltogo i desamma 60 skyttar. Ut
fiirligt program för täflingarna finnes infördt i »Medlemsbladet» 
1007 n:r 9· En nyhet i detta var den af kommitten före
slagna mästerskapsskjutningen, hvilken då för första gången 
ägde rum inom föreniugen. 

I insatser till extra täflingarna erlades inalles kr. 275: 50. 
Täjling för anslagsberättigade hölls den 24 november 

och hade lockat, trots de mest ogynnsamma väderleksförhål
landen, 3 I deltagare. 

Täflingen om det af ) {;rosshandlare ,'l. ,S/enda/z! skänkta 
mausergeväret» har aflupit så, att herr G. C. Boivie eröfrat 
detsamma med 242 poäng. A~talet gjorda anmälningar om 
deltagande i täflingen hafva utgjort 32 • 

Angående antalet deltagare och namn å pristagare jämte 
af dem uppnådda resultat, i ofvan angifna täflingar, finnes, 
utöfver hvad här upptagit" utförliga uppgifter och referat 
införda i föreningens »Medlemsblad» 1907 och anhåller kOI11-
mitten få hänvisa till samma. 

Täflingarna om vandringsprisen. 

Af föreningens vandringspris hafva fiir ar 1907 eröfrats 

Damernas pris: 

A. Hessler, v. prec. 468 + ensk. tillämpn. 465 = 933 poäng. 

Vandringss köldm: 

E. Boström, 1/4 fig. 145, I/:; fig. 135, 1/2 fig. IOS 
poäng. 

Rosins vandringspokal: 

A. Hamnqvist, v. prec. 371 + ensk. tillämpn. 235 = 706 
poäng, och har herr Hamnqvist för alltid eröfrat detta pris. 

Astrzd Wa/zlstedts vandringspris i fältskjutning: 
A. Wahlstedt, 177 poäng . 

Vandringspriset »Henrik Sjöbergs minne»: 
Gid. Ericsson, 4 poang, för pris förvärfvade vid Stock

holms skytteförbunds fältskjutningar. 

Alfred Hamnqvists vandringspris: 
A. Wahlstedt, 6 poäng. 

Stockholm den 3 I december 19°7. 

För S. A. F:s skytteafdelning 

Stig Rålamb. 
Skjutchef. 

.hmil Hagström. 
Sekreterare. 

Årsberättelse från Stockholms Amatörförenings 
idrottsafdelning. 

Idrottskommitten bestod vid arbetsårets början af under
tecknad Wahlstedt, idrottschef, kontorschefen Axel Storm, 
vice idrotts chef, agenten Ernst Christiansen, sekreterare samt 
tjänstemannen Robert Ahlin och kontorschefen Gunnar Malm
qvist. Sedan emellertid herr Christiansen i början af som
maren på grund af ändrad verksamhet anhållit få ur Kom
mitten afgå, invaldes i hans ställe e. tjänstemannen i Riks
banken Bruno Söderström, hvarjämte sekreterarebefattningen 
öfvertogs af undertecknad Malmqvist. Kommitten har under 
året sammanträdt 8 gånger, hvarjämte ett antal tillfälliga sam
mankomster vid täflingar och andra tillfällen varit anordnade. 

Den allmänna planen för Stockholms Amatörförenings 
idrottsliga program för år 1907 var uppgjord med tanke på, 
att åt föreningens medlemmar bereda bästa möjliga tillfälle 
till afläggandet af de för Riksförbundets idrottsmärke stad
gade profven. I öfverensstämmelse härmed inleddes arbets
året med simöfningar hvarje onsdags afton under månaderna 
mars-maj Centralbadet. I dessa öfningar deltogo omkring 
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20 af föreningens medlemmar. Under tiden afhöllos de i 
täflingsprogrammet tillkännagifna orienteringslöpningarna å 
skidor och till fots. De till föreningens vårutfärd planerade 
idrottstäflingarna kunde af brist på tid ej hållas. Under vå
rens lopp kom mo emellertid idrottsöfningarna vid skjutbanan, 
hvarest idrottsmateriel ständigt fanns tillgänglig, i gång, och 
intresset för dessa öfningar hölls vid makt genom två täflings
serier i allmän idrott, den ena med handicapberäkning, hvil
ken sträckte sig utöfver 9 täRingsdagar under loppet af må
naderna juni-augusti. Dessa täflingar afsågo på samma gång 
att utgöra en beredelse till de till den I september utlysta 
täRingarna om »Idrottshornet». Under september månad an· 
ordnades vidare löpning å 10,000 meter och cykellopp å 
20,000 meter, båda å landsväg, och täflingarnas rad afsluta
des med en orienteringslöpning till fots den 20 oktoher, af
sedd att bereda tillfälle till kvalifikat;on for Alfred Hamn
qvists vandringspris. Den till den 16 juni utsatta kappseg
lingen måste inställas på grund af andra till samma dag ut
satta seglingstäflingar. 

Orienteringslöpningen på skidor hölls den 3 mars på Li
dingön med start och mål vid Torsvik samt 2 kontrollstatio
ner, den ena vid Lidingö kyrka, den andra vid Kottlasjån, 
en väglängd af mellan 8 och 9 kilometer. Sju deltagare 
startade, men blott fyra af dessa passerade den andra kon
trollstationen. Första priset togs af löjtnant V. M. R. von 
Feilitzen med en tid af l timme 25 min. 33 sek. 

Orienteringslöpningen till fots måste for att ej komma 
i kollision med en af Stockholms skytteförbund anordnad fält
skjutning, uppskjutas till den 5 maj. Starten skedde vid Öster
viks station å Saltsjöb,!-?an, och de täRande hade att genom 
en kontrollstation vid Alta gård taga sig fram till målet, be
läget vid Nackanäs värdshus. Banans längd fågelvägen var 
omkring !O kilometer och främst bland l l startande inkom 
till målet kadetten M. Bernström med cn tid af 1 timme 28 
minuter. En af de täRande råkade vilse och utgick. 

SerietäJlingarna i allmän idrott voro förlagda till skjut
banan vid Kaknäs, löpningarna dock till vägen Lindarängen. 
De försiggingo under 9 söndagar i juni-augusti och omfat
tade 9 idrottsgrenar, höjdhopp, längdhopp, stafhopp, diskus
kastning, spjutkastning, kulstötning samt löpning å 100, 400 

och 1,5co meter. Hvarje täflingsdag förekommo tre täflin-
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gar, en i hopp, en i kast och en i löpning, en af dessa in
gående i handicapserien. Hvarje idrottsgren kom sålunda 
före tre gånger, en gång i handicapserien och två gånger i 
scratchserien. Handicapserien räknade 17 deltagare, scratch
serien 19, och i hvardera utdelades i öfverensstämmelse med 
utfärdade propositioner 5 pris, fördelade enligt förvärfvade 
poängnummer. Förste pristagare blefvo i scratchserien offi
cersvolontären A. Gyllenkrook och i handicapserien redaktör 
J. P. Palm. 

IdrottstäJlingarna den I september missgynnades af i hög 
grad otjänlig väderlek. »Old boys»-loppet å velociped in
ställdes på grund af uteblifna anmälningar. I täRingarna i 
allmän idrott deltogo omkring 10 medlemmar, som tappert 
härdade ut uti det allt efter som täRingarna fortskredo allt 
ymnigare flödande rägnet. Löpningen å 1,500 meter måste 
dock inställas. TäRingsresultaten blefvo uti vissa idrottsgre
nar i betraktande af förhållandena anmärkningsvärdt goda. 
Till idrottshornet stod o vid protokollens uträknande herrar 
R. A. Ahlin och J. P. Palm lika, hvarför i enlighet med 
stadgarna detta pris måst skiljas dem emellan genom brott
ning, hvilken ledt till det resultat, att redaktör Palm i andra 
omgången förklarades för segrare och följaktligen är innehaf
vare af idrottshornet för 1907. 

TäRingarna den 15 september i löpning och cykelåkning 
å landsväg gynnades däremot af tjänligt väder och ägde 
rum med utgångspunkt i närheten af Rotebro gästgifvare
gård i riktning norr ut. I fotlöpning å 10,000 meter ernåd
des kortaste tiden, 47 min. 15 sek., af herr E. Hildebrand, 
men som han deltagit utom täflan, tillföll första priset kapten 
E. Bernström med en tid af 47 min. 40 sele Väglaget var, 
efter allt eftersommarens och höstens rägnande, ej det bästa,. 
och banan, som utvalts med ledning af kartan och uppmätts 
å denna, visade sig mindre lämplig för ändamålet och möjli
gen i verkligheten längre än hvad kartan angaf. Täflingen, 
i hvilken 7 deltagare ostartade, måste sålunda betecknas så
som mindre lyckad. A cykel, 20,000 meter, startade blott 
en medlem, hvilken likväl på grund af det mindre goda väg
laget och stark motvind å den sista halfva milen ej lyckades 
inkomma inom den för uthållighetsprof till idrottsmärket stad
gade tiden. 

I orienteringslöpningen till fots den 20 oktober startade 
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12 medlemmar, af hvilka en under täflingen utgick på arund 
af en vid ett fall erhållen kontusion. Starten äa-de ru~ vid 
Mariedals brygga å Värmdö nära Skurusundets

b 

norra myn
ning, kontrollstationen låg vid Bo kapell och målet i närheten 
a: Vikings~ill vid Högarnsfjärden. Banan var fågelvägen 
cirka 10 kilometer och den terräng, som måste passeras, af 
oländigaste beskaffenhet. Första pristagare blef löjtnant V. 
von Feilitzen med en tid af I timme 34 min. 50 sek. 

Riksförbundets idrottsmärke har under året förvärfvats af 
4 föreningsmedlemmar, nämligen banktjänstemannen J. Gill
gren, studeranden A. Hagelstein, redaktören J, P. Palm och 
kontoristen K. V. Skeppström, hvilka samtliga erhålla märket 
i brons. Ytterligare en af föreningens medlemmar, herr E 
Hildebrand, har med heder fullgjort alla för idrottsmärket 
föreskrifna prof men kan, såsom ej ännu 18 år gammal icke 
erhålla detsamma. Dessutom hafva omkring ett 2o-tal 'med
lemmar aflagt ett eller flera af profven för idrottsmärket, dock 
utan att fullfölja detsamma. 

Af föreningens villkorsmedaljer hafva under året eröfrats 
6 af silfver, 2 I af brons och 13 juniorsmedaljer. 

Såsom kvalificerade att täfla om Alfred Hamnqvists vand
ringspris blefvo, på grund af deltagande i minst 2 af före
ningen anordnade orienteringslöpningar, 4 föreningsmedlem
mar hos skjutkommitten anmälda, 

Som vanligt hafva föreningens medlemmar blifvit in
bjudna till deltagande i ett betydande antal offentliga idrotts
täflingar både inom och utom landet, och är det för idrotts
kommitten en tillfredsställelse att kunna meddela, att före
ningen under år 1907 varit genom behörigen ;;nmälda täflande 
represente~ad . vid idrottsföreningen Sleipners terrängl6pning 
den 28 apnl, Vid Stockholms idrottsförbunds juniorstäflinaar den 
27 och 28 juli, då officersvolontären A, {'''J'llenkrook förvärf
vade 3:e priset i höjdhopp med I SR centimeter, vid Stock
holms skytte förbunds fäst i Idrottsparken den 25 auausti i 
stafett16pning med gevär I engelsk mil mellan lag från ~kytte" 
föreningar, då föreningens lag, hestiiende af herrar A. G)'ZZen
krook, J. p. Palm, G. Ma/mqvist ()eh R. A. A/din hemförde 
I:a priset bland I I täflande lag m:.>rl en tid af 4 minu.ter 
och 28 9/Jo sekunder. Priset, som omedelbart efter täflinaens 
slut af vår nuvarande konung öfverlämnades åt det sear:nde 
laget, utgjordes af ett af direktör C. Smitt skänkt d;auser-
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gevär, ett vackert tillskottt till föreningens numera åter i 
jämn tillväxt stadda samling af täflingstrofeer. Dessutom 
deltogo ett par af föreningens medlemmar i Djurgårdens 
Idrottsförenings och Mariebergs Idrottsklubbs nationella idrotts
täflingar den 17-19 augusti dock utan att lyckas eröfra pris. 
Idrottskommitten ,hoppas att S. A. F:s för den äldre idrotts
generationen så välkända gamla täflingsdräkt snart åter skall 
ofta komma till synes å våra täflingsbanor, och den stam 
unga idrottsmän, som nu uppstått inom föreningens led, 
torde snart vara vuxen att med heder taga upp den gamla 
dräkten och med den S. A. F:s gamla traditioner från de 
segerrika åren i början af nittiotalet. 

»!:Jtockholms Amatölförenings vandringspokal i dragkamp 
mellan hujvudstadens skolungdom» utsattes för året till täflan 
vid af Idrottsföreningen Kamraterna den 8 och 9 juni an
ordnade idrottstäflingar för skolungdom. Pokalen togs för 
andra gången af Högre Realläroverket å Norrmalm. 

För hösten hade idrottskommitten framlagt ett rikhaltigt 
öfningsprogram, omfattande gymnastik, florettfäktning, rid
ning, simning, lifräddning och inomhusöfningar i idrott, men 
rönte detta så ringa tillslutning att detsamma endast i ringa 
mån kunde förverkligas. För vintersäsongen har förberedts 
bildandet af lag för hockey och curling, af hvilka sannolikt 
åtminstone det sistnämnda torde komma till stånd. Efter 
nyårshelgen, då man börjar närma sig 1908 års idrottssäsona, 
torde nog också tillslutningen till öfriga öfningar bli lifligar~. 

Idrottskommitten har för föreningens styrelse framlagt 
ett förslag till jöreningsrekord, hvilket ock vunnit styrelsens 
gillande. Enligt de sålunda fastställda bestämmelserna för 
föreningsrekord godkändes såsom sådana, resultat vunna vid 
föreningens egna täflingar, vid vederbörligen aflagda prof för 
föreningens villkorsmedaljer eller för Riksförbundets idrotts
märke eller vid täflingar utom föreningen af föreningsmed
lemmar, som därvid på sätt föreskrifves i stadgarne § 23 täfla 
såsom representanter för föreningen. Idrottskommitten har 
anställt efterforskningar så långt tillbaka, som till tiden för 
nu gällande idrottsreglers började tillämpning, och föreligger 
som resultat häraf den förteckning på föreningsrekord, som 
finnes införd å annat ställe i årsboken för 1907. 

I det idrottskommitten sålunda med tillfredsställelse kun
nat konstatera, hurusom året 19°7 inom S. A. F. fört med 



sig betydliga framsteg på det idrottsliga området får kom
mitten uttala sin vissa förhoppning därom, att år ~ 907 äfven 
~om~er att utgöra en begynnelse till en ny period af idrotts
hg hfaktighet för föreningen. 

Stockholm i Januari 1908. 

För S. A. F:s idrottskommitte 

Axel Wahlstedt. 
Idrottschef. 

G. iJ.falmqvist. 
Sekreterare. 

Mottagningskommitten. 

Kommitten har sökt anpassa sitt arbete så, att företrädes
vis ny tillträdande medlemmar blifvit föremål för dess direkta 
påverkan. Genom meddelanden i brefform har kommitten 
~jo~t våra .n~vunna amatörer uppmärksamma på föreningens 
ofmngar, taflmgar, utfärder, klubbaftnar m. m. och anmodat 
d~m dårv~? närvara, allt i akt och mening att bringa dem i 
direkt beronng med oss, och därigenom ingifva dem intresse 
f?r ~åväl föreningens arbete som för de angenäma stunder 
foremng~m:dlemmarna i saml~d trupp tillbringa med hvar
andra pa Sidan om arbetet. Vid dessa tillfällen har kommit
ten städse varit representerad genom en eller flera af sina 
medlemmar. 

Som särmärke har kommitten antagit bandrosett i för
eningens färger blått och hvitt. 

Kommitten hyser förhoppning att den kunnat vara för
eningen till någon nytta, och vill, med stöd af vunna erfaren
heter, framgent verka för S. A. F:s förkofran. 

Alfr. Hamnqvist. 
Ordförande. 

Hugo Svensson. 
Sekreterare. 
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Undertecknade, utsedda att granska förvaltningen af Stock
holms Amatörförenings angelägenheter och räkenskaper för 
år 19°7, få efter fullgörandet af detta uppdrag härmed afgifva 
följande 

Revisionsberättelse. 
'Inkomster. 

Kassabehållning den I januari 19°7 .................... . 
Vinst- och förlustkonto: 

Vinst vid gevärsförsäljning samt öfverskott... 
Ständiga medlemmars fond: 

o Inbetalningar under året.. .............................. . 
Arsafgijters konto: Inbetalningar under året .... .. 
Damernas prisfond: 

Gåfva af P. Langborg samt uppburen ränta 
Civil och Militär: Uppburna menel .................... . 
Beklädnadskonto: Afgift för musik .................... . 
Kapitalräkning med Hernösands E. B.: 

Räntor under året ........................................ .. 
Gl'värs konto: Diverse inbetalningar .................... . 
Emaljmärkens konto: 33 st. försålda märken .... .. 
Prisers konto: Inbetalda insatser .......................... . 
Försäkringskortens konto: Försålda kort.. ............ . 
Diverse fordringar: Inbetalning .......................... . 
Landsstormskursens konto: 

Amlag från K. Armeförvaltningen .............. . 
Klubbrummets konto: Inkomst af lottförsäljning ... 
Anslags konto: Statsanslag för 1906...... 477: 75 

Stockholms Stads anslag I 13: 75 
Skänkers konto: -

Gåfvor af P. Langborg .................. 195:-
af Grossh. Sten Sten dahl ... 40: -

161: 89 

55°: -
3,576: -

120: 59 
254: 13 
4°:-

62 5: 59 
173:-
49: 50 

655: 50 
15:-
2:-

500:-
107: -

59 1:5° 

235:-
Kapitalräkning med Hernösands E. B.: 

Uttagit under året.......................................... 6,500:-
--------'-=-----

Kronor q,1 I I: 54 
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Utgifter. 

Årsafgijters konto: 
Provision, kostnad för medlemsblad .......... . 

Jnventarie konto: Diverse ...................................... . 
Gevärs konto ....................................................... .. 
Emaljmärkens konto: 150 st. Nålar ................... . 
Prisers konto: Hallbergs m. fl. räkningar .......... .. 
Diverse fordringars konto ................................... . 
Landstormskursens konto: 

Resebidrag, Ammunition ............................. . 
Klubbrummets konto: 

Utgifter vid Klubbafton den 2 Februari .... .. 
Omkostnads konto .................................................. . 
Trycksakers konto: Stadgar, Cirkulär, Skyttekort 
Skjutbanans konto ............ .................................. .. 
Landstormens konto .................................... ......... .. 
Civil och Militärs Tombolamedels konto: 

328: 20 
17°:20 
80: -

187: 50 
1,229: 76 

32:-

3 16: 70 

85: 55 
2,162: I I 

47 8: 34 
1,478: 26 

92: 10 

I I st. gevär m. m. ....................................... 645: 50 
Aktiers konto ........................................................ 6,109: 70 
Kontant i kassan till den I januari 1908 ............ 7I 5: 62 

-----''----''-----

Kronor 14,111: 54 

Tillgångar. 

Gevärs konto .............................................. . 
Diverse fordringar ........................ .................... .. 
Emaljerade märkens konto .. ............................... . 
Beklädnads-konto .................................................. . 
Depositionskonto .................................................. .. 
Kapitalräkning. m. Hernösands Ensk. Bank ..... . 
Ammunitions konto ............................................ . 
Jnventarie konto ............................................... .. 
Aktie-konto ........................................................... . 
Kassa konto .......... ............................................... . 

17 2:-

31: -

187: 50 
148: 14 
405: 94 

6,018: 47 
86: 40 

37 I: 82 
6,109: 70 

71 5: 62 

Kronor 14,246: 59 
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Skulder. 

Ständiga Medlemmars Fond ................................. 2,350:-
DameJ;nas Prisfond........................ ....................... 505: 94 
Civil och i~filitär................................................... 5,000: -
Civil och J/lIilitärs Tombolamedels konto............... 2,445:-
Kapitalbeltållning.................................................. 3,945: 65 

Kronor 14,246: 59 

Vinst- och förlustkonto 
balanseras med nedanstående siffror. 

An. Prisers konto .................................................. . 
» Försäkri>tgskortens konto: Afskrifning .......... .. 

Landstormskursens konto ................................ . 
Jnventarie konto ........................................... .. 

» Omkostnads konto ......................................... . 
» Balanre konto ............................................... . 

622:67 
23:25 

1°3: 50 
371: 82 

4,006: 00 
3,945: 65 

Kronor 9,074: 95 

Per Balance från 1906 ........................................ .. 
» Kassa konto ................................................. .. 
» (ivil och Militär ............................................ . 
» Arsafgijters konto ........................................ .. 
» i'-lnaljmärkens konto ...................................... . 
» Skänkers konto ........................... .................. . 
, Anslags konto ............................................... . 
~} Ränta å Kapitalräkning ................................ . 

Kronor 

4,248: 84 
54: 84 

254: 13 
3,147: 80 

8: 25 
235: -
500: 50 
625: 59 

9,074: 95 

Stadgarnas § 13 bestämmer, att Föreningens räkenska
per skola vara afslutade samt till revision tillgängliga senast 
den 10 januari. Denna bestämmelse är omöjlig att efterlefva, 
ty dels kunna ej alla poster till denna dag vara inkomna, 
såsom bankkontobesked, dels är det otänkbart att kunna med
hinnas, då ju kassaförvaltaren ej rimligtvis kan begäras åsido
sätta sina personliga angelägenheter under dessa årets brå
daste dagar för föreningens räkning. Räkenskaperna skola 
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en!. stadgarnas 18 § vara reviderade och revisionsberättelsen 
till styrelsen afIämnad senast 8 dagar före det allmänna sam
manträdet, hvilket åter skall annonseras 8 dagar i förväg 
samt hållas inom januari månad. På detta sätt förhindras 
revisorerna, om styrelsen utsätter sammanträdet till någon 
dag annat än månadens sista, att verkställa en ingående revi
dering. 

Revisorerna hemställa därföre att stadgarnas §§ 13, 18 
och 19 i hvad berör ofvan anförda förhållanden måtte tagas 
under

o 
ompröfning. 

Arsboken har år 1907 gått med en förlust af kr. 328: 20, 
delvis nog beroende på att densamma ej distribuerats törr 
än under november månad istället för under årets första må
nader. Helt naturligt hafva en del annonsörer ansett sig ej 
skyldiga erlägga full kontrakterad annonsafgift, utan helt eller 
delvis reducerat densamma vid så försenad distribution. Ma
trikeln i årsboken är delvis felaktig. 

Fastän vi anse att den placering uti aktier, som styrel
sen verkställt är fullt betryggande samt gifvande god ränte
afkastning och som, efter allt att döma, kan gifva Föreningen 
en extra kapitalvinst, vilja vi dock påpeka, att vi af princip
skäl ej anse det lämpligt att Föreningens medel placeras i 
aktier. 

Bland utestående fordringar för på afbetalning utlämnade 
gevär finnes en post å 40 kr., hvarå icke något under de 
senaste åren amorterats, och få vi med anledning häraf före
slå, att lämpliga kraftigare åtgärder måtte vidtagas för sagda 
belopps reducerande. 

Under »Diverse fordringan finnas flere mindre poster 
införda samt reducerade till en kronas värde och få vi före
slå, att beloppet måtte blifva afskrifvet. 

Under året hafva fältskjutningarna kräft stora utgifter 
och få vi på det lifligaste tillstyrka styrelsens förslag till 
reducering af dessa för 1908 genom förändrade anordningar 
vid årets fältskjutningar, samt föreslå, att något af härigenom 
besparade medel måtte komma idrotten till godo. 

Föreningens värdehandlingar hafva oss företetts och äro 
i fullgodt stånd. 

På grund af den knappa tiden samt de ogynnsamma 
lokala förhållandena hafva vi ej medhunnit genomgående af 
befintliga protokoll samt öfverseendet af Föreningens inventarier. 
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Föreningens räkenskaper äro förda med ordning och 
öfverskådlighet samt med verifikationer vederbörligen försedda. 
Styrelsen, samt Föreningens olika kommitteer, hafva, efter 
hvad vi kunnat inhämta, utfört sina uppdrag på ett för Före
ningen fördelaktigt samt med dess stadgar öfverensstämmande 
sätt och få vi därför tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet 
för arbetsåret 19°7. 

Stockholm den 24 januari 1908. 

Otto Elfstrand. E. A:son Uggla. 
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Till S. A. F:s 
Herrar 

Medlemmar! 

Dl dt'.n under .ir 
1906 afMllna festen 
med namnet . Civil och 
~lililät J utgör ett af de 
allra ,' ikligaste momen
ten i S. A. F:s anna. 
ler, haf\'ll underteck
nade, i tanke aU festens 
historia bör i Riren!n
gens intresse räddas un
dan glömskan, härefter 
sammanbragt en dcl 
fakta , belysande upp
komsten af Jej ... ;] och 
Militärt och sit ttet hvar
p3. denS:lrnma b ragtes 
till mrörande, allt uno 
der fö rhoppning 311 d e· 
samma ro! för S. A. F:s 
medlemmar erbjuda ett 
och aonal a f intresse. 

"Civil och Militär". 

~
rr id utgången af 1r 11)05 hade S. A. 1':5 ekonomi kunnat 

briog:!s i jämnvikt efter att under en töljd a f år harva 
varit allt annat än lysande. Tack "are skynes3kens bä+ fande kra(~J h.ade rekryteringen ti ll föreni ngen tagit god 

fart, och hade föremngens tryckande skuldbörda kurmat aflyftas. 
Härifrån och ti ll det ekoMmiska välstånd, som S. A. F:s sty. 
relse satt som ett af fö reningens må!, var dock långt. H ur n! 

·dctta mäl ? Att det skulle hinnas, därom ,'oro alla amatörer 
.ense, men sättet J? Flera förslag hade under de senare åren 

framkastats men samtliga hade af en elier annan orsak. fallit. 
Under " ll ren 1906 argafs ett förslag, glende ut på att S. A. F. 
gemensamt med skytte· och idrotlsioreningen inom Kungl. Lif· 
regementets dragoner skulle 51' ett slag till b! tnad för b!da fOr· 
eningarnas kassor. Förslaget, som omfattade uppvisningar i olika 
grenar af id rott samt dessutom anordnandet a r en basar och med 
angir,'ande ar cirkushyggnaden 5. kungl. DjurgI rden som lämp. 
ligaste plats fO r sammas afhll1ande, fö relades S, A. F:s styrelse, 
som i princip gillade detsamma, oc h hvars första !l.tgärd blef till
sättandet af en generalkommill~ , som fick sig anförtrodt att draga 
upp konturerna ror den blifvandc festen. 

Guura!klllllmitttal, I densamma. insattcs som representanter' 
för S. A, F. föreningens ordförande kapten Einar Nerman (ordf. 
i kom mitten). dess klubbmästare premieraktören Axel Hultman 
(v. ordf. i kommittcen), intendenten herr Per Lang borg (sekr. i 
kommitten) samt som representant för säv:tl Kungl. Lifregemen
tets dragoner som S. A. r. dennes skjulche f löjtnant Eric A:son· 
Uggla (sk:lttm. i kom mitten). Dess första arbete bie r, sedan 
genom v, ordf. egarens till cirkus, grosshandlaren Ernst Davidson·.
löfte om gratis upplI tande af cirkus under nll.gra dagar af no
vember mi nad kunnat utverkas, att pi sammanträde i maj till
sälla subkommillcer, och beslöts organisera fem dylika, nämligen : 

A rtllaJmmmit/il/ med uppdrag at t ordna allt, hvad till upp
visningarna i ci rkus skulle komma an höra., 

Basarkommillhl , som skulle haCva att svara för alla anord· 
ningar i och för basaren och därmed sammanhängande nöjes
afdelningar. 

Srr1Nrin,fJlwllmillln, som skulle ordna all ulskänkning af vin 
och bränd;\ destillerade d rycker samt matservcringea, 

TomblilaJwmmillfnj som fick sig ålagdt att vidtaga 1I.tgärder 
för erhållande aC lilIstlnd till tombolas arh!\.llande samt därefter 
ordna denna viktiga afdelning Rf arbetet. 

Re/dallfkommil"'n, som skulle ha(\'a till uppgift, att i ett väl 
afpassadt crescendo, i tidningarna och annorstädes si ll p!\. s tora 
trumman, och darigenom förbereda publiken pil. hvad komma 
skulle. 
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Beträffande vinstfördelningen mellan dragonerna och S. A. F. 
bestämdes, att »amatörerna», såsom de där komme att draga 
tyngsta delen af lasset, skulle hafva vinsten af tombolan odelad 
[ör sig, de öfriga vinstmedlen skulle lika fördelas mellan de båda 
samverkande korporationerna. Tiden för festens afhållande be
stämdes till 9-12 november, d. v. s. skulle densamma pågå 
·endast under loppet af fyra på hvarandra följande dagar. 

Generalkommitten lyckades utverka, att H. K. H. Hertig
innan af Skåne åtog sig fungera som festens beskyddarinna samt 
H. K. H. Hertigens af Skåne löfte, att öfvertaga hedersord
förandeskapet i kommitten. Vidare invaldes som hedersledamöter 
vid festligheterna öfversten m. m. V. G. Balck och öfversten 
m. m. friherre C. Rosenblad. 

Ett lämpligt namn å festen ansågs nödvändigt, och ur 
mängden af föreslagna utgick »Civil och Militär» som det seg
rande. I reklamsyfte trycktes 10,000 st. hvita, gummerade lappar 
med orden »Civil och Militär 9-I 2 nov.», hvilka lappar i sinom 
tid utdelades till för festen intresserade, och af dessa anbragtes 
på spårvägsstolpar, butikfönster, husväggar, lyktstolpar, annons
pelare och andra lämpliga ställen och bevisligen väckte icke 
ringa uppseende och undran. 

För att icke riskera föreningens medel, beslöts anskaffa en 
garantifond af 1,000 kr. för hvar och en af de båda medarbe
tarne. Inom S. A. F. tecknades beloppet af ett antal förenings
medlemmar, för dragonernas andel åtog sig löjtnant Uggla per
sonligt ansvar. För erhållande af rörelsekapital utsändes i midten 
af september månad till intresserade medlemmar och deltagare 
ett antal biljetter i block om 10 st. iL I kr. pr st. och berät
tingade till inträde till basaren. På detta sätt inbragtes c:a 3,000 

kronor. För att ej riskera allt för stor tillströmning till basar
området under festens första dag, såldes, vid tiden närmast dess 
början, dessa biljetter till antydda dag endast i förening med 
arenabiljetter. Ansökan om serveringsrättigheter ingafs till veder
börande myndighet och erhölls i kapten Nermans namn. Redan 
under loppet af sommaren började de olika subkommitteerna 
hålla sina sammanträden, men kom man snart till insikt om, att 
det stora maskineriet icke gick så alldeles väl och del vis helt 
stannade. Så visade det sig nödvändigt, att sammanslå basar
och serveringskommitteerna under den förstnämndes namn, och 
blefvo subkommitteernas sammansättning härefter, och sedan af 
de olika programförslagen formats en fast kärna, som följer: 

Armakollllllittt!n. 

Ordf.: kaptenen, friherre S. Rålamb, 
v. ordf.: löjtnant R. Cederschiöld, 
Kassaförv.: kassör Hj. Westin, 
Sekret.: kontorschefen A. Storm. 

Ledare af uppvisningarna m. m.: 

Hästuppvisningarne: löjtnant R Cedersehiöld och underlöjt
nanten, grefve C. G. Lewenhaupt; . 

Velocipeduppvisningarne: ingemör G. Ericsson och fabrikör 
S. Sjöberg; 

Fäktningen: kapten E. Nerman; 
Gymnastikuppvisningen: löjtnant U. Ull man ; 
Uberbrettlafdelningen: skådespelaren O. Eliasson ; 
Konserten: musikdirektör J. Vibergh; 
Kinematografen: ingeniör J. G. G. Brandel; 
Militärmusiken: musikdirektör O. Hultner ; 
Folkdanserna: Tjänstemannen K. Ström. 

Basarkommittli'n. 

Ordf.: Grossh. Alfr. HamDq .ist; 
v. ordf.: löjtnant J. Kuylenstierna; 
Kassaförv.: skådespelaren J. Riego; 
Sekr.: kontorschefen U. Borgenstierna. 

Föreståndare för basarafdelningarna: 

Basaren: kontorschefen B. Borgenstierna, konditor Th. Hult-
gren, kontorist Hj. Olsson; . o • 

Nöjena: skådespelaren C. Barckhnd, skadespelaren Ebs Ols-
~on, yrkesinspektören Th. Fi.irst; ., ' .. 

Serveringen: fru S. Höök, skådespelaren O. Ehasson, mgemor 
E. Ruden; 

Utställningarna: fabrikör P. Drewes; 
Dekorationerna: fabrikör J. Brolin, fabrikör A. Stenholm, 

dekoratör E. Sllndevall; 
Musiken: fil. doktor R. Brandel, direktör C. G. Jonsson. 

Tombolakommittt!n. 

Ordf.: grosshandl. S. Sten dahl ; 
Kassaförv.: tandläkare C. Sandberg; 
Sekr.: kand. E. BostrÖm. 
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Reklanzkommitftln. 

Ordf.: bataljonsläkare A. Wahlstedt i 
Sekr.: notarie R. Ahlin i 
För teckningar: artisten H. Hoffmann; 
För pressmeddelanden: redaktör J. P. Palm. 

Generalkommitten bestämde särmärken för de olika kom-
mitteerna, och skulle de utgöras af bandrosetter, för generaIkom
mitten gul och blå, för arenakommitten gul, för basarkommitten 
hvit, för tombolakommitten ljusblå och för reklamkommitten röd. 

Under detta organisationsarbete hade sommaren gått och vi! 
befunno oss i början af september, således endast dryga tvänne 
månader för den oändliga massa detaljarbete, som skulle utföras. 
Det blef nu generalkommittens uppgift att sätta fart i subkom
mitteerna, något som äfven lyckades, och är det nu dessa kom· 
miteers arbete vi hafva att följa och börja då med 

Armakonzmitten: 

Programmet för arenaföreställningarna fastställdes sålunda.~ 

Den 9, 10 och 12 nov. kl. 3 till omkring 5 e. m. 

(}BERBRETTL. 

Medverkande: artister från hufvudstadens alla teatrar. 

Den I I november kl. 1,30 till omkring kl. 3 e, m. 

KONSE'RT 

Tre kör-nummer. Violin-nummer. Folkdanser. Solosång: 
Kör-nummer, däribland »Du gamla, du fria» unisont med publiken .. 

l/PP VISNINGAR 

Den 9 och 10 november kl. 7,3u till omkr, kl. 10 e. m. 

af Stockholms Amatörförenings medlemmar under medverkan af 
gymnaster och riiktare. 

Orkester: Kungl. Lifregem. dragoners musikkår. Defilering. 
Velocipedens historia. Kadrilj å höga velocipeder. Lilleputt
kadrilj . Gymnastik, » Fältvakten », tablå IJled sång och stridsscen. 
Kadrilj å moderna velocipeder. l:ppvisning å monocykel. Kine
matografförevisning. 
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Den I I och 12 november kl. 7 ,30 till omkr. kl. 10 e. m. 

Uppvisning i ridning m. m. af Kungl. Lifregementets dra
goner. Orkester: Kungl. Lifregementets dragoners musikkår. 
Kadrilj i Kungl. Lifregementets dragoners uniform från åren 
1779-179°, 1815 och 1850 .. Hoppning öfver hinder. Fäkt· 
ning till häst. Ridning utan tyglar. Fältvakten, tablå med sång 
och stridsscen. J eu de rose· Kinematografförevisning, 

Då en del af de beslutade föreställningarna, nämligen velo
ciped- och gymnastikuppvisningarna samt iiberbrettl'afdelningen, 
fordrade vissa anordningar, vidtogos sådana i sammanhang med 
dekoreringen af cirkus, hvilket arbete uppdragits åt dekoratör 
Engelbrecht. Denne anbragte mellan och å de pelare, som upp
bära cirkuskupolen, c:a 500 flaggor, anskaffade dels af honom 
själ f, dels förhyrda af Kungl. Flottan. För de i iiberbrettln upp
trädande uppbyggdes nedanför musikläktaren en estrad. För 
velociped- och gymnastikuppvisningarne belades arenan, sedan 
första stolraden å parkett borttagits, med ett större trägolf. Detta 
borttogs emellertid under natten mellan den 10 och I I nov. för 
att möjliggöra de ryttarnummer som skulle gifvas under festens 
tvenne senare dagar. Under dessa dagar begagnades, då sådant 
var af nöden, ett mindre golf, som rymdes innanför pisten. 
Till förstärkande af befintligt gas- och elektriskt ljus uppsattes 
under cirkuskupolen 4 st. båglampor. Dessa erhöllos gratis af 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget och behöfde »Civil 
och Militän endast betala uppsättningen af desamma. 

Programmets första afdelning under dagarne 9, 10 och 12 

N ovember skulle sålunda utgöras af tiberbrettljöreställningar. 
Dessa ordnades i hufvudsak af Skådespelaren Oscar Eliasson. 
Genom välvilligt tillmötesgående af herr Albert Ranft hade det 
varit möjligt förvårfva sådana medverkande som fru Hilda Caste
gren, fröken Maja Johansson, herrar Carl Barcklind, Elis Olsson 
och Gustaf Ranft hvarjämte herr Eliasson ställde sin talang till 
festens förfogande. Till här förut uppräknade slöto sig senare 
fruarne Helfrid Lambert och Ulla Hartmann samt fröknarne Paula 
Lindstedt och Olga Löfgren samtliga gifvande glans och värde 
åt. föreställningarne. Till följd den för iiberbrettlafdelningarne 
bestämda tiden, rönte dessa, trots förstklassig repertoir och först
klassigt utförande, ringa uppmuntran från publikens sida. Den 
I I november ersattes iiberbrettl'n af en konsertafdelning, hvilken 
leddes af musikdirektör Julius Vibergh. Denne, vår gynnare och 
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vä n, hade lyckats hopbringa ett hu ndratal a f stadens biHtre för
m!l.gor ä kV:lItettslngens område, hvarjärnte progm mmet utfylldes 
med folkdanser, utförda af dansklubhen , Hej 1'{oPP _, under herr 
<":arl Ströms ledning, dels med soloslng af operas!ngaren Gustaf 
Sjöberg och löjtnant El fgren samt "iolinnummer a f herr Gösta 
Björck. Denna konserta fdclning kunde samla mycket godl och 
ett mycket tacksamt hus. 

Under daga rne 9-10 nov. upptog progr:tm met vidare or· 
kester, defilering, diverse upp,·jsn ingar, gymnastik, s tridsscen och 
kinematogmfförcvisning. Orkesterafdclnigen sköttes under dirc\l:
tör HultneJ"S ledning af d ragonernas musikk!r pli. ett mycket fOr
tjänstfullt sätt samt af Krafftska skolans gossorkcsler. Defileringen 
utfördes dels :lf :lmatörer i uniform dels af samtl iga i velociped
uppvisningarne del tagande, blde , Jilleputtnrne . och de vuxna. 
De defilerande fö reträddes af amatörernas stltliga fanbära re herr 
Joh n Brolin med föreningens vackra fana. Velocipeduppvisningarna 
hade föregåtts af ett intensil' t arbete. 

De uppdelades i fem huf\'udafdelningar, nämligen Vtlorip,. 
dlfls hisMr ia , arrangerad a f herr Oscar Grunden, och som afslg 
att ; \' isa velocipedens utl'eck· 
ling fdn . sparhagnen . vid 
17oo.tDlets slut, lO lr!l.hopporna. 
frAn ISoo·talets midl tin de 
kring J885 förekommande nl· 
gOl modernare höghjulingarne, 
monocykeln och kängurul'cloci
peden och till vll. ra dagars högt 
oU tvecld ade cyklar, tandems och 
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motorcyklar. Delta nummer Ulfcjrdes i dräkter frAn de tider då 
de uppvisade fortskatTningsmedlen \'arit bruk, och gjorde det· 
samma mycken lycka. 

Kadrilj If hiJg a vt/otipetltr, inöfvad och ledd af ingeniör 
Gideon Ericsson och utförd af herrar S. Svenson, E. Hagström, 
K. W. Skeppslröm, Helmer Langborg, C. Ja!ger och K. Jacobson. 
Dräkt: svarta knäbyxor, racertr6ja med korta ärmar och bil 
stjärna A bröstet, svarta stmmpor och lAga skor. En svArighet 
vid anordnandet af denna tur 11g i anskatTandet af det nödiga 
antalet maskiner. Efter mycket sökande anträffades tre s!ldana 
i en lumpbod p!l Kungsholmen - de köptes och sattes i st!lnd 

- en skänktes ti ll S. A. F. af herr Steckmest, en inköptes g~ 
nom herr Blank, och deo sjene ställdes välvilligt till .e. o. M:s . 
fOriogande a f fabrikör Per From, hvilken äfven l!lnade oss de 
flesta maskiner som behöfdes fO r Velocipedens historia. Då ma· 
skinerna s!lunda anskaffats började inöfvaodet under .Giddes . 
energiska ledning. Som öfningsplats uppläts kostnadsfritt Svea 
JAgardcs exercishus till dess öfningarna nAgon a f de fflrsta da· 
gama i november öfverflyuades till Cirkus. Efter en m!lnads 
sam5.koing gick turen "äl och rönte berättigadt bifall. 

Lilleplf/kadrilj: Till denna, som skulle ;'I. kas af !lUll. sm!l.ttingar 
- fyra gossar och fyra flicko r i ålde, :nellan 6 1/1- 9 lI.r, och 
af hvilka endast tv!l vid öfningarnas början kunde !lka cykel, an· 
skatTades fr!lo Nymans verkstäder i Uppsala 8 stycken 16" höga 

velocipeder 611 ett pris af kr. 90 pr st. De smAningar som icke 
kunde konsteo alt cycla, tingo pl.c. o. M:s. bekostnad gratis under· 
\' isning häri j velocipcdskolan l.ästmakarcgatan 18. D!l alla del
tagame kunde nöjaktigt handtera sina maskiner, vidtogo de gemen
samma öfningame under ledning af fabrikör Sixtus Sjöberg. Tack
sammare elever kunde han väJ knappast f1l.. Med ett intresse 
och en punktlighet öfver allt beröm bevistade de sm!l öfningame 
i Svea gardes exercishus, och .farbror Sb:tus t hade minsann rät! 
svårt att , klara sig ' dl han en eller annan glng af nlgon orsak 
kom sent till öfningaroa. Att ett dylikt intresse skulle gifva ut
märkta resultat var ju klart. Ocksl Akte smlttingarna som gamla 

veteraner dl ö fningama öfverfl yuades till e ircus, och under upp
visningaroe var deras säkerhet orubblig. Numret, som lktes i 
lwita dräkter, utfördes af " ke Forsberg, Sven Langborg, Tor 
Ericsson, Allan Ruden, Astrid Langborg, Greta Lundberg, Dag· 
mar Karlson och Margit Ericsson, senterades lifligt af publikeo , 
som gaf , lilleputtarne. sitt bifall tillkänna genom kraftiga och 
ihAllande applAder. 

I velocipeduppvisningarne gjordes nu ett aJbrott med fram
rörandet af 

Gytnn(ljtiktruppen. Denna var sammansatt af ett fyrtiotal 
utvalda gymnaster fr 5.n hufvudstadens högre läroverk, och hvilka 
utan nAgon som helst ersättning lämnade sin medverkan. Under 
herr Nils Granfelts ledning utförde truppen siu program pA ett 
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utmärkt sätt, och hade »C. och M.. » all anledning hembära den. 
och dess ledare utt ryck af sin tacksamhet for deras kraftiga bi
,~t1ind till främja ndet af festens sylte. 

Som n!lsta nummer i programmet gafs 
»Fiili1'f,kwu, tablå med sIng och stridsscen. Deltagllre i 

detta nummer ,'oro ett tjugutal ele,'er vid Gymnastiska Central· 
institutet och unger'är samma antal ~ amatörer- samt medlemmar 
af Stockholms Frivill iga Sjuk \'årdskolonn, de senare under ledning 
af doktOr Nils Hellander. Regie kapten Einar Nerman. Solo
sången utlOrdes af löjtnant Brandt. Drä kter hade erhålli ts från 
Schlyters kostymatelier, f:U,:tge,'är frin Gymnastik. och Fäktklub
ben . Kumret var synnerligen effektfullt och senterades lifligt af 
publiken, Omedelbart härefter utfördes som komplement till 
~ Fl\ltvakten . 

J(adri'j il lIIodtrna ty/dar §kt af lolf amatörer, hrr K Hag· 
ström, S. Svenson, H . Langborg, K . W. SkeppsIröm, P. Palm, 
E. Hildebrand, A. Lidbäck, J. Strand berg, G. Hall man, C. Jxger, 
E. Christiansen, \V. Hlanck, iförda f.iltu niform med karbiner. 
Detta nummer hade, i samma ordn ing som för föregående cykel
uppvisningar !ir anfördt, med mycken möda inöfvats a f _Gidde». 
Trots ett och aDnat missöde, som dock hade det goda med sig, 
alt de satte publiken i ti!1fälle att höglj .. it gifva sin munterhet 
tillklinna, gjorde numret lycka. Följde sA 

VIlt iming il JIIonoC)'cle därvid hrr Oscar Grunden och C. 

- 86 -



Ja!gcl' hadc tillfltlIc att pi 
dct tydligaste ldagalägga, 
att om man inte vill g3 och 
bara har ett hjul att åka. 
på sll. kan man hjälpa sig 
med det. Herr Grunden, 
kostymerad som John Bull, 
väckte mycken uppmärksam
het med sin kraftiga åkning, 
herr Joeger mera genom sitt 
smidiga handterande af en 
en-hjuling. Bäda applldera· 
des lifligt. 

Till den härpå följande 
Kincma IO/Jrajf'örroiSlfin/JclI 

hade nödiga apprater gratis 
ställts till .t C. och M:s . 
förfogande al Numa Pet
terssons H. A. B. 

Aftonföreställningame 
d. I I och 1'l försiggingo 
efter helt och hållet fOr· 
ändradt program. Det var 
nu Lifdragonernas tur att 

träda inför publiken, och de löste sin uppgiftl på ett glänsande 
sätt. De IOrberedande öfningarne till dessa uppvisningar hade 
till en början bedrif"i ts i regementets ridhus. Den sista afslip
ningen försiggick i Cirkus och efter musik dagarna :I 1-:14 ok
tober. Dessa öfningar kunde arenakommittl!n taga med lugn då 
prestationerna icke erbjödo nlgra svårigheter varc sig för de upp' 
trädande ryttarne eller deras hästar . .Programmets rarsta afdelning 
upptog kadrilj, riden af manskap vid regementet i unifonner 
från åren 177 9, '796, 1815 och 1850' 

Därpå. följde 
H OPPllill/J öjver hindcr be~tående af -'Små hus ., dukade bord 

och flammande koppelräck. Ridten utfördes af 16jtnantena grcfve 
P. Hamilton, J. Kuylenstierna, r,refl'e P. v. Rosen, grefve A. 
Dougbs, grefve C. G. Lewenhaupt och friherre E. de Geer. 

1-'öljde så 
Fäklnin/J till //(ISI, då skarpa hugg växlades, 
Sko/ridt af löjtnanten gref"e r. Hamilton samt 
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Rit/m'ng uloll lyt/ar af löjtnant J. Kuylenstierna. allt nunl' 
mer, som allockade den fulltaliga puhliken det kraftigaste bi fan. 
Som närmaste nummer efter den paus, som följde på ryttar· 
lekarne, gafs den II november , Fältvakten , och den I ~ folk· 
danser, hvarefter båda kvä!larne fOljde 

jtll dc rost riden af löjtnanterna J. Kuylenstiema, grefve 
P. Hamilton och grefve C. G. Lewenhaupt, ryttarprogrammets 
'kanske vackraste afdelning. Som nfslutning kinematograf. 

Härmed hafva vi i hufvudsak angifvit arenakommittens arbete 
och resultatet af detsamma, som ätven hvad det ekonomiska ut
bytet beträffar var synnerligen godt. 

T ombo/akOTllmiJll n hade från början invaggat sig i den för
hoppningen, att tillstånd till anordnandet af tombola skulle kunna. 
beviljas af Öf"erståthållareämbetet, hvadan kommiucn ej bråd· 
s kade med ingif vandel af ansökan. Dl sldan omsider ingafs, 
afslogs densamma s3.som ingifven till orätt myndighet. Nu blef 
det oro i lägret, och ny ansökan inlämnades genast till Kungl. 



~Iaj:t. Ansökningen afsåg en tombola med 15,000 lotter och ett 
vinstvärde af kr. 10,000, och bifölls densamma i så måtto, att 
tillstånd erhölls till en tombola med högst 9,000 lotter il en 
krona och en vinstsumma af minst kr. 4,500. Resolutionen er
hölls en knapp månad före festen. Intet arbete i och för tom
bolan hade till följd det osäkra i situationen - man visste ju 
icke om ansökningen skulle bifallas - kunnat utföras vid tiden 
för resolutionens erhållande. H var och huru anskaffa vinster? t 
Den enskilda offervilligheten måste tagas i anspråk, och tack vare 
den stora popularitet, som skytte och idrott för närvarande åt
åtnjuta i vårt land, behöfde kommitten och med densamma sam
verkande icke länge ängslas. Hela den bestämda vinstsumman 
och mycket mera till hopbragtes på frivillighetens väg sedan så
dana män som Anders Zorn, Bruno Liljefors och G. Fjästad väl
villigt lämnat sin medverkan. Liljefors skänkte en tafla af egen 
hand med ett värde af tvåtusen kronor. Ett antal blanketter till 
presentkort trycktes, och det visade sig icke svårt, att finna väl
villiga, som å dylika tecknade sina namn som gifvare af betyd
liga belopp. Så erhölls ett större antal middagar till pris varie
rande mellan 5 och 40 kronor af fru W. Skoogh, direktörerna 
Steinvall, Strandberg, Pettersson, Possman, Meurling, fröken The
rese Dufva m. fl. Ett stort antal affärsmän ådagalade sitt intresse 
genom större och mindre bidrag, och det slutliga värdet af på 
detta - och uteslutande detta -- sätt sammanbragta vinster kom 
uppgå till ett belopp af c:a 7,800 kronor. Vinsterna utgjordes 
af de mest olikartade föremål, från första klassens konstverk och 
dyrbara silfverpjäser till sådana artiklar som grammofoner, Vin
borgs senap, Nestles' barnmjöl och Stora Bryggeriets hygieniska 
tandpetare. Tvenne tombolahjul förhyrdes från Skansen. I 
västra delen af ryttargången uppfördes en kiosk, där det ena hjulet 
uppställdes, samt i östligaste stallgången ännu en dylik, båda arran
gerade af artisten Hugo Hoffman. Då festens törsta dag inbröt 
hade kommitten allt klappadt och klart. Till kontrollant hade för
ordnats auditör Carl Ulrich. Försäljningen af tombolalotterna 
ombesörjdes af friherrinnan S. Uggla, grefvinnan d'Otrante, fru 
E. Murray, fröknarna r. Reuterskiöld, N. Cederschiöld, E. Rosen
blad, E. de Mare, S. Lewenhaupt och L. Lewenhaupt, hvilka så 
skötte sitt frivilligt åtagna uppdrag, att samtliga tombolalotter den 
12 november kl. 9 e. m. voro afyttrade, u.::h hade de då inbragt 
festen den nätta summan af 9,000 kronor. Kommitten är värd 
allt erkännande för sitt dugliga arbete. 
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RcI.:!aJ/lkri1ll11zitten hade, sedan festens namn blifvit bestämdt, 
börjat sin verksamhet med anskaffandet af de förut omnämnda 
tiotusen gummerade reklamlapparna, hvaraf gjordes flitigt hruk. 
I )ess nästa åtgärd bIer, att gå i författning om något slags fest
skrift, hvilken genom kommitteordförandens försorg utgafs under 
titeln »Civil och Militär», och å hvars omslag anbragtes en af 
artisten Hugo Hoftinan utförd teckning af Cirkusbyggnaden fram
för hvilken placerats en lifdragon och en amatör räckande hvar
andra handen till tecken af enigt samarbete. Festskriften kom att 
innehålla: 

UPpgzft 0111 festens beskyddarinna oclt hedersordförande, 
UPPgift 0111 dess hedersledamöter, 
UPPgift om de olika kOll/mitteernas sammansättning, 
Program för arenaföreställm'llgarlle, 
BilJettpriser. 
Program för basar- oc!t nöJesafdelnillgen samt korta historiker 

ötver Kungl. Lifregementets Dragoner och Stockholms Amatör
förening. 

Genom upptagande af annonser, som inflöto i festskriften, 
kunde densamma utan kostnad för »C. och M.» tryckas i en upp
laga af 3,000 ex. Redaktör P. Palm ombesörjde en börjande 
annonsering i tidningarna, hvilken senare allt kraftigare fullföljdes. 
Så läste man en dag »Civil och Militär». Ett par dagar därefter 
hade annonsen följande lydelse: »Civil och Militär gå hand i 
hand»; efter ännu några dagar: »e. och M. gå hand i hand 
och anordna» o. s. v. till dess publiken började få klart {ör sig 
hvad komma skulle. Vidare anknöt redaktör Palm förbindelse 
med några pressens representanter, här på ett förtjänstfullt sätt 
understödd af generalkommittens v. ordförande, som i elfte tim
men, eller kanske snarare tre kvart till tolf, med friska krafter 
efter en månads semester ryckte in i arbetet och sedan drog sin 
dryga del af lasset. De förenämnda pressrepresentanterna hrr 
Sten Granlund, Gustaf Uddgren, »Kaifas» Pettersson m. fl. loc
kades ut till Circus där de delgåfvos våra vidtomfamnande planer 
och tog o i skärskådande vårt redan då delvis ganska framskridna 
arbete. Nu började pressen slå på stora trumman och gjorde det 
på det mest älskvärda sätt. Automobil förhyrdes och med denna 
kördes väldiga annonsplakat staden rundt »ideligen». Tvenne Carl 
XII drabanter å vinhandlar Hagelins hästar redo gata upp och 
gata ner i dagarne trenne utdelande annonslappar. Hoffmans 
teckning i bjärta färger anbragtes å stadens alla annonspelare, af 
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Spårvägsbolaget utverkades tillstånd att anbringa annonsplakat å 
spårvagnsrutorna, en transparent »Civil och Militär», flankerad af 
starka båglampor, uppsattes å taket af den mot »slätten» vettande 
delen af Cirkus. Efter festens första dag inflöto i såväl morgon
",om aftontidningarna långa, i den mest sympatiska ton hållna, 
beskrifningar öfver hvad »C. och M.» hade att bjuda publiken, 
allt arbete, som kräfde mycken tid och möda, men som gjorde 
utmärkt verkan. 

Basarkommitten " Denna hade på sin lott fått den utan tvifvel 
drygaste delen af arbetet, då en synnerligen vidlyftig apparat 
skulle sättas i gång och hållas gående. Sä snart Cirkusbyggnaden 
kunde disponeras började ett forceradt arbete. Alla stallgångar 
blefvo grundligt rengjorda, golf och väggar tvättades och spolades, 
tak och väggar oljernålades, en del spiltbalkar borttogos för vin
nande af utrymme, och kunde själfva inredningen af stallar och 
ryttargång taga sin början. Genom herr Oscar Eliassons bemed
ling åtog sig Dramatiska teaterns maskinrnästare herr A. Sten
holm bestyret med inredningen, och till följd häraf blef »C. och 
M.» i tillfälle att disponera öfver en mångfald rekvisita från en 
härstädes förut afhållen basar, nämligen »Höstsol». Förutom den 
förut omnämnda tombolakiosken inreddes i den östligaste stall
gången några. spiltor till försäljningsstånd, hvilka upptogos af fru 
Schlyter, herr P. Langborg samt firman Cederlöf och Grunden; 
förvandlades hela midtpartiet till en fagert grönskande bosque 
samt uppsattes t. v. om uppgången en »stuga» under grönskande 
löfhvalf. T. h. om ingången inreddes några af stallspiltorna med 
flaggor och granar till för servering lämpliga lokaler. Denna 
anordning var en af basarens mest lyckade och mest inbringande. 
Här flöt champagnen, serverad af de fagraste roccocodamer, i 
strömmar vid klangen från mandoliner och knippandet af castag
netter. I östra delen af samma stallgång uppbyggdes en estrad 
till hemvist för ett i festen deltagande zigenarband, ett stort antal 

-olikfärgade elektriska lampor äfvensom ett par lux båglampor upp-
sattes, och genom en mängd flaggdekorationer och ett stort antal 
granar, dels ink5pta dels skänkta till »C. och M.» af baron Carl 
Cederström på Brunn, tick denna del af festlokalen ett synner
ligen tilltalande utseende. I den västra af de tvenne nedre stall
gångarna inreddes ett »etablissement» för ringkastning samt en 
konstutställning i hvilken vår kände målare A.,,!on Genberg expo
-.uerade ett fyrtiotal af sina vackra dukar, dels en porterkällare, 
till hvilken dekorationer gratis erhölls från Bjurholms Porterbryg-
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geri, hvilken firma äfven skänkte all den porter, som under de 
fyra ordinarie festdagarne utskänktes i denna serveringslokal, som" 
hällen i gammaltysk stIl syntes slå mycket an på publiken. Midt, 
emot porterkällaren inreddes skjutbana, hvilken, dekorerad med' 
flaggor och granar, äfven den samlade en talrik och tacksam 
publik. Härmed var man färdig med stallgångarna och kom nu 
turen till ryttargången. Först och främst ljus l Sådant kom äfven 
i väldiga floder tack vare »Allmänna Svenskas» stora generositet. 
Programmet för basaren, hvilken ju hufvudsakligen skulle komrnar 
att förläggas till ryttargången, föreskref anordnandet af 

Bromsfer- och Fruktstånd, 
Konfektstånd, 
Cigan'stånd, 
C!garettstånd. 
Postkontor, 
Apotek. 
Till följd af utrymmesskäl måste det sistnämnda strykas ur 

programmet - det ersattes dock af en annan giftblandareverkstad 
- men alla de öfriga stånden blefvo programenligt utförda, hvar
jämte ryttargången fick lämna plats för en »American bar» och, 
en spansk vinbodega samt den förut omnämnda ena tombola
kiosken. Utom rekvisita från »Höstsoh hade herr Stenholm ställt 
en mängd dylik till basarens förfogande. 

Sedan arbetet hunnit afslutas taga vi sålunda en öfverblick 
öfver ryttargången, börjande där vi nyss slutade, passera utför 
det sluttande planet som leder från stallarne ner till ryttargången 
och vika af till vänster. Här möter oss först en kiosk i hvitt. 
På dess framsida läsa vi »Rök Chapchals Cadeau» och finna vi 
firman Chapchal Freres prisbelönta svarta katt, som i olika for
mat är anbragt här och hvar på kioskens väggytor. Det är gross
handlare Ragnar Hansens storartade bidrag. Alla varor, som här 
säljas, äro hans frikostiga gåfva till basaren, och de~ var minsann, 
inga små kvantiteter cigarretter som under dessa dagar gingo upp 
i rök i Cirkus. Närmast cigarettkiosken finna vi konditoriet, som 
med sin mångfald af konfityrer och bakverk hade sin stora, trogna 
publik. Till granne på vänster hand har konditoriet fått en »lump
bod». Här finnas en hel mängd artiklar, som väl knappast kunna 
benämnas lump, nämligen utrangerade ryttarsablar, remingtou
gevär, bajonetter m. m., hvilket allt hade god åtgång. Under den 
fjärde dagen af festen anordnades i lumpboden en utställning af 
de bättre tombolavinterna. 
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Nu snedda vi öfver ryttargången och komma så till den 
spanska vinbodegan, basarens i dekorativt hänseende kanske vack
raste detay. Inrymd i en klädloge under själfva åskådarplatsen, 
ter den sIg synnerligen inbjudande. Till höger om densamma 
har man satt upp en grön spalier för att dölja den målade trä
väggen. Själfva bodegan har inramats i massor af grönskande 
vinlöf därifrån olikfärgade vindrufsklasar hänga ned, ett stort antal 
färgade, elektriska lampor, instuckna här och hvar bland vin
r.ankornas löfverk, sprida ett dämpadt men synnerligen behagligt 
lJus öfver det hela. Vid väggen midt emot bodegan är själfva 
serveringen anordnad. Vinfat som bord och vinankare som stolar 
ställda till »C. och M:s» disposition af herr P. Langborg och 
firman Lacave y C:a fullborda bodegaIlS goda helhetsverkan. 
Besöktes lifligt af publiken. Den närmast till vänster om bodegan 
uppsatta kiosken inrymde post- och tidningskontor med allt hvad 
till dylika hör, såsom frimärken, brefkort och »vy» - sådana 
med Calle Barcklinds fagra bild såldes i massor af hans egen 
fru - papper, kuvert och alla för dagen utkommande tidningar. 
»Allmänna» och »Riks» hade här uppsatt telefoner till allmän
hetens begagnande, postverket hade utställt tvenne postlådor 
hvilka flitigt anlitades. » C. och M.» hade nämligen lyckats ut: 
verka sig rätt, att begagna egen poststämpel, och det var en spik 
som drog. 

Vi passera vidare förbi tombolakiosken med dess af Hugo 
Hoffman utförda allegoriska bild af den blinda lyckan och stå 
S3. framför direktör Carl Löfvanders och Nordiska Kompaniets 
present tilll »C. och M.», dess » American ban) med sin af stjärn
baneret bestående fonddekoration, och alla sina fullt stiltrogna 
arrangements. Här fick man sitt lystmäte af både drinks och 
vitzar il la Gustafsson. Baren var ständigt belägrad af publiken. 
Snedt emot baren finna vi cigarrbutiken, helt och hållet arrange
rad af grön~kande granar och de svenska färgerna. Som bak
grund amatörernas flagga med dess vackra hvita stjärna. En 
bar och en cigarrbutik i omedelbart grannskap komplettera ju 
hvarandra, och hade de små cigarrfröknarnas varor en strykande 
åtgång såväl »Ljunglöfs etta» som Havannan, både den verkliga 
och den som alstrats af mindre heta strålar än Cubas glödande 
sol. Leksaksståndet med sin mångfald artiklar måste tyvärr efter 
första dagen stängas på grund af sitt olycklib q läge invid stora 
entreen. Den härifrån inrusande kölden gjorde det nämli?en 
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omöjligt för de väna damer, som åtagit sig att sköta leksakskom
mersen, att hiill:t ut på denna plats. 

Vi passera förbi entreen och stanna så framför en af basa
rens allra största »attractions». I tvenne kiosker, uppförda af 
spalier med massor af inflätadt grönt och kulört elektriskt ljus 
voro frukt- och blomsterstånden inrymda. Här kunde du fröjda 
ditt öga vid åsynen af de näpnaste små geishor som för en ringa 
penning bjödo dig gyllene frukter, de fagraste blomster eller gnist
rande rhenskt i färgade pokaler. Blommor, frukter, vin och 
sköna kvinnor I Behöfver jag säga att ingen gick här förbi utan 
att fröjda sina sinnen. 

Utom allt detta förekommo i basaren äfven andra »möjlig
heter». Ett antal fotbolls- och cricketautomater samt s. k. »Muto-. 
scop» voro utställda här och hvar. För en tio-öring kunde man 
här få se ett parti bollspel eller beskåda en eller annan lustig 
scen il la kinematograf. För dessa apparater hade » C. och M.,' 
att tacka byggmästar Johan Sjöqvist och herr Gunnar Langborg. 

Slutligen spolades hela gångbanan i ryttargången med vatten 
och öfvertäcktes med ren sågspån och därmed voro anordningarne 
i basaren afslutade och densamma redo att taga emot publiken. 
Aterstod det lefvande staffaget till all denna prakt, och det var 
ingen lättlöst uppgift, att anskaffa damer nog offervilliga att åtaga 
sig både de mödor och de kostnader, som voro förenade med 
dessa förtroendeposter. Men äfven detta lyckades och då Cirkus 
öppnade sina portar för »C. och M:s» väntande publik, hade de 
i basaren medverkande damerna och herrarne godhetsfullt låtit 
sig placeras som följer. 

Champagneserveringm: (Dräkt il la roccoco). Fruarne Siri 
Langborg och Anna Grunden, fröknarna Dichte Maartman, Inez 
Wasseur, Hildegard Thorin, A. Lindberg, Ella Holmgren. 

Väl arrangerad och utmärkt skött belägrades den tidvis rent 
af af publiken. Det ekonomiska resultatet lysande. 

Zigenarlägret: Under ledning af konsertsångerskan fru Ulf
sachs-Fiichslin var detta sammansatt af ett trettiotal damer -
däribland fru Annie Andre - herrar och barn, en åsna, en 
hund och några höns, så godt som alla skickliga musici hvar 
och en i sin genre. Utan tvifvel var detta det ypperligaste 
zigenarband, som någonsin uppträdt i hufvudstaden. Dess presta
tioner såväl hemma i lägret som på arenan utmärkte sig för dra
matiskt lif .och den mest realistiska sanning, <less sånger, fram
förda å vandringsfolkets eget språk, gåfvo full illusion och talade 
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till åhörarnes sinnen, Det märktes förvisso, att det hela inöfvats: 
på det mest minutiösa sätt af en sin uppgift fullkomligt behärskande 
instruktris. Ocksl lär fru U, hämtat sina tydlig~n djupa kunska-

per i ämnet från ingen mindre än den utmärkte kännaren af 
zigenarnes lir och vanor A. Theslejf. Dessa alltigenom forst
klassiga prestationer utöfvade en stark dragningskraft pli. en tack
sam publik. 

/'",.'" k. II;, II I'I/: (Dräkt, gammaltysk.) l lär förde fru Baltzar 
RooS\':d ~ 1 ' lI a ll 1':\ det mest älskvärda siltl. och vid hennes sida 
stod" , anb;; l ffuknarna Märta. och Elsa Svedberg samt Elsa 
J'ct tcr~~ "1I 

RillK!.wSlll in/:Ol: (Dräkt, svensk national). Fröknarna Signe 
!'cttcrsson, ~lsa och Märta Svedberg. 

}(onsluISliillllingm: (Dräkt a la fantasie). Fräken Mary 
Ludwig. 
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Skjul/milan : Här hade fabrikör P. Drewes benäget !tagit 
sig chefskapet hvilket han ulöCvade pli. sIdant sätt att alla hans 
elf\'a g rann:a. prisbägare af silfver gingo åt - men så bier det 
ocks! bra med pengar öfver. 

]Jlomsln" odl jr/JlIs/å"d"I: (Dräkt il la Geisha). Fru Hulda 
Sjöberg, fröknarna Greta David, Anna Rubin, Karin Rubin, Anna 
Engström. Ully U llmark, Axelina Bergqvist m. fl. ~n a f basa· 
rens allra bästa a fdelningar, som sköttes med talang och energi 
och gaf eu mycket godt ekonomiskt utbyte. 

Cigrrrt"sIJlIdet: (Dräkt il. la Cubaine). Fröknarna Maria Olsson, 
Elsa och Anna Askerlund, Cario Collin och Emelia Teno\\" , 

Älskvärda damer och god alfar. 
American JJar: (Dräkt il la Cowboy och il la Anglo·Ameri· 

cai n). Fru Anna Hossfelt, hrr Carl Lörmnder, Carl Lion och 

Carl Hagström. Fru Hossfeldts cowboy var utan tvif\'c1 basarens 
bästa typ, Baren hade :a.1t glädja sig l t Iinig frehens och co\\'· 
IJnyen Ilt mAnga beundrare. 

L cksalmtålldd: (Dräkt lt la National). Fröken A. Elg, hrr 
A. Lidb!l.ck, K. W. Skeppströrn . 

Tidnings· och P ostkonlorrt: (Dräkt il. la fantasie). Fru G. 
Uarcklind, fröknarna Loundon och Uddgrer. 

A ffären sköttes med älshärdhet och fart och hade en stor 
publik aU betj iina. 

.\f,",.k" HI,d'Call: Fruarna Augusla Sandberg, Tulla Hamn· 
'I\'i!'.t, 1.. I-'ri herg, Anna Rosin och Astrid Wahlberg, fröknarna 
Karin I.undberg, Anna Appelberg, Ingrid Hultgren, Dagmar Zied· 
ner, t :tty Asker, Maja Ma rtin och lilla Lona Rosenthal. 

Talrikt lJesökt, goda affii. rer, Delade med champagneserve· 
ringen och IJlomsterafdel ningen liran af att vala synnerligen väl 
ordnad och sköll. 

LumpDtJlltn: ( Dräkt S. A. F:s uniform), Hrr Th. Hultgren 
och Alfred l .idb:tck, 

K OHjtklsl/JlIllet : (Klädsel :\ la National). Fru Gerda Hultgren, 
Cigarrettst/JlIdtt: (Dr:tkt lt la Russie). Fröknarna lo: lsa Der

kert och Siri Derkert . 
Ett par behagliga döttrar af det heliga Ryssland, som till· 

vunno sig publi~e~s odelade sympatier .och eggade dess köpJystnad. 
530 äro VI I det närmaste fllrdlga med basaren . Atersdr 

den sista men ej minst viktiga afdelningen. 
HujlJtJdreslrruralltrn : Hllr förde fru Sophie Höök komman· 

dot, och stod till hennes förfogande serveringsvan personal i till· 
räckligt antal. Det hade fr! n början "arit kommiuens afsikt, att 
besörja serveringen genom till s!dan tjänst sig frivilligt erbjudande 
damer, men mao hade blifvit tvungen frång! denna afsikt -
lyckligtvis. l restaurantIokalen gjordes följande anordningar. Det 
litla rummet i dess västra hörn inreddes till nykterhetskafe. Hela 
midtelpartiet anvltndes till vanlig servering och rummet i östra 
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hörnet omskapades till en ) Bierkneipe , - med möbler SOlU \'äl
villigt lånats oss af Stora Bryggeriet och Hamburgerbryggeriet -
där det kneipades "ganska grundligt. l norra afdelningen af stora 
salen uppsattes af Stora Bryggeriet en ölsifon som nörmaste grann\.'" 

till Hamburgerbryggeriets automatapparat och dessa båda \'1I.ra 
gynnares ölsorter stodo till ' c. och 101:s _ förfogande i obegränsade 
mängder under hela den tid fes ten varade. Den sistnämnda delen 
af stora salen anv!(ndes ti ll smörgllsbuffet. 1 öfrigt tillhandahölls 
publiken med ana de drycker, som till en välordnad rest.1urant
rörelse höra samt med mat efter en visserligen ej så rikhalt ig 
men däremot kvalitativt förstklassig matsedel. Den till restaura· 
tionen hörande verandan hade inkladts med asfaltpapp och upp
väImdes med gaskaminer sam t upplystes med ett par ~ Aladdins ~ 

båglampor. Harigenom erhöll mnn ell betydligt ökadt utrymme, 
som dock till endast ringa del hehöfde tagas i anspråk. 

Återstår nu att orda om en och annan anordning utom ana 
förut nämnda, som tröfliHs för publikens förströelse i arenan, 
basaren och restaurant]okalen. Förut ör nämndt , att Lifd rago
nernas musikkår tjänstgjorde under arenaförestäl!ningarne. Utom 
denna bjöds på musik och sådan i mängd_ Krafftska skolans 
orkester, iförd S. A. F:s uniform, lät flitigt höra sig under samt
liga festdagarne, och hade dessutom engagerats Passarellis itali
enska mandolin kapell samt Aug!rds slråkkapel1, EspaDa benämndt, 
hilka bilda spelade hvarje dag mellan kl. 6-1 I e. Ill . i olika 

- 1 00 -

delar al den \'ilbtr:ickta festlokalen, företrädesvis vid champagne
~cr~crin:';~'n och 110degan, dir de i hög grad bidrogo au höja 
~åv:il stitll1l1i n/-:cn som helhetsverkan. I synnerhet utmärkte sig 
ESIOUIU\ lUr utmärkta prestationer och god repertoar. Kapellet 
\':lr ~amrnansatt af såväl damer 50111 herrar. 

lIada kapellen voro iförda sina respektive hemlands national
driikler. 

Fröken Olga Löfgren, ,flickan med basrösten J som hon be
nämndes i pressen, en af tiberbrenlns all ra främsta krafter, var 
älskviirdt outtröttlig. Hörd den allra näpnaste baby kostym lät 
ho n sina djupa toner ljuda än hä.r än där i lokalen. A.n "drog., 

hon dryckesvisan ur ., Tnn'iatu uppflugen på elt af \infaten vid 
bodegan, än en annan dylik visa Slående pil ett bord i restauranten 
och Illed en mjölkmugg i handen, än , Skralla paja7.ZO ~ p1\. ett tredje 
ställe, öfverallt väckande jubel med si n granna stömma och sin 
otvungna älskvärdhet. Och gitansn, Carmencita - fru Annie 
Andre! - ej alt förglömma! Då hon vid bodegan, Illed en pokal 
g nistrande Amontillado lyftad högt öfver hufvudet, med leende 
låppar och eld i ögat, sjöng ut sin varning, ) ör jag fri så är du 
bunden.. o. s. v, tappade publiken både sans och vett. Och 
lilla Lona Rosenthal bodegans ~ grcat attraction » I Ett förtjusande 
barn i Carmendräkt, som dansade sin bolero eller seguedi1la vid knöp· 
pande castagnetters musik sl, att silfverpengarne regnade öfver 
henne. Sjödalska från Skansen hade äfven med sina drängar behagat 
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stiga ned till oss frAn höj
derna d:truppe, något som 
publiken lifligt senterade. 
Förutom de till blomster
ståndet hörande smlL gei
shorna förekommo flera 
blomsterförsäljerskor, hvilka 
genom sin fagring tilldrogo 
sig publikens uppmärksam
het och förhöjde verkan af 
det skimrande basarlifvct. 
Tvenne grekinnor - frök· 
narna Karin och Anna 
Custin - i bländande hvita. 
dräkter, en fönjusande Gret
chen - fröken Carin DilI
ner - samt en lefvandc 
nejlika - r rökcn Selma 
Kr:cpelin - hörde till det 
hvan'id blickarna länge och 
gärna d röjde. Och basar
skönheten par e:<ellence frö
ken Hildi Wrernmark, den 
ambulerande cigarettförsm. 
jerskan, som tog hvad hon 

ville för sina varor och som slLlde hvad hon ville d. v, s. hela 
sitt lager. Dessutom massor af 'gitanas ~ , och andra i skimrande 
dr:tkter med klara ogon och leende läppar. Där fanns basar· 
humör oeh basarglä.dje i mängd. 

Nu återsll'tr om själfva festen knappast annal att sä.ga än alt 
som följd af publikens stora tillströmning vederbörande beslölo 
öka ut programmet med ännu en femte dag, n!lgot som äfven 
till allmän bellLtenhet skedde. 

Publiken: Om denna festens allra viktigaste fakto r mlL Sägas 
aU densamma sIlvAl genom talrikt besök som genom älskvärdt 
och ot\'unget humör lämnade intet öfrigt att önska. 

H. K. H. Kronprinsen hedrade under den tredje festdagen 
aC. och M. a med ett besök, dess beskyddarinna och hedersord· 
förande visade densamma sin bevlgenhet och intresse genom att 
vid tvenne tillfällen taga dess sevlirdheter i betraktande och blanda 
sig med basarpubliken. D. O. K . K. H. H . hertigen oeh her· 
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tiginnall :,1 Vntcrgötl.lnd 
hörde al, \'n till dess gäster 
od, J.:)"ll n:H.·. Ordningen 
\ 'llT uJlIkr ~amlliga festdagar 
tlen lUest mönstergilla. 

·/·idl/i".!sjlnsSln hade, 
red:lIl fr!l n den stund pla
ncn delgafs densamma, tagit 
sig saken an med den 
största älsk\':trdhet. Det 
(öretaget bttrande underla· 
get, skyuesaken och idrot· 
ten, åtnjuta fö r närvarande 
i "~ art land en sådan popu· 
laritet, alt pressen ej ett 
ögonblick l\'ekllde att plL 
det mest symputiska och 
kraftiKa s!ltt stödja detsam
ma. Före festen inflöto tal
rika notiser om l C. och 
M. :t , och linder festdagarne 
hölls publiken fullständigt 
:1 jour med h \lad som till· 
drog i Cirkus genom i alla 
de större, tongif' ande dag-
liga tidningarna infl)'tande 11Lnga, sakrika och ständigt sympatiska 
illustrerade redogörelser öfver prestationerna ;5, arendn och lif"et 
i basaren. >l C. och M. ~ nr pressen skyldig ett varmt tack för 
dess insats. 

.Dm oJlmii,ma offervillig /Ulm tog sig gentemot företaget stor
artade u!!tyd . Vi hafva förut nämnt, att ägaren af Circus gratis 
ställde denna lill .e. och M:s:t förfogande. Under sj:l.lfva orga· 
nisationsarbetet 11t oss intendenten för Circus, grosshandlar Gabriel 
Jacobsson samt direktör G. Fr:cnckel röna många bevis pd sina sym
patier och sin hjälpsamhet. Vi haf"a nlimnt namnen, Zorn, Lilje· 
fors , Fjästad m. fl. men utom dessa var det en väldig rad af 
gifvare, som med större eller mindre gArvor stödde företaget. 
Det skulle blifva för långt all uppräkna dem alla därför nämna 
\.i endas! nlLgra namn bland den stora mängden sådana. Att 
S. A. F:s vänner fr!!.n gammalt, juvelerarne K. Anderson, Jean 
Jeansson och C. F. Carlman ej skulle saknas bland gifvama \'ar 
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ju klart. De s\'eko ej heller denna glng. Fur t.'tt hundratal 
sparbössor hafva "j att tacka d irek!ör Claes Virgin. De yoro oss 
en god hjälp j \'5. ra lofvlirda r6rsök att beröf"a publiken dess 
kontanter. Bankir Nils Persson och Reijmersholms Nya Spri t· 
fOrädlings A .· B. bidrogo med kontan t!!. medel, 1..:. . G. Söderbergs 
lmport A. ·n. och Olaus Olssons Kolimport A.-8. med allt del 
brl(nsle som 5.tgick under festdagarne. herrar E. A. Grundberg, 
Nils Ulin, Frit1: Kramer, Guy Lagergren, Gösta Lind berg och !\ . 
l ,ion samt firmorna Henri Kahn, Högstedt &. C:o, Nils Carlsson, 
J. Cederlund! Söner, J. D. Grönstedt, J. Johansson .'I.: (;;0, I"..-B. 
C. A. Lindgren, LOfherg & C:o, TyseliIls .'\: C:o och Stockholms 
Vinhandels A.·R, bidrogo med ,' iner och Spirituosa till v!l: rde af 
! tski lliga tusental kronor, KUrnbergs Er:angeröl gals oss i obe
gränsade mängder, fröken Valborg Melander och herr GunO!l.r 
Spängberg sände oss IJlommor, A,.B, Svanström & C:o och Mau· 
ritz Widrors H . A. H. en. mängd användbart gods, firmor na P. 
A. Co!lijn, I\.·B. Nordiska Kompaniet, Brinck, Hafström & C:o, 
A, Söderström, Frans Svensson, Hamburgercigarrfabriken , Erik 
Ohlsson, Högel;n och Sundström, Sten Ericson, C. W, Schu
macher, Göteborgs Kexfabrik, An 'id Nordq visl, P. A. Jonsson, 
Karl Ahlström, Slakteribolaget Östermalm, Bröderna K~ssler, Th. 
Hultgren, Per Widerström. Nyblreus &: C:o, A,·B. Nordstjeman, 
C. Ni~s~n. Parfumerie Parisienoe, Stockhohns Is A.·B., Liljehol· 
mens Sle:uinljusfabrik, Wretman & Johansson, Henrik Sörman, Ca;;
pIlrson & Sch mid t, A.-B. Bernhard Hertz, J. E. Sandberg och 
först och sist Kungl. S"ea Lifgarde samt ännu mänga, ml nga 
m~d dem sände oss gäf,'or, större och mindre, elter lämnade oss 
p1l. annat säll sin kraftiga hjälp. 

S'1m varaktigll minnen af ~c. och M .• har S. A . F. -
utom den kontanta beh!l.lI ningen, som i ett slag gjorde oss till 
landets kanske burgnaste skytteförening - att anteckna en olje
f1t rgslafla, sk ~!nkl af artisten Anton Genberg samt en större silf\'er
pokal, en ga" 'a af juvelerar Carlman, båda ämnade a tt en dag 
pryda fö reningens blifvande klubbrum. 

Skall man hafva rittt att ufva kritik örver ett företag af denna 
art, m1l. det kanske kunna sägas, alt neuobeh1l.11ningen kunnat 
blifva större. Skulle en dylik anmärkning vilja komma till synes, 
mä man dock erinra sig, att .e. och M:s . hela väldiga apparnt 
sattes i gang af och sköttes af amatörer pli. omrädet, hvilkas 
erfarenhet icke svarade mot deras goda vilja och offe rvillighet. 
Man behöfver icke vara fac kman för att klart inse, hvilket oer-
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hörd, :,11" '1 " h!ic pr.':. tl'radc5 pil en relati vt kort tid. Den I No
,'eml~'T ~ 1 :1Ihl l'''' I 'irlllsl!)kalen tit! l;eneraJkommittcns förfogande, 
01'1\ d('" '1 ~:lInl\l :L m:lI\ad Y:loT festens förstil dag. 

Som ~ILllOrd kllnn:L. "i anför:l, :lott, utom h~r förut angifn3 
Qrs:lKt-r t ill f\iTc tagets !ramgang, icke minst bidrog det varma 
int rts~c lIc arbetande krafterna ådagalade inför den uppgift de 
fått att lösa. Enigheten gar styrka och mod, och modet belö
nades. 

Plr LDlJgunTg. Alf,.. HllIIlI/'1visl. 

, CIVil , OCH ~I1LlT_:"R . 

vttkJigh l"ttn. Son, Ih5u Z. tSnkt ~ig, 



Stockholms skytteförbunds prisutdelningsfest 
i Idrottsparken. 

(er Svensk Skyttetidskrift.) 

Den friska vind som sedan 190 S blåst öfver allt Sveriges 
land synes hafva sträckt sina verkningar till människolifvets alla 
områden, och äfven Stockholms skytte förbund tyckes hafva fått 
sin beskärda del af den friska luften. Så tyda vi åtminstone den 
företagsamhet som fick ett synLart uttryck i den ståtliga pris
utdelningsfest som skytteförbundets verkställande utskott hade an
ordnat i Idrottsparken onsdagen den 28 aug. Detta var oss 
veterligt den första (och vi hoppas icke den sista) stora offent
liga prisutdelningsfest som anordnats inom hufvudstadens skytte
förbund. 

För ovanlighetens skull i dessa ösregnandets tider hade him
len antagit en särdeles klar och vacker uppsyn när festen skulle 
gå af stapeln. 

Den lilla regnskuren, som frampå eftermiddagen kom som 
en obehagiig påminnelse om gångna dagar, togs därför knappast 
på allvar af de många stockholmare som nu föresatt sig att få 
en vacker kväll. 

Men för att vara rustade för alla eventualiteter, hade dock 
lite hvar ekiperat sig i regnkostym, då skyttarna vid 6-tiden på 
kvällen började samlas på Valhallavägen, utanför Idrottsparken. 
Kring de där utplanterade föreningsfanorna fylkade sig allt mer 
och mer tätnande skaror. 

Det var kontorister, arbetare, skolynglingar med exercis
kokarder och silfvergaloner kring mössorna, befäl och manskap 
från Stockholms garnison och »amatörer» i sina klädsamma uni
former. Svea ingeniörskårs musikkår ryckte upp i spetsen, och 
med en väl l 00 man stark sångkör i täten satte sig tåget, som 
väl räknade en 800 man, i rörelse och marscherade in j Idrotts
parken genom den västra ingången. 

Därinne var så godt som hvarje plats upptagen, och det är 
ej ofta, som Idrottsparken erbjuder en så fullsatt anblick. På 
tribunen framför tennispaviljongen, där plats reserverats för de 
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inbjudna, miirktes, förutom kronprinsen och medlemmar ur skytte
förbundets st yreise, statsråden Dyrssen och Juhlin, landshöfdingarna' 
IsLerg och Wachtmeister m. fl. 

Sedan musiken och sångarna fattat posto vid västra pavil
jongen, defilerade skyttarna förbi kronprinsen och ställde därefter 
upp sig på banan med front mot tennispaviljongen. Unisont 
sjöng man nu »Du gamla du fria», då alla hufvuden blottades. 
Därefter framträdde redaktör Harald Sohlman och höjde ett lefve 
för .den främste skytte vännen i landet, h. m:t konungen», h\ilket 
lefve åtföljdes af kraftiga hurrarop och kungssången. 

Redaktör Sohlman höll så ett tal för fosterlandet. Han 
utgick i sitt tal från de ord, som nyss sjungits, »Jag vill lefva, 
jag vill dö i Norden», och framhöll de lyckliga förhållanden, 
under hvilka vi lefva i Sverige, långt från andra länders språk
förbistring, farsoter och öfriga olyckliga förhållanden, och huru 
vårt lands historia, dess skön!1et, dess folks bildning skapat det 
en undantagsställning, som gör det lyckligare än många andra. 
Tal. slutade med att framdraga ett yttrande af Aug. Blanche om 
skytterörelsen och huru densamma i farans stund skulle vara en 
mäktig faktor i vårt lands försvar. 

Sedan manskören under anförande af dir. O. Th. Sandberg 
utfört några nummer, vidtog prisutdelningen. 

Det var nämligen de pris, hvilka eröfrades vid söndagens 
förbundsskjutning, som nu utdelades. Kronprinsen, ur hvars hand 
skyttarna fingo mottaga sina pris, underhöll sig med många af 
dem, särskildt den gamle skytteveteranen, kamrer O. G. Swahn, 
som två gånger trädde fram, rask och spänstig som en yngling, 
för att emottaga sina pris. Förbundets mästerskytt, hr A. E. 
Johansson fick äfven en handtryckning och några vänliga ord, 
då han mottog sitt diplom och öfriga utmärkelsetecken. 

Efter prisutdelningen blåste musikkåren generalrnarsch, och 
skyttarna, som under akten formerat fyrkant, skingrades nu åt 
alla håll för att söka uppnå någon bra plats. 

Det bullrade mot cementbanan, det gnisslade i sanden, kom
mandorop och hvisselsignaler ljödo i skymningen, artilleriet körde
fram. 

Det var en tropp (2 kanoner med ammunitionsvagnar) från 
Svea artilleriregemente, som under befäl af löjtnant A. Hamilton
gaf en uppvisning i kanonkörning. Det såg vackert ut, där de 
i halfmörkret körde fram i skilda formationer, än i kaIlonkolonn,. 
än i kanonlinje, gjorde i en blink afbröstning för att inom ett 

107 -

http:skon!J.et


ögonblick spänna för igen och vara åter i väg. Bäst tedde sig 
dock, då truppen i marsch-march körde rundt den stora planen 
vid tonerna af en sprittade galopp, där hästarna dansade i takt 
med musiken. 

nen vackra körningen fick berättigade applåder, och så vid
togo de olika stalettlöpningarna. 

Vår Maratonlöpare John Svanberg hade att gno fem modiga 
engelska mil mot ett 5-mannalag ur Fredrikshofs Idrottsförening. 
Det blef en het strid, följd med spändt intresse, som slutade med 
en knapp seger för stafettlaget, som hade en tid af 24 min. 3 I sir, 
sek. Hr Svanbergs tid var 24 min_ 5 1 4/ 5 sek. 

Denna täfling följdes af stafettlöpning med gevär på en 
engelsk mil mellan olika lag ur 10 skytteföreningar. Resultatet 
af täflingen blef följande: 

Stockholms amatörförening 4.2 S 9/10, Svea ingeniörskårs skf. 
4.35 5/10, Stockholms skarpskf. 4.47"/10, Lifgardets till häst skf. 
4_405 ho, Göta lifgardes underofficerares skf. 4.43 2/ 5 , Södermalms 
och Liljeholmens skf. 4.45 1/:" Stockholms centralskf. 4.5°3/0, 
Kungsholms skg. 4,59, Svea lifgardes underofficerares skf. 5.ou/:, 
och Katarina skf. 5,9 3/5. 

Till hr Svanberg öfverlämnades såsom hederspris ett mauser
gevär, och det bästa stafettlaget bland skyttarna erhöll samma 
slags pris. Priser utdelades äfven till stafettlagen 2 och 3. Det 
mot hr Svanberg löpande stafettlaget erhöll minnesbägare af silfver. 

Nästa nummer på afconens program utgjordes af en nattlig 
strids scen. 

Det var ett nattligt anfall mot en fältvakt, som visades. Båg
lamporna släcktes, och det blef alldeles mörkt på idrottsplanen. 
Längst bort i ena ändan af den stora planen hade man utplan
terat några granar och nu inmarscherade en 24 man stark trupp 
från Amatörföreningen, som skulle bilda fältvakt där nere i skogs
brynet - man såg liksom några skuggor, som voro mörkare än 
mörkret - och den lilla skogsdungen besattes. 

Poster utsättas och postlinjen visiteras af fältvaktens befäl
hafvare. En fientlig kavalleripatrull uppträder och beskjutes, när 
den synes hafva upptäckt postlinjen. Ett försök af kavalleri
patrullen att anfalla till häst afvisas af fältvakten, som framsänder 
en beriden patrull att förfölja de vikande kavalleristerna. 

Ljussignaler växlas mellan fältvakten och den framsända pa
trullen, som inrapporterar fientligt infanteri i motsatta skogsbrynet. 
,Det fienliga infanteriet går till anfall, därvid begagnande sig af 
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strålkast a rl' t (JI a t t \I pplysa stridsfältet, formerar skyttelinje och 
rycker Ir:lIll I an,atSl:r öfver planen under afgifvande af en inten
si\' snal,J,('ld, l,'ii!t\'akten svarar äfvenledes med hastig eld, och 
till slut g:i r Illan löst på hvarandra med bajonetten. 

~l:Jan striden lagt sig afbrändes bland parkens björkar ett 
"aeknt fynerkeri, tillverkadt och arrangeradt af hr Helge Winberg, 
SunJI)yllerg, 

])et var bengaliska eldar, kapriser med flammor, bomber 
och ljus, solar af alla slag, flammljus, vattenkaskader, popplar 
med fallande blad och mycket annat grannt och färgrikt. Och 
till slut skytteförbundets initialer i eldskrift, kringvärfdt af gnist
rande guldregn, och så hade fyrverkaren fått den lyckliga iden 
att låta de korslagda gevären under monogrammet skjuta skott 
på skott, hvarvid mångfärgade stjärnor slungades högt upp mot 
den mörka natthimlen, 

Under hela aftonen hade musikkåren under anförande af direk
tör H. U ppströlll och sångkören flitigt underhållit med sina pre
stationer. 

Festen blef i allo lyckad, och den stora tillslutningen borgar 
för att förbundets fältskjutningskassa får en fin förstärkning. 

, Deltagarna i festen uppgingo till, utom skyttarna, omkring 
4,000 personer. 

Arrangörerna, bataljonsläkaren A. Wahlstedt och löjtnanten 
E. Killander, äro värda allt beröm för det goda och gedigna 
programmet. 
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Göteborgs skyttegilles vandringspokal. 

Denna pokal är det frivilliga skytteväsendets enda gemen
samma enskilda hederspris. 

Det är instiftadt af Göteborgs skyttegille till minne af Konung 
'Oscar II:s sextioåriga födelsedag. Det utgöres af en stor silfver
pokal och har kostat omkring 4,000 kronor. 

Hvarje svensk skytteförening, regemente eller kår äger att 
deltaga i täflingen om detta hederspris. 

På samma dag för hela riket samlas på de olika skytteför
eningarnas skjutbanor de utvalda skyttarna, hvarigenom denna 
täfiing verkligen gifves karaktären af en stor nationell kraftmät
ning emellan föreningarna, af betydelse för dem alla, om ock 
blott en enda kan hemföra det stora segertecknet. 

I samband med pokaltäfiingen anordnas en allmän riksinsats
skjutning, i det att hvarje i grupp anmäld skytt äger att erlägga 
en viss insats. 

Ingen enda förening, som kan uppställa 5 skyttar på 300 
'meters afstånd, borde saknas i de täfiandes rad. 

Pokalen innehafves för närvarande af Stockholms skarpskytte
förening, som 9 gånger eröfrat densamma. 

Skytteförbundens riksmedalj. 

Riksmedaljen är af silfver att utan band å bröstet bäras. 
För att vara berättigad till erhållande af denna medalj, ford

ras att vara 3:e klassens skytt och att ett föregående år hafva 
förvärfyat skyttemärke i guld samt att vid skytte förbundets ordi
narie täfiingsskjutning om statens pris hafva uppnått sammanlagdt 

,minst 90 poäng. 

Statens skyttemärke. 

Det nuvarande skyttemärket är ett år 19°6 till sin form 
'fastställdt utmärkelsetecken, föreställande två korslagda gevär, 
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.omgifn:l .iI "11 Llgcrkrans försedd med tre kronor. Det bäres på 
bröstd :l t ,b rt i II herättigad skytt vid täfiingar och andra lämp
liga t dl t:1I Il'l1 <[som utmärkelsetecken för visad skjutskicklighet. 
Skytll'lIIarkcn:l utdelas i brons, silfver och guld. 

Riksförbundets idrottsmärke, 

som är af tre olika grader: brons, silfl!cr or/t guld är afs~dt att 
vara ett belöningsmärke för färdighet i idrott och kan tilldelas 
en hvar idrottsman, som uppnår J 8 år det år profven första 
gången afiäggas och tillhör någon till. Riksfö~bundet an~luten 
förening och som därtill gjort sig her~ittJgad enhgt nedanstaende 
bestämmelser, 

Berättigad till idrottsmärket i hrons är den id.rotts~an, som 
under ett och samma kalenderår uppfyller ett prof J hvarJe grupp. 
Den, som under fyra ilr (oarscdt om i följd) uppfyller samma 
prof, är berättigad till idrottsm~irke i silfver, och den, ~0r.n und~r 
åtta år (oafsedt om följd) uppfylla desamma, är lJerattlgad tIll 
idrottsmärke i guld. 

l'rorven indelas i 5 grupper. 
Grupp l. a) Simning, 200 meter (ingen tidsbestämmelse). 

b) Cymnastik. 
Grupp II. a) Höjdhopp, minimum 135 cm. 

b) Längdhopp, » 475» 
Grupp III. a) Löpning, I 00 meter, max. 13 sek. 

b) Löpning, 400 » I min., 5 sek. 
c) Löpning, 1,500 » » 5 IS 

Grupp IV .. a) Fäktning. 
b) Diskuskastning, minimum 40 meter. 
c) Spjutkastning, So » 
d) Kulstötning, » 16 » 

Grupp V. Uthållighetsprof. 
a) Löpning 10,000 meter, max. 50 min. 
b) Simning 1,000 » » 28» . 
e) Skridskoåkning 10,000 meter max. 25 mm. 
b) Skidlöpning 20,000 meter kuperad terräng, max. 

2 t. IS min. . 
e) Velocipedridt på landsväg 20,000 m, max. So mm. 
f) Deltagande i finalmatch inom distriktsmästerskaps' 

täflan i fotboll. 
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Sveriges riksskyttestandar. 

Sveriges .skyltar, sa~lade till riksmöte i Stockholm den I8-H) 

nov. I <i07, h~go dä~Vld mottaga ett ståtligt riksskyttestandar, 
"fn'rl:lIllnadt sasom gafva af »Hvar 8 Dag». 

atsikt att- i sin mån främja den nationella hederssak som 
!;111('lllIT!sCll mii.ste anses utgöra erbjöd sig »Hvar 8 Dag» den 
'. ,III,~_ l <io!, i bre f till skytteförbundens öfverstyrelse att skänka 

,'II sl:llld;lr, rör a.tt såsom .ett värdigt heders- oclt zJandringspris 
:I,!t-Ias till det 7/zd de perzodiska rikssk},ttetå/lillgarne segrande 

, C:' l 111'j1·,hllldtl, Sedan öfverstyrelsen den 4 okt. s, å. förklarat 
,,~ lillig att mottaga gåfvan, börjades omedelbart arbetet för 

1>I:I\]CI1S realiserande. 
_.. Standaret .är efter ritningar af slottsarkitekten Agi Lindegren 

I tlordt och sommadt af föreningen »Handarbetets Vännen i 
S,lock~olm ~å ett rent af mästerligt sätt. Fanspetsen är under 
(hnstl~n Enessons ledning modellerad af Gustaf Sandberg och 
gjuten l brännförgylld brons. Standaret är 3 meter högt och I -

o ... ,4.:1 

meter bredt. Den bIa brokaden är väfd i Stockholm af K. A. 
.\lmgrens sidenfabrik med särskildt tillstånd efter samma mönster 
som från 1897 uteslutande begagnas för svenska armeens fano; 
och standar. Arbetets, .3idenets och det helas art belyses kanske 
?,äst genom en antydan om att kostnaderna i allt belöpa sig till 
ofver 3,000 kronor. 

För hvarje gång standaret eröfras skall på donators bekost
nad å dess stång anbringas en ring af silfver, på hvilken grave
ras det segrande skytteförbundets namn jämte datum och gruppens 
sammanlagda poängantal. DeEsutom utdelas på stiftarens bekost
nad ett siifz!el'1n.ärke åt lwar oclt e1l af den segrande gruppe1ls 
skyttar. Skulle nksskyttetäflingarna helt och hållet upphöra kom
mer standaret att öfverIämnas till Nordiska museet för att där 
f~rvaras~ - Men dessa täflingar komma icke att upphöra, så 
lange vart lands öde beror af dess söners vilja och kraft att för
~vara det.. Måtte därför standaret, mir det nu vajar, vara höjdt 
l en lycklIg stund enligt devisen på bandslingan kring den krönta 
lagerkransen - ,För hem och härd». 
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Minnen från Liitzen. 

Uitzen var det bevingade ord, som hade förmåga att sätta 
hjärtat i dallring och som nu var längtans och resans mål. Ack, 
huru många gånger hade ICke det namnet nämnts och hägrat i 
fjärran vid genomläsandet af svenska historien, och huru många 
gånger under gossåren och senare i lifvet hafva icke tankarna 
förts dit där vår store Konung Gustaf Adolf stred så tappert i 
teten för de » Gula och Blå», och där en Nils Brahe, en Winckel, 
en Stålhandske, en Kniephausen gjort underverk med sina tappra 
bussar mot Wallensteins och l'appenheims järnklädda skaror, -
ll1innen af bragder som gått till eftervärlden att af oss svt'nskar 
aldrig glömmas. 

l )en S November l (j07 samlades en skara svenskar och 
tyskar på en s. k. rörfHst, på » Der Rothe Löwe», en gammal 
källare, som hade sitt särskilda intresse därför att i dess jord
våning hade \\'allensteins knektar dagarne före striden 1632 läs
kat sina törstiga strupar. En trappa upp befann sig nu det för 
Gustaf Adolfs-minnets firande festklädda folket, det var en hög
tidlig känsla, som bemäktigade sig alla när studentkören från 
Uppsala stämde upp »Vår Gud är oss en väldig borg». Och 
när sedan församlingen unisont föll in hvar och en på sitt språk, 
voro de känslor som vid detta tillfälle genomströmmade oss svenskar 
omöjliga att med ord tolka. Man tänkte sig vara förflyttad 275 
år tillbaka i tiden och tyckte sig förnimma de tappra gossarna 
från denna tid sjungande samma sång före striden. 

Den 6 November, den efterlängtade dagen, gick in med en 
tät dimma lägrad öfver Uitzen och dess slätter. Öfver allt rådde 
synbar feststämning, festklädda skaror vandrade fram på Uitzens 
gator, och borgare hade hissat sina flaggor i topp och klädt sina 
hus med gröna girlander, längs gatorna vora uppresta flaggstänger 
med ilreportar, och tusentals skolbarn följda af sina lärare vand
rade fram med svenska flaggor i händerna, viftande, gifvande 
därigenom. sin varma sympati till känna. Kl. II f. m. blåstes 
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en koral från stadens kyrktorn, och kl. J ,15 skedde den stora 
samlingen vid Rådhusplatsen, där vi ordnade oss för afmarsch 
till Schwedenstein. I t~ten gick ,der Swedische» musikkår, bä
rande gammal svensk uniform, en musikkår som på tyska kej
sarens befallning har sin förläggningsort i Liitzen. Därefter kom 
svenska armens militärdeputation, hvaribland svenska frivilliga 
skytterörelsens representanter hade äran att gå, så slöto sig till 
tåget i tur och ordning studentkören från Uppsala, de svenska 
och tyska prästerna, konsul Ekmans anhöriga, furstligheterna med 
uppvaktning, representanter för svenska och tyska myndigheter, 
stater, kårer, uni"ersitet och Gustafs Adolfs·föreningar och till 
sist Liitzens myndigheter, alla respektive bärande kransar och 
fanor. Musiken spelade upp Finska Rytteriets marsch, och tåget 
satte sig i gång, utåt de historiska slätterna, med de djupa dikena 
på båda sidor om vägen ännu i behåll, det var en marsch man 
aldrig glömmer, gatorna och vägarna voro öfverfylda med folk, 
det talades om 20,000 människor. Ofver allt hälsades tåget med 
näsduksviftningar och blommor, ett obeskrifligt intryck gjorde de 
gamla krigarna från Tysklands senare krig. Dessa gråhårsmän 
stodo med blottade hufvuden, oeh medan de nickade sin vänliga 
hälsning trängde tårar fram från ögonvrårna och föll o ned på 
de väderbitna kinderna. Vid framkomsten till kapellet bildades 
fyrkant omkring Schwedenstein, hvarefter dåvarande kronprinsen 
af Sverige trädde fram och nedlade Konungens och Drottningens 
krans under några hjärtevarma ord för det stora minnet af hjälte
konungen. Så nedlades i tur och ordning de öfriga kransarna, 
uppgående till cirka 300 stycken. Slutligen öfverlämnades kapellet 
åt staden Liitzen och invigdes detsamma högtidligen af bl. a. Svea 
Rikes ärkebiskop. De stora minnena trängde sig allt kraftigare fram 
då den jord trampades, som fuktats af tusentals tappra svenska 
söners blod. Den enkla kullerstenen med de groft huggna initi
alerna G. A. 1632, som framrullats af den trogne lifknekten Jacob 
Erikson, gjorde ock intryck som sent förglömmes; allt manade 
oss att icke glömma förfädernas minnen utan att fortsätta i deras 
anda till vårt älskade Sveriges framtida väl. 

Paulus Drewcs. 
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Stockholms landstormshefälsförening. 

Då denna årsbok dehis 1("lbn ,!',:tlt i press, ingick till redak
tionen meddelande, att en Ilirl'nin;, IIled detta nal11n d. 4:dc april 
d. å. skulle afhålla sitt ordin:lril' lII1ltl'. 

Föreningen har tillkollllllit J1:1 initiati\' af S. A. F.s förre 
Drdförande kapten (:iista llr:lke II( h IlIlder lIled\'erkan ar" ett an
tal » amatörer» . 

För hvarje intrl's,nad ~, \. I' :arc III;tste det vara kärt att 
finna, att föreningens arlJl't(· h:irigenolll satt frukt, att dess idt'er 
genom tillkOlllsll'n al o"':ln angifna sallllll:lIlsl11tning ytterligare 
brutit sig viig, att se detta direkta lItslag af S .. \. I,':s verksamhet, 
som härigcnolll, i :in \'idarc kretsar jn dc dit Iiireningen själf 
kan n1, göres Iruktl I:iranlk, 

StockhollliS landstorlllshef:ilsförl'ning vill arbeta för väckande 
af intresse för ,,:tr huh'lIdstads försvar, för sammanslutning af män 
och ynglingar SOIlI genolllgiltt landstormsbefälskurs, och genom 
föreUsningar, krigsspel, bltskjlltningar och andra militära öfningar 
sätta dem i ständ alt \'idmakthålla och utveckla de kunskaper, 
som skola göra d~1Il skickade att i farans stund värna och värja 
virt land. 

Syl tet är ädelt, och vill S. A. F. bringa sin ättelägg en 
varm välönskan om framgång och - därom är jag viss - löftet 
Dm sitt kraftiga stöd och lifliga tillslutning. 

A. H 
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