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97tt 

D tod/wlms .!llmatör Yiirellill(J 

oid dass 2S-års ju6deum. 

: ::~:::;:;: : : 

!)fot" dessa gamlo oänfler Iu'ir 

i fästlig sal 
oM sdng od lal? 

ya, dt!l1 Yörenitlg vi Iw här, 

dess .idel/äsl vi l/m. 
0e gossar lfran (oma riar, 
som uli leden dn sid hoar, 

dem äglla 01 oår n!lllfliflgsgiird, 
dem hraflsarne ola/ra. 

Stl S!lll sig (ar mill ägo ler. 
Se 'n måtlga ar 

ell miflne s ldr, 

ell m/w/(! Iwaral (jusljag ler: 
dd/dlame aGr uf/ga. 

g)/en etlerg/ ocn Ol!ja (arlIlS, 

oan åfoel ä/made cm dans 

med n~j Gan nopp och fris/d Il(lmiir 
och inga sorger IUf/ga . 
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Bd B. Jl). Y. eli dag nom fi/I 

och ge/las/ tog 
med hurl/:q/ mod 

ol'h öfoerdårl. om man så oi/I 
sin 6ö,:!an tlli liden. 
.CJ)u9 ufom år ."ledfIII rless 1/(/ grit/, 
6ud ondl oeh ,flodl olprä(ou frill 

men iill 01 '!i pli hUfOl/ 'I sldtl -

(/n lir vdr /id i.!! lit/en. 

glt;/ oår fTörel/ing aldr(fj dör 

dell mlgel/ klor 
ulsMI!al har 
dm vägen som Ii/I (ramgullg för, 

Del! går dell mdlmcdoelen. 
9)ess led(lre med oir(fJad Miek 
skall flisa dc k(ln tråffa priCk 
"ah s{ljrtl all/ med <it/her lUll/d 
oalt grronprif/sen i le/eli. 

Vår idroll och oårl sk!Jlle har -

så tanhell år 
hos (III u kår -
till mdl vårl (as/erlal/rIs (örsvar, 
(/(/ dana kropp 0"I! !lillf/e. 

,Sd växer upp pli Boeriges mark 
lYI allgd(lm (rish ad glad oah s/ark 
med här/elt 1111 (lårt fos/er/anrl. 
6evar(((! i sill m/i/Ile. 

9&1/ YJ!!J kvar/sehel.yidJflar/ 
qfood YJu Iwr gjort 
del 6Iir 1I0g spor! 
i (ramlida som i nutids dar 
når CjJill historia slmfoes, 
Cj)ell M!/fl skall på horl/ie 6!ad 
om stora. sNöna segrars rad. 
0/;1 gån/llla 6ana år och 61ir 
den stoltas/e som g,flN!s. 

ell flarm Igolwllsl!all lil:ggerja!l 

//fl (or 9Jill (0/. 
.o/ar; dC11 emot 
på denna stora jl/6e1dag 
mer! tll(llt (ör /id (ör.9ån,r;ell. 
Eå le( i (IllIla må/~qa år 
och oerka så som Cj)/( (ömuir. 
flt dell görellillg som år vrir 

JlIg egnar ellkla sdllgell . 

Oscar Scoörli71!l. 
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FVER LA RMET AF DET OROLIGA MÅNGAHA NDA , 
';~ :,:". ka llas vårt dagliga lit, förn immes någon gAng en mäl::· 

=- Slämma, som manar lyss na ren aU stanna en stund. 

Sådant händer särskild! vid passerandet af vissa s tli rre, mera 

~.~:=~~. J betydelsefulla milstolpar på lifvets vädjobana. Då '1111 hög· 
tidens stämm. tala till oss, arbetets och sli tets barn, Den vill för en stnud 

bj uda frid öl'ver människoandens oroliga änan och samla liksom i en brinn, 

punkl särskildt de sIrliar af lycka och glädje, som under tidens gång glfvit 

oss vär sIyrka och framgå ng. Vandraren, som tillryggalagl en längre väg· 

sträcka, rik på upplef\.·elser och växlande uts ik ter, känner stundom rent af 

27 
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The Encore Whisky • Rekommenderas 

eu bebor alt stiga upp på höjden rår all 'å med sin blick örverskAda den 

IiIIryggalagda strickan. 

Är det si med dcn enskilde, si gäller alldeles detsamma om en sam· 

manslutning ., enskilda, ett samfund eUer en tarening_ Vid vissa mirl:es

stenliT pi vilgen behöfo.·cr och bör den Slanna, kasta sina blickar tillbaka 

och Iik .... om lyssna Im de genom,'ngn. skickelsernas röst - rör III I1ra 

mera vishet, måhända, rör al\ tyda det som synts dunkelt och söka till

godogöra sig de yunna erfarenheterna, men framrnr allt ror au (3cka och 

fröjdas öTver dc besklrda framgångarna och si hoppfullt spejande vinda 

blicken mot framliden . 

En sådan höglidsstund ir inne, en ptöf\'o- och glädjeslund. rår Slock· 

holms Amatör Fören!ng, di Föreningen nu är framme vid den milstolpe, 

som markcllIf lyckligt tillryggllagda 25 år. 25 år! Dc beteckna ror den 

enskilde en tidrymd, 80m omfattar ungefär hllfva eller mer in haltva hans 

egentliga verksamhetsfält. För en förening med höga, rosterländska syfte

mål som Stockholms Amatör Förening iro vlsserligeo - låtom oss stadigt 

hoppas det och handla direfter - 25 år icke mer än sAsom en morgon

stund, en morgonrodnad, och nir Föreningen nu firar 25-irsjubileum, skall 

därRlr högtiden vlsserl1r:en vira minnets men vida mer en hoppets, ja 

löftets högtid_ 

• • • 

Pi kallelse af herrar Helmer Langbof&, Sixtus Sjöberg och Charles 

Johnson samlades den 21 september 1890 i Källaren Vega, S;t Pauls

gatan 2, en liten skara, 13 stycken, unga idrottsentusiaster, de allra Hesta 

tillhörande Stockholms SIlOn Sällskap, 'för att bilda en ny RlTening_ . 

Nännaste anledningen hinltl var, att man var missnöjd med sin gamla 

förening, dels emedan inom densamma idrott minst af allt idkades, dels 

dilrRir a1\ dir rl1dde oenighet I synnerhet om den bestämmelsen, au vid 

lillingar militärer alIlid skulle anses för amatörer, SärskildI herrar skrid

skoåkare ville absolut !eke godtaga som tötlingskamrater de militärer, som 

med en Insats ar l krona eller si ville göra dem segern Stridig il Nybro

vikens skridskobana, 

A/B JULIUS SLÖÖR II JÄRN-, BOSÄTTNINOS-
4 REDSKAPSAFPAR 

JARNTORGET, STOCKHOL.M, R1k~l, 51., ~'16 , 525. Slbhnsl. Zt 37, lO Il, tOU 
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Vid 5.:i.mmantridet, där herr Helmer Langbnrg rungerade som ord

ror.nde, beslöLs under entusiasm, all en Idrollsffirening Skulle bildas-och 

all man skulle utsända röljande, I r.csimile hir illetgifna -

sin ifver alt rå föreningens verksamhet i g'ng arvaktade man e' 
resuh~tet .f den utsä~da inbjudan, utan Vilde redan nu vid rorsta sam! 
mantradeI styrelse, .hvllket skedde med slutna lappar,_ enli~t hvad proto
k~[fet omtalar, samt d~~kuterade och faUade beslut j e n hel del frågor. Ord
forande bier her r DaVId Stenberg, vice ordmrande bert Helmer Langbo 
sek reterare herr Charles Johnson och skallmIstare herr Per LangbO~:.' 

The Encore Whisky. Rekommenderas 
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Vid allmänt sammanlride ett par veckor härefter bIer emellertid nytt 
styrelse .... I, sedan upplyst blifvi!, alt herr D. Stenberg af privata skål 
/Snskade argi fl'llin ordförandeskapet. Denna styrelse, som s;lledes är lit 

anse som S. A. F:s rörsta .rbetande, bier: Helmer Langborg. ordförande, 
SIxtus Siöberg, vice ordförande, Charles Johnson, sekreterare, och Per 
Langborg, skattmästare. 

Amfgiften beSlimdes till 6 kr. och inskrifningsafgiflen till SIImmll 
belopp som priset il; Föreningens märke, hvilket hvarje medlem genast vid 
sill in tride i Föreningen skulle erhAlIa. Vidare godkändes en af herr P. 
Langborg ri:l revisad, med .iltVtr broderad mössa som Föreningens uniforms
mössa. Tiflingsargih bestämdes all blirva I krona .fÖr hvarje heltifling,> 
d. v. s. all om tvi eller liera tånlngar inom Föreningen förekomme pi 
samma dag, skulle den erlagda afglften vara tillräcklig ror dem alla. THI 
sammanträdena, som skulle iiga rum hvar fjortonde dag, skulle kallelse 
tills vidare ske brenedes. 

ÅUa dagar därefter, don 28 September, höll styrelsen siu törsta sammlln
tride, hvarvld diskuterades och godkindes försl.g till Stadgar för Föreningen, 
som s kulle framläggas vid eU kommande allmänt sammanträde. Redan var 
man också rardiJ; med en bel del andra beslut, hvarigenom man ville främja 
föreningsverksamheten, s.hom 'all anskalfa en bok, bvarutl alla vid samman
tridena n§rvlHande medlemmar skulle anteckna sina namn', samt >en bok, 
hvarotl bvar och en medlem skulle anteckna den förkofring han gör i nigon 
sport. Della kunde vara trenigt an i en framtid se. ' Vidare beslöt styrelsen nu 
all go:lkinna af herr P. Langborg företedd ritn ing till en medalj, att . med 
snaraste inbjuda en annan klubb (till tilllng) rör all därigenom höja Före
ningens anseende, ' såsom det så uppriktigt beter i styrelseprotokollet, 
!JvlHur eitaten bir iro himtade , samt att under Oktober min.ad anordn.a 
en ging· eller sprllngtifl.an. 

Detta sistnimnda styrelsens Rlrslag bIet visserligen på .allmänt, enkom 
tör detsamma utlyst extra sammanUide den .3 Oktober efter omröstning 
med slutna sedlar rorkastadt - man trodde i .allmänhet, an man ej skulle 
kunna uppnå nog lina tider ocb .all träningstiden \'ar för kort - me n 
aldrig har väl en friga i mer. explosiv grad f.llit framåt, ty .som Före· 
eningen dock måste b. en tämng ror all därigenom bllfva bekant, rore
slogs - ögonblickct därefter - .U de, som önskade deltaga i en glingtäning, 
skulle anteckna sig dJnill.' Ålla af de närvarllnde antecknade sig - och 
si. kom S. A. F:s fWsln f611i1l~ Im stind. Denna histnriska tilldragelse 
intrAlfade söndagen den 12 Oktober 1890 - träningstiden v.ardt således 
nio dagar - och gilIde IItricko.n Hornstull- Langpannan, 5,000 meter. 
De tiifl.nde I denna voro följande sju, ordningen bestämd genom lott
ning: H. A. I..angborg, G. Ericsson, Ch. Johnson, N. Hjonh, S. Sjöberg, 

Af J 1° 51·· ·· I JÄRN TORGET I Stbt,.,at,4t37,20\2,2342 B U lUS 90r STOCKHOLB IMII.~14,!~1(;,55SO 
_ JÄRN., BOSATTNINGS· & REDSKAPSAFFÄR -
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S/lor" .1'''''''' T~jor, 
:S_olen, .11 •• 1 •• 
J.-"II$U"d1r Ifurdl/le
r/lir. Gu",,,,;~a ~r. 

Hugo Langborg och Per Langborg. Tidtagare: vid millet berrar R. Erics
son och Hj. von Walter samt \'id starten herr H. Sjöberg. Prisen voro: 
l. och 2, silfverbigare och 3. en dolk, hvllk. högtidligen utdelades l Mälare
roddklubbens bithus. 

Pristagames n.amn och resultat hafvl, mirkvärdigl nog, icke bevarats 
il häfderna, men den muntliga traditionen förmller, att r!Srsll priset i 
denna S. A. F:s r!Sr.;;ta tälling hemfiSrdes af bufvudm.nnen för idrollsitten 
Langborg, helT Per Langborg, för en tid af 23 min. 30 sek. 

Nu hade redan den unga Föreningen .fätt blodad tand,' och vid all
mint sammanträde den 12 Okt., Innan innu Föreningen ens hade (åu 

MI1.reroddklub1>e ... bitbu. 

nAgra stadgar, besllics all inbjuda IdrottsfOreninr,en H, S. (Hele neborgs 
Sponklubb) till skjuUif]ing tre veckor direfter. nIIingen skulle försJggå i 
grupp om fem man från bvardera föreningen ocb med en silfver· och f~ra 
bronsme[bljer frin den r<irlorande fören ingen som pris it den vinnande 
gruppen. försiktigtvis beslöt man Inordna en försöksskjutn ing inom MAlare
roddklubbens område .ror att utröna, hvilka af skyllarnl som borde sättas 
upp SlIsom täflande. , Men för ytterligare säkerhets skull, ifall iindå Helene. 
borgarna - det Gud rtirbjude - skulle afgA med segern, måste S. A. F:s 
medalj, som nu vid sam manträdet godkändes och skulle drag. en kostnad 
.af omkring 70: - I.;r., vara flirdig till 1äfllngen, och när dctt. bekymmer 
dryftades på sammanträden den 12 och 19 Okt., lofvllde de närvarande 
enigt all .hjälpa Föreningen, om dess kaua ej skulle rjcka till.> 

The Encore Whisky· Rekommenderas 
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'l(eslauranl & Cafc de [lJoulevard, 
KARLAVlGEN 16 
Allm.51"'S Rlks1627 

Nt., Föreningen fick sin medalj klar till tiHingen, mcn behörde Ick.e 
.nlill den, ty S. A. F:s grupp .fgick, som berlknadt var, gJadellgen med 
segern. TrAktg! nog förvara tideböckerna icke heller namnen pi segrarn. 
i denna S. A. Fog andra tiinlng, den RlMlIa inom den verksamhetsgren, 
som sedan skulle blJfva Föreningens allra mest betydelsefulla. 

Vid allmän! sammanträde den 2 november upplästes och godkindes 
det ar styrelsen upprätlade förslaget till stadgar. Redan nu hade Före
ningen f Au ett godt tillskon ar nya, unga idrottsmän, och i rask Pö tjd s1öl0 
sig .Hltlmt till densamma de bista och mest intresserade inom olika 
special klubbar. såsom fr.ln Stockholms Rodd-Förening, MII.re Roddklub
ben, Stockholms Gymnastik Förening, Stockholms Allmänna Skridskol;;1ubb, 
Stockholms Velociped Förening, Stockholm!! Bicycleklubb, StOClkholms 
Sparkstöttingsklubb m. R., hvilket h.de till följd, all redan inom den nir
maste tiden Stockholms Amlllör Förening biet den mest dominerande I 
Sverige Inom de Resta idrotter, den sall pi sitt program, och dessa voro 
sl godt som alla på den tiden förekomm.nde . 

Föreningens nästa tänan glillde hastighetslöpning å !i.kridskor, hv.rtill 
man vid allm!i.nt sammantride den 7 dec. heslöt inbjuda Stockholms Spon 
Slllsk.p och Idrottsföreningen H. S. söndagen den l februari 1891, med 
S. A. F:s med.ljer som pris. Stora tiningen skulle omfatta löpning i 
5,000 meter, men därjimte skulle rörekomm. löpning å l eng. mil. Dessa 
tiRingar, rör hvllka ifrigt planerades, bletl/o dock på grund af svirlghet att 
rA Ilmplig bana gång eFter annan uPP1ikju\na och den '/~ .ff3mskjulna tills 
... idare' , hvarom "'ederbörande Inbjudna underrättades. 

Del ... ar minsann ej si lin vid den liden .tt .nordna täfiingar. Med 
det organisationsarbete, som Föreningen s~'sslade med, och dess aklll/het 
UI/en i öfrigt fOrslogo ju medlemsafgifterna ej lingt, och n:lgon ann.n 
inkomstkälla fan ns ej att tlllgl. AlImllnhetens intresse fOr idrotten var 
ju ännu ganska ringa. h ... arför man sA godt som alldeles mbte sakna 
dessa bidrag, som nu I olika former komma idrotten till del. Är ... en den 
tiden fanns det mecenater, men de voro tunnsidda och flngo, nir del 
gillde Ibland, sökes inom Föreningens , särskildt styrelsens, egna led. 

.För att söka fl litet pengar i Föreningens kassa' anordnade man hlSs+ 
ten 1891 en s. k. Gask+varlete-soiree, lom renderade Föreningen elt Till godt 
ekonomiskt resultat, h .... rigenom man fick mod alt till Europeiska mister
skapsllifllngen I hastighetsåkning i Wien '"', 1892 anmäla som del!agare 
herr Th. Thomas och till täflingen om Skandina ... iska I/andringstlokalen t 
Hamar den 27 och 28 febr. 1892 trenne representanter. 

Trot, de små resurserna hade röreningen ärven under siu fOrsta 
egenlllga arbe tsAr, 1891, två täRingar, en juniorstäflan '" skridskor den 11 
februari och en liRan den 2 augusti 1 bicycle och monacycle Salem-

o. B. Sjögren, Juvelerare 
$poP'lpplS4lP1 == 

Drottningg. 80 
1Ii1,n<1 .1 ;:.n&q ...... 

H .. d~laNn_cnl hu. 
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Cafe & Matsalar, NYBROGATAN 1 

Filtji, 10.000 meteT, ... id h ... i1ket senare tillfilIe sattes sl/enskt landsvägs
rekord för .säkerhetsmaskiner. 1 denna distans . r herr Gldeon Erikson 
med 20 min. 50 sek. (sUfl/erfl'1edalj). Inom gruppen rör höga maskiner 
togs I:a pris af herr Rud. Eriksson fOr 20 min. 47 '/. sek. och' enhju
IIng . !:>OO meter, l:a pris af herr urs From för l min. 15 sek_ 

För Mrigt fick man nöja sig tills ... idare med aU hospitera andra 
idrottssillJskap, som inbjödo 1111 tiflan, och är hirvid frimst .tt .nteckna, 
all ... id 1891 :lrs stora tilldragelse p6 Idrottens omride, Internationella 
Gymnastikfesten, S. A. F. hade sju representanter med, af hvllka erörrades 
ett första pris i gingtänan och en Iredje pris i spjutkastning. Vidare hade 
Idrottsföreningen H. S. - som ju h.de en gås oplockad med oss - in
bjudit S. A. F. till en gingtiflan Hornstull - Fittja, 12,822 meter, den lO 
maj 189:. Herr P. Langborg tog dir rorsta pris, guldmedalj och siltver
pokal, mr en tid af .59 min. 59 ", . sek., som \'8r rekord för den strickan. 
och en annan S. A. F:are, herr Alb. Johansson, tredje pris, bronsmedalj 
och gl.spokal, rör I tim. 5 min. 2..1./1 sek. 

Med 5.3 aktiva och g pauil/a medlemmar började S. A. F. arbecsilrec 
1892 och ... ar nll i ti1Jfl!le .It ull/eck1a en betydligt liflig och hedrande 
verksamhet, hvarigenom Föreningen ern'dde en alll mera erk änd stiIlning 
i idrottsligt hänseende. 

Vid Europeisk.a misterskapstllfllngama I hastighetsåkning i skridskor 
den 25 januari I Wien er6t'rade ... ir representant. herr Th. Thomls, el! 
första och dl andra pris, men mbte ty ... irr Ifstå frin hufvudtiflingen p6 
grund If ogynnsamma viderleksmrhll1anden . Samma ira följde Inte F6re
nlngens färger I/id pokalläflingen i Hamar i februari. Dit h.de S. A. F. 
imnat sinda den bepröfvade championen G. A. f jrestad. men mlsle, dl denne 
insjuknade, skicka i elden t ... enne unga, opröfl/ade krafter, h ... ilka likväl 
gjorde Föreningen all heder ullln att dock hemföra pris. 

Hir hemma hade S. Ä. F. under sommaren 1892 fem läfling.r. ar 
hl/i1k:! tvi pi. bicycle och de öfriga tre i de dl mest gängse sommaridrot· 
letna. Till den första ar dem, l Svea Ufgardes idrottsplan den 26 maj , 
voro bjudna och talrikt representerade Idrottsföreningen H. S" Stockholms 
Idrottsförening och fdroflsklubben, si III de tiftande I/oro 29, de flesta 
anmilda i flera olika afdelning.r_ Frin denna slörre täfl!ng, som heskrif
... es pA allt vis lyckad. Hnnas inga anteckningar om pris tagare och p."is, 
blott _at! \.j ej I/unno några lysande segrar, men VOTO ej heller de örrlga 
r6reningarna underligsna. snal':lre tvlttom, ehuru obel)'dligl.' 

Men nlir iret 1892 ... ar till Inda, kunde Föreningen stolt peka pA 84 
medlemmar och under årel i tDflan mot andra föreningar eröfrade 14 ffir
sta, 14 andra och Z tredje pris samt ej mindre in 8 s"'enska och skan
dinaviska rekord il sommaridrotternas omride. 

Kas IS pj U I I A.-R. Georg A. Raslman IS 'kl 
,__ _." H. M . KO"Dn~Gt Ho6 ........ UI' portartt ar 

.... 11" "ni • ",O<I~ 12 l(u"'4t~ldllrdse. Storkh. 
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Framgång förpliktaT. Och året 1893 utmärkte sig också för ännu 
större Jifaktighet och intresse. Själf anordnade S. A. F. ej mindre än sex 
fäflingar, hvarvid man dock på grund af nlistan konstant ebb i kassan 
ej hade tillfälle se främmande hos sig. Dessa täfHngar omfatlade has
tighetsåkning på skridskor, skidlöpning å 10,000 meter, monocycleridl 
il 1,609 meter samt femkamp, en nu för första gången här arrangerad tär

lan i . Trekanten' å Ladugårdsgärde! med sju tinande. Första pris, S. 
A. F:s mästerskapsmedalj i silfver jämte silfverpoka1. skänkt af en idrotts
vän, togs härvid af herr A. Lindblad, medan herrar P. Langborg och M. 
Callin tinga resp. andra och tredje pris. 

Vid åtskilliga lällingar, till hvilka S. A. F. antog inbjudan, gjorde dess 
representanter sig själfva och sin rdrening stor heder, såsom i konståkning 
pil skridskor i Göteborg och Örebro, l!varifrån herr Th, Borgh kom hem 
som pristagare ; vid täningarna i Hamar om de n s . k. Hamar-pokalen, där 
vår herr M. Callin var ende deltagande sve nske n och visserligen ej vann 
något pris men dock redde sig ylleTSt rlSrtjänstful1t mot Norges gamla ch~m
pions; i skidlöpning vid täflingar i Stockholm och Uppsala, där herrar P. 
Langborg och S. Cederberg förde våra runor med den äran; vid den af 
Allmänna Idrollsklubben anordnade Skandinaviska Idrottsfesten i Stock
holm den Z1 Augusti, .där utom hvad Stockholm ägde utmärkt i idrotts
väg iUven tvenne utsedda re presenta11ter från Finland deltogo och ärver
vunnos. och hvarifni n hemfördes två första pris, däribland en lagerkrans 
af herr Henrik Sjöberg såsom segrare I femkamp, samt tre andra och ett 
tredje pris; vid den vid Sve nska HjulfUrbundets årsmöte i Stockholm 
anordnade velocipedtäflan, där vår herr G. A. Fjrestad erhöll ett andra 
pris, som dock pA grund af oegentligheter vid tiningen refuserades, o. s. v. 

Vid årssldflt:1 1893- 94 h,de S. A. F. registrerat sin lOO:de medlem. 
Året 1894 stod kn~pp!lst sin närmaste föregangare e l"ler. Som bevis 

på det inom Föreningen liniga arbetet mi nämnas, att två skridskotäftingar, 
en velocipedlafting samt tre tamngar i al1m!n idrott under året anordnades 
Af dessa var dock endast en, Skandinavisk skridskotifling. den l~ Febr. 
vid Sickla, öppen för äfven andra röreningar. Här hemförde S. A. F. 3 
första, I andra och 2 tredje pr is. 

Till en hel del tämngar slll'il här hemma som i utlandet emoltog 
Föreningen inbjudan men kunde, med hänsyn till sin kassa, endast del
taga i tre inhemska tllningar, e n i Göte bcrg, en i Gälle och en i StOck
holm. Tiiningarna i Göteborg, vid den stora Internationella Gymnastik
och ldrotlsfesten därsliides, voro de förnämsta S. A. f . dittills varit med 
om, liksom resultaten voro de mest ly~ande, som hittills ernåtts S A. 
F:s r.:m representan ter, herrar Axel LindbIa:!, Henrik Sjöberg, Per Lang
borg, Alf. Andersson och Oscar Schörling, eröfrade här ej mindre än 11 

Sport
Rrt. IICar 

H6g. to ~".liti:er 
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priser, af hvilka liera första, samt lagerkransen i femkamp i tällan med 
idrottsmän från alla tre skandinaviska länderna. Vid Gäne Velociped
förenings landsvägskappridt Gille-Upsala - Gäfle tingo vi nöja oss med 

HELMER U. '1ceORC 
eI"ler 210 mU, Hop.,..nd. - Ys 'od, pi o yot~l. 

de blygsammare fjärde och fem te prisen ; men så representerades vi där 
af två juniorer. Så mycket stoltare var vi rt resultat vid Skandinaviska 
ldroltstäflingarne i Stockholm i Augusti , di de vira, he rrar Axel Lind-
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blad och Eric Wiklund, hemförde: 5 första, I andra och I tredje pris. 
Vid delta tillfälle tog sAledes herr Lindblad sitt andra skandinaviska fem
kampsprIs rö r året, förutom första prisen i kulstötning, spjutkastning och 
bäcklöpning - i sistnämnda tällan sättande nyn skandinaviskt rekord -
samt andra priset i höidspring och tredje i hastighetslllpning pi 150 mIr. 

Ulan an det var fråga om någon som helst liftan tog sig herr Hel
mer Langborg sommaren 1894 för att pi cykel lilIryggaligga vägen Hl pJ;
randa- Yslad. Han körde dessa 210 mil pi den sikerIigen alltjämt enl
stående tiden af 9 dagar 1.5 lim. 18 min. , en s)'nnerligen vackert kraftprof, 
som slkerl igen ingen i närvarande lid skall vilja göra honom efter. 

Medlemsantalet steg nu vid irsskirtet till 164. 
Den utomordentliga verksamhet , som under 1895 bedrds ar Före

ningen, var endast e11 nyll bevis till de mänga roregiende, pi hvad enigt 
intresse, kärlek till uppgifte rna och en aldrig Slappnande energi, trots 
ringa eller inga ekonomiska resurser, kunna J.stadkomma. 

Från säväl in- som utla ndet kom ell flertal inbjudningar tm llif
lingat. men ekonomien tmät ej heller nu Föreningen all sända repesen
tanter till utlandet. Däremot hade åtskilliga platser inom Sverige besök af en 
del af S. A. F:s numera si klnda och hedrade spoMmän, som ocksA hem
kommo med månget irofullt pris: vid skidtäflingarna i Bollnis tog vir 
representant, herr V. Undstrllm, andra prIs (samma dag hade S. A. F. 
hlr hemma, vid FiskaMorpet, s kidtiflinJ: med 17 km.- och 34 km.-lopp); 
vid skrldskotiflingu i Göteborg eröfrades första priset i figurlknlng ar herr 
Th. Borgh och af herr Frltlllo1 Eriksson i hastighetsåkning Z första och 1 
Jlndra pris; vid dylika tällingar i Glille och Norrköping vunnos vackra pris 
af resp. herr V. Salchow samt af herrar M. eallin, Lundgren och 1h. 
Borgh ; vid velocipedkappridt Uppsala~GlIne tog herr B. Bruzelius andra 
och herr G. Langborg fjärde priset; vid Skandinaviska Idrottsfesten i 
Stockholm, anordnad af Allmilnna Idrottsklubben. kom vår herr G. Th. 
Svensson som andre man ('I, sek. el'ler segraren) i tifling å en eng. mil 
om DIcksonska pokalen, hvarförutom lIeTt mindre pris logos af de vira; 
vid velocipcdtlifllng i Örebro den 2-5 aug. togos första prisen pi 1,000 mtr. 
af herr G. Langborg och pi 10,000 mtr. af herr B. Bru~elius; vid velo
cipedtiflingar i Göteborg logOS ell par andra pris ar vira rcpresentanter. 

Sjllf var Föreningen under 1ret anordnare af en hel liten IlId ar mer 
och mindre storanade tiAinglIt och uppvisningar. 

Den 3 februari Milos skridskotäfl!ngar vid Sickla Dju rgård i Ham
marby sjö för Föreningens egna medlemmar såsom en förberedelse till 
Sveriges största skridskolöning för året, Nationella skridskotiflingen, hvilken 
giCk af stapeln den 9 och 10 febr. med deltagare från Göteborg. Norr
köping och Göfle saml rrån itskilllga föreningar inom Stockholm. Här-

A/B JULIUS SLÖÖR II JÄRN-, BOS ÄTTNINGS-
8< REDSKAPSAFf ÄR 
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vid eröfrades aUa första prisen och dc flesta örrigq - 10 af 14 utdelade -
af de våra. Svenska mllstersbpel togs här af herr Frithiof Eriksson. 
Del idrotts liga resultatet vardt slledes lysande. men del ekonomiska en 
flIrlust. cnär veritabel s nöstorm rAdde och publiken var borta. 

Under påSkdagarna hade S. A. F. - i det behjirtllnsvärda syflel all 
därmed upphjälpa Föreningens ekonomi - anordnat storaMade uppvis
ningar i en mångfald idrottsgrenar. Programmet upptog bl. a,: SpjUt-

S. A. f :s reprooJ<>~I .nICt .I~ Grmnullt- ooh Id .... mfulu I C6lebo'l 1891. 

kaStning, kulstötning, diskuskastning, gymnastik, höjdhopp, skridskoåkning, 
velociped1kning, monocycleridning, fäktning och sabelhuggning, Jeu de 
Rose, höjdspring, rickgymnastik. ridt , tornering på hög velociped, tur pi 
höga velocipeder m. m. 

Som speciella dragnaglar hide man hitförskrirvit eu par d~nska konst· 
bare och äfvcn i öfrlgt nedlagt betydande kostnader. Och Föreningens 
hedersledamot, professor Fr. Holmgren bidrog till fästens glans med en 
stltlig prolog. -Sällan har \'öl en förening med sldan kläm Iltit en upp
visning gå af stapeln., säger historieskrifvaren. Men den stora alJmln-
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blad och Eric Wiklund, hemförde 5 första, l andra och J tredje pris. 
Vid detta tillrille log silede~ herr Lindblad sitt andra skandinavist;a fem 
kampspris rör Aret, förutom första prisen i kulstötning, spjutkastn!ng och 
häcklöpning - l sistnämnda lillan sinande nytt skandinaviskt rekord -
samt andra priset i höjdsprång och tredje i haslighelslöpning på 150 mIr. 

Utan att det 'laT frliga om nAgon som helst tällan tog sig herr Hel
mer Langborg sommaren 1894 rör att pA cykel tillr)'ggalägga vägen Hapa
randa-Ystad. Han körde dessa 210 mil på den slikerllgen alltjämt ena
staende tiden af 9 dagar 15 lim. 18 min., ett synnerligen vackert kraftProf, 
som säkerligen ingen i närvarande tid skall vllja göra honom efter. 

Medlemsantalet steg nu vid årsskinet till 164. 
Den utomordentliga verksamhet, som under 1895 bedrefs af Före

ningen, var endast ett nytt bevis till de mlnga roregäende, på hvad enigt 
intresse, kärlek till uppgifterna och en aldrig Slappnande energi, trots 
ringa eller inga ekonomiska resurser, kunna åstadkomma. 

Från sAv;1 in· som utlandet kom ett l1ertal inbjudningar till 11I.f· 
Iingar, men ekonomien tillät ej heller nu Föreningen att sända repesen
tanter till utlandet. Däremot hade ålskilliga platser inom Sverige besök af en 
del af S, A. I';s numera så kända och hedrade sportmän, som ocksa hem
kommo med månget ärofull t pris: vid skidtäHingarna i Bollnis tog vår 
representant, herr V. Li ndstriim, andra pris (samma dag hade S. A. F. 
här hemma, vid Fiskartorpet, skidläfHng med 17 km.- och 34 km.·lopp), 
vid skrldskolätlingar i Giiteborg eröfrades fö rsta priset i figuråkning af her r 
Th. Borgh och ar herr Frithlof Eriksson i has tighetsikning 2 första och I 
andra pris; vid dylika täfHngar l Gine och Norrköping vunnos vackra pris 
af resp. herr V. Sa1chow samt af herrar M. eallin, Lu ndgren och Th. 
Borgh; vid velocipedkappridt Uppsala""':Gäne log herr B. Bruzelius andra 
och herr G. Langborg fjärde priset; vid Skandinaviska Idrottsfeslen i 
Stockholm, anordnad ar Allmänoa Idrottsklubben, kom vår herr G. Th. 
Svensson som andre man ('I, sek. erter segraren) i täning il en eng. mil 
om Dicksonska pokalen. hvarföru tom flera mindre pris togos af de våra: 
vid velocipedtiining i Örebro den 25 aug. togos första prisen på 1,000 mIr. 
af herr G. Langborg O(:h på 10,000 mIr. af herr B. Bruzelius; vid velo
cipedtäflingar i Göteborg log05 et t par andra pris at vira representanter. 

SjäJt var Föreningen under Aret anordnare nf en hel Ilten rad nr mer 
och mindre storartade tifl!ngar och uppvisningar. 

Den 3 rebruarl hijllos skridskotäfBngar vid Sickla Djurgård å Ham
marby sjö för Föreningens egoa medlemmar såsom eo rorberedelse till 
Sveriges största skridskotiining för året, Nationella skridskotäningen, hvilken 
gick af stapeln den 9 och 10 febr. med dellagare ftin Göteborg, Norr
köping och Gäne samt från åtskilliga fOreningar inom Stockholm. Hä .... 

A/B JULIUS SLÖÖR II JÄRN., BOSÄTTNINGS
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vid eröfrades alla första prisen och de nesta ölriga - JO af 14 utdelade
af de vira. Svenska mästerskapet togs här af herr rr! thiof Eriksson. 
Del idrottsliga resultatet vardt således lysande, men det ekonomiska en 
förlust, enär veritabel snöstorm rådde och publiken var borta. 

Under p./Iskdagarna hade S. A. F. - I det behjärtansvärda syftet att 
därmed upphjälpa Föreningens ekonomi - anordnaI storartade uppvis
ningar i en mångfald idrottsgrenar. Programmet upp tog bl. a.: Spjut-

S. A. f:5 repreoem.nror vid Grmn .. rl':· och Idrott.fUltn i GGrcl>or, l89t . 

kastning, kulstötning, dlskuskastninR, gymnastik, höjdhopp, skridskoik ning, 
velocipedåkning, monocycleridning, fiktning och sabelhuggning, Jeu de 
Rose, höjdsprång, räckgymnastik, ridt, tornering på hög velociped, tur på 
höga velocipeder m. m. 

Som speciella dragnaglar hade man hltfOrskMfvi t ett par danska konst
åkare och ärven I öfrigt nedlagt betydande kostnader. Och Fiireningens 
hedersledamot, professor Fr. Holmgren bidrog till fästens glans med en 
ståtlig prolog. _Sällan har väl en rörening med sådan kläm låtit en upp" 
visning gå af stapeln_, säger historieskrifvaren. Men den stOfS allmän-
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hetens intresse uteblef, och om resultatet YlITar krönikan bllft vc:modi8l: 
. För1jinsteo vardt minus, men viTt rr ltfe vin n dirpL. 

Et'ler e n !örsökstämng I fri Id ro!! , Svea Urgardes idrottsplan den 6 
Juni, dit bl. a. herr Q . Schörling sprang 150 mir. pi 17 ~/I sek., bist. 
dinllls noterade tid p3 den banan, och herr G . T. Svensson 1,00ll mIr. på 
4 min. 37 sek., samt e n velocjp~I~f111l Stockholm- Söder.iHe (med herr 
G. Guslafson 10m rörste man) och den 21 Juli Föreningens sedvInlIga 
idrottstäfllngar , hi511 mall den 28 Juli velocipedliflingar vid Fiuja, dl bl , • . 
herr G. Langborg salte svensk, llndsvi&srckord pi 1,500 meters bina 
med en lid af :2 min. 5 " ~I sek och I(ven log först3 pris I s k. snice1lopp. 

S~songens Slörst~ lifling \fliT dock S. A. F:s Nationella /d rousfest den 
25 Aug. l Svea Lifgudes idrottsplan med e j mindre in 3S dellagande idrous
män. HlIrvid Ilde S. A. F. rör egen del beslag på 7 rorsta, 5 andr., 4 
tredje och I fjiirde pris _ en rent ar lysande seger IlIts!. 

Vidare hade S. A. f. den 25 Sept. en \'elocipedlifllng i Örre Tivolis 
tcrrass , hvilken betecknas såsom remarkabel särskild! därför, att den var 
den rörsta litJing af den.! sl!lg Il b!l n ~ I Stockholm. Hir hade man limnat 
inhösta betydligt med guld, men ehuru Tivolibolaget bekostade lämngs· 
prlscn, gick S. A. F. ifrin denna liUstilJJning med endast äran . dA liII Slor 
bCivlkenhel för atrlngörcrna ej mer in 500 hkidue infunno sig. 

Föreningens siSls trbete Rlr ]895 I'ar dess allmänna inbjud ni", liII 
samtllga gymnastik· och idrousföreningar i Sverige fflr bildandet ar ell 
svenskt grmnastik- och idroltsmrbund. Mötet hölls i Gymnastik- och 
Fiktklubbens i Stockholm lokal den Z1 Nov., och el mindre in 2J olika 
röreningar voro där representerade . Efter tingvarig diskussion beslöts, 
trots limga protester från Göteborg, an bild.1 el! dylikt förbund , OCh en 
kommittt; tlltsattes rör utarbetande pr stadgar. 

Ar 1895 var ett märkesår iiTven därför, all Föreningen di fyllde fem år. 
Minnet firades I samband med årsmöte t med en list å Hamburger Börs 
den 12 Okt., därvid Föreningen ocks! hide äran se hos sig dess nyvllde 
hedersledlmot och specielle gynnnare, Majore n V. G. Saick, hvilken då 
uttryckte si n glidje all få tillhöra S. A F •• • den mesl frnmstående Idrous
törening Inom S\'Crige.. .Vi kunna vari glada all ha en sådan Sponens 
Beskyddare an vinda oss till, di nGelen det bilver, och vi kunna IUlid 
vara vi~iI om all I honom Hnna ett kraftigt stöd för vin ubete" heter 
det så förtröstansfullt och riktigt i protokollet. 

HVlrje medalj har e mellertid sin frinslda . 189-5 i rs ko lossala verk· 
samhet utan i någon mån m01sn.Nnde In tiikter hade bragt Föreningens 
kassa i ett ganska bedröfligt skick, och 1896 års styrande hide därför 
son1 sill främsta mil att söka minska skuldbördan, hvlJket ock nDstan lu1J 
stlndlgt lyckades, llck vare STor försiktighet. Men helt naturligt fick då 

o. B. Sjögren, Juvelerare 
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verksamheten i Idrottsl igt hinseende siua emellan. Oock ir Uven Idena 
afseende all antecknl följande ljUspunkter: 

Till Olympiska Spelen i Athen Sifndes, med resebidrag ar Föreningen, 
herr Henrik Sjöberg, som I ffirhillande till den oerhörda konkurrensen 
skötte sig utmllrkt ; Im Skindinaviska Idrottsfesten i Malmö skickades, 
e net stora anSTr.lngninglf och IISl9ubskriplion, sex representanter, ar 
hvllka herr P. Langborg erMrlde första prIset i femkamp, herr Gillberg 
andra priset på engelska milen (',. sek. efter segraren) och herr H. 
Sjöberg andra priset I längdsprång; vid SI'enska Mistersklpstllflingarnl i 
konst- och h.stighetsåkning i Skridskoklubbens banl den 21:1 Febr. repre
senterades vi af bl. a. herr Th. Borgh, som bemförde andr.1 priset i figur
åkning, och herr Nils Nilsson, 50m tog I Rln;\.:I och 1 andfll pris ; \'id 
bJcyelerldlen Jönköping- Stockholm kom dr representant her r r. Ost
lund som förste man på uTmärkt lid med herr Helmer Langborg som 
andre man lIn efter. 

De IF S. A. F. själ r anordnade tiningarna 1896 inskränkte sig til! 
skridskotiningar den ~ och 23 Febr" tvA täningar i fri idrott, den 24 Maj 
och 23 Aug, samt veloeipcdliflingar vid Fittja den 30 Aug. Vid dessa 
senare ,uppnaddes dc mest glinsande resultat. och det enl rekordet erter 
det andrl Slites. _ Vi nimna: Seniortlflingen 10.000 nllr. herr Carl 
LjungqviSf 17 min. 7 ' I. sck, 1,000 mlf. herr Jonas J onsson I min. 
20 II. sek. ; junionäningen 5,000 mIr. herr Carl LjungqVist 7 min. 23 'I. sek. 

För först l gången utdelade Föreningen, den 10 Mars, sin rartjinst· 
medalj, i siltver, till ,afg!e nde styrelseledamoten herT Per Langborg, som 
.lIt sedan Föreningens stiftande under många år troget och ihirdigtlrbetat 
rör dess fromma._ 

Redan i Mars månad 1896 tUlkinnagars rör Föreningen, alt Svenska 
Gymnasli t.; · och Idrottsmrbundets tl5rbundsrid beSlutat gifvl S. A. F. l 
uppdrag a" under senare delen af Augusti månad 1897 anordna dess rörsta 
nationeJla idro\tsrest samt att S. A. F. dirvid ägde rälL au antingen ensam 
eller i förening med en eller ner.1 limpliga idrottsklubbar, exempelvis 
Svea eller Gö:a Urgardes, athålla densamma. 

Iletta äroFulla uppdrag, som mallogs med jubel och som man bC!'11I1 
ensam "sa hind om, kastade sina intensiva skuggor rramRlr sig redan 
under 1S96 men j synnerhet under 1897, hVlrs hela verksamhet och upp
offringat måste inriktas med tanke p! all lrets Slom evenemang. den första 
Nationell l Idrottsfeslen, t:kuUe kunna blit'va så ståtlig som möjligt . För 
den mAste aUa kral"l.er och det lilla! pennIngvig, som min disponerade 
Mver, la alll. sparas. 

Följden härar blcf t ex. alt af de mingraldiga inbjudnIngar, som under 
året ingingo ej blot t från eget land ulln Uven frin Norge. Oanmark, Tysk. 

Julius 
- JÄRN ·, 

Slo" O" r j JAAN T OAGET ! StM"'5t. 21 31,20 11, 2l ~ 1 
STOCI< HOLM Rlh •. 5 14 , ~ 1&,55110 
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land. Österrike, Schwei~ m. fl., Föreningen icke tlllat sig representeras 
mer- än Yid el! par tlHtllIen: 

Vid den stora diSI.nsridten å bie)'ele Stockholm-Göteborg 26-27 
juli hade S. A. r. tre representanter med, hviJka skötte sig si, III herr 
Hj. Ljungberg kom som rorsTe man, eröftandc Sveriges Allmänna Velociped
klubbs och Göteborgs Vcloeipedklubbs guldmedaljer s:l.mt en ståtlig Juryer
pokal. herr P. A. Ostlund som lredje man, IlgIInde nyssnimnda Id Idul)
tJars silfvcrmcdaller och en sIllrre silfverpokal, och herr W. LindstrOm 
som fjirde man hemIOrande bronsmedaljer och viirdcrclremll; lIid velociped
liflinga.ma I Malmö representcl"ldes S. A. F. af herr Hj. Ljungberg. som 
dlrifrin hemförd e l första och 2 Indra pris. 

Inom sig och för Föreningens egna medlemmar hade Fartnlngen bloll 
ett par lillIngar. Den första, den 15 aug., omfattade fri idrou och kan 
anses som en försökstiflan till den stora idrottsfesten : hir eröfrades tv' 
rekordmedaljer I silrver oeh 7 i brons. Den andra timngen gällde velo· 
cipedridt A den sedvanliga Jlndsvigsbanan vid Flttja. Dir sattes ockd 
nya rekord: Il 10,000 mtr af herr e, Ljungqvist, 10 min. 52 ~/. sek., å 
t,OOO mtr lIf denSImme, I min. 2O~/. sek. . 

För den stora Idrottsfesten, som kallades Svenskl Gymnastik· oeh 
Idrollsförbundets rlIrsta nationella Idrollsfest och gick af stapeln den 2S och 
29 aug. Ildrottsparken, hade redan den 2 april tillsatts. med full h.andJlngsfri · 
het, en orglnlsatlonskommill! pi I I per.>oner med Föreningens ordf. IOj tnant 
Gösta Drake som ordf., lö jtnln t A, ugerberg v ordf., herr Carl A:son Victor 
som Rirste och herr Otto Andersson som andre sekreterare, !Gjtnant G. 
LÖllo'enhielm som sklumlstlre och herr E. Ruden som materialförvaltare, 

Efter ntra fem minaders intensivt arbete och stora pikostningar \'ar 
allt IdapPldt och klan, och tillstlUn!ngen, som stod under H. K. H. Kron· 
prins Gustafs beskyddalllkap. var enligt allas samstiimmiga vittnesbörd 
utomordentligt lyckad. Förutom Iran all hafva anordnat fes ten, till hvllken 
inbjudning uliAtt Arven till de tre sbindinaviska grannländerna, skördade 
S. A. F. ocku Hera härliga lagrar i de olika tiHingarna : S första, I andra 
och 2 tredje pris, nämligen: Första prisen i höjd- och lingdhopp a' 
löjtnant A. Lagerberg, i hlstlghetslöpning I' herr 0, Schörling, i hick· 
löpning af herr L. Schinberg ocb i gAng med raltutrustning af herr 
F. P. Appelqllisl : andra priset i hllstighetslöpning af herr L. Schinberg 
och tredje prisen i kulstlltning och diskuskastning af herr L. V. Eriksson. 

Men med iran flngo vi ocksi IAta oss nöja, Den pAgiende stora 
Konst· och Industriutställningen hade som vanlig! under hela sommaren 
dragit all! folket till sig, och vid idrotts'esten stodo Hik tarne och parken 
trots det hlrligaSTe vider nästan tomma. O~n ekonomiska lIins ten rör 
S. A. F. bier istilllet eu minus pi arver 1.000 kr. 

Restaurant Pelikan rekommenderas! 
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Erter de nirmast föregående Arens s}'n nerllgen s toranade \'erksambet 
och ekonomiska motigheter mlJde nu ett par ir af tillbakadragenhet Man 
nthle s.i. m~'cket som möjligt mlnilka utgjrterna lör att kunna Irbetala pi 
Föreningens skulder. Denna SlY.ll'Slmhet, om än si n1ldllindig för IU 
bringa ekonomien pi bittre muer, drd. dock klnske vii Jingt. Genom 
alt nistan undantagslöst refusera de Illrika inbjudningar, som aJljimt 
ingingo frin shil det Ofrigl SlIerige som ulllndet. och genom inskränkandet 
af Föreningens egnl täHin"'T till e tt fåtaJ mindre sidana slappnade både 
rörenlngsmedlemmarnas och utomstiendes intresse fIIr FlIreningen i betink. 
ligaslc gnid. Medlemsantalet sjönk pi etT orovlcklnde sitt, $l att det vid 
årsskiftet 1897- 98 vlr nere i 27. 

Bion Föreningens gamla v:inner och arbelsbin misströstade iCke, an 
den nu slumrande Föreningen snln .iter skulle resa sill hurvud bögt, och 
de fingo räu. 

Som man erinrar sig hade S. A. F. redan nAgra veckor efter sin stan 
hösten 1890 anordnat en skiuttifling. men sedan den tiden synes detta 
slag af idrott alldeles harva legat nere. Den stora fosterJindska rörelse, 
som heter den frillilliga sk~tter6relsen, hade emet!enid, som vi Ileta, allt 
ifrin l890-talets början fått 11l! bilttre fan, och med hvarje Ar hade i hela 
landet att! flera ~ntresserade skyttertIreningar uppstitt . 

Intresse t för sk~lIesaKen hide länle varit lIaTmt hos S. A. F 5 ledande 
män och $mittade lätt vidare, si att nlr Föreningens Ordförande, löjtnant 
CöSta Drake, hÖSTen 1899 kom fram med försllget III pi Föreningens 
program uppllgl iifven skyllt., mölles hin af s ton gillande och ganska 
liHig tillslutning redan frim början. Man vilie vi ra med arven i denna 
fosterländska idroll. ocb man sig i densammi en uppryckande och bärande 
fiktor för Föreningen, i det Itt min, I lIdeles riktIgt. menade, att de äldre 
idrottsmännen, som kanske kinde sig öfverflödigl numera på grund If 
bristande lust och kapacitet I de VInliga idrotterni ifvensom andra, icke 
egentlip idrottsman, skuUe linna tillfredsstillelse med III, till eventuellt 
fflrsvar för fosterlandet, öfva sig i gevirets bruk. 

Och frin denna tidpunk.t kan Stockholms Amatör Förening likna sin 
nyfödelse. Del kom nYll \if och ett nytt, mäKti,t in tresse In i Filreni ngen. 
Skylle· slval som idrottsintressentde strömmlde till i mängd . Medlems. 
antale t gick iter stldige uppAt, och verksamlleten visade en glidjande 
utveckling, särskildt den nYl!, ocb lAnge drllJde det ej, förrän den Jimnat 
intresset för och arbete t pi de Mrlgl, gamla idrottsgrenarna bet~dtig, 

bakom sig - tyvärr kanske allt rör långt, anser mihinda mer in en 
idrottsintresserad. I frimodig glädje kunde allt$l den uppilspirande Före· 
ningen den 21 september 1000 fira minnet af sin IO·iriga Tillvaro. Detta 
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skedde ii Cafe Anglais under talrik anslutning, många högstämda lal och 
ampla loford i pressen. 

Det sl;;ulle föra oss aHt rör långt att längre steg rör steg följa Före
ningen på dess ul\'ccklingsbana ända frJtlI till den stoha STällning den nu 
Intager. Vi få därför inskränka oss till alt erinra om några mera beTydelse
fuUa steg octt tilldragelser och anse oss därvid hufvudsakJigen böra 
inrikta uppmärksamheten pli Föreningens skyneverksamhet och därmed 
sammanhängande. 

Redan med Ar 1902 stod S. A. F. som n:r 5 bland Stockholms 
skYlleförbunds 32 skytterdreningar. 

För att i god tid tillvarataga och odla det intresse för skyttesaken, 
som kunde finnas hos de unga, beslöts vid årsmötet i januari 1901 sådan 

, 
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ändring af Föreningens stadgar, all under värnpliktsildern varande skol
ynglingar, som fyllt 15 år, tinge vinna inlride i S. A. F:s skytteafdel ning 
mot en iirsafgif'l af endast 2 kronor. Dc skulle erhålla 60 fria skoll lilI 
12 mm, geväret och i örrigt samma förmlner som S. A. Fs andra med· 
lemm3.r i skylleardelningen, 

Skyncinlressct bl3.nd skolungdomen visade sig ganska Stort, och en 
hel del unga skyttar Strömmade till S. A. F , där de under etl par är 
bildade sin egen liHigl arbetande skyttcafdclning. Ja så liOigt var della 
intresse, all snart bildades li te hvarstan!; vid läroverken skyllcl'örenlngar, 
och därmed ansåg sig S. A. F. kunna låta sin särskilda sk)'tteafdelning 
för skolungdom upphöra. 

l klar och riktig uppfattning af skytterörelsen såsom en fosterlindsk 
försvarsrörelse, syftade S. A. F. allt irrån början till att utvidga och adla 
denna rörelse till nägot högre än endast sport. Redan år 1900 inrörde 

WESTBECKS 
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man vid sidan af målskiutning raltmässiga skjutni ngar, som sedan för 
hvarje ir fått ett allt mer framträdande rum på Föreningens program, och 
S. A. F. kan siledes tillrikna sig äran a\l först af alla fö reningar i Sverige 
hllJva upptagit denna vik tiga försvarsgren, som rörs t 1907 togs upp på aU
nr af Stockholms skylleförbund. 

En annan betydande insats af S. A. F. till försvarets fromma får 
heller Icke förbigås, helst ärven denna tillika måste inregistreras som ett 
väckande inhiat;v af oerhörd betydelse ror fosterlandets försvar. 

S. A. F. bU"a. klok' N"rrb,,, vid O. O. K. K. H. H. HorI i,. ", <>ck Herclginnans 
.or SUne on t" ..... till Scoch"hn ri'l~, rörmiln'nJ«n. 

PI. styrelsens förslag beSlöt S. A. F. pa allmänt ordinarie sam man
träde den 24 jan. 1903 att ingå till K. M:t med anhållan att, för istad
kommande at mera mllitär iska 6rningar blind sina medlemmar, som ti ll
hörde landstormen, f Q bilda en särskild landstormskår, och ti llsatte för della 
ändamål en femm annakommitt l!: , som skulle utreda' och framlägga saken. 
Enär under förra hälften af 1903 en af K. l\1:t tillsatt komminI!: ror utar
betande af förslag till organisation af landstormen var samlad, vllle S. A. 
F:s landstormskommittc afv akta det resultat. hvanill nyssnämnda kungliga 
kommiue ku nde komma. Och då det befanns. all K. M:ts landstorms-

A.-Bol. P. Thöldte Pat. ... ode.· ... londer : 
Kun~.~"t.IJII S L "re' IIJjI "'r~t '"" :. tl", : 
t't~ ., 66- Allm. 97 34. Rih Norr 266 . AUm. IOGJ • 

AU1 0"",bil!" 1" , ock I1Uor, U.pil s .. r6r 
mlliUreo- och .. kJ'Uor, d l,kinnsko"ymct r6t J,. 
IOkCseg! ... , ~tom.n.dpils.t ooh pil , ko ppor, 
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organisatlonskommitt~ rörcsll1git, IIIt Stockholms stad sIwlIe indelas i Ire 
omridcn, ansåg S. A. F:s J.ndlllormskommille dCI lönlöst saka uh'crk. 
tillswnd till bildandet Inom FOreningen ar en landslormsklr. som ärven i 
hinde1st ar krig skulle fi utgör.t en frisTående: kir. hurror kommitttn 
,rstyrkte detta förslag. 

Diremot I'lIreslog kommltttn, all S. A. F. skulle taga sig an en annan 
uppgln. som för hufl'uds"dens ]ok.lffini\'.f kunde harva en om mOjligt 
innu slOm betydelse. nam\!cen utbildandet inom sina led ar dugligt land· 
stonnsbelJl, hvilkct skulle ske genom Artigen anordnade landstorms· 

befilskurstr. 
Della rllral.g ... ann Föreningens bifall vid allmänna slmmantridel dcn 

30 jan, 1904, och di herTn komminhade redan I'ngl föru t vidtagit nödiga 
förberedande .li.tgirder, kunde den rorsta af Föreningens landstormsberäls' 
kurser, som tillika var den rörslB landstormsbefilskurs i Sverige, redan I 
midten af feb,uar1 mAnad laga sIn början. Den rigick sednn till början 
af juni m~nnd med lektioner hvarje mindags och onsdags al'lon kl. 
7,30-9.30 e m. 

Vid sidan af lektionerna företogos praktiska örningar, dels I form af 
ulrlirder. vid hvilka de ur f6rsvarssynpunkt \'iktigI5te platserna i Stock
holms omglfning" besöktes och sIllderades. dels under deltagande I filt
Ijinstöfnlngar. som af hufvudstadens g~rnison företagas. allt under ledning 
antingen af kursens lirare eller af officerare, som af vederbörande mllitlir· 
betil stillts till lörf'ogande, dels ock I form at e n särskitd utbildningskurs 
i skjutning, afsedd all flir eleverna f3rtyd liga si\'il teorierna ror mauser
gevirets användande aom grunderna /ör ledning af eldstrid. 

Siisom lärare vid kursen hade s tyrelsen fOrsäkrat sig om de bästa 
möjli,. krafter, och man hade tillfredsställelsen au kunna erhilla dessa 
frin S. A. F:s egna led. Sbom lärare tiånstgjorde: I krigsllgar och folk· 
räl! kipten B. R. M. Festin, i tiktik kapten F. W. Lö\l:enborg (l. lilllre), 
i e lCercls och exerdsreglemente kapten J C. P. von Plomgren. i skjm
ning och skju tin.truktlon kapten C. G. Drake, i sjukvirclst ji nst och mIlItir 
hllsovirdalilrl. bataljonsiiuren Axel Wahlstedt, i härordningslira llij tnanten 
J. T. A. af Klercker och i taktik löjtnanten, frih, Q. S. RAlamb (2. lirare). 

Inspektor för kursen var maioren grefve C, E. Taube. TI ll honom 
äfvensom till lirarne och dessutom till chefen for fjiroe arm~ffirdelningen. 
generallöjtnanten H. Gadd, samt sekundchefen vid SI'ea Lifgarcle, ärver-
sten C. L. M Rosenblad, hvlJka båda omfattade kursen med synnerligen 
slort intresse och glfvo den el! materiellt stöd. hvarförutan den knappast 
kunnat bli, h\'ad den blef. stod Föreni ngen i sIar tacksamhetsskuld. 

Vid kursens bör')an var en JO·tal rnreningsmedlemmar anmlllda som 
deltagIlre, men pli grund af sjukdomsral1 och göromlil måste /lera af dem 

S/>8,.,ltpr,u, 7',,"ju, II 
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lullingen IIfbryta kursen eller försaka si m6nga lekt ioner och öfningar, all 
hlolt J7 af dem kunde af lirarekollegiel godltinnas som landstormsbefäl. 
l)essa 17 \'oro; O. L. Barthelson, E. Boström . J. Boström, I. L Brolin , 
J. G. C. Crafforo, J. E. Ekman, B. EngnelJ, G. Ericson, B. G. T. Ham· 
Ollrström, H. C. C. Holf~n, E. Holmqvist, J. Holmqvist, C. R. Krogh, 
r . w. langborg, J. A. Lundegren, K. H. LundelI och C. R. E. Sandberg. 

Genom el! Kungl. Bre' den 20 mlj tillerkändes Föreningen af stalS' 
medel eU förslagsanslag af 1,000 kronor till bestridande af kostnaderna 
för Arets landstormsbeRilskurs. Della i mrening med del i lifT!gt mycket 
lyckade resultatet och den stora vil lvilja. hvarmed I lla omfauade deno 
S. A. F:s betydelsefulla initiativ, Slirkte Föreningen i de.~s redan från 
början nirda upps.lit. all anordnandet af en JandstormsbefiJskurs skulle 
årligen upptagas på Föreningens program. 

Med frejdigt mod tog man elItså upp verksamheten 1905 med en 
kurs. som pågiCk', ärven den, under nuntera afvelslelJSjtnanten grerve C. 
E. Taubes inspektorat och efter visentligen samma plan som under år 
J 1104, frAn midten a' februari till slutet nf mai, dA kursens teoretiska del 
med undantag f6r Smnena skjuming och skjutins truktion samt beräslnings
lira var af slutad. Under hela denna tid hade lekt ioner , 2 limmar 
hillits tvi gånger i veckan. 

Men i september månad togs kursens arbete upp pi nytt och nu 
ener ett delvis nytt program. Tact. vare S. A. F:s ni tiske ordmrande, 
kapten C. G. Drake, hade tillstånd utverkats för kursdeltugarne all ener 
lid och tägenhet som 'skidare följl örningarna vid en af Svea Urgardes 
kompanier. För detltndamålet utdelades liU samtliga kursdelt!lpre fullstän
digt program för kompaniets (ltningar under hela regements6fningstiden, 
hvarjimte kapten Drake själr eller genom nigon af kompaniets ofRcernre 
lirnnad.: upplysningar och /örklaringar, diT sådana erfordrades. FlenaleI 
af kursdeltagarne medföljde regementet l de st/lrre riilttjinstöfningarna 
under senare himen af september. Åfven under oktober och en del af 
november pAgiek kursen, h\'arvid slvil den teoretiska som praktiska delen 
ar ämnet skjutning och skjutinstruktion genomgicks ~mt imntna exercis 
och bellstningslira afslutades. Undervisningen i elCercis \'ar delta lir ej 
bIon teoretisk. bibragt i sammanhang med undervisning ! taktik, utun 
lUven praktisk, dels i form af kommandollrningar, dels genom exercis
öfn lngar med .repkompani •. 

Slsom Ilirare vid kursen tjänstgjorde: I raJtbemstningsliira kapten K. A· 
B. Amundson, i skjutning och skjuti nstruktion kapten C. C . Drake, i 
krigSlagar och folkrätt kapten B. M. It Fest!n, J hiilordnfngslära löjtnant 
J. T. A. af Klercker, i taktik och elCercis löj tnanten, rrih. Q. S. Rldamb. 

JULIUS SLO" O" R II "RNTORGET ~ S"'m". "".""."''' 
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i exercis (bitriidande) sergeanten S. A. Svenson, [ militär hiilsovårtlslina 
och sjul",ån:lstjiins! b:ulIljonsläkaren A. J. G. Wllhlsledt. 

Till kursen \'oro anmälda l7 elever, af hl'ilko lärarerAdet vid korsens 
slut kunde förklara följand e Il harva fullsläl1d igl genomgått densamma, 
nämligen: O. Elfstrand. A. T. Hul!gren, 1-1. W. Langborg, N. Norrbin, O. 
E. H. Olsson, E. G . Fonandern, C. Q. Högman, K. E. Moberg. C. G. Ny
ström, C. Q. Sandberg och S. Stendahl. 

Af dessa ansågos 6 dugliga all röra kompanichefs bef!!I, under det de 
ärriga förklarudes kompetentD all tjänstgöra som plutonchefer. 

Ärvcn till bestridande af kostnaderna för 1895 års kurs erhöll Före
ningen på ansökan ett Statsanslag, stort 500 kr. 

Vid S. A. F:s Arssammanträde 1>11 JQOO beslöts på styrelsens förslag 
an äfven nu anordna en landstormsbcfilskurs, om minst 15 deltagare an
mälde sig. 20 anmälningar ingingo, och kursen igängsanes och fongick 
efter hufvudsaldigen samma plan som föregående ~f och under öfverste
löjtnanten grerve C. E. Taubes oförminskadt intresserade öf\"erinseende. 
Såsom lärare vid 190G års kurs tjänstgjorde: ! flltrliltberlistningsHira kapten 
K. A. B. Amundson, i Skjutning och sk jutinstruktion kapten C. G . Drake, 
i krigslagar och folkrätt kapum B. I~. M. FeStin, i taktik och hiirordnings
J!lra kapten H. Stålhane, i exereis sergean! S. A. SvenSon och i militär 
häJsovårds!iira och sjukvårdsljänsl bataljonsläkare A. J. G. WahlstedI. 

Genom kaptenerna Drake och St61hane hade tillstånd utverkats för 
samtliga deltagare i S.' A. F:s landstorrnsbefälskurser att sisom iskAdare 
följa 1900 års stora f1illljänstöfningar i Ostergötland, och en nena! af 
saval årets som föregående lirens kursdeltaglll'e begagnade sig ock af denna 
tillåtelse. 

Af nere sam\'erkande orsaker fördröjdes ,fslutandet af 1906 års kurs 
så, all undervisningen i en par af de mindre läroämnena fortsattes afven 
in på följande året och kursen i sin helbet först den I I maj 19<)7 afslu
tades. De elever, som di nöjaktigt tillgodogjort sig den meddelade un
dervisningen, voro följande 12: Alfr. HanlOqvist, Ed\". Friberg, L. Luppen, 
E. Christiansen, Hugo Svensson. E. Hagst rom, R. Ahlin, F. Hanell, Axel 
Hu!tman, P. Palm, O. Stendahl och Alb. Boije af Genniis. 

Arven för denna k:urs beviljade K. M:t ett anslag of 500 kr. 
Med året 1907 tog Slalen själ f om band utbildningen af landstorms· 

bernl medels anordnande af officiella kurser härför, och S. A. F. upphörde 
af denna anledning med sItt arbete i denna riktn ing, ett arbete som dock 
lände och alltid skall lända Föreningen till s tor heder. 

Intresset inom S. A. F. för landstormen och dess tiHgodoseende var 
dock allt för ston, för att del nu utan vidare sku lle IAta sig begrafvas. 
Särskildt frisk t lerde det hos dem af dess medlemmar, som genomg4tt 

Päl ..... ode~ • 
.&lon.lte~ : 

.fo{ulJg'K"r"n s . '-"rer IIiJt"rrd '0/, 11 tro : 
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Fi\I'~'ningcns landstor1l1sbcfillskurser, och ullöstes i april månad 1908 i bil· 
dundet tir Stockholms landstormsbefiilsförening, sonl dä på initiativ at kap
ten C. G. Drake och under medverkan af ett stort an ta l Amatörer kom 
till stånd "id sammanträde den 4 april Ii hotell Kronprinsen under ord
förandeskap af generallöjtnant C. Warberg. 

Enligt de vid möte t antagna stlldgurna har Stockholms landstormsbe
rlilsfö renlng till uppgift alt sammanföra Illndstorrnsbcrlil för att genom före
drag, krigsspe l, r.lihskjutnlngar m. fl. öfningnr söka vidmakthålla och för
kofra la ndstonnsbefilets militära utbildning. VidlIre skull föreningen verka 
fO r väckandet af allmänt intresse för genomgående af landstonnsber:ilkur-

L>thn:"t i 19;)(; ,,, t ... Ulormoib<!filt.hrJ. 

ser, för landstormsinsti1Ufionens utveCkling I allmänbet samt för s tiirkan 
det af sambandet mellan landSlormsorganisotionen och det Frivilliga skyt· 
teväsende1. Slutligen skall röreningen söka viickli och underhålla allmän· 
hetens intresse för hufvudstadens försvar. 

DeT måste V3ra hvarje sannskyldig medlem af S. A. F. klin och stolt. 
aU dess iniliutlvtBgande arbete inom den nu vaknande landstormsröre!sen 
sane Mven denna betydelserulla frukt. 

Hedon fijrut är omtaladl, hurusom idrotts!i1\'et inom S. A. F. i slutet 
ar I 890-talet led af en tilltagande armaun!ng. Deua var en följd dels af 
Föreningens på grund af en del missgynnande omStändigheter iråkade dA· 
lign e konomi , som helt en kelt omöjliggjorde för de Slyrande au som förut 

Julius 
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Slo"o" r J J ÄRNTORGET I SIblnllll.2131,2tl12, 2Jt2 
STOCKHOLM Rtk.'. 51 4, M 16, 55110 

BOSÄTTNIN S- & REDSKAPSAFFÄR _ 

- 47 -

http:Aulomobilpil.ar


METROPOL NORRMALMSTORG 
I~IKS 99 06 DALLM, 7567 

anordna öfningar och tiiflingar, dels dåraf all föreningens idrollsmän bör· 
jade känna sig gamla eller eljes kommit in i forhi llanden, som bindrade 
dem flin all nitiskt som förut .ligga j., Detta l'örhållandc fortfor ännu 
ett par ir in pi 1900-talel. 

Men med upptagandel af skylleverksnmbeten pi Föreningens program 
kommo skaror af unga, friska krafler in ; Föreningen, hvjlka snart började 
med både irver och framgång ägna sig ärvtn åt idronen. Vid de ordinarie 
Skjutningarna vid skjutbanan vid Kaknas plockade man fram ärven idrotts· 
materielen, och år 1906 kommo åter ordinarie idroltsöfningPf i gång för 
rorsIa gången pi nera år. Verksamheten inom denna gren främjades 
lifven i hög grad genom att man nu också inrättade en särskild idroltsaf
delning med sin specielle chefl hvilket skedde 1907_ 

Redan detta år fick all uppvisa betydliga framsteg på det idrottsliga 
området, 1908 års resultat betecknades af idroltskommittcn som sA tlJJ
fredsställande, alt Föreningen -åler kan göra anspråk pll en plats bland 
de ledande föreningarna ärven inom ldroltsvärlden>, och äfven de föJtande 
åren gärvo goda resul tat. Dock b-etecknas år 1911 som eU genombrottsår 
för S. A. F. i idrottsligt hänseende, då föreningen redan vid årets början 
. kunde mönstra en liten men god trupp af verkligt goda idrollsmän. och 
verksamheten gick betydligt framlit, med resultat, som godl kunde ha pla· 
cerat de tånande vid nera Stora allmänna tiflingar. 

Då lånades ock för fOrsta gången om det n}'instirlade, ar Bankiren 
G. A. Kyhlberger skilnkta stora femkampsprisel. 

För alt Mila de äldre Idrottsmännens intresse vid tif sA mycket och 
si länge som möjligt beslöt S. A. F. år 1008 att årligen anordna särskilda 
old boys·täningar, en här alldeles ny ide, som moltogs med stort gillande 
inom alla idrottsligt intresserade kretsar äfvensom i pressen och snart 
därefter togs upp af nem idrOllsrdreningar i landet, I. ex. i Göteborg och 
Ystad. Äfven liH Kristiania omplanterades iden, i det all där bildades 
.;Eldres Idncrsforening. efter mönster af S. A. F:s old boys-afdelning och 
med dess stadgar som grund'. 

Allts! anordnade S. A. F. den Hl oeh 20 augUsti 1008 för forsta 
gången nationella tilningar för old boys i allmän idrott och veJocipedäkning. 
Till läflingarna, som höllos i Idrottsparken, voro anmälda 27 idrottsmän. 
af hvilka 6 voro S. A. F:s egna och de örriga hörde hemma dels i de 
örriga idronsföreningarna l Stockholm, dels i Göteborgs idrottsförbund, 
Idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg och ÖrgrYTe idrottssällskap, Idrotts· 
klubben Thor j Uppsala, Ystads idrOllsförening och Wa.\"holms grenadjär
regementes idrottsrärening. Den äldste af 'gubbarna> nr 55 ~r.men sprang 
sina 400 meter så, alt han erhöll ett c.\"trapns. Ar de 28 pris och 4 
extrapris, som utdelades, behOllo S. A. F:s egna täftare 6, nämligen 1 rör-

A.-Bol. P. ThöJdte ::l::::.'!.--: 
K""§sjf,,ltw .; L,,/u II,JI"'I~( ,,,, :] r,. : 
Riks 4166. Allm. 913~ Rlu No" l 66. All ... 10 (·3 • 
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"'ta, 2 andra. 2 tredje och 1 fjärde. Dessa pristagare voro: KapTen A. La· 
gcrberg, förSTa pris j höjdhopp och andra i längdhopp: ingeniör J. A. 
Lundegren, Tredje pris i spj UTkastning ; grosshandlaren P. Langborg tredje 
pris i kulSTötning och fjärde pris i löpning 100 mtr samt komorschefen 
O. Schörling andra pris i löpning 100 mtr. nningsresultaten voro ge
nomgående goda och tiiningarna äfven j örrigt särdeles lyckade - i allt 
utom j fraga om inkomsterna, ty publiken var märkvlirdigt nog fltalig. 

Nästa år, 1909, var Örgryte Idrottssällskap i Göteborg fardigl all an· 
ordna nationella old boys·täningar den 2 och 3 augusti. ]5 tliftande frAn 

O"hli"C I 1008 J ,a old boy. timoror 

9 föreningar voro anmälda. Alla tre S. A. F:s representanter där lade be
slag på vackra pris: Kapten Lagerberg första pris i höjdhOPP (1,5!; m.; 
halkade), direktör V. Cronholm försTa prisen i längdhopp (5, ~t m.) och 
löpning 400 mir (SY'I, sek.) samt kontorschefen Schörling första pris i 
löpning 100 mIT (12 sek.), andra pris ! löpning 40U mtr (60 sek.) och 
fjärde i 5,OOO·metersloppet. l GÖTeborg striljkade publiken si gOdl som 
helt och hållet. 

Ej mindre än tre stora täflingar mr old boys höIJos 1910. 
S. A. F. hade fåll i uppdrag all j samband medårelS riksskYIICtliflingllnOrd

na årets nationella old boys·täflingar. De höHos den 7 juli i Idrottspari;:en un
der god uppslutning från landets old boys-föreningar. Herr Cronholm tog för
sta prisen i höjd- och längdhopp. Dessutom eröfrades 6 andra pris af de våra ; I 
löpning [,500 mtr af kaptenen frih. Stig Rä[amb, i löpning 100 mir och 
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-ItlU mir samt spjutkastning af herr Per Langborg samt i femkamp och 
ctiskusklsming af herr J A. Lundegfl!n. 

En Illånad direrter möttes herrar old boys på nyl! IUI ,inan, nu i 
YSlad. där också nationella läningar anordnats, den 20 och 21 augusTi. 
Hit sände S. A. F. herrar V. Cronholm. W. Ciemens och J. A. Lundegren. 
hvilka skötte sig utmlir!;;!. Deerörrade 17 prisafde32 som utdelades, nämli
gen: herr Cronholm första prisen i längdhopp (5,:!~ mir); spjutkastning 
(6.3.~~ mtr), höjdhopp (J.u mir). andra prisen i löpning 400 mir (1 min . 
I " ,n sele), löpning 100 mir (l2'h sele) och i diskuskastning (4g,i~ m.), 
tredje prisen i kulSlölning (\7,1 11 mir.) och släggkastning (17,OG mir). summa 
8 pris; herr Clemens andra prisen i kulstötning (17, as mtr), löpning 
5,000 mtr (21 m. 20 s ek.) och löpning 1,500 mtr (5 m. 25',. sek.) Sllmt 
tredje prisen i löpning 400 mtf (I m. 2'/,. sek.), och diskuskastning 
(54,10 nHr), summa 5 pris : herr lundegren första prisen i kulstötning 
(18,09 mtr) och diskuskast ning (57,51 mtr) sam.t andra prisen l släggkaSt
ning (17,bO mtr) och spjutka.stning (57.~1 mtr). summa 4 pris. 

Och då var indå hcrr Clemen$ genom IOllning med Hcsslcholmarcn 
Afeldt frånkänd första priset i femkamp, hvarjämte herrar lundegren 
och Clemens voro med i det segrande fyrmannalaget i stafettlöpning. 

Sent r;å åre t höllos tUlingar för old boys äfven i Göteborg, dit S. A. 
F. sä nde herrar Cronholm och Clemens. Den förre råkade emellertid 
under träning i Göteborg skada sig i ryggen och deltog därför endast i 
längdhopp, men där tog han lOrsta priset (5.35 cm.). Det bIer .ll tså Herr 
Clemens, som skulle rädda S. A. F:s ära, och det gjorde han så, att han 
eröfrade l fOrsta pris (i släggkasming, le. r. , nIIr). 2 andra pris (löpning 
200 mtr., 26 ',& sek. och löpning 1,500 mtr. 5 m. IOsek.) (slmt 2 tredje pris 
(höjdhopp, 140 cm., och löpning 100 mir, 12'" sek.). 

1911 kom med internationella old boys·tärlingar i GOteborg, an · 
ordnade af Örgryte Idrottssällskap och Idrotlssö1!skBpel L. S. därsTides 
och vid hvilka S. A. F:s ~nde representant, herr J. A. lundegren, hem
forde I Iredje och I fjärde pris, samt Nationella old boys-täflingar i 
Malmö, där herr lundegren tillsammans med sina tvil. kamrater från S. 
A. F., herrar Cronholm och C!emens, togo lejonparten af prisen eller 
12 stycken, och detta ehuru herr Clemens till fö ljd af vrickning endast 
del tog l en tiflingsgren. Deras merill ista blef nämligen: herr Cronholm 
3 rörsta, 3 andra och 1 tredje pris, herr Lundegren 3 andra och l tredje 
pris och herr Clemens 1 andra pris. 

Den enda old boys ' lämng 1912, 'lid hvilken S, A. F. var re presen
terad, vllr tfldres Idrre tsforenlng I Kristiania, där S. A. F:arne som van
UgI togo de bhta prisen, herr Forsberg 3 första och I :lndra samt herr 
Clemens 1 andra. Äfven 1913 gistade vi genom 'lir numera segervana 
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trio Forsberg, Cronholm och Clemens !Eldres Idra:tsforening, och ärven 
nu hemfördes e n mängd fina pris: af herr Forsberg 2 första , l andra 
och I tredje, af herr Clemens 2 först. samt af herr C ronholm I fö r
sta, 2 tredje och I fjärde pris. 

1913 års stora idrotts
evenemang inom S. A. F. 
var dock de stort och kost
samt anlagda Internationella 
old boys-täfllngarna J Stadion 
den 6- 7 september. in
bjudning till dessa tätll ngar, 
snm utom idrottens rräm· 
jande afdg att gifva Före
ningens ekonomi ett ef:er
längtadt stöd, hade utsindts 
till aUa större idrottsorga
nisationer i Europa. Det 
oaktadt representerades ~det 
internationella . vid tälling· 
arne blott af åtta norrmän. 
~, mycket större var de l
tagareantale t fran Sverige, 
ett SCHal gamla goda gossu 
rlån ~ki1da håll, och deras 
belåtenhet med täflingarna 
var mycket stor, i synnerhet 
som herrar S. A. F.are dcnna 
gången synas ha varit nästan 
artigare än vanligt mot sIna 
gäster. 

ti. K. H. KtO~"rl " .. n h er Otd Bor.ti Oln • .,R& 

t td(OnS~I(te". 

Det var dock en del , som högg för sig s jäl'va, t. ex. S. A. F.s an
nars så gentile ord1Orande, den d! 41-årlge frih . Stig Riilamb, som tog 
forsta priset i modern tr<!klmp (skjutning. simning och terränglöpning), 
och så förstås A. F. Forsberg, som tog för sig ej blott forsta prisen i dis
kuskastning (62,10 nllr) och kulstötning (aJ.O·1 mIr) utan Uven andra 
pris i spjutkastning och tredje i sliggkastning, samt vår idrottschef själf, 
herr Clemens, som dock nöide sig med första pris i s liiggkastning (31.01 S 
mtr) och herr Cronholm, som plockade på sig andra prisen I diskuskast
ning. lingdhopp och femkamp samt tredje pris i kulstötning och fjlrde i 
spjutkastning och för sig usurperade titeln af tifling.unes bbte all round
man. Afven nlgra andra mindre pris strllko ju i S. A. F:ares fickor: 
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tredje pris i löpning 400 mir och remte pris i löpning 100 mir till Herr 
V. Forsman samt fjärde pris i löpning 1,500 mir lill Herr Erik P,llin, 
hvarjirn te S. A. F:s lag I stafettlöpning II 4X 100 mir [og andra pris. 

Tiflingarne voro, som sagdl, i idroUshinseende mycket tiIJrrcdiSläl · 
linde, men i ekonomiskt hllnseende tilll'örde de S. A. F. endast - en 
rörlust pA närmare 1,700 kr. 

J a, den e konomielI! Huru oha har den ej legat som en mara öfver 
vAr kira Förening, förkvärvande ming. goda impulser och stundom hin
drande de nödvändigaste Hrsynringar! Stora och berömvllrda ansatser till 
all göra S. A. F:s stillning Uven i ekonomiskl hänseende si trygg och 
mäktig som i andra, harva, som vi :lfven hllr omnämnt. ging efter .nn.n 
gjorts ar de stYlllnde. onast dotk mr an mer eller mindre grundUgt miss· 
lyckas. 

Ett glädj.nde f.l1, di motsatsen inträffade, miste hir inristas pi hi · 

Flt:klampopl 

storiens bl.d, helst den till· 
ställning, vi hir isyTta, var 
af den art, all den salle en 
storartadt rekord fÖT icke 
blott S. A. F. ut.n mr vida 
större sammanslutningar, vi 
mena den under l~t 1906 
arhåUna stOlll Cirkusfesten, 
som gick under namnet 
_Civil och Militir'. 

Med utglngen .f ir 1905 
hade S. A. F. vis~rligen 

kämpat ' sig rNlm si lingt. 
an FÖleningen stod skuldfri. 
Men därifrin otb till det 
ekonomiska vilstind, sonl 
de styrande girna ville fram· 
skapa, var en llngt sleg. 
Föddes 5i ett försl ag all 
gemenSlmi med Skylte' oth 
Idronsröreningen \'id Kungl. 
Urregementets Dragoner, 
otkså en mycket ansedd och 
lifskrartig före ning. sli etl 
$'\orl slag till fromma !CIr 
båda fareningarnas kassor 
medels .nordnande af upp' 
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\·jsningar i ol il;:a grenar at Idro!! i f/lrening med en bll'T, .11t I Cirkus 
å Djurgirden. Ofverenskommelse hiram mellan de lvi förening.rne VIT 

snart triffad. De skulle dela vinsten broderligt utom beträffande tombolan, 
som det . nsågs rauvist au S. A. F., såsom den dir konlmt' an fi dr.ga 
tyngst. delen af lasset, finge ensam skörda inkomsteffI' af. Och sA till· 
saues i Maj månad en generalkommin~ med oinskränkt fullmakt, med S. 
A. F:s ordförande, kapten E. Nerman , som ordföNlnde ocb dess intendent, 
herr P. Langborg, som sekreterare. Sedan man af igtren till Cirkus, 
grosshandlaren Ernst Davidsson, flit löfte alt gratis fl disponera Cirkus 
under nlgnt d.gar af november. tillsatte genera lkommitt~n fem subkommit· 
t~er : Arenakommiu~n, tombolakommi"~n, reklamkommill~n, buarkommit-

! ~ n och server;ngskomml,,~n, af hvilk. de lvi sistnämnda snlln samman· 
slogas. För a tt trygga vederbörande fÖTt'ningar fö r förluster anskaffades 
en garantifond af 1,000 kr. !CIr hvardera, hvil ken fond för S. A. F.s del 
tetknades af ett antal föreningsmedlemmar. 

Tiden för festen bestimdes till den 9- 12 november, alltsi fyNl da· 
gar. Oth som feslens beskydd.rinna hade man tillfredsstillelsen all få 
rikna H. K. H. l-leniginnan af Skine och slsom hedersordförande i fest· 
kommitt~n H. K. H. Hertigen af Skåne; till hedersledam/lter vid festlig' 
hetema ka llades dessutom örverslarne V. G. Baltk och frih. C. Rosenblad 

Det var ett oerhördl arbe te, som nedlades af alla kommi"~ern. , oth 
alla 'Il lvilliga krafter inom $Avjjl som utom S. A. F. mobiliserades. Stor· 
artad välvilja mötte ocksA från alta hill, och allmänhetens intresse saltes 

A/ S JULIUS SLÖÖR II k'~~O:'&"m~~~~s, 
JIRNTORG ET. STOCK HOLM. Rlul. 5 I., 55 ur, 525. S!btmsL 2131, ZO 12, IIUJ. 
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allt mer i högspänning genom ,'iinl!g reklamering i pressen och 10,000 
ärver.ll t och allestädes uppklis:rad e reklamlappar. 

Del var därrör ej ~a underligt, all resten, nit den änd/Ilgen kom, 
tick. glädja sig åt en publiktillstromning och en offervillighet, som voro 
re Ol aJ oerhörda. Dir bjöds också på saker, som kunde tmrredsstäU. de 
mest oli ka smakrllo;tningar. Programmet upptog bl. II.: Uppvisning i rid· 
ning, ilberbrenleföreställningar lanordnade af skådespelaren Oscar EUasson 
och med en mängd af vAra mera framstående sceniska aniSler som medver· 
kande), gymnastikuppvisningar, stridsscener, kadrilj A höga velocipeder, 
lillepulkadrilj, kadrilj i moderna cyclar, uppvisning i monocycle, ldne
matograJförevisningar, hinder- och skolridt, ridning utan tyglar, fii kt ning 

• Ct"'l och MUl!"'. KldrUl' MC" v~lodped.". . 

til l häst, Jeu de Rose, tombola (med 9,000 lotter med idel skänkta vin
ster, bl. a. en tana af Zorn med 2,000 kronors virde), blomster- och 
fru lastånd, konrektst~nd , cigarr- och cigarrenstAnd, tidni ngs· och POSt· 
kontor, .american bar', champ~gneservering, zigenarläger, porterkiillare, 
ringkastning, konstutställning, skjutbana, leksakssdnd, lumpbod och -
hurvudrestaurang. En särskild fästskrift utg~ rs och kunde, tack vare i 
densamma infl ytande annonser, utan kostnad !'ör .Civil och Militlir~ 

tryckas i en upplaga af 3,000 ex. 
Fästen bier en så afgjord succ~s> att de rör densamma anslagna fyra 

dagarne icke räckte, utan ma n tonsatte ärve:'! den fem te dagen. alhjämt 
under den linigaste frekvens och det gladaste gemyt. Bl and det glada 
vimlet syntes under fästens tredje dag en stund H. K. H. Kronprinsen ; 

A.-Bol. P. Thöldle P ä l . ",odee • 
• • lon.er : 

K UUrFrnl on of Larer flltDl'r. ' II, :I II'. : 
Riks 4166, AUm. 97 Jf. Rit, Norr 266, Allm. /O 03 • 

A~lomobllpIIH' och fin.r, lI'pllsa. f6 • 
mIll ii,," och st,It .. , Illsklnulr;os'ymcr f6. 11_ 
1.t l"'~I .... , ~!'Om.n.dpJlu. o~h pll.koppor, 
pil.tor.lly. ocb hlu ... 
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!;i~tcn~ höga beskyddarinna och hedersordförande visade densamma sin 
he\'ugenhet genom all ~id tvA tillfallen infinna sig, och Henigen ot'h 
Hertiginnan af Västergötland hörde Uven till dess gäster och gynnare. 

Helt naturligt miste utgifterna för räslen blifva högst betydande. 
Dock reducerades de i ~äsentlig grad ge nom mängden af inströmmande 
gi.f~or och gratisarbete, si all S· A. f, kunde, när alla utgifter voro täckta, 
räkna in eu netto rö r sin del af 13,054: 1.~ kronor. 

Genom denna betydliga inkomst kom Föreningen ärven ekonomiskt 
sedt på mycket goda röner oeh fick resurser tm ökad verksamhet inut 
såväl som utål, Den satte också Före ningen i stånd au rearisel'l. en se-

. .C!vil och MIIHi .. , LIII.p"Uk,d,lll . 

dan myckel länge närdt önskemål - all skaffa sig egen klubblokal, som 
hyrdes och inreddes i Läslmakaregatan n:r 18, innehållande förutom flera 
mindre rum en slörre tennissal. l denna lokal, som fick sin högtidliga 
invigning den 16 oktober 1909, hade S. A. F. nu under tre år framat 
ett gladl, ITemgt och gästfritt hem, där kamratli fvet stod i högsta flor både 
under klubbaftnar och an dra rister och i hvardagslag, Här fick Före
ningen också i lycklig ro fl ra minnet af sin 2O·åriga tillvaro, som skedde 
den 28 aug. 1910 efter förutgAngna större jubileumsliiningar, till hvilka 
samtliga Stockholms skytt eförbund tillhörande skytteföreningar vora inbjudna, 
Det visade sig emellertid ganska snart , alt della gemensamma hem blef 
Föreningen för dyrt. Man hade !. ex. räknat på en betydlig inkomst af 
tennishallen, men den uh:blef och ~isade sis: icke ens sedan tennisbanorna 
i Idrollsparken i och med Stadions tillkomst försvunnit. 

WESTBECKS 
." JaXobs tor" 3 ." 
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Äfven andra missgynnande omständigheter gjorde, att Föreningen an
såg sig böra söka bli kvitt sin fastän kär vordna lokal vid Lästmakare
gatan, hvilket ock efter en del besvärligheter lyckades. Härigenom stod 
Föreningen sedan 1 oktober 1912 åter utan »eget> hem och gör så ännu. 

Är Föreningen alltså i saknad af ett gemensamt hem, har den dock 
alltjämt kvar - törutom det gemensamma målet och arbetet - andra 

gamla sammanhållande band. 
Såsom ett kraftigt sådant måste räknas Stockholms Amatör Förenings 

Medlemsblad. Intill år 1906 hade såsom Föreningens officiella organ an
vändts »N ordiskt Idrottslif. . Men fr. o. m. 1906 har Föreningen sitt eget 
Medlemsblad, som afgiftsfritt tillställes föreningsmedlemmarna och tillvara
tager deras gemensamma angelägenheter och intressen med allt det nit 
en .inhemsk> redaktion kan göra det. Värdet af ett dylikt föreningsorgan 
kan svårligen skattas för högt, och mycket vittnar om, att detta organ väsent
ligt bidragit till att inom Föreningen lifva intresset och det goda kamrat

skapet. 
Det kan ju vara af intresse att se, hvilka de män äro, som >ridit för 

rusthållet' såsom redaktörer och utgifvare af Medlemsbladet allt sedan 

början. 
År 1906 var boktryckeridirektören G. C. Gustafson redaktör och 

ansvarig utgifvare; 
år 1907 öfvertogs redaktörskapet af bataljonsläkaren, d:r Axel Wahl-

stedt, tillika ansvarig utgifvare; 
åren 1908-1910 var grosshandlaren Alfr. Hamnqvist redaktör med 

notarien Sven Svenson som ansvarig utgifvare och 
från och med år 1911 och ännu i skrifvande stund är notarien Sven 

Svenson Medlemsbladets redaktör och ansvarige utgifvare. 
En annan publikation med enahanda syfte är den Årsbok, som fr 

o. m. år 1901 har utgifvits och som äfvenledes gratis kommer hvarje 
Föreningens medlem tillhanda. Förutom redogörelser för Föreningens 
verksamhet pä de olika områdena plägar årsboken innehåJIa ett par eller 
i regel flera uppsatser, i skämtsam eller allvarlig form, behandlande ämnen 
rörande idrotten, skytteverksamheten, försvaret eller fosterlandet i allmän
het och ofta af mycket högt värde. För årsbokens utarbetande svarar en 
särskild redaktion, som årligen utses af styrelsen. 

Tala vi om de samlande tecknen, få vi icke glömma Föreningens vackra 
fana. Den har sin särskilda lilla historia. 

Då S. A. F. en dag i april 1904 tillika med andra skytte- och idrotts
föreningar stod uppe på Skansen under Stockholms skytteförbunds fana 
för att gifva sin hyllning åt 60-åringen öfversten V. G. Balck, väckte de 
fosterländska känslor, som här gingo varma och mäktiga, till lit" en önskan 

The Encore Whisky • R e/lOlJl men deras 
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hos några Amatörerna närstående kvinnor, att de vid nästa fästtillfälle måtte få 
se S. A. F. samlas under eget baner. De lade råd med sina herrar och män 
och så bildades >S. A. F:s kvinnliga fankomitte', bestående af friherrinnan 
Maria Drake, född von Vegesack, fröken Sigrid Drake, fru Berta Festin, 
född Berencreutz, fru Siri Langborg, född Wunderlich, fru Ewa Löwen
borg, född Treschow, friherrinnan Anna von Plomgren, född Lagerbielke, 
fru Augusta Sandberg, född Seelig, fröken Ingeborg Wachtmeister och fru 
Astrid Wahlstedt, född Reenstieroa. Kommitten bedref sin sak så skickligt, 
att den redan vid nästa årsmöte, den 28 januari 1905, kunde till Föreningen 
öfverlämna sin vackra gåfva, den där kära blågula fanan med den femuddiga 
stjärnan sömmad i siIfver och blått i det gula korsets midt, med ett blått 
och ett hvitt sidenband med silfverfransar och en 25 cm, hög diskus
kastare i silfver öfverst på stången. Det materiella värdet af denna 
damernas vackra gåfva var öfver 800 kronor. 

Men ändå hade de fått pengar öfver. mer än 400 kronor, som de 
samtidigt öfverlämnade som gåfva till Föreningen tillika med stadgar och 
bestämmelser för medlens användande till ett skyttepris. 

Och härvid må vi lämpligen öfvergå till ett tacksamt om än kort
fattadt omnämnande af alla de mer eller mindre storartade pris af alla 
slag, som S. A. F., tack vare frikostiga, svensksinnade personer, intres
serade skytte- och idrottsvänner, förfogar öfver, en samling så pass ståtlig, 
att förvisso ej mången om ens någon förening af S. A. F:s storlek har 
att uppvisa något liknande. Se här: 

.Damernas pris" eller, som det fullständigare heter, .Damernas pris 
till god och intresserad skytt>, instiftades, som nyss nämndes, år 1905 
af medel, som blefvo öfver då >S. A, F:s kvinnliga fankommitte» anskaf
fade och skänkte föreningsfanan. Grundplåten var kronor 405: 94, men 
fonden har genom ytterligare gåfvor ökats, så att den vid senaste årsskifte 
uppgick till kronor 721: 46. Räntan användes årligen till pris åt den 
eller de anslagsberättigade skyttar i högsta klassen, som under året skjutit 
de 20 bästa protokollförda serierna å 300 mtr, hälften precisionsserier och 
hälften tillämpningsserier. 

»Kamratpriset> eller 'S. A. F:s kamratpris>, också benämndt med 
smeknamnet -Gubbarnas pris" utgör så att säga ett tvillingssyskon till 
»Damernas pris>. Då detta senare endast kan tilldelas anslagsberättigade 
skyttar, d. v. s. icke öfveråriga eller frikallade, stiftades, genom insamling 
och donationer, »Kamratpriset • just för de icke anslagsberättigade skyt
tarna. För öfrigt äro bestämmelserna ungefär alldeles lika med dem för 
.Damernas pris>. Den som förut eröfrat >Damernas pris>, får icke förrän 
fem år förflutit täfla om > Kamratpriset>. Fonden uppgick vid senaste års
skiftet till detsamma som den för • Damernas pris> eller kronor 721: 46. 

Nilelyktop I A.-B. NUMA, Stora Wattugatan 5 
Riks Tel, 438 Al/m. Tel. 6999 
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• Vandringsskölden • är, som namnet angifver, ett s. k. vandringspris. 
Den har till förs'a upphof ett par elefantbetar, som en numera afIiden 
föreningsmedlem, köpmannen W. Lundell, år 1904 skänkte Föreningen 
och som sedan vackert monterats hos Hallbergs efter ritning af Viktor 
Andren till en stilig sköld. Den räknas med rätta som en af de förnämsta 
pjäserna i S. A. F:s prissamling ; dess penningsvärde öfverstiger 800 kro 
nor. Själfva vandringsskölden förblifver för alltid i Förenillgens förvar, 
men en miniatyr af densamma utdelas årligen till den skytt, som under 
året i sina tre bästa serier om 10 skott å resp. 200, 300 och 400 mtr. 
mot '/ •. 'I"~ J/. figur erhåller största antalet träffar. Pristagares namn 
och eröfringsår ingraveras å såväl den stor.! som lilla skölden. 

• Fältskyttepriset. utgöres af en större silfverpokal, skänkt 1905 af 
doktorinnan Astrid Wahlstedt och afsedt för de civila skyttarna. Det 
tilldelas den skytt, som icke är eller under de tre senaste åren varit offi
cer eller underofficer och som vid Föreningens ordinarie fältskjutningar 
fått högsta sammanlagda poängantalet. Det är ett vandringspris, men eröfras 
det tre gånger af samma skytt, blir det hans egendom. 

.Juniorgeväret> utgöres af ett masurgevär och utdelas som pris inom 
rekrytklassen till den skytt, som ej före täflingsårets ingång erhållit något 
pris eIler utmärkelsetecken för skarpskjutning och som under skjut· 
säsongen vid vanlig precisionsskjutning å 200 mtr å Föreningens bana i fem 
på hvarandra följande serier nått högsta poängantalet. Priset började utdelas 
1903 och skänktes då samt årligen t. o. m. 1906 af .Intresserad medlem·. 
Fr. o. m. 1907 har grossh. Sten Stendahl årligen påtagit sig donators roll. 

> Idrottshornet> , ett ståtligt dryckeshorn, skänktes 1903 tiIl Föreningen 
af grossh. Per Langborg att såsom vandringspris sporra intresset för det 
idrottsliga arbetet. Fr. o. m. 1907 följer med detta pris äfven Föreningens 
mästerskap i allmän idrott jämte Föreningens mästerskapsmedalj i silf
ver med diplom. Segervinnarens namn och poängantal jämte årtal ingra
veras på en vid hornet fästad sköld. 

>J. A. Lundegrens pris i aIlmän idrott. har ännu icke kunnat tagas 
af någon, fastän det instiftades hösten 1909, skänkt af Föreningens dåva
rande idrottschef. Det utgöres af en silfverpokal i mer än vanlig storlek 
och skaIl tiIldelas medlem af S. A. F., som såsom representant för Före
ningen vid allmänna idrottstäflingar under samma år kan uppvisa vissa 
närmare angifna resultat i kast och hopp. 

>Representantpriset. eller .Vandringspriset Henrik Sjöbergs minne. 
är till ett minne af framlidne doktor Henrik Sjöberg, en af Föreningens 
stiftare och på sin tid bäste rerresentant, skänkt år 1905 af dennes moder 
och broder. Det utgöres af en större silfvercup, å hvilken för hvart år 
ingraveras namnet på den, som under föregåenpe året bäst representerat 

A/B Jull·.~s Slo··o··r I JÄRNTORGET I Sthlmst.2137,2012,2342 
STOCKHOLM Rikst. 5 14, ~5 W, 5590 
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Hireningen vid offentliga täflingar utanför densamma eller vid af S. A. F. 
anordnad skyttetäflan, till hvilken inbjudits äfven andra skyttar än sådana, 
SOI11 tillhöra Stockholms eller Stockholms läns skytteförbund. Pristagaren 
erhåller en miniatyr af den stora cupen med inskription, tiIl ett värde af 
50 kronor, som till hälften bekostas af ena gifvaren, fabrikör Sixtus Sjö
berg, och till hälften af Föreningen. 

> Vandringshornet af 1908. utgöres af ett större dryckeshorn, skänkt 
och instiftadt 1908 af föreningsmedlemmen sysslomannen A. Mild med 
ändamål att af goda idrottsmän göra duktiga skyttar. Priset eröfras af 
den bland de täflingsberättigade, som vid en af S. A. F. anordnad, för 
denna täfling i förväg afsedd och bekantgjord fältskjutning uppnått högsta 
resultat. Tre gånger eröfradt af samme man, blir det dennes egendom. 

>Bankir Nils Perssons pris» är instiftadt 1911 af S. A. F frikosti
gaste donator (hvars namn priset bär), som då till Föreningen öfverläm
nade 1,000 kronor, hvaraf årliga räntan skall användas till ett pris i 
skytte och idrott växelvis. I skjutning eröfras priset af den bland de 
enligt vissa bestämmelser täflingsberättigade, som fått högsta medelträff
procenten i ett vis:;t, af skjutkommitten på förhand bestämdt antal (dock 
minst hälften) af de ordinarie fältskjutningarna för året. I idrott blir den 
pristagare, som under årets idrottstäflingar fått högsta poängsumman efter 
att ha fullgjort villkoren i minst 10 af de för eröfrandet af Riksförbun
dets idrottsmärke gällande grenar för år 1911. 

>S. A. F:s femkampspokal», utgöres af en större, särdeles värdefuIl 
silfverpokal, skänkt år 1911 af bankiren G. A. Kyhlberger. Idrottskom
mitten anordnar årligen täfling enligt utslagningsmetoden, hvarvid juniorer 
äro uteslutna. Första profvet utgöres af ett längdhopp på 4'/. m., hvarvid 
tre försök få göras. De, som regelmässigt utfört hoppet, täfla därefter i 
spjutkastning, hvarvid också tre försök med bästa hand må göras. De 
fem bästa spjutkastarna löpa därpå en grekisk stadion (190 m.), hvarpå 
de tre bästa löparna kasta diskus, med rätt tiIl tre försök med bästa hand. 
De två bästa diskuskastarna löpa därefter 1,500, och den, som vinner i 
denna sista täfling, blir segrare i femkampen. Eröfradt tre gånger af 
samme person, blir priset dennes egendom. 

.S. A. F:s> vårutfärdspokal. skänktes 1913 af Guldsmedsaktiebolaget 
i Stockholm för att väcka intresse till deltagande i vårutfärden och den 
därunder anordnade fältSkjutningen. Pristagare för året blir nämligen den, 
som fått högsta medellträffprocenten i tre af Stockholms skytteförbund eIler 
S. A. F. under året anordnade fältskjutningar, af hvilka en måste vara den 
vid vårutfärden förekommande. Tre gånger eröfradt af samme skytt, blir 
priset dennes egendom. 

Ca/e Liljan /I 
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>Stockholmspokalen>, som S. A. F. en gång vunnit i täflan med 
Katarina skytteförening, är fr. o. m. 1914 instiftadt som täflingspris inom 
Föreningen vid täflingar, anordnade i samband med jetontäflingarna i juli 
augusti och september, för dem af andra och tredje klassens skyttar, som 
före första täflingen i fem på hvarandra följande, vid Föreningens skjut
ningar presterade precisionsserier uppnått minst 225 poäng. Segervin
nare blir den, som uppnått högsta poängtal i två af dessa tre täflingar, 
hvilka skola ske med en hastig och en precisionsserie å 300 mtr. 

>Saltsjöbadspokalen> har S. A F. vunnit på sin tid i täflan med Salt
sjöbadens skytteförening. Fr. o. m. 1914 har den konstituerats som täf
lingspris inom Föreningen såsom ersättare för det år 1912 utgångna löjt
nant Nils von Horns pris. Täflan om detsamma försiggår med fem preci
sionsserier i valfri ställning och fem tillämpningsserier i reglementerade 
ställningar mot halffigur, samtligl serier på 400 mtr. Högsta poängantal 
vinner pokalen. 

>Fabrikör P. Drewes vandringspris> utgöres af en större silfverskål, 
skänkt af fabrikören P. Drewes på hans 50-årsdag den 15 mars 19 14 och 
efter styrelsens förslag instiftadt till täflingspris vid den årliga mäster
skapstäflan i samband med statspriskjutningen för att för alltid tillfalla den 
skytt, som i tre år deltagit i nämnda täflan och därvid bland de uttagna 
sex bästa skyttarna uppnått högsta sammanlagda poäng, ej understigande 
\O. Vid poängberäkningen får första man sex, andra fem, tredje fyra o. s. v. 
För att vara täflingsberättigad fordras att under året h8fva fyllt villkoren 
för eröfrandet af skyttemärket i guld. 

Föreningen har haft till sitt förfogande äfven andra pris (t. ex. • Fält
duglighetspriset>, skänkt 1907 af föreningsmedlemmen grosshandlaren 
Alfr. Hamnqvist med ändamål >att göra skyttarna till idrottsmän och idrotts
män till skyttar», hvilka emellertid försvunnit, sedan de eröfrats för alltid. 

Då man besinnar, hvad täflingar betyda rör skicklighetens uppdrifvande 
och hvad prisen betyda för täflingarna, säger man icke för mycket, när 
man påstår, att de många och vackra prisen, af hvilka som vi sett de allra 
flesta gälla skytteverksamheten, harva sin dryga del af förtjänsten om skjut
skicklighetens höga ståndpunkt inom S. A. F. Behöfver man draga fram 
några särskilda bevis på denna skicklighet? Känd sak plägar vara så god som 
vittnad. Hvarhelst herrar S. A. F:are visa sig vid täflingsbanan, mottagas 
de med den respekt, skickliga och välöfvade medtäflare alltid ingifva, och 
är ej turen alldeles för dålig, hemrära de härliga lagrar. Särskildt har 
skjutskickligheten mot fältmässiga mål med åren gått högst betydligt framåt, 
så att Föreningens femmannagrupp numera plägar placera sig på en af de 
allra främsta platserna bland Stockholms skytteförbunds alla föreningar· 
Erinras må ock därom, att vid den årligen åter~ommande täflingen om 

A.Bol. P. Thöldte Pälsnlode-· salonger : 
Kll11gsgatall 5 Lager Hötorget 14, 2 tro -
Riks 4166. Allm.9731. Riks Norr 266. Allm. 1003. : 

Automobilpälsar och fällar, lifpälsar för 
militärer o;:h skyttar, sälskinnskostymer för is
jaktseglare, promenadpälsar och pälskappor. 
pälsgarnityr och hattar. 
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HckOll101L"fH.lcrns. (;uh.l. Silfver, 

Nysilfvl'r, BijouH'ri, rikt urval. 

den s. k. Giiteborgspokalen S. A. F. regelbundet hvarje år ökat sitt poäng
antai och vid 1915 års täfling placerade sig som nummer 23 bland rikets 
218 i täflingen deltagande föreningar. 

Äfven i en annan, mindre vanlig skyttegren äger S. A. F. inom sina 
led ett betydande antal skyttar, som kunna jämföras, ja öfverträffa 
kanske de främsta i världen, vi mena i pistol- och miniatyrgevärsskjut
ning. Detta förtjänar ett något utförligare omnämnande. 

För en 12-15 år tillbaka hade S. A. F. för sina medlemmar regelbundna 
öfningar i pistol- och revolverskjutning. Ett slappnande intresse, delvis 
säkerligen en följd af att skjutbanan, i Tennispaviljongen vid Sturevägen, 
icke nödtorftigt underhölls utan blef allt ruskigare, kom dessa skjutöf
ningar att upphöra efter några år. Lusten för denna sorts skjutning lefde 
dock kvar hos ett antal Amatörer, hvilka ock enskildt fortsatte med sina 
öfningar. Och när en af de mest intresserade af dem, lsaac Löfman, 
sommaren 1907 afIed, blef denna händelse endast tiII en uppryckning för 
denna skyttes port. Den aflidnes fader, grosshandlare August Löfman, 
beslutade nämligen då, för att hugfästa sonens millfle inom Föreningen 
och på samma gång upplifva intresset för pistolskjutningen, detta särskild t 
med tanke på de Olympiska spelen i Stockholm 1912, att till Föreningen 
skänka tre ståtliga silfverpokaler att under namn af >Isaac Löfmans minne> 
utdelas som pris för pistolskjutning, en under hvartdera åren 1908, 1909 
och 19\0. Några nya pistolsskyttar lockade väl icke dessa vackra pris, 
men de tvingade de gamla till en intensiv träning - en och annan af 
dem förbrukade t. ex. mer än 4,000 stycken patroner under förberedel
serna till Spelen - så att när Olympiska Spelen kommo, kunde S. A. 
F. presentera så många skickliga pistol- och miniatyrgevärsskytIar, att de 
vid uttagningstäflingarna lade beslag på de allra flesta täflingsplatserna och 
ett stort antal vackra pris. Se här: 

l precisionsskjutning med pistol: llagtäfling: E. Boström, E. Carlberg 
och V. Carlberg alla tre amatörer, samt G. de Laval. Detta lag tog andra 
pris, Olympisk silfvermedalj, i täflan med fyra andra nationer. l indivi
viduell täfling, samma branch, voro af 12 skyttar 8 Amatörer: E. Boström, 
E. Carlberg, V. Carlberg, G. Boivie, R. Löfman, Gid. Ericsson, I. Törn
mark och H. Cederschiöld. Dessa nådde visserligen intet pris, men herr 
Boström placerade sig som femte man bland 54 skyttar från 12 olika 
nationer. 

I duellskjutning med pistol: I lagtäfling: E. Carlberg, V. Carlberg och 
H. von Holst, alla Amatörer, samt P. Pallin. Laget tog fårsta pris, Olym
pisk guldmedalj, i tä~an med 6 andra nationer. l individuell täflan voro 
af de tolf uttagna skyttarne \O Amatörer: E. Carlberg, V. Carlberg, H. 
vOn Holst, I. Törnmark, F. Schartau, A. Gyllenkrook, H. Cederschiöld, 
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G. Boivie, E. Boström och P. de Laval. Här togs tredje pris, Olympisk 
bronsmedalj, af herr H. von Holst bland 12 skyttar från 10 olika nationer. 

I precisionsskjutning med miniatyrgevär : I lagtäflingen voro alla de 
fyra skyttarna Amatörer, nämligen E. Carlberg. V. Carlberg, R. Örtegren 
och A, Nordensvan. Detta lag eröfrade i täfling med 5 andra nationer 
andra pris, Olympisk silfvermedalj. I individuell täfling voro 10 Amatörer 
af de 12 uttagna, nämligen: E. Carl berg. V. Carlberg, R. Örtegren, A. 
Nordensvan. A. Wahlstedt, H. von Holst, E. Odelberg, E. Boström, Gid. 
Ericsson och R. Löfman. Intet pris tillföll någon af dem, men af delta
gande svenskar placerade sig herrar Boström, von Holst och Wahlstedt 
som nummer 8, 9 och 11 respektive bland 41 skyttar från 8 nationer. 

I hastighetsskjutning med miniatyrgevär, lagtäfling, voro alla fyra Ama
törer: E Carlberg, V. Carlberg, H. von Holst och G. Boivie. Detta lag 
tog första pris, Olympisk guldmedalj, i täflan med tre andra nationer. I 
individuell täflan deltogo endast 10 skyttar, alla Amatörer, nämligen: E. 
Carl berg, V. Carlberg, H. von Holst, G. Boivie, A. Gyllenkrook, A. Wahl
stedt, Gid. Ericsson~, R. Jonsson, H. Cederschiöld och R. Löfman. Af 
dessa erövrade herr V. Carlberg första pris, Olympisk Guldmedalj, herr 
H. von Holst andra pris, Olympisk silfvermedalj, och herr Gid. Ericsson 
tredje pris. Olympisk bronsmedalj, - allt bland 36 skyttar från 10 täf
lande nationer. 

. Med dessa resultat för ögonen behöfver man knappast betvifla, att 
S A. F. vid nästa Olympiska spel, när och hvar de än skola hålias, 
kommer att sända i elden skyttar, som skola bringa än mera glans och 
ära öfver de blågula färgerna. 

Som ett erkännande af S. A. F:s fosterländska verksamhet och ett 
bevis på det goda anseende Föreningen alltid åtnjutit, kan erinras om att 
Föreningen har den stora tillfredsställelsen och äran att hafva H. K.' H. 
Kronprinsen till sin beskyddare, en funktion, som han redan 1904 då 
~ertig af Skåne, behagade ikläda sig. Man torde icke mycket miss;aga 
SIg, om man antager, att det var särskildt S. A. F:s då just igångsatta 
arbete för landstormen, som påverkade H. K. H. till detta steg. 

Om denna mycket angenäma episod i S. A. F:s historia yttrade då
varande styrelsen i sin årsredogörelse för år 1904: 

• Prinsens kända och vid flerfaldiga tillfällen ådagalagda sympatier för 
den fosterländska skytterörelsen och för idrotten utgöra en borgen för att 
han med intresse kommer att följa vår Förenings verksamhet, oc~ vi 
kunna hysa förhoppning därom, att H. K. H., trots de många plikter, som 
hans höga ställning ålägga honom, skall en och annan gång hedra våra 
samkväm eller våra täflingar med sin närvaro •. 

Biljardsalongen Sture § 
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HC'lOI1lIlH'lllkrll'i. (;111.1, Silf\'er. 

Nysllrver, Hijouteri, rikt urval. 

Förhoppningen har gått i uppfyllelse. Väl har H. K. H. ej celebrerat 
Iller iin ett af våra samkväm, årshögtiden 1906, den 6 mars, då han för
rättade prisutdelningen, men sitt intresse för Föreningen har han vid 
många tillfällen och på olika sätt lagt i dagen. Vi nämna blott ett par 
exempel. Vid de af Föreningen anordnade Internationella old boys-täf
lingarna den 6-7 september 1913 var han med och förrättade med ett 
kraftigt tal prisutdelningen, och sommaren 1914 bildades på hans önskan 
och initiativ inom herrar old boys i S. A. F. en fotbollsklubb, som någon 
tid på bestämd veckodag samlades i Stadion och där idkade sitt spel med 
H. K. H. Kronprinsen som en bland de mest intresserade deltagarna. 

S. A. F. räknar endast två hedersledamöter, men deras intresse är 
så mycket större och så mycket mera koncentreradt, som de representera 
hvar sitt område af de båda verksamhets~ält, S. A. F. har på sitt program. 

Redan hösten 1895 valde Föreningen, såsom förut är omtaladt, till sin 
hedersledamot dåvarande majoren V. G. Balck, hvars arbete som måls
man för svensk gymnastik och svensk idrott sedan länge var kändt och 
erkändt vida utöfver fosterlandets gränser. Föreningen hade således som 
hedersledamot en högst framstående representant för idrotten, men för 
skytteverksamheten, som dock med åren blifvit Föreningens hufvudverk
samhet, fanns ingen förrän 1911. Men då hade chefredaktören Harald 
Sohlmans långa, entusiastiska arbete för skyttesaken tillräckligt fästat ögonen 
på honom, att föreningsmedlemmarna vid årsmötet den 25 februari 1911 
enigt beslöto kalla honom till sin hedersledamot, en kallelse som han 
också välvilligt mottog. 

Sitt varma intresse för S. A. F. och dess verksamhet harva Före
ningens båda hedersledamöter under årens lopp lagt i dagen på många 
sätt. När helst så behöfts, hafva de varit redo att i råd och dåd stå sin 
skyddsling bi, och glans och glädje hafva de allt som oftast spridt öfver 
Föreningens samkväm vid fästligare tillfällen. 

Dessa Föreningens samkväm, främst då årshögtidsfåsterna, hafva allt 
ifrån början präglats af den äkta, sunda glädje och tretnad, som ett allt 
igenom godt kamratskap mer än något annat är i stånd att framkalla. 
Män af ganska olika samhällsklasser, yrken och åldrar byta här förtroligt 
tankar med hvarandra, alla innerst besjälade af samma intresse - Före
ningens bästa. Därför måste ock Föreningens betydelse skattas ganska 
högt äfven i socialt hänseende. 

Här, vid de fästliga samkvämen, komma ock de andliga idrotterna 
till heders, och äfven på det området sluter S. A. F. inom sig en hel 
mängd framstående förmågor, de där villigt ställa sina talanger till för
fogande_ Den rika och omväxlande aftonunderhållning, som S. A. F:s 
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-<:lIukvälll I',i detta sätt pläga kunna bjuda. harva gjoM dem rör många 
dess medlemmar till efterlängtade oaser under hvardagslirvcts ofta en
formiga okenv3ndring. 

• • • 

Kamrater i S. A. F.! Skönt och uppfriskande ir det i högtiden all 
lå13 blicken lustvandra J minnets lunder. där mången mogen frukt ses 
prun ka bland blommor och makT_hig. skott. Hirligt ar det att bland 
I'hllnde skuggor och dagrar se vir Förening, en dådkraftig, orörvagen 
yngling lik, skynda framåt, alltjämt framåt pli vidjobanan och nu stå vid 
sin fOrsta större milstolpe, med Ijull syn pi Ilfvet och glad åt den kamp. 
åt hvilken den vigt sina krafter. 

Väldigt som aldrig förr går suset ar den Allsvåldiges stämma fram 
genom folken. Kr igets vAdeld, som för mer än remton månader sedan 
började sitt allhärjanåg, har svept In i sina förödande hvirflar snart hela 
Europa och mera därtill, och dirför alt världarnas Herre hittH!s låtit oss 
sitta i skuggan af vAr mer än sekelgamla fred. må vi ej Inbilla oss, att 
vi skulle hafva något privilegium på att allt framgent få göra det. Tvärt· 
om är det kanske anledning fö r oss att med oro emotse den tid, då ur 
den nuvarande smärtfyllda kampen nya riken skola danas och gamla 
vilden omstöpas, allt eftersom dc blodiga fejderna förts till slut. Ty 
folkens fredskärlek, urgammal frihet och sjilfstindighet aktas för intet, 
när de gA mäktigare staterS intressen emot, och hinder, som förr ansågos 
som oöfvervl nnerliga, sils till marken pi några timmar eller dagar. 

Ack, det finnes intet bålverk och Ingen makt på jorden, som håller 
säkert, mer in kärleken, och det fi nnes heller Intet i virlden, som har 
större ritt till oss och vir kir lek än de t land, som födt oss och giMI 
oss !III arfvedel en hirlig skatt af ljus och frihet. 

Si må vi dl ocksi, kamrater I S. A. F., dir vi nu stå i minnets och 
hoppets rorenade ljus, tacksamt bära hvarandra vittne om vår kärleks eld 
och "år trohets styrka, lorvande hvarandra IItl allt klarare söka flita och 
allt trognllTe fullföl ja arOttet ror vån ilskade fosterland! 

Siirskildt vill nu högtiden ställa pi oss den förpliktelsen att icke 
anse vårt arbete såsom n6go1 fiirdigt eller afslutadt eller sisom nigol som 
gör sig själft. utan att i vunna framgångar se endast en uppfordran till 
vidare, oförtröttad, stärkande striifvan, alUid ihigkommande, all den kan 
ej rakna den langsta eller lyckligaste lifstiden, som har de Hesta sof· 
timmarna, utan den, som har de flesta och bilsta vakorna. Våra dagliga 
värr må vara mera maktpAlIggande eller mera anspråkslösa, men på 
rosterlandskiirlekens klippgrund kunna. vi dock alla, hvar och en på sitt 
sätt , hjälpa till tU! mura Sveriges framtid skön och ljus. 

Julius 
- JÄRN., 

510" o" r l JARNTORGET i Sthtm5l. 2137,2012, n42 
STOCK HOLM Rlkst. 3 14 , ~ !6, ~90 
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Här, i högt idens timmar, tömma vi med fiistligt stämda hjirtln yil
gångsskl iar ror vi r Förening och för dess framtid. Men stunden kommer 
mAhioda, dl fosterlandet krUllet att tömma icke skålar ur glasen ulan 
blodet ur tdrorna. Di tömma vi oeks! blodet, glada j fflrvissningen all 
ingen stund i r s klSnare in den, då ett hjilrta brister ror sitt rosteriand, 
sin plikt, sin Gud . 

• Hör oss, Svea, moder åt oss alla! 
Hör oss 1 Hör oss! 
Bjud oss kämj'a rör Ditt väl och ralla! 
Bjud oss ! B jud oss! 
Aldrig, aldrig skola vi Dig svika, 
Aldrig ! Aldrig! 
Tag vår ed, l alla skiften lika! 
Tag denl Tag den ! 
Med lir och blod försvaras skall 
Den fria jord, som än är vår, 
Hvarterida grand ular det art, 
Du gaf i spga och i sång. 
Och om ar svek, förräderi 
Och split och våld Du hotad sTår, 
Så Tro dock. vi i Herrans namn 
Som vira fäder trott en gång : 
'Vir Gud är oss en väldig borg, 
Han är vårt vapen Trygga. 
Pi Honom i all nöd och sorg 
Virt hopp vi vi lja bygga! 
Härligt , härligt blir de t då 
Segrande i striden stå! 
Hirllgare dock att få 
För Dig, o moder, raUa!. 
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S. A. f:s s1yrelseledamöter 1890-1915. 

Ordförande: 

Helmer Langborg 21/
0 

1890-- B/3 1891 C. G. Drake 

G. Tamm 8/ , 91-"/, 92 E. K. H. Nerman 

fr. Eriksson 17/, 92-- 8/. 93 S. Rålamb 
O. Barthelson 8/. 93--3°/, 95 G. Enblom 
C. V. Andersson (Victor) '0/, 95- "I. 97 

Vice ordförande: 

Sixtus Sjöberg 21 /n 1890-- 8/3 1891 C. Victor 

fr. Eriksson B/3 91-- 17
/, 92 G. C. Gustafson 

G. C. Gustafson 92-- 8/. 93 C. Victor '7/, 
fr. Eriksson 8/. 93-- 12

/ 3 94 G. C. Gustafson 
C. V. Andersson (Victor) "/3 94-'°/, E. Ruden 

C. G. Drake 
Eli Pettersson 

Ch. Johnson 
O. Andersson 
Th. Borgh 
O. Schörling 
O. Elfstrand 
P. Langborg 

P. Langborg 
L. from 
P. Langborg 
E. Ruden 

95 
80/ , 95-- 6/, 97 S. Svenson 
6/3 97--"/3 98 I 

Sekreterare: 

"/" 1890- 8/3 1891 A. Wahlstedt 
B/3 91-1°/3 96 R. Ahlin 

15/. 96- "I. 97 Hj. Olsson 
"/3 97-12/, 98 G. C. Boivie 

"/3 98--'7/3 1900 Hj. Werner 
"/3 1900--2</, 03 

Kassaförvaltare: 

"/0 1890- "Is 1891 P. Langborg 
B/, 91-- B/. 93 c. R. E. Sandberg 
8/. 93--8°/, 95 G. Malmqvist 

8°/, 95--"/, 1903 Hj. Olsson 

"I. 1897-27/,1906 
27 /, 1906--'°/, 09 
80 ' 09-- 97

/. 15 I, 
7/5 15--

12 /3 1898--17
/ 3 1900 

"/ , 1900--'"/, 01 
'9/ , 01- '/'0 02 
7/ ,0 02-- 27

/ , 06 
'2ij 06-97

/. 15 , , 
27/ • 15--

24/, 1903--'"1. 1906 
13/. 06-"/,. 06 
21/

12 
06-- 25

/, 08 
"/, 08-28

/. 14 
'8/, 14-

"/, 1903--'8/, 1905 
'8/, 05-- 1°/, 10 
'9/, 10--'8/, 14 
.s/2 14--

Materialförvaltare eller Intendent: 

P. langborg 10/, 1895--'°/3 1896 E . Ruden 21/ , 1903-'8/, 1905 

f. Ehlert '°/3 96_'% 98 P. Langborg 08' 05 __ '8/. 14 
Il 

O. Andersson "/3 1900 __ '8/, 1902 E. D. Hagström '8/, 14-

G. C. Gustafson 'S/ , 02--24
/ , 03 

Klubbmästare: 

Y. Brandes 1°/3 1896--12
/ 3 1898 

F. Schartau 18/, 1902--24
/, 1903 

Einar Carlsson '1/, 03-- 3°/, 04 
G. C. Gustafson 30/, 04-- 1/, 05 
C. R. E. Sandberg '/3 05-27

/, 06 

A.-Bol. P. Thöldte ::l!!'gOe"!e-
Kungsgatol1 5 Lager Ilötorget 14, 2 tro 
Riks 4166, Allm. 9734. ,Riks Norr 266, Allm, 10 03 

lA. Hultman 27/ , 1906--'5/, 1908 
' O. Grunden 25/ , 08--'°/. 10 
! A. Hultman '0/ • 10-.5

/. 11 
H. Hildebrand .5/ • 11-

• Automobilpälsar och fällar, lifpälsar för 
: militärer och skyttar, sälskinnskostyrner för .is
: jaktseglare, promenadpälsar och pälskappor, 
• pälsgarnityr och hattar. 
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Skjutchef: 
Il. Festin u , \ 1 903-~QI . 1904 S. R11amb " I, 1907-' °/ . 1909 
p . Lllngbor~ .. ,\ 04- '/3 05 S. S'ensan '°/\ 09-' "1. 10 
A. WahJstedt 'I. ~~=::~ : Db O. Rekhenberg ' ~II 10-"1. II 
E. A:son Uggla "'. 07 s. Sven~on nI. 11 -

Idrottschef: 

G. C. Gustafson "', PlO3-
u

" 1906 1 w. eternellS '"'. 1911_"1. 1915 
A. Wahlstedt "', 06-'°" 00 H. forsberg II l, 15-
J. A. Lundegr~n ,ull Og _U/. 11 

Styrelseledamöter och s uppleanter : 

G:d. Ericsson ' "/,. 1890- "I. 1891 , E. RuMn " / 1905- 1 ;/1 PlOb 
Helmer Langborg 'I. 91 - '"', 92 Gid. Elicswn ?i/ 01- '·/, 09 
G. f j:t'stad 'I, 91- "1, 92 O. Orllnd~n "I: 07- "'. " H. Grenander 'I, 91 -"1, 92 S. Sven50n "" 07_'O!, 00 
O. Gim~rg 'I, 91 - ''1. " A. Storm "'I. 07-"'1, 00 
P. Lan~borg 'I, 91 - "I, 93 O. Eliason "II 07- "" 03 
o. Barthelson " I. 92- "I. QJ A. Jiam~qvis l .. ,~ 09 - '"!. 12 
J Lindgren '"I. 1)2- 'I. 93 Elis Olsson "'f, OS-"', 09 
E Freslad ius 'I. QJ - Mf. " G. Malmq vist '01, OQ_Ll,. ,o 
C. V. Alldersson '/ , 93-'0', 95 O . Reidlenberg ,ul , 09- "', 'O 
f. Ehlcrr 'I. 1)3-'"', 90 A. Hullman 'ul . 09-' ~/1 'O 
G. C. GustaFson '-I, 95- 'I. 09 f. FaJtr~ll ' ~f. 10-
O. Andenson 'I, 99_",. 1900 j. P. Palm ' ~f, 10_tl/, 12 
l . Sch5n~rg 'I, 99_ u /, 02 c. Björ~bom ' ~/. 10-"'. II 
O. 8arlhelson 'I. Q9- "I. 00 S. Svenson " / 10-"1. II 
Sixtus Sjöberg u l, 1900-'"" 02 C. R. E. Sandberg ~ I/: IO-uf. II 
F. Schartau '0/, Ol_,a/, 02 O. Friman ufo l1_u /. H 
G. C. GustaFson '"f, 01-"', 03 H. f orssberg '"', 11 - "" . 15 
O. EJfstrand ID/, 01-"', 03 E. Killander ·"f. II _u/. 12 
Gid. Ericson '." 02- " ' , 03 D. Eriksson u,~ l'l _ u/. 13 
R löFman "', 03-""/, O, Adrian Dlhl nf, 12 -
B. festin "" 03-01

/ , 04 E. HC$s1cr ",. 1'-
P. DrCIVe5 U" 03-""/, O, A. Mild '"Ii 1' -
E. Boslröm ' ~I , 04- .of , 00 G. Ahrcnbr:rg "f. 1>-
J. E. Ekman '"', 04 - '"', 05 T. MOlhander " 1. 15 -

A.~Bol. P. Thöldte ::l:::.~·~: 
~'~:e~i!;;;~":ll:". 91 34. IR~f:rN~~'~~~'A:'!'. ~ot;3 : 

AUlomobllpil,.r Doh lillor, II fpil .. , f~r 
mIllIlre, och 5kl'l." lil.krnoltos,ym.f fil. 11-
jlklugl.,e, p,om" .. dpil .. , o~h pil.koppor. 
pl r •• orDllr' o. b hll ... 
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Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget 
Filialen i Stockholm :: Malmtorgsgatan 5. 
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E1UI KAPPSi\CK 
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ReseffeRter 
Stlens/w, so/ido, elegonta, 

(rtJlI la/Jdets största (abri!.· 

i brane/len fö'rsä!ias bi/

ligast hos 

G. GAHM 
DROTTNfNGGA TAN 26, STOCf(/fOL iH 

INTERiÖR AF AFFÅREN 
oo~ ______________________________ ---oo 

' J~.('s l""rtll/l '" Ca/c de :!Jolllevard, KA RL AVAGEN 16 
A ll " •. 5 14 6 Riks 16 27 

~innen och intryck 

vid kvarisekelsjubileei. 

NÅGRA AF S. A. F:s ÄLDSTA HA ORDET. 

Under den 3äk,erligen riktiga fiirmodan, aU de af S. A . F:3 
stiftare och äldre medlemmar, som ännu ej löpl banan ul, ä/ven-
30m ndgTo andra, hoi/ko liksom de långe och med mera oiirme 
och kärlek iignat sig dl Förcningem arbete, skulle vilja och kunna 
välentligen jö'rhöja viirdef och njulbarhefen af denna publikation 
genom frivilligt medarbetar3kap i densamma, halva o j vänJt oss till 
ett antal af dem med anhdllan om >eU!eortare ullolunde om vdr 
Förening, dess program och deSj sält alf realisera detsamma, brister 
och eventuella önskemdl . m. m., sidndande det naturligtvis dem 
fritt aff, om de sd önskade, dröja uteslulande eller mera vid en 
punkl iin vid andra samt aii för öfrigl gifva yltrandel hvilken 
form de behagade. 

Till svar d dessa våra hänviindelser, som vara ganska mdnga, 
ha/va vi erhdllii 13 si. svar, som vi här ha nöjel dlergifva fil/
sammans med vederbörandes porträtt. 

All vi icke viindf oss lill orötia personer, därom viltna SVaren, 

hvilka skoallra om kärleken. som icke roslar, och en hängifoen
hel, som bör verka oäckande och /ifoande pd oss, sena liders 
barn, som fd göra vdrl arbele i skuggan af de segerpalmer, de 
öldre pd 51'n banbrytande vå'g planteral. 

o. B. Sjögren, Juvelerare -
Spoptp,.'StZp! = ,= 

Drottningg. 80 
H~r".\ of KU"~'&"lln . 

Hlnd~I,""nk.n' hOA 
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nu 
Stockholms Amatör Förening 

oid firandet af de5~ 25~dr5jub;leum . 

Då Stockholms Amatör Förening 
nu går 111 fira li n ljugoremåriga tillvaro, 
kan Fören ingen .se tillbaka p~ en sill· 
synt framgångsrik och gagnande verk
samhet inom det idronsliga området . 
Från en blyltssm, men ungdomligt 
entusiastisk början, har Föreningen 
oaflitligt giut (ramat oCh steg för steg. 
målmedvetet och följdriktigt utvecklat 
sig !iII dcn aktningsvärdll ståndpunkt 
dcn nu inlager med vackra segrat 
inristade pi Föreningens minncSlafla. 

Vi äldre idrotlsmän minnas väl hu
rusom några ungdomar rör tjugofem ilr 
sedan slöta sig tillsamms.ns fö r att 
hängirvet utörvl den id rott som ut-

Gurrolm."'. G. V. O. lek gjorde ffirerni! rör deras intresse och 
omsorg. Att del var pi skridskospor

tens tiiflingsbanor som dessa unga amatörer skura sina första lagrar. min
nas Yi ityen. Slig i sl.g har Föreningen under årens lopp gjort nya 
anstaller 1111 e n ras k utveckling, i det den upptagit den ena idrottsgrenen 
erter den andra på sitt program, såsom yelocipedridt och allmän idrott m. m. 

Ett karlkl:i ri stikt drag i Föreningens verksamhet har vari l den fOSfer
lindska anda som präglat densamma, med pl1\kl isk tillämpning ar de 
örningar som kunna gagna rörsvaret. Helt naturligt har Före ningen dir
rör uppl.llgit skylle sAsom en al de viktiglSte Mning.rna, och hvad mera 
är, tidigt insett betyde lse n af landstormens uppgift, i de t Föreningen anon! 
nat de rörsta landstormsbefilskurser i Sverige. 

Med lycköns kan till Stockholms Amatör Förening mr den \'lirdelulla 
insatts den läm nat åt svenskt idrottslIf, lir det att hoppas all Föreningen 
allt fra mgent mA fortleTva och \'erka till gsgn. ffir fosterlandet. 

Stockholm den S oktober 1915. 
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[:>en lilla "Ianta, som för ett kvans 
sekel sedan blef sat t genom StOCk
holms Amatör Förenings bildande af 
för dess mM ni tälskande och upp
offrande mi n, har Icke bIon slagit 
101 utan genom god jordmin och om
sorgsfull vård vuxit UI till et! stO/t 
och härligt träd. 

Af frukten känner man lridet, och 
frukten a' rftt/a träd ir icke blott rik 
utan förstklassig. 

lämnande tit andra aU pris. S. A. 
F:s förtjiinsler om hurvudstadens 
idrottslif och hvad därtill hörer, vill 
jag i fråga om dess verksamhet för 
vår frivilliga rörsvarsrörelse rfamhjlla, 
alt den v.rit en både märklig och 
[l'cklig föregångsman. 

1" ~. "'J,,·, ~~,l .. ~ •. fluid. S1U~.r. 

N ..... 'th~' . th'<lutr. i, , ikt U t~.t. 

UJ;;asom del en gå.ng var s kytleintresset. som pånYUfödde fö reningen. 
har drllSilJlllrln verkat plInytt föda nde inom den rril'illig. s k)'uerörelsen . 

Ge~o:" införa~de af j'''tmässiglt skj"fllilll!or har den gifvi l ett upp$l~g. 
som bllfv!! fruk tbll l"'..tnde f/lr he la vårt Förbunds verksanlhct, ett område 
på hvllket ock Stockholms skytterörbund, som j stor Ulsträckning förv erk
ligat uppslaget och idtn. stAr bland de allra främsta. om ej frimsl, i hela riket. 

l enJtghel .m.c~ tösen : . CiI,a (/i"h milltlir. hllr S. A. F. tidigl Inse tt 
v~klen af ~en rrlVtlltg~ Sk!UerÖrelsens samverkan med det militäriskt orga
n,serad~ forsv~rets m:lIsman. Den hit hedern ar den fiil"lita ln"dstur",sbifli/s. 
kllr5l'l/ I Sverige och den har gifvil uppslaget till e n frivillig landstorms_ 
brfil/sjönnifll i Stockholm, som i sin ordning framkallat en motsvarande 
f~rsvllrsrörelse inom hela det Mriga landet, en filrS\'arsrörelse, som lndl
hgen itstadkommit, nll statsmnktern~ med utsikt till rramgång kun nl ! på 
allvlr börja laga hand om det bet)"delsefulla lefl'ande försv.rsmalerial som 
ligger i la"dSIJJrml!ll. ' 

Detta är blott några af StOCkholms Amatör Förenings arbetsfrIIkter men 
de tal. rör sig själf.... . ' 

. ~.r frukten kilnner man som 5:lgllriidet. Och därlör bör:"t t detta träd ägnas 
pns. ara och heder, ty dess frukter äro där.llf i hög grad fö rt jint.ll. 

Stockholm i oklober 1915. 

H arald SoMman. 
01"<1(. ! Stctdbct'n,. Stytltf&bund. 

w. Ordr. ! Srootltcth"" ..... n~.ro''''.bci1Iota«-nta'. 

K a s t s P j U t I A.-R. Oeorg A. Baslman I S . 
or ~"IO nuh modtll H . M . K .. "unt~n. H nHn .... nlt'lr portarttklar 

12 Kun/!$tl"' dJ!il"d'J!". Stockh . 
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Sp""'"j'JtQI'. 7'o ,~j"r. II 
S ..... "t~n, ~l'" ifall:. 
Pull~',l"'fI, Ifr~"p~, 
rluZ, Cflm",I, Iu". 

Tor A herhoJm, 
10 fforlJseltt.n. Stockholm II 

SI"·~I" .. 'i$"'r. 8,.~ rl. 
""""p"" Slfi,,,,J,,Y,,,., 
SId,,,, rilllnr, "'4r"'
~ch TennlE""l 1f'Ir. 

Tjugofem år ir Du , min kire gamle 
\'iin. Det ir i ålder intet för en 
människa, men del iir ett bel)'da nde 
3.111:11 år för en mren!ng. lidrollens 
upprinnelse vat Du med - en af de 
förste och frimste - och ffi)'ckct 
gjorde Du i början ar nittiotalet för 
vår svenska idrott. Åren kommo och 
lren gingo växlande i med som mol. 
En liten skara höll dock trogen vakt 
kring .den hvlta stjärnan på svensk
blå bOlten ' , och ungefiir vid sekel· 
skil'let började Du åter gA framil. 

Moi orrn c, Cli510 Orate 

Sve nskheten, från början rotfast i 
Ditt sinne, hade nu vmdt upp. och 
sl~mmen började blifva kralilgoch skug
gade snart med många präktiga grenar 
den filrdern eärfdn jorden. Du tog med 

skyllet på Ditt progrsm och hu under senare tiden Ritig! och arUg! genom Dinn 
hinglTna söner bldragit till denna rosterlindska rörelses förkortan . 

Som gammal amatör vill jag allt fortfuande se Dig gående mellan 
de bidl - idrollen och skyttet - arm i arm med dem för Hem och 
Hird, svenskmlnnakr.f, och godt osjälfviskt ksmrllskap. 

Din tacksamme och städse tillgifn e 

C Gö~la Drake. 

Oscar-Fredriksborg den 21 september 1915. 

A/ S JULIUS SLÖÖR II JARN -, BosATTNINGS
&: REOSKA PSAFFAR 

J lRN TORGET. STOCKHOLM . Rlksl. ~I~ , M16. 525. Sthlmllel, 21J7, 20 12, ID6J . 

- 76-

BEFWES J Il v.-l , ·r." l' lO l f:ir 
KUN(,iSOI\ 1"1\ N 51 

Ni \ill l]lO la n:"I!"t nr mlnallliunen 
rr:in iildre lider lI<:h err:lrenhcter m. 
m. inom S. A. f .. och jllg tecknar 
har ned några rader i Stör~ IO kOl'1het. 

Jag \'3r ju med dendär septem · 
berkvällen 1890 på kiilluen Veia, 
då Föreningen kom till . Jag var med, 
en månad dilrer'ler, dii Föreningen vlr 
Firdig med sin torsIa täftan, som gi llde 
kappgång på 5,000 mir .• e n spor! , som 
den tiden mycket idkade!>. och hirvid 
lade jag mig liII med första pris!!t för 
en tid aT 2J min. 30 se le Alltså är och 
förblir jag förste pristigaren inom 
S. A. F" hviJket är el! oomkullrun
keligt 'aktum och - el1 mi nne rör lirvet. 

I·. ~ .. , Oj", .I e " • ','!.l, '.,11 I"". 

';'~'Ih , " n'l' '''''"'. ,t~1 ,,"ul. 

Jag har lått många prIs se'n den Cro.uhondloron Per I.ontbo'l 

dagen, men så har de t också va ri t mycket ~rbete b5de pil träningsbanan, 
vid styrelsebordet och annars. o\:h det har inte sUtid varit mbl1d nöjsamt. 

Så mycket som då arbetsdes inom Föreningen . gick det ju åt pengar, 
och hvar t.ga sådana ? Della var en niis tln stående frAga , d:!. de! ju I'ar 

s:!. god! som alltid ebb i kassan. Bland de själfhjilpsförsök:, vi gjorde, 
minnes jag två stycken s. k. Gask·Yarite-Soi reer höstaTlle 1891 och 1892. 
hvilk. inbragte räll bra i kassan, Visserligen "ngo vi på pälsen i StOck
holms Dagblad och någon mer tidning. men vi hade roligt och tjinade 
pengar, och det var bra. 

På täftingar inom och utom landet. däT vi orkade låta representera 
oss., hade vi vanligen god tur och hemförde miinga vackra segrar, 

Efter 1891 kom Föreningen 5å småningom I stilla slummer, hv.rur 
den väcktes ar vår dh'arande ordförandes, Gösta DrJk:e, kommando till 
skjutbanan. Före ningen lnglck nämligen 1899 i det frivilliga skyllevisen
det , och det visade sig hastigt nog. IlIskyttesporten p!lssade våra till mog
nare ålder k",mna medlemmar utmirkt, Si uppblomstrade Föreningen u.tcr 
och bIeT en ar landets bästa. 

S, A. F. har ej gån fri fr:ln inre stride r, men de hufvudsakligas te 
tvistcrnll haf\'a gillt det bista för Föreningen, f.st meningarna därom 
varit de jsde. 

En sak bl. II, som jag under mitt 25-Ariga medlemskap, där.' öfver 
20 år i styrelsen, Tunnit harva mycket bidragit ti ll sammanhiUlningen och 
intresset inom Förcning~n. äro de cirkulär och publikationer, som styrel
sen utsändt. Därigenom konIIIIa medlemmarne i tillmlle au bät tre följa 

WESTBECKS 
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Restaurant Pelikan rekomm enderas! 

Föreningens arbete, och ifyen sådana, som ej aktivt deltaga diri, finna 
liitlare ~n ledning au k"arslD. och betala sina afginer. Dlirtör il r min mening, 
1111 inbesparing at udana saker ej bör ske utan eneT noggrann! begru ndande. 

Ett råd skulle jag vilj. giTv! Föreningen - :111 tillvarat.ga del in tresse, 
som Hnncs blind allmänheten ror idrottsmärket. Det passar Föreningen 
utmärkt och skulle, salt i system, säkert betala sig och silledes ej tynga 
v:ir ekonomi. 

Mycket skulle jag kunna skrifva om mina minnen från läRingar. upp
lIisningar, tillkomsten af nya förbund och föreningar, anSkaffningen af vår 
rana, vilr. rörsta härliga \·Arutfirder (utan damer!), landstormsbef'lilskurscrna. 
_Civil och Militär- m. m,. men andnt skola ju också spetsa sina pennor. 

Föreningen har i en mangfald saker inom skytte och idrott VIIrit före· 
gångare, och jag tror att den forttarande kommer 1IIt1 skänl\a sin sak 
efterföljansvärda id~er. I förhopp ning därpå o:h på S. A. F:s fortvarande 
kraft iga bestånd, tecknar jag 

StOckholm, september 191 5. 

Med utmärkt högaktning 

P er Lungborg. 

Anmodad att till SIockllolm8 Ama
tör Förenings fästskrift, hvll ken är 
amnad att ulgifva5 med anledning ar 
föreningens 25·års jubileum, gör. ett 
kortare uttalande om Föreningen, dess 
program och dess sitt att realisera 
detsamma m. m, uppfyller jag med 
nöje denna begäran, samtidigt som ja.!t 
uttalar mitt ' ack för den mig däri· 
genom visade uppmärksamheten. 

Som en at Föreningens stiftare gAr 
min tanke helt naturligt på denna hög· 
tidsdag tillbaka till Före ningens allra 
första dagar. 

Anledningen lillal1 Foreninge n er· 
höll namnet 'Stoc:kholms Amatör För· 

fobrl~6 •• n SI.rus SlöDerc ening, VM den, .11 det redan då 
visade sig tendenser lill professiona' 

lism. och som vi unga män satte amatörvärdigheten högt, ville vi redan 
genom \111 :tntaga namnet Stockholms Amatör Förening visu, att vi ämnade 

Al JULIUS SLO" O" R II J"NTORGH II ''''mu. ""."", ,"," B STOCK HOLM !lIk", ! 14, .5516, MilO 

- JÄRN. , BOSÄTTNINGS. &. RED5KAPSAFFÄR -
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bekämpa del osunda inom sporten , skrifvande på Föreningl'ns ban~r som 
vån motto: .AmatörskapeTS, Sport· och K.mratandans helgd •. 

Genom rationell trining uppnåddes utmärkta resultat. Föreningen 
bier redan från början aktad och fruktad på tiflingsbanorna, och tarvetk' 
ligades samtidigt Föreningens syftemAI, friska sjiilar i sunda kroppar för 
allas vån gemensamma, höga mil - Sveriges väl. 

Den fosterlands ka a nda, som inom Föreningen f tån dess första dag 
fanns, kan iag, som följt med föreningen under dess stora utveckling, 
till min innerligaste glidie siga h.f.". vuxit sig in starkare d.g rör dig. 
Alltjämt har också amalörska~et, spon· och kamratandan rönt en önlom· 
vårdnad. 

Jag känner dårrat i dig beho' ar att lilI alla de Icd:tnde och ube· 
tande min, som under de gii.ngn~ liren hafl Förenin::-ens öden om hand, 
fä frambära ett hjirtevarmt tack. 

Bland alla de pris, jag under årens lopp mollagil, \'et jag inlet, som 
gladl mig i si hög grad IX:h som jag kilnnl mig sii stolt öTver, som då jag 
genom Föreningen rör n:igr. Ar sedan emottog statens skyllemärke i guld. 

Genom att upptaga skylle ~ sin program anser lag. :'III Före ningen ~ 

stora arbelsproglllm har blifvil fullStändigt rör uppnåendet af det stora 
mål, den satt sig FlIre, all kunna genom frivilliga öfningar Ulbilda Sveriges 
ungdom och män, så a\1 dc klnna sig \'iirdiga de VIpen, som s5ttas i 
dc;ras händer, dit de skola Intaga sin plats i ledet - till \'9.ft älskade foster· 
lands försvar, 

Med taeks.mhet och högaktni ng 

Six/us Sjöberg. 

Stockholm den 21 seplember 191 5. 

o. B. SjÖGREN g DROTTNINGG. 80 g SPORTPRISER 
D H6rn~1 ,r KU~ II:·t· D 

:/-."., .... ,. . D Hullet.h,nkens hu., DDDDDDDDDDODOD 
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Jag har bliNiI anmodad gört nigra 
unaianden angående S. A. F. med an
I~ning af dess nu Föreslående 25-:lrs
jubileum. fÖT den 6fverrukande upp· 
märksamhet, som Ni därigenom visat 
mig~ tror jag mig icke b3nTe kunna 
gifvII "UTyek rär min d jupt kinda 
tacksamhet, i n genom att, sA godt iag 
kan, efterkomma Eder uppmaning. 

S. A. F. hllr si,lundl!. pli sin vig 
framåt red:m uppnått den 25:tc mil
stolpen och hu därmed lilgga ännu tU 

beaktansvärdl rekord till sina många 
föregående! Jag infarm mig: visserligen 
icke vid sjilfva Slarten, men kom 
dock att tillräckligt tidigt slur. mig 
!iII dc t h UMiga sällskapet, för all ärven 

K6pn,."n tn C VIOlor få lämna min i nSDts i Föreningens 
arbete uppför de första backar ne. 

Del var sannerligen många gånger ingen läU sak att klo.ra alla hinder 
i den obanade terrängen på S. A. F:s arbetsfä lt . Men sv~righetern. äro 
ju till ror an örvervinnas. En vanlig fö rnuftig minniska skulle naturligt
vis utan vidare to. ppal sugen inför dylika uppgifter. Men det fanns som 
vii vlr Ingen förnuftig människa i S. A. F. på den tiden. Sjilr ansågs 
jag i min hemtrakt som galen . h\'arät bl. I. en trovirdig pristfru gar 
spridning, sedan hon med egna ögon sen mina tgendomliga ffirehal'vlnden 
och min i n nu egendomligare habit , hvaraf hnn p.htod sig icke har\'1 sett 
ell spir. Hen nes man, prästen, bIer emellertid snart lika galen som jlg, 
då jag lyckodes förmå honom att lägga sig i trining pi ISO meter. Med 
frun gjorde iag naturligtvis Inga försök i den vigen - och icke I någon 
annan vig heller !ötresten. 

Att hir komma Tram med alla galenskaper, jag ~srit med om under 
min idrollsperiod i S. A. F., skulle bli alldeles för vidlyftigt och skulle 
knappast motsvara ändamålet med ett ulI,lande i Eder lästskriT,. Dirtill 
ir S. A. F:s lifsgirning all t tör mycket ägnad att framkalla allvarliga reflek
tioner. 

SlOra idfer ha I alla tider haft alt kämpa med stora mot igheter, som 
det erfordrats stor hänförelse och mycket uppofTrande arbetlol all öher
vi nna. Siirskildt har idrOl1srörelsen under sill banbrytni ngsarbete gjort 
den na erf3re nhe t. 

Den stora Internationella Gym nastik- och ldrollsfesten i Stockholm 

,<;,.~rfl'.rJt~r, r .. IIj"" II 
s..."u/u., .u •• '.~ 
"'H"#iln~J& lIu"k;/,~_ 
rln~, C"ntn,l61tIJr. 

Tor A k erho/m, 
10 lIornsgatan , S tockholm 
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Sp",/mlJsn>r, S/'I." t. 
"""'''P''', .'>I,/tu,trlJ"" 
SlIf"m.lIsM,., NI1,,,r. 
~ch Tnlltlsd,,,,,, . ,. 

The Encore Whisky· R e/eomm enderas 

under de offirg:itlig:l mljdagarne 1891 utgör så au sigq den moderna idrotta
rö relsens gryende dag. Bland de roreningar, som genom sill deltag:lOde 
hade att tillvarataga de därvid giorda erfarenheterna och göra desSlI frukt· 
bärande, kom S. A. F. all intaga en mycket framskjuten plats. På hllld 
säll och i hvad mlln S. A. F. under sin lAnga skiflesrika tillvaro löst sil1 
uppgift som banbrytande rörening på det idrottsliga området, därom tala 
de uppnådda resuhaten sill tydliga sprAk. Den lifskral't, som S. A. F. 
fortfarande ut\'ecklar, visar, all Föreningen förbJifv it trogen sin ungdoms 
ideal och innu kan uppb§.ra sIna g4mla tradi tioner. Min ringa insats i 
S A. F:s arbete utgör och kommer atl utgöra 1.'11 lIf milt lirs ljusaste 
minnen från en i slort sedt glad och sorgrri ungdomstid. 

Till mina gamla strids- och styrelsekamrater i S. A. F . . vill jag här
med begagna tillfället framTöra mill tack för dc odeladt angcnama erfaren
heterna frA n vArt samarbete. FörMl1andena ha visserligen kommit att 
ski lja oss At, men gemenskapen i int ressen, upplef~elser och minnen ut
gör dock e ll föreningsband, som för alltid sk~H utör\'a ett stimulerande 
inflytande på våra sinnen . J ag delar mcd Eder gllidjen örver S. A. F:s 
lyckligt tillryggalagda ' I. -sekel. Mi S. A. F:s st järna under den iiterstA
ende delen af seklet med ol'6rmi nskad glans 5trAla på. ~år idrottshil'flmel ! 

Med utmad,a högaktning 

Östersund den 21 sept. 1915. C. Vidor. 

Jag vill i della sammanhang !Iterkalla minnet aT ProfeS50r Frithiof 
Holmgren, hvars kirlek tHI fosterlandet, ungdomen och idrotten fått ett 
så vackert ullryck I följande dikt ; 

Nit .j IxNI i lumpna .I,id.r 
(!nO . n loJilullalr,Ut ,Illt 
trall 0<:11 moJ pd "Ila .alll 
Rif Ij upp f,dn fiSldJa UJe. 
h""jo .d' . m." l<in.lt:, om~J~, 
fHJ IJÖ' unr" iiIIII 

Dll iir J.n . ...... • /tall I 04r1J", 
löra oö", lon.lt:,lU' ul, 
nb "';r 'gtr. Ir,ro/t 6, .Iul , 
.mMa "m J, I"m/" ,o6"lcn. 
hil/I" " al~n llatl oiJ M,J~n. 
oa.l!."m h"", mln,,/. 

Afdf/'- J6,/i, j,,* knappa, 
pd "';rl ./am/raJ IroJ"" iin, 
~a Iooo,j. D, ill" 
liif/ .am mMpJalPtU droppat! 
SunJa 'iii/ar, I,i.i(a k,appar 
PlyJ. vd,a miinl 

D.n. 10m Ir,iinnl hu. MoJ. I .oolla, 
und,r 1.Ir,.m .tllmt tJClo Ilamm 
tJClo iJ,,,II,n. 'IN!// aclo Jumm, 
"',,11. nii, 1".I"lanJoI Ir,allur 
lo"""", upp p<l SW.,il" ""II"" 
maJil/ "'IJ" f,am. 

In,~n vII. hu, ur"a /,,//,' 
61lf~1I I d,n lid •• "m gryr. 
Va .. Jii ,jO, Il.!" bu/y. 
al/ i ./Il,lr,aIl.J. /d,,,U,. 
öfda bdJ, ."n ~cll dolle,. 
liman Jag ... fiy,! 

A.-Bol. P. Thöldte P .. I ...... o d • •• 
•• l o n C·r : 

Automobll"ltll' "ch filt", Hl'pil .. r IIIr 
mUtta ... 0010 ,kl""', o1l.klnn.ko.t~",' .. fiir 1.
j,kt"lt.,e. pr"m.",dpitu, ...,10 pilst.p""" 
"lt'I.'O;ly. o.h b.n.,. 
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1I<'"",n'"ndoru. GUld, Sllr.~·, 

Ny. lIf~r. AlIo"w!. rik! u,~.l. 

Mitl rörsta minne af Stockholms 
Amatör Fö~en j ng är vännen Pelle Lang
borg, tränande i gång på Ladugiuds
gärdet rör S. A. F:s räkning. 

Han var slyf aU gå, Pelle, den 
tiden. Kanske än. Han gick så väl
digt fort. aH han bIer diskvalificerad 
ibland, dA de kinkiga kontrollanterna 
menade at! han sprang, hvilket Pelle 
naturligtvis fann vara gement. 

flbril .. r1irnlhdlf~n O ... , Soh&rli"~ 

Pelle var den tiden en sorls cen
trumprick i S. A. F. och dess allt i 
allom. Han anmälde min ringhet till 
inträde, och mill rörsta försök bland 
amatörerna bIer af idel angcnnm an. 
i det all undertecknad vid lllpning 
15U melt r ' hotade rekordet slarkt 
och lämnade sJdana löpJrc som Per 

langborg nch Henrik Sjöberg b~kom sig •• som det stod i Tidning för 
Id roa, då Stockholms enda nrgan i den vägen. Det var p~ Svea Gardes 
gamla, di nya plan, som man den tiden kämpade och kämpade ej bion 
mot lwarandra, utan äfven mnt en nftast oförstående allmän Ilet. 

När man vjj blä:1drandet i gamla pupper och lidningsurklipp !lnner 
mycket oförstående och oft3. hllt~kn insändare om ·sportfåneri. m. m., 
s:i tänker man med afund på den stallning idrullen nu intar i allmänna 
medvetandet, populär och omhuld!id p:i alla siW, men äfven med en viss 
stolthet på att hn varit med bland föregångsmännen. Och Amatörföre
ningens medlemmar voro verkliga rörcg:ingSm31l. Där samlaaes eliten af 
hV!id Stockholm för 20 il 25 M sedan kunde uppvisa af idro tts mön, och 
det ' torde ej vara förmätet att påstå, :lIt S. A. F. då var den främsta idrotts
föreningen i Stockholm. Resultaten ku nna visserligen-ej jämnställas med 
nutidens, men hvilken skillnud var det ej! H\'ilka banor kunde då er
hållas, 11I'ilken instruktion, redskap m. mo, och därtill hvilket y1terst oklart 
oc~ svifvande begrepp rotefanns om trSning! 

Hvad idroltsmateriel betdl.frllr, knmmer jag ihåg en konstig diskus, 
en träskifva, sammansatt af bräder. c:a 40 cm. i diameter och plåtbeslagen 
Ii. ömse sidor. Undra på resultaten! 

Jag minns vid den stora Idrolls- och Gymnastikfesten i Stockholm 
1891, hurusom tidningarne som nagot nyl! och märkligt omtalade, att . de 
deltagande engelsmännen löpte med skor, fö rsedda med spikar>. De 
läflande svenskarne begagnade hvita långbyxor och gymnastikskor och 

Spo,.,
Rrllltla,. 

Hög. ll "".IiI ..... 
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blefvo naturligtvis efter. Svea Gardes plan var ojämn, hird och stenig 
(tink på Stadion nu !). men det var den hästa som fnnns, och lick man 
ej vara där, si. var det att hAlla sig till ladugårdsgnrdet, där al1didnlng 
och ombyte fl~k ske, någon gång i ett tält, men oftast under bar himmel. 
Ni, något tusental af åskådare beM/de man då inle genera sig rör. Dusch 
oeh massage \toro kanske inte alldeles okända rekrealionsmedel, men 
hvar taga bröd i öknen - gärdet! Men man var ung, tog saken I~II, och 
litet slarf om kväUarne var man inte så noga med ( Hur är de t nu för 
tiden?) 

Konkurrensen var ju inte sA hård, men S. Ä. F. låg i af alla krafter. 
Vid den stora Idrottafesten i Göteborg 1894 nedskickades fem man, Alfred 
Andersson, Per langborg, Axel lindblad, Henrik Sjöberg och Oscar 
SchÖrJing. som hemkommo med en ståtlig samling priser, jag tror 13 st., 
däribland lindblads siJrverkrans i femkamp. I Malmö två år senare hade 
S. A. F. ifven 4 il. S deltagare, ehuru resultatet ej bier fullt så lysande. 
Dnck riiddade Per l nngborg femkampen den giingen. fast lagerkransen ej 
bier större än at t den rymdes i västfickan och föran ledde en protest frAn 
PeUes sida, antagligen utan resultat. 

När Tivolibolaget i Stockholm som extra dragningskrart byggt en \'elo
cipedbana ar trä på öfre platån . nuvarande Soltiden, uppdrogs åt S. A. F. 
at t inviga densamma. Det var vid detta tillFälle Helmer langborg körde 
omkull och till allmän munterhl't högljudt ropade på ' en annan vagn •. 

Likas~ s kulle Amatörföreningen ge glans :'t den till tänkta idrotls
platsen i Sikla folkpark. Planen \'ar be\'ä,~t med tufl'or och genomdränkt 
af regn . Vidare rådde en storm s!i alt bland nnnat ett helt träd blåste 
omkull. Resul1aten blefvo också medelmåttiga . En lustig episod minnes 
jag frå n denna täning. En af de1tagJrn~ i hi'icklöpning. en stor och kraf· 
tig yngling vid namn Samuelsson, fick af nagon anledning låna byxor 
af en spensligare kamrat, med resultat att rednn vid första häcken byxorna 
spräcktes. Hur han såg ut vid målet, kan lättare tänkas iin beskrifvas. 

I Köpenhamn skar jur. kand. L Schånherg vackra lagrar, och i SIoek
holm var det vanligtvis Amatörerna som dominerade. Förmågor funnos 
ocksil, hVaribland främst torde nämnas Axel Lindblad, sin tids Wieslander. 
Lindblad var jämte göteborglIren, den ännu aktive Harald Arbin, säkert Sve' 
tiges dåvar!inde främste idrollsman, en kraftig, senig typ, för örrigt en af S. A. 
F:s st iftare, senare bosatt i Amerika . Bröderna Si~tus och Henrik Sjö
berg höllo sig äfven alltid bland de frän;sta , mångsidiga som de VOto. Henrik, 
på sin tid innehafvafe af skandinaviskt reknrd i längdspdng, var med i 
Olympiska spelen i Athen red:m år 1896, så ledes långt innan den stora 
segertrippen di t år 1906. Han lyCkades emellertid ej då göra sig gällande. 
En stor förlust drabbade S. A. F. vid hans bortgång för JO år sedan, 

o. B. SJÖGREN g DROTTNINGG 80 g SPORTPRISER 
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men Henrik Sjöbergs >minne> lefver. Alfred Andersson var Sveriges 
förnämsta kulstötare och hade kanske kunnat vara det än. om han endast velat 
ligga i en smula. Pelle Langborgs stora kapacitet som gångare, hastig
hets- och häcklöpare, femkampare m. m. torde, åtminstone för de äldre, 
ligga i friskt minne. Bröderna Helmer och Gunnar Langborg, den förre 
som skridskoåkare och cyklist Haparanda-- Ystad (utan fusk, som Norrkö
pings-Lasse), den senare på cykel, saknades sällan. G. C. Gustafsson 
var särskildt utomordentlig som sprinter på skridskor, trots sin tunga 
kropp och Fredrik Ehlert hade ej blott på skridskobanan utan äfven som 
cyklis~ och fri idrottsman stor framgång. En mycket lofvande yngling 
var Mauritz Callin, hvars bana dock bröts af döden. Vår store snö målare 
Gustaf Fjrestad var äfven medlem af S. A. F., likaså lO-års världsmästa
ren - skridskokungen Salchow och de utomordentliga bröderna Gideon, 
Rudolf och Fritiof Ericsson, hvilka gjort så stora insatser i svenskt idrotts
Iif. Dåvarande löjtnant Gösta Drake, S. A. F:s första guldmedaljör och 
mångårige ordförande, gick bland annat Mälaren rundt och Stockholm
Göteborg, en bragd som torde vara tämligen enastående. Skridskoåkarn e 
H. Grenander och Th. Borgh i konståkning, och de pampiga hjältarna från 
80-talet Grunden, Thomas m. fl. saknades ej heller i S. A. F:s leder, ej 
heller cyklisterna Jonas Jonsson, Oscar Krcepelien m_ fl. 

Bland andra, mera administrativa förmågor minnas vi Fritz Eriks
son ordförande i S. A. F., Otto Barthelson ordf. 1893-95, död 1906, 
Carl Victor, likaledes ordf. i flera år, Otto Andersson, mångårig, synner
ligen nitisk sekreterare, att ej glömma vännen Eric Ruden, ända tills ny
ligen verksam som styrelseledamot. 

Äfven i Gäfle hade S. A. F. medlemmar, där de framstående idrotts
männen Rob. Carrick, Erik Wiklund, Forsman m. fl. räknades bland Ama
törerna, dessutom en hel mängd andra, då väl kända namn, både i Stock
holm och i landsorten, om också en del ägnade sitt största intresse åt 
specialföreningar i rodd, skridsko, cykel o. s v. 

Roliga tillställningar var det godt om den tiden som väl alltid bland 
unga, friska viljor. På Victoriateatern gick af stapeln för många år sedan 
en variteföreställning, exekverad af uteslutande Amatörer, som äfven på 
detta område ej behöfde skämmas för sig. Axel Hultman var och är väl 
vårt starkaste namn på det området, dock ej att förglömma hans skick
lighet som idrottsman (minns Barneps dag för några år sedan). Hultman 
var äfven på sin tid mästersimmare och, om jag minns rätt, den förste 
som här begagnade den nu så allmänna kastsimningen. En god förmåga 
i den glada stilen var Yngve Brandes, om han ock ibland slog öfver litet. 

En ståtlig om ock för S. A. F. dyrbar tillställning var den idrotts
fäst, som för c:a 20 år sedan ägde rum på den då nya cirkus å Djur-
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gården under påskdagarne och som bevistades af bland andra prins Eugen 
Den inleddes med inmarsch af Föreningens elittrupp och prolog, uppläst 
af Axel Hultman. Därefter följde bland annat turridning å velociped af 
damer och herrar under Eli Petterssons förfarna ledning, dito af herrar 
å höga maskiner, som nu väl knappast finnas i Nordiska museet en gång, 
tornering å sådana, hvarvid Gustaf Caleb visade sig oomkullrunklig, och åk
ning å enhjuling af ledamöterna Lars From, Sven Bode, Denckert och 
Jäger. Jeu de rose på velociped och konståkning af två danskar ingick 
äfven i programmet liksom fäktning och täflan i höjdhopp. De uppsatta 
prisen häri togos ena dagen af Henrik Sjöberg och andra dagen af Gillis 
Guldbrandsson, Norrköping. Den utomordentligt lyckade festen hade en
dast en avigsida - den ekonomiska, som ofördelaktigt skilde sig från den 
längre fram i tiden å samma plats afhållna bazaren >Civil och militär>, 
hvilken inbragte en vacker slant. Denna tillställning ligger emellertid 
utom ramen för dessa små anteckningar, som endast afse att ge en om 
ock klen bild af Föreningens första början, den tid, som man mången 
gång saknar, om man också ej vill ha den tillbaka. 

Vår Förening har kanske ej utvecklat sig så, som förr mången tänkte, 
men sådan den nu är, tror jag de kvarstående af stiftarne, bröderna Per, 
Helmer och Hugo Langborg, Sixtus Sjöberg, m. fl. kunna känna sig be
låtna. S. A. F. står vid 25-årsjubileet stor och stark och har en vacker 
öch ärofull bana bakom sig, rik både på framgång och mången gång dyr
köpta erfarenheter. Må de förflutna 25 åren följas af minst lika fram
gångsrika nya 25 år! Då finns det nog stoff för en bättre historieskrif
vare än undertecknad att skrifva nya minnen och frambära nya lyckönsk
ningar. Hvem vet, kanske det kan bli en eller annan af oss gamla för
unnadt att då åter råkas och än en gång höja ett kraftigt: Länge lefve 
Stockholms Amatör Förening! 

Oscar Schörling. 
Stockholm den 15 sept. 1915. 
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NY$,II"tr, Ili jouleri , riltl UlU( 

Oförgätlig ir fOr mig den tid, jag 
fick liIlhöl"l S, A. F. Mina kirtsle 
minnen 'rån min idrottSffiannabana 
iro med densamma förknippade, Med 
glidje minnes jag den slolthet, jag 
kinde, nir jag i biSrjan af 1890-lllcl 
lyckades vinna inträde i den na, en . , 
de mest framstående ., vin lands 
idronsrörenin~ar. Vir tids ofta f6re
kommande \'irrvandt at idrottsmän ror 
föreningar rörefanns el di, uran var 
det ror en hvar idrottsman - åtmln' 
stone kände jag det så - en åra atl 
blifva upptagen såsom kamrat i ttt 

medlemSkap, kundt och välkändl A alla 
banor, inom- som utomlands. 

Förvisso kan man tillitgga S. A. F. 
och dess medlemmar den tlmickrande egenskapen alt harva varh bland 
dem, hvilka först brutit bana för den fr ia idrotten i vån land. 

Såsom särskildt kinnetecknande för FöreningeM verksamhet under 
det lO-tal M, jag ak!iYI tillhörde densamma, skulle jag vilja framhålla den 
Verkliga och sanna idrotts- och kamratanda, som besjiilade dess såväl 
medlemmar som ledande min. Det var idrotten verkligt hängifna män, 
som uppburo Föreningens fiirge r. S. A. F:s femudd iga stjärna hlr därför 
Illtid väckt respekt, hvarhelst de nsamma \)'st å våra idrottsplatser. 

AngAende Föreni ngens nuvarande verksamhet hn jag. då iag ej pi 
en tid tillhört densamma. ej närmare yttra mig. Endasl det vill iag rram
h:illa, Itt det synes mig vara ett lyckligt grepp a.II, shom Föreningen 
gjon. upptaga jämväl skytte och dithörande idrotter på si ll program och 
att uppmuntra Uven de 'Idre idrottsmännen. Tyvirr skänkes ofta ej nog 
uppmu ntrnn 4t just dessa s. k. Old boys. 

Mycket Skulle iag viljl tilligga ; men vill jag, rö r att ej fresta utrym
met, bion rikta en tack till S. A. F. för allt , hvad iag i dess hign upp
lefvat och li rt, icke minst hurusom idrotten såväl hvad angår dess utilfvare 
som målsmän ir ägnad all skapa gentlemän, män i ordets blista bemärkelse. 

Många af de gamla kämparne harva fallit undan. Heder:it deras 
minne! Särskildt dn3jer min hågkomst vid en ar S. A. F:s äldsta mlirkes
män, hädangångne vännen Henrik Sjöberg, en inkarnation ar hvad som 
Inom S. A. F. andgs vara typen för e n god och sa nn Idrottsman. 

J llnkö ping de n 18 september 1915. 

Balle"'e,, 
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The Encore Whisk.y • R e/.·Q/IJ /II e ll dera s 

Man har anmodat mig att med 
n;lgr:1 rader bidraga till den ralitskrift, 
hvumed Stockhol ms Amatör Förening 
kommer att fi ra sin 25·iriga tillvaro. 

Föreningen har en ganska märk· 
lig historia. Under de Hirsta åren 
af sin ti11 varo 'lIr de n en ledande 
idrottsföre ning, bland hl'ars medlem
mar märktes minga li r den tidens 
förnämste idrottsmän, framrör allt bland 
hastighetsåkare pi skridskor och lands
vigskappryttare på cykel. Så kom 
småningom den tide n, di den ene efter 
den andre af dess idrottsl iga fö rmågor 
lämnade den aktiva idrottsutöfni ngen . 
Föreningens verksamhet koncentre
rades mer och mer i de den tiden 
hvarje m~nad 6terkommande . klubb

Ih,.mtn .. !l ko'I!n An! \t' oh!&"d. 

artnarna . , och härunder gick den mer och mer tillbaka i fråga om både 
medlemsantal och ekonom;. Man hade försummat att i tid tänka på den 
fOr en idrOllsförening sA viktiga. rekryteringen med unga krarter, som kunna 
taga vid , när de äldre f'örmågorna bIIrja trälIna. 

Räddningen för Stockholms Amatör Förening kom emeller1 id i rorm ar 
Föreningens anslutning till den frivilliga skyllerllrelse n. De gamla f. d. 
skridsko· och cyke1.Akarna kommo under fund därom, alt de ingalunda 
voro rör gamla att med ,eYäret I hand m6ta upp till täRan i en idrott s ii 
ädel som någon annan, Mnlngen i gevirelS bruk till varn för .ilskadt 
fosterland. 

Visserligen räknade Stockholms Amatör Förening vId den tiden, . då 
seklet var ungt ', ej så minga misterskYll1f inom s ina led, men i ett annat 
afseende ryckte den snart upp bland de rrimsta af Stockholms skytteföre
ningar. Mer kanske i n nligon annan ar hufvudstadens skytteföreningar 
har nämligen Amatörföreningen bidragit III framhäf .... skyllerörelsens egen
skap ar e n fiir.svar.sro,ds~. Detta arbete alt höjll upp vi r skytterörelse till 
något mera och högre än skjutnlngr ns örYande såsom sport tog f!irst for
men af ett speciellt intresse rör Bltmässig Skjutning, hvaruti Stockholms 
Amatör Förenings medlemmar .IAgo 6fven , änd3 till dess Skytterörbundets 
verkstill1aode utskott med år HI07 sa tte fart uti rliltskytteverksl mheten 
inom hela förbundeT. 

Försvarsintressct inom Amatörföreningen inriktades därefter på land
.sto,mslltfiiullllr.s~ma. Innan ännu landstornlsorganisationen i vårt land ut-

o. B. SJÖGREN g ~~:~N::~.~ 80 g SPORTPRISER 
1_.t .... u.. [] Ho"d~t o bankcn. bu.. O[][][][][][][][][] [] [][][] 
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n eslauranl & CaJe de :Boulevard, 
KARLAVAGEN 16 
Allm. 5149 Riks IS 27 

vecklats därhiin, att de officiella landslormsbefilskurserna kunnat t.ga 
sin början, hade Amatörroreningen hålli t ITe sådsna kurser, vid hvilka eU 
SO-'.1 intresserade och energiska elever tillign.! sig så god rlirdighel i 
konsten aU leda en mindre infanteriförband, som del örver hufl'ud torde 
vara möjligt an förl'3.rfvlI. genom undervisning man trupp. Icke nog med 
all den erfnenhet, som vid dessa kurser mll'1irfv:lts, togs i anspri'tk, då. 
den officiella lands!ormsbef:i!sulbildningen sedermera sattes i gAng; bland 
dem af Am:lIö,föreningens medlemmar, som genomgått de a' Föreningen 
anordnade landslormsbel1ilskurserna, uppstod lanken på bi ldandel af den 
sammanslutning. SI()tRltolms Lundstormsb(/41IJDuning, hvilken I sin ordning 
gaf signalen till den nu si omfattande landstormsrörelsen I vArt land, och 
kärntruppen Inom 13ndstormsberälsföreningcn utgjordes under dennas tidi· 
gare verksamhetsår af Amlltörrareningens hmdstormsbeffiJselever. 

Visserligen hade mithJinda, nir tiden var mogen dirrar, den svenska 
!andstormsrllreJsen kommit i ging jiJ\'en utan Amatörföreningensinitiativ, 
men nu I'ar det rllfeningens initiativ, som lödde landstormsrörelsen, oeh 
darför kan hela denna så betydelsefulla fosterilIndska rörsvIlTsrörelse med 
rullt fog ledas tillbaka till Stockholms Amatör Förening. 

Om sälunda Amatörröreningen under det andra skedet af sin tillvaro 
si godt som uteslutande var en skylterdrening, ~.iI återväcktes de t idrottsliga 
lifvet inom densamma i och med upprätt.ndet af en idrottsaJdelning och 
tillsättandet af en id rottschef. Därmed kan Föreningen sigas harva glu 
In i sitt tredje skede. Della ligger så nira vilr tid, all jag ej behUver 
mycket orda dirom. 

Utom den antydda ändringen i Föreningens organisation medverkade 
nog ocksA tillkomsten ar Riksrörbundets idrottsmirke i betydande grad till 
de t idrottsliga intressets återvaknande inom densamma. De g.mla för· 
deltlngarnll frin 9O·talets idrott runno, att de a1!d~les för tidigt dragit sig 
tillbaka och !lit de silsom . old boys, ännu kunde göra sig gällande på idrotts· 
banan, och vid derIIS sid a r)'ckte en allt mera växande skara af unga idrotts· 
utöfvare upp under Föreningens färger. 

Nu har Stockholms Amatör Förening vuxit sig stark. Dess ekonomi, 
som genom det ej rIktigt lyckliga experimentet med en egen klubbvining 
bragts en smula i oordning, stAr åter på säker grund, den har förmånen 
att i spetsen Mr sig harva en rad ar män, som fören~ kraft och energi 
med hängifvenhet tör de fosterländska strif\"anden, som Föreningen giort 
till sim., och den räknaT bland sina medlemmar ett betydande antal dvll 
goda och intresserade skyttar som duktiga idrottsmän. Jag vågar därför 
spi den en ljus oeh lyckoS3m framtid. 

Stockholm den 15 sept. 1915. 

WESTBECKS 
., J .. k ob.t o .. _ 3 ., 
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Axel Wahlstedt. 

RIKS TEL. 80 58 
ALL"' .. 6490 

METROPOL 
Ill' ja~ för nigt:! dagar sedan erfor, 

Illt S. A. r. i ir skulle fira siu kvarts· 
sekel·jubileu m, föreföll det mig ofall
Hgt. J.g måste rikna efter, innan jag 
kunde öfvert)'ga mig om att hela 25 
år verkligen sprungit i vilg sedan jag 
som 14·årig grabb l Mälarroddklubbens 
båthus \'U närvarande, då de första för, 
slagen uppkom mo till bildindet :If en 
sportrörening elter en del nya rikt· 
linjer. Först och frii mst s kulle ama· 
törskap fordras af medlemmarne, och 
dessutom skulle rn reningen arbeta på 
all organisera och reglen öfningar och 
täflinsar sil, .tt de som ägde verkligt 
sportmannaskap och skicklighet skulle 

OIWMALMSTORG 
IHKS !J!) OU o ALLM. 75117 

segra ö(ver dem, som förut ofta med O'~.bo~dl",~n Cunn.' lanlbo,g 

orätt vunno segrar genom gamla primitiva prislagar. Den förening, som 
di bUdades, v.r den nu red.n gammal vordna S. A. F. 

Det epokgöfOlnde arbete för hela Sveriges idroll, som S. A. F. under 
dessa 25 lir nedlagt, ir d kändt och erkändt, att det ir en heder att vara 
medlem af en sidan rörening. 

Di jPg f:it t iran bl!rva ombedd all uppleckna några minnen i Före· 
ningens fåstsk rif"t, vill jag meddela några episoder, dir jag själf varit 
medpart. 

Nign. dagar el"ler Föreningens bildande skulle dess Rlrsta täning gi 
af stapeln med e n gtingtänan HornslUlI·Långpannln. Som jag var mr 
. grön· att delt:Iga i tiiningen, utsågs jag som 'kontrollant på banan., och 
gömd i ell skogsbryn hade jag skarp utkIk på alt tiifHngsreglernl sIringt 
höllos. 

Vid Svenska hjulfihbundets tiifling i Örebro ir 1895 foro P. A. Öst· 
lund, Birger Bruzelius och undt.'flecknad dit som representanter ro r S. 
A. F. Vi g:i.rvo oss sjullon pi, att vi skull e kli Stockholms Allmiinno, 
VeJocipedklubbs representAnter, bvilka voro ej mindre än 8 stycken. 
Äfven voro anmälda eU stort antal cyklister frin bela Sverige. Resultatet 
bier, 1ft vi tre som representerade S. A. F. togo alla de priser som utdelades. 

Något senare samma år hade S. A. F. sin tining vid Finja. Genom 
min seger i Örebro på den kortare distansen hoppades jas att h3fva utsik· 
ter pi 1,500·mtrs·loppet, men di jag kom in, trött och utschasad, som 
andra pristagare på IO,OOO·mtrs loppet, märkte jag all min gode vän Fritior 
Dahl, min virste konkurrent på dcn kortare distansen. sparat sig till det 

Wall a n d e r & C o • . Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 59J6 .;. 4 SMÅLANDSOATAN 4 .;. ALLM. TEL. 55129 
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B E FWES J lIvclcrarcarfär 
KUNGSGATAN 51 

1 1 ,·k"" ", It",j~", · .. I ,,,i,I, " dl ... ", 
Ny~'l f.n. 111I""h'''. ,i~1 ,,,.,1 . 

!>ortare loppet och dessutom utan min vetskap påsatt sin .Imperial Rovero, 
en extra utväxling just passande för della lopp. Detta sporrade mig till 
det yllersta, näs!an till ilska. Under loppet var min enda tanke, att han 
möjligtvis skulle komm~ 'I, sekund framför mig, hvilket gjorde all jag 
verkligen lyckede~ inkomma på en tid af 2 min . .5 ' I. sek., såsom !i5rsla 
man och med skandinaviskt rekord . Min viln Dahl kom i a1l3 rall som god 
andre man. 

Aren löpa, och snart få ens smittingar [3ga vid , men aldrig kommer 
jag att glömma del kvarlsekel jag kiJnnt mig tillhöra S. A. F. 

Stockholm j september 1915. 

Gunnar Langborg. 

Då jag iir 1898 itervände hl! hurvud
staden efter en nära tjugoårig vistelse i 
norrliindska skogs-trakter och kustland, 
där verksamheten på jaktsTigen fåll utgöra 
ersäuni ng rör .det frivilliga skyllet . , ror 
hvilket jag alltifrån mina ynglingaår vari t 
varmt intressenid, men hvilket under här 
förut angifna tidsperiod ägde få föresprå
kare inom våra oordliga laodskap, hade 
jag naturligtvis klart för mig, att jag skulle 
in i de fri villiga skyttarnes led. Men 
huru och i hvilken förening ? Anbuden 
voro många, men fastnade jag till s lut 
for S. A. F., någOT som jag aldrig haft 
anledning all ångra. 

Under de tre: lon år jag hatt äran 
Grossban dl.~n Air" H.mnq.lsI tillhöra denna Förening, har jag h aft den 

angen~ma känslan at att tillhöra en sam
manslutning, som med kraft och energi arbetat mot det mål , som är hvarje 
svensk skytteförenings yttersta, nämligen alt af hvarje sl'ensk man göra e n 
god skytt, och som utrörT delta arbete under former, som låti t godt kamratskap 
och god anda komma till utlryck och åt Föreningen r(irvärfvat aktning och 
sympati inom vida kretsar. Bedrirves dess arbete all t framgent pi samma 
sätt, är S. A. F:s framtid som e n af skyttesakens målmedvetna främjare 
sakerställd. 

Hvad Föreningens verksamhet inom och för den fria id rOllen beträf
far, känner jag mig icke vara rätter man alt med verklig sakkännedom 

A.Bol. P. Thöldle PiUSD10d •• 
s. laftg., .. 

Xun.(I.f"t"" S L"I '''' lIif/orgd 1.J, og I, . 
RI~s 41 66- Allm. 91 3 1. IlJts No .. 266. All .... IOOJ. 

: Alllo ... abllpil ••• och fl llo" IIfpil,... fö' 
• mUiti,.." o:h _tyllor, .öLKln""koS!ym", fö. Jo
: Ilklseglore, pt<>menodpl l .... Q~b pil ,tappo, . 
• fibl •• nllr' <><h hollo,. 
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WK S !I!I(lli o AU.M . 75ij7 

1:O~:1 lill orda. Ett råd tror jag mig dock böra och kunna girl'a dem, som 
n\l l;inka StOCkholms Amalör förenings öden! Slapp in mera idrottsutöfvande 
ungdom i föreningen och vårda sedan denna ungdom \'äl! Kanske ran
dus då ånyo dagar, då S. A. F,s färger liksom i forna tider b:iras af vng
lingar och man, hvilka på täflingshanorn::l visa sig tillhöra de yppersta blond 
den fria idrottens utöfvare i v~rt land. 

För uppnående af della mål, hvilket synes mig väl värdt all t'ftersuäfva , 
tillönskar jag den mig kär bl ifna Föreningen all möjlig framgång. 

Stockholm i september 1915. 

För den, som varit med om aktiv 
idrolL i yngre dagar och Uven på 
sistOne, hvad det nu anbelaogar, och 
rör örrigt älskar sporten och idrotten 
rör dess egen skull, verkar namnet 
15. A. F.' nästan som stridsmusik på 
en gammal nummerhist. Icke precis 
därför att jag numera känner mig som 
en ulliilnt sportsman, utan dä/för att 
-S . A. F. I i all den tid jag tillhört 
sporten, och della icke minst i ung· 
domen, haft en nimbus om kring sig 
att representera det basta i sitt slag, 

Det dröjde ej linge efter s tarten. 
förrän S. A. F. I'ar en af banbrytlllOe 
på gymnastikens, allmänna idrottens 

Alfr. HamnqviM. 

och I'elocipedsportens område, och Dlreklören Emil S. lm oon 
snart blef .5. A. F:s. allbekanta S-
uddiga stjärna ofta den ledande pi sportens firmament. Au -S. A. F. ' 
numera kanske icke är det på delta område, är nog icke sil. myCKet bero
ende på bristande intresse bland ledarne, ty de t finn es säkerligen kl'ar i 
ofdrminskad grad. ulan är snaTare beroende på aTt konkurrense n mellan 
klubbar och Föreningar blifl'it så stark, a1l den, som arbe ta r på och för den 
rena idrOllen sam .5. A. F. >, Hin bli r i bakgrunden, då det gäller olfent
ligheten. Därmed är icke sagdt, ntt detta är en nackdel. Jag anser tvärt· 
om, att därige nom skapas de verkliga idrottsm3nnen, om än icke , sports. 
männen •. 

Biljardsalongen Sture i 
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Mcn 0111 -s. A. F.> slått och kansKt fonfara nde slår högt h\'ad all· 
minna idrOUt;n beträffar, så ligger dock dess mycket slora och bel}'dande 
fos terländska insats inom landstormen och skytterörelsen. 

DA -S. A. F, I rllrst af alla, år 1904, började sina Jandstormskurser 
och därmed salte Hr i det fosterländska arbete, som intill dess s:\ grymt 
försummats i vårt land, men som nu hYlrje svensk vil lsignar, jl, dl lade 
också -S . A. F .• grunden till den 11Icksamhcl, som nu helt si ken skall 
komma Fareningen till del. Att sedermera dena arbete iUverflYllldes lil1 
en tör I nd_milet bildad rörening, sedan .S. A. F.I i 3 ' r plöjt viig, för
ringar icke hedern för -S. A. F .• 

Men törst och sisl har .S. A. F .• rän till allas tacksamhet, för att 
den mMmedvetcl sl ~r som en af hörnpelarne f det stora rörsvarsverk, som 
heter skytterörelse n och hvars åstundan är uttryckt ! orden: .H v_rje 
svensk en slker skytt. . 

AUa kunna vi icke bUrl'a en .Wilhelm Tell., och all icke aHa med
lemmar i -S. A, F .• btifvi t dct, beror sannerligen icke på Föreningen "ch 
dess styrande, ty det intensiva arbetet härrör bar icke saknats. 

HI'ad är nu grunden till -S. A . P:s· stora framgång och hIIga ställ 
ning bland skyllt- och fdrollsföreningar? Oafsedt . S. A. F:s . slalta pro· 
gram, som, räll genomrärdt, I sig själf bär fröet till framgång, lig~e r grun· 
den till rramgingen i de Styrandes ofOrtrutna nit och trägna arbete. Man 
har SlIgt, a1\ .Sveriges historia är dess konungars') och med SDmmll rill 
kan och skall man säg:a, alt . S. A. F:s. hi~torig ir dess styrelsers . 

Utan alt nämna nligra namn bland alla dem, som arbetat i och fOr 
'S. A. F.. under del ffirlupn:l kvartsseklet, gör man säkert ingen oritt 
genom att s lga, lit de. som ledt det tunga och ofla tillamodsprörvande 
arbe tet och personligen offrat sig i den grad, som fallet verkligen hir 
varit med åtskilliga, kanske många af de \'ukliga arbe tsbina Inom -S. A. 
F. I, frim st fönjina det lack. som alla .S. A. F.-arel pi högtidsdagen 
s kob fr3m~lira inför de slyrandes tron. 

Stockholm i september 1915. 

A/ S JULIUS SLÖÖR 

Emil Salm!on. 

II JÄRN .• BOSÄTTNI NGS· 
& R:EDSKAPSAffÄR 

J .l.RN TOR GE T, STOCK HOLM. Rik .. . 5 1(, !>51G. ! 25. Slht",al. 21 J7, :!O tl!. IOGl. 
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Allllwdad aU rum mig om S. A. f " 
dc,;s program och dess sä tt att reali
sera detsamma, brister och eventuella 
iinskemål m. m, rår iag härmed i 
korthet göra följande uttalande. 

S. A. F. kan nu blicka IilIbaka pl 
en i Slorl sedt synnerligen framgångs
rik 25-årig verksamhet. Deua gl i d
iande förMIIande torde i rrlimsta 
rummet vira au tillskrifl'3 den krafliga 
och insiktsfulla ledning. som S. A. F. 
alll ifrin början hart förmAnen 1111 
åtnjuta. De ledande minnen inom 
Föreningen hafva stlidse m ~d stor 
skicklighet och med vaken blick för 
situationens krar lotsat Föreningen 
fram genom allll svårigheter. Ett HoTri H.nol.rten C. C. Bch';~ 

enligt min tanke s ynnerligen godl 
grepp var den för omkring t 5 år sedan vidtagna åtgärden alt på arbets· 
programmet lifven upptaga skytte. Jag tror att S. A. F. i fräga om fram
förandet af principen idrott och skytte hand i hand kan r1iknas till de Mn
brytande. Alt denna princip lir riktig framgår dåra r, all densamma numera 
vunnit stor anslutning Inom hela vArt land. ehuruväl ännu mycket arbete 
återstår för att rli densamma mera allmant genomlärd i praktiken. 

Det är just pi della arbete jag anser all S. A. F. för framtiden bör 
koncentrera sin verksamhet och IIlltSD m:ilmedvetet rorsälla på den redan 
inslagIla vägen. 

StOCkholm i september 1915. 

G. C. B oioie. 

Nllelyktop l A,·B. NUMA, Stora WaUugatan 5 
Rib Tt/. "38 Al/m. Tt!. 6999 
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'Restaurant & Cafe de {Boulevard, KARLAVÄGLN II, 

Allm.5148 RikslG27 

Till Fosterlandet! 
Dikt af OSCAR SCHÖRLlNG. 

Föredragen vid S. A. F:8 årsmöte 1915. 

"Det vaT en gång" - så bÖTjaT hvaTje 

saga -

ell land beläget vid den höga pol, 

hvaTs snö och '?'yla kunde .tTax fÖTjaga 

en hvaT, som tOTdes dit f Tån söderns sol. 

Det landet ägdes af ell kTaftigt släkte, 

som kallas svenskaT ännu uti dag 

och hvilkas aTmaT togo styfva tag 

och hvilkas sväTdshugg många sköldaT 

bTäckte. 

När dessa kämpaT if Tån nOTdanlanden 

till anfall gingo, ingen då stod bi; 

hvaT fiende fick bila uti sanden 

fÖT vikingaTs beTseTkaraseri. 

Vi minnas RagnaT LodbTok och hans 

söner 

och HaTold Hildetand och Sigurd Ring; 

de fÖTde nOTdens äTa vidt omkring -

fÖT deTas skull uppsändes många böneT, 

näT dessa vikingaT på djäTfva drakaT 

till England fOT, ja ända ned till Rom. 

FÖTskTäckt ljöd Topet: Hvarje mänska 

vakar 

och skydde sig bak mUTaT, lås och bom. 

Dock, allt vaT fåfängt, alla mUTaT 

föllo 

fÖT dessa kämpaT if Tån högan nord. 

NäT stTid vaT slutad, gingo de ombord 

och till en annan valplats kosan hö/lo. 

Det VaT ell kTaltigt släkte, våra fäder, 

A.-Bol. P. Thöldte PälslIlode-salonger 
KUIJgsgatall 5. Lager Ilötorget 14, 2 tro 
Riks 4166. Allm. 9734. R,ks Norr 2 66. Allm. 10 03 

ell släkte utaf manlighet och mod, 

med håTdhändt säll och enkla, kaTga 

seder, 

men svenskt och oföTfalskadt krigar-

blod, 

som de i arf ål sina söner gifvil, 

åt tappre StUTar och åt Engelbrekt, 

som städs i våra sinnen åtrå väckt 
atl blifva för vårt land, hvad de ha 

blifvit. 

Så var det förr, nu äT det andra tideT, 

men samma släkte det bor kVOT häT än. 

Och, om vi ej som förr i hårda strider 

mer vinna makt och TYktbarhet - än 

se'n! 

Som förr i krigets idroll, nu i fredens, 

står Sverige alltjämt uti fTämsta led. 

Dess söner tveka aldrig all gå med, 

nej, om en gång det gäller, l ej rädens. 

Ja, skall häT en gång stridens stormar 

rasa 

och fienden stå utanför er dörr, 

skall nog här finnas än en Gustaf Vasa, 

som för er går i spetsen, nu som förr. 

I slik förtröstan hvarje ängslan vike 

fÖT kära fosterlandets väl och ve. 

Den anda, som här rår, kan bOTgen ge, 

all Sveriges söneT skydda Sveriges 

Tike. 

: Autornobilpälsar och fällar, lifpälsar för 
• militärer och skyttar, sälskinnskostyrner för is
: jaktseglare, promenadpä!sar och pälskappor, 
• pälsgarnityr och hnttnr. 
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Rktiebolaget Feitfls 

'-Oen 

Kafeer och K on ditori er 
• ••• ••• •• • 

rROT:~;:;:~;;;E~~····1 
............................................. HORNSGATAN 1 

pupulära5te velocipeoen 
5edan 1897 är 

5verige~ 

Ensamförsäljar~ : 

A I b. ~. Ö h m a n f ?~.?~~.~.?..I.~ .... ?. 
Kontor: 51ussplan 63 B 

Rikstä 8080, 2093, 9971 Rllm. Tel. 94 

~ ____________ L_ag_~_r_: __ K __ U_n_g_S_h_O __ lm __ 5_g_a_t_a_n __ 4 __ ,_n_. __ b_. __________ ~ 



T 

I 
I 

Det stora världskriget 
följer man bäst genom att prenumerera på 

AFTONBLADET 
I STOCKHOLM 

som meddelar 

de snabbaste, pålitligaste och 
fullständigaste krigsnyheterna 

Egna korrespondenter i de stridande länderna. 
Dagliga sakkunnigt skrifna öfversikter och situa
tionsbilder. Talrika bilder och porträtt till krigs
krönikan. 

Aftonbladet - nationalliberalt, försvarsvän
ligt ledande organ - står i främsta ledet som 
modernt redigerad nyhetstidning med ell alltigenom 
värdefullt och omväxlande innehåll, till hvilket talrika 
bidrag lämnas af våra mest framstående pennor på 
olika områden. 

Som förträfflig nyhetstidning för landsorten 
är särskilt Aftonbladets Kvällsupplaga att 
rekommendera. 

Prenumeranterna på Aftonbladets dagliga upp-
lagor få gratis två präktiga veckotidningar: det värde-
fulla Landtmannabladet och den omtyckta 
kolorerade förströelsetidningen Brokiga Blad. @) 

PRENUMERATIONSPRIS på de dagliga upplagorna: 

i STOCKHOLM: 1/2 år 9: 50, 1/~ år 5 kr .• mån. l: 75; 

i LANDSORTEN, Stockholms- eller Kvällsupplagan; 
1/2 år 9: -, 1/4 år 4: 75, mån. l: 75. Nationalupplagan: 

1/2 år 5: 25, 114 år 2: 85, mån. l: 10. I 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENINGS 
ÅRSBOK 1915 
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BEFWES Juvel erareaffär 
KUNGSGATAN 51 

Hckolllmelllkras. (~lIld. ::"'dr~Tr, 

Nysilfver, Bijoutrri. rikt ur ,,:d. 

Använda förkortningar. 

G. V:s OJ. M. 
S A. F:s fmg. 

fms. 

= Gustaf V:s olympiamedalj. 
= Stockholms Amatör Förenings förtjenstemedalj i guld 

Rf. ftg. 
Smg. 
Sms. 

= Riksförbundets förtjänsttecken 
= Stockholms Amatör Förenings seriemedalj 

5mb. ]') 11 » 

A = Årtalsmärke (siffran anger antalet). 
G. = Skyttemärke i guld. 
S. > ~I~e~ 
B. » brons. 
Rig. = Riksförbundets idrottsmärke i guld. 
Ris. > silfver. 
Rib. > brons. 

) silfver. 
» guld. 
» guld. 
) silfver. 
» brons. 

Sm. = Simmagister. 
Sthlms skfd:s fmg. = Stockholms skytteförbunds förtjenstmedalj i guld. 

) • fms = > ) ))) silfver. 
S. A. Ps skmmg. = Stockholms Amatör Förenings skytte-mästerskapsmedalj i guld. 

» mms. =) ) » > ) i silfve~ 
» idrmms. idrotts» silfver. 

Gmbg. = Guldmedalj för berömliga gerningar. 
5mbg. = Silfvermedalj för d:o. 
Rms. = Riksmedalj i silver. 
Rskms. = Riksskyttetäflingsmedalj. 
Skyttefbd. rm. = Skytteförbundens riksmedalj. 

A/S J U II· ~ S SI O·· O·· r I JÄRNTORGET I Sthlmst. 2137,2012,2342 
STOCKHOLM Riks!. 514, 5516, 5590 

- JARN-, BOSÄTTNINGS- & REDSKAPSAFFÄR -
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METROPOL NORRMALMSTORG 
RIKS ~Jll 06 D ALLfv\. 7567 

fÖRENINGENS BESKYDDARE 

H. K. H. KRONPRINSEN 

Hedersledamöter: 

Ba1ck, V. G., generalmajor. 
Sohlman, H., chefredaktör. 

Utländsk korresponderande ledamot: 

Hansen, fritz, kapten, Köpenhamn, invald 1904. 

Innehafvare af föreningens förtjänstmedaljer: 

Ould: 

Drake, C. O. (1904), Langborg, P. (1905), Ruden, E. (1914). 

Victor, C. (1896), 
Boström, E. (1907), 
Sandberg, C. R. E. (1908), 
Svenson, S. (1910), 
forssberg, H. (1913), 

Silfver: 

Hultman, A. (1906), 
Wahlstedt, A. (1907), 
Hamnqvist, A. (1910), 
Dahl, A. (1913), 
Rålamb, S. (1914). 

Wall a n d e r & Co. - Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 5936 o:. 4 SMÄLANDSGATAN 4 -:- ALLM. TEL 5929. 
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The Encore Whisky • Rekommenderas 

Föreningens styrelse 1914: 

ORDfÖRANDE: Rålamb, Stig, friherre, kapten. 
VICE ORDfÖRANDE: Ruden, E., ingeniör. 
SEKRETERARE: Werner, Hj., hofräHsnotarie. 
KASSAfÖRVALTARE: Olsson, Hj., köpman. 
INTENDENT: Hagström, E, inspektör. 
SKJUTCHEf: Svenson, Sven, tjänsteman. 
IDROTTSCHEf: Clemens, W., köpman. 
KLUBBMÄSTARE: Hildebrand, Hugo, generalagent. 
STYRELSELEDAMOT: forssberg, Harald, kontorist. 

Suppleanter: 

STYRELSESUPPLEANTER: Hessler, E., musi!:direktör. 
Mild, A., syssloman. 

VICE SKJUTCHEf: fagrell, folke, bankkassör. 
VICE IDROTTSCHEF: Forssberg, Harald, kontorist. 
VICE KLUBBMÄSTARE: Dahl, Adrian, musikdirektör. 

Revisorer: 

Wallberg, ]., advokat. 
Wahlstedt, Axel, regementsläkare. 

Föreningens skjutkommitte: 

Ordförande: Skjutchefen. Vice ordförande: Vice skjutchefen. 
Sekreterare: Reuterskiöld E., banktjänsteman. Öfriga ledamöter: 
Hessler, E, musikdirektör och Lagergren, j. F., med. stud. 

Spor/byxor, Tröjol; II Tor AO l.e'pt.o 1m . 
Sweaters, alla slag 1. ~ K ~ f1 J.j J 

FullstärIdig Herrekipe· 
ring, Gummiskor, 10 Hornsgatan, Stockholm 
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SportIlJÖSSOF, Sport
strll111por, Skblnfrojor 
Sklnl1viistar" ltägel
och Tennisdräkter. 

BEFWES Juvdcrarcuffär 
KUNGSGATAN 51 

~.'I·k()III!!1(·l1d('r;h. (lllJd, Silfvef, 

~ysiIJvf'r, Bijouteri. rikt urval. 

Föreningens idrottskom mitte: 

Ordförande: IdroHschefen. Vice ordförande: Vice idroHschefen. 
Sekreterare: Berglund, O. A., kontorist. Öfriga ledamöter: Berg
ström, E., kontorist; Svensson, K, kontorist. 

Föreningens ombud i Stockholms skytteförbund: 

Svenson, Sven; fagrell, folke; Hessler, Emil; Lagergren, j. F.; 
friman, O. och Mild, A.; suppleanter: friman, I-I.; Boström E.; 
Ahrenberg, 0, 

Redaktion för årsboken: 

Svenson, Sven; Schörling, O.; forssberg, Harald; Werner, Hj. 

A Bol P Tho"ldte PälslDode_: Automobilpälsar och fällar, Iifpälsar för 
.- • • salonger e militärer och skyttar, sälskinnskostymer för is-

Kungsgatan 5 Lager Hötorget 14, 2 tro e jaktseglare, promenadpälsar och pälskappor, 
Riks 4166, Allm. 9734. Rik. I\orr 266, AIlm. 10 03 : pälsgarnityr och hattar. 
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METROPOL NORHMALMSIO HG 
RIKS 9900 D ALLM . 75157 

föreningsrekord j Stockholms Amatör förening. 

Löpm'ng: 100 m. I I sek.. G. de la Gardle, Drol1ningholm 'I,. 1907. 

Löpning: 200 m. 24,~ R. A. Ljungholm, Östemlalms Idrousplals "I •. 1913. 

LiJpnif1K: 400 m. 53,6 sek., Daniel Erikson, Drottningholm 11)/. 191 I. 

Löpnin/!: 800 m. 2 min. 11,6 sek., Aug. Bylund, Östermalms Idrottsplats 
"'f. 1914. 

Löpning: 1,500 m. 4 min. 23 sek., H Hnmmarstrand, Östermalms Idrotts
plats "I. 1908. 

LOpni"g: 5,000 m. 16 mi n. 53 sek., C. Rilgheimer, Östermalms Idrottsplats 
"/~ ]912. 

Liipning: IO,(XXl m. 35. min. 40 sek., H. Hammarstrand, Ostermalms 
Idrotlsplals '/~ 1908. 

HöjdlJopp : 170 cm., A. Lagcrberg, Drollningholm ~/. [909. 

Längdhopp: 635 cm., Nils Björck, Stadion " I. 19[2. 

Tl'tSlf~"OPP: 12 m. 95 cm., Ax-el Andersson, Ostermalms IdroUsplats 
~/I 1912. 

Höjdhopp IItan amal.s: 128 cm., R. Psilander, ÖSlermalms Idrollsplats 'I. 1911'_ 

Uingdllopp ulQn Qnsats: 2BO cm., D. QUander, Östermalms Idrottsplats 
"/, 1913. 

Spjutka5tning: 77 m. 57 cm., Nils Djurberg. Jdrottsparken Ut, 1910. 

Dtskuskrutninll: ÖZ m. 10 cm., A. F. Forsberg, Stadion '/i 1913. 

KulstJtlling: 20 m. 04 cm., A. F. Forsberg, Stadion 'I, 1913. 

SliiukastllinK: 35 m., 45 cm., A. F. Forsberg, Ostcrmalms Idrottsplats 
" /, 191Z. 

Skridsktffllm;ng: 500 m. 49,G sek., Em. Larsson, Ön ermalms Idrottsplats 
11/. 1915. 

SluidsJtoflkning: 1,500 m. 2 min. 33'1. sek., Em. Larsson, ÖSlermalms 
Idrollsplats . ,. 1915. 

SkridsJt04ltning: 5,000 m. 9 min. 36 sek., Em. Larsson, Östermalms Idrotts· 
pla ts "I. 1915. 

SkddsJtodJtninl: 10,000 m. 20 min. B.n sek., Em. Larsson, Nynas " I. 1913. 

Simning: 100 m. I min. 18,8 sek., T. Kumfelt, Centralbadet " I. 1909. 
Simning : 1,000 m. 18 mi n. 9 sek., H. GereIl , Centralbadet tIll 1911. 

Curling: 36 poäng, G. Schmidt, Albano u /. 1910. 

Wall a n d e r 81 eo. - Möbleringsaffär 
RIKS TEL. 5936 .:. 4 SMÅLANDSOATAN 4 .;. ALLM. TEL 5929 
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D S D o . . lori sorteradt lager af bästa kvaliteer .. o 
o Rikstelcfon 2122 o 

g Allm • 1022 Id ~ g 
~ Slorkyrkobrinken ~~~ ~ 
D D 12 D It' D 
D D 

ODD STOCKHOLM lilit.ta lapan~ka Bantbu,.a,.1 ODD 
Sto,.t ~optlm.nt_ 

D D 
o l parti och minut billigast hos O 
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g LUNDGRENS FISKREDSKAPSFABRIK g 
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D D 
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!!TftfLOR, SKULPTURER, ETSNINOftR . ~t 

~ 
af d e förnämsta konstnärer 

Marmor - Brm - ronlin - TermIta 
LÄMPLIGA SPORTPRISER. 

RAMAR, alla slag. 

Claes Hultbergs Konsthandel 
18 BIRGER JARLSGATAN 18 Filial: 66 HORNSGATAN 66 
Riks Tel. 3957. Allm. 298. milli! Allm. Tel. 18 34. mm .. -. 

VI. 



I.RÖDERNA KESSLER 

Stockholm Va. 

Telefoner: 
Riks 5464 - 285\ 
Allm. 836 - 11003 

Telegramadress: Bröderkessler. 

från en segelsportsman hade vi nöjet nedanstående dag mottaga följande: 
Stockholm 15/8 13. 

BRÖDERNA KESSLER. 

Edert utmärkta fabrikat aflockar mig bilagda intyg: 

Hos alla kamrater inom segelsporten vill jag härmed, fastän oombedd, på 
det lifligaste rekommendera .Bröderna Kesslers. conserver, jag har pröfvat 
många andra conservfabrikat, men funnit, att »Kesslers» stå vida öfver dem. 
Alla af mig pröfvade maträtter af 'Kesslers> tillverkning hafva varit särdeles 
delikata och ytterst smakfullt tillagade. Jag brukar sätta conservburken i en 
panna med kallt vatten samt runt därom lägga väl rengjord potatis. Med an
vändande af PRIMUS-köket har jag sålunda inom loppet af en haU timma 
färdiglagad mat och potatis samt dessutom varmt vatten till den besvärliga 
diskningen. 

Stockholm den 15/8 13. 
EDUARD HALLQUISTH, Arkitekt. 

Haf godheten sänd genast till yachten • Pil III>, K. S. S. S. Klubbhus 
Kastellholmen, nedanstående conserver, Klubbvakten tager emot. Jag seglar 
under förmiddagens lopp. 

2 burk 147 a (Biffstek) 
1 152 g (Del. Wurst) 
2 159 a (fjäsk med rotmos) 
2 160 a (frankfurterwurst) 

162 (fårstek) 
166 (Kalffricas5e) 
169 (KaUstck) 

l burk 
1 
2 
l 
2 
l 
2 

Räkning till kontoret N:o 22 Vesterlånggatan. 

171 a (Kallops) 
172 (Kåldolma) 
173 a (Köttbullar) 
178 a (Lappkojs) 
179 a (Lungmos) 
181 a (Oxstek) 
197 a (Ärter m. fläsk) 

Högaktningsfullt 
EDUARD HALLQUISTH. 

På vår förfrågan huruvida vi fingo offentliggöra ofvanstående uttalande, 
ingick följande svar: 

Stockholm den 21/8 1913. 

BRÖDERNA KESSLER, Stockholm Vi!. 

Beträffande mitt uttalande om Edra ypperliga con serverade köttvaror, vill 
jag på grund af Eder begäran gärna medgifva, att Ni gör hvad bruk Ni be
hagar med detta mitt uttalande. 

Jag unnar så väl mina seglarekamrater litet god mat på ett geschwindt 
och praktiskt sätt. 

Högaktningsfullt 

EDUARD HALLQUISTH. 

L, ______ __ 

GOOD~liAR 
Automobil } . 
Motorcykel rIngar 

Tekniska Gummivaror 

l\llm. Tel. 40 00 Gunnar Langborg Riks Tel. 15600 
Stockholm - Amerikansk Gummiirnport 

M ED LEMS FÖRTEC KN I NG. 

Ständiga medlemmar: 

Ingick i ' Ingick i 
föreningen föreningen 

Abenius, A., kapten, Linneg. 85. 1905 i Eri;:sson, Gid., ingenjör, G., 6 
Ahlsell, R, dir., Valhallav. 83. 1914 A., Sms., Sibylleg. 11. 1890 
Ahnfelt, K., sjukgymnast, S., Val- Ericsson, Gustaf, ingenjör, Lidingö 

paraiso. 1904 -Brevik. 1915 
Andersson, O., kontorschef, fol- von Essen, H. H" friherre, rytt-

kungag. 65. 1891 mästare, G., Strandvägen 49. 
Axelson, L., juvelerare, Granen 6, 

Lidingö. 

1906 

Bengtsson, B. L. E., fabrikör, G., 
Landskrona. 

Berlin, S. M., insp., Jungfrug.45. 
Biddle, J., direktör, flemingg. 4. 
Boivie, G. C. F., hofrältsnot., G. 

V:s 01. M., G., Drottningg. 73 A. 
Buren, B. f. c., kapten, G., Rig., 

5mb., Karlav. 15 A. 

Cederström, S. G., fTih., kapten, 
O., Greftureg. 75. 

Conradsson, A. S., vinhandl., G., 
folkungag. 20 A. 

Cramer, c., bankdir., Valhallav. 53. 

Danielsson, C. D, grosshandl., 
Vasag. 48. 

Drake, C. O., major, O. V:s 01. 
M., S. A. f:s fmg., Rf ftg., O., 
5mb., Vaxholm. 

Drewes, P., fabrikör, O., 5mb., 
Roslagsg. 12. 

1895 

1905 
1907 
1906 

1907 

1900 

1904 

1902 
1906 

1911 

1893 

1901 

Ekander, J. A, målaremäst., G., 
5 Å" Rådmansg. 54. 1915 

Ekman, J. E., iabrikör, SthJms 
skf:s fmg., Sthlms skarpskf:s 
fomg, Rikssk.-täfl. ms., G, 5 
A., 5mb., Karlbergsväg. 20. 1902 

Feychting, E. W., grosshandlare. 
Kammakareg. 21. 

Friman, K. O., direktör, G., Rig., 
Torsg. 40. 

Grunden, O. E., köpman, Upp
landsg. 77. 

Hagström, C. G. f" godsägare, 
Strandvägen 47. 

Hamilton, M. R., grefve, löjtnant, 
G., Rig., 5mb., K. Svea lifg. 

: Hammarstrand, H., banktjänstem., 
Rig., Orefg. 45. 

Hamnqvist, O. A. V., köpman, S. 
A. f:s fms., O., Sms., Norr
tullsg. 35. 

Hessler, J. A. W., lagerchef, 5mb., 
O., Upplandsg. 52. 

! Hultgren, A. T., konditor, G., 
5mb., VästerJångg. 81. 

KyhJberger, O. A., bankir, Brun
kebergstorg 12. 

Langborg, Per W., köpman, S. A. 
f:s fmg., O., Rig., 5mb., Bir-

1905 

1910 

1906 

1907 

1904 

1907 

1902 

1903 

1904 

1906 

gerjarJsg. 5. 1890 
Langborg, Helmer, grosshandl., 

BirgerjarJsg. 8. 1890 

A/S JULIUS SLÖÖR II JÄRN-, BOSÄTTNINGS
& REDSKAPSAFFÄR 

JÄRNTORGET, STOCKHOLM. Riks!. 514,5516,525. Sthlmstel. 2137,2012, 1063. 
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Restaurant Pelikan rekommenderas! 

Langborg, Mugo w., kontorschef, 
5mb., S., Saltsjö-Dufnäs 1890 

Langborg. Gunnar, grosshandL, 
Sms., G., 5 Å., Stocksund 1893 

Levy, G., grosshandl., G:la Kungs-
holmsbrog. 19. 1907 

LundegreH, J. A., byggnadsing., 
G., Sms., Engelbrektsg. 4. 1901 

Löfvander, C. J., direktör, Motell 
Kronprinsen. 1907 

Malmqvist, G., kontorschef, 5mb., 
G., Rig., Fleminggat. 16 B. 1902 

Nilström, 0, grosshandl., Södra 
Bantorget. 1906 

Nyström, C. G., ingenjör, G., 
M umlegårdsg. 6. 1904 

Orten·Böving, J., ingen]or, 9 ' / 2 

Union Cour!, Old Broad Street, 
London. 1908 

Osterman, B., direktör, Birger-
jarlsg. 13. 1915 

Persson, N., bankir, Strandv. 7 C. 1906 

Rålamb, O. S., friherre, kapten, 
G. V:s 01. M., S. A. f:s fms., 
G., 2 Å., Rig., Riddareg. 43. 1903 

Salmson, E., direktör, G. V:s 01. 
M., 5mb., B., Parkg. 12. 1913 

I Santesson, C. L. R., fondafdeln.
chef, S., Rib., Narvavägen 16. 

Schultz, B., stadsmäkl., Odeng. 65. 
SchörIing, O., fabriksförest., B., 

Rig., Myntg. 1. 
Sjöberg, S., fabrikör, G., Tegnerg. 

15. 
Sjöstedt, A., major, Uppsala. 
Stendahl, S., grossh., S., Grefg. 25. 
Stendahl, O., civilingenjör, S., 

Triewaldsgränd 3. 
Stendahl, 1., prokurist, S., Sthlm 2. 
Stolpe, C. E., disponent, Lidingö

Brevik. 
Strandberg, J. f., direktör, G., 

Birgerjarlsg. 2. 
I Svenson, S. A., tjänstem., 5Mbg., 

Sthlms skfd:s fms.. S. A. f:s 
fms., O., 3 Å., Rms., Sms., 
föreningens vice ordjörande och 
skjutchej, S:t Eriksg. 12. 

Victor, c., köpman, S. A. f:s 
fms., B., Östersund. 

Wahlberg, f. R, bankdirektör, 
fredsg. 6. 

Wahlstedt, A. J. G., regements
läkare, G. V:s 001. M., S. A. f:s 
fms., G., 3 A., Sms., Handt
verkareg. 31 B. 

Wendel, N. A., direktör, B., 
friggag. 4. 

Werner, E. O. A., stads mäklare, 
Malmskillnadsg. 11. 

Aktiva, årligt betalande medlemmar: 

Ahlgren, j., banktjänstem., fol- Andersson, E, löjtnant, Norr Mä-
kungag. 14. 1915 larstrand 22-24. 

Ahlsell, f. L., dir., Riddareg. 15. 1915 Andersson, H., handlande, Hötorgs-
Ahrenberg, G. M., ingenjör, G., 1 Å. hallen 67. 

Sms., Regeringsg. 47. 1912 Andren, C. W., byggnadsingenjör, 
Anderson, K., hof juvelerare, Ja- Baldersg. 10. 

kobstorg l. 1893 Andreasson, j. H., banktjänstem., 
Anderson, A., kontorist, Surbrunns- Centralbanken. 

gat. 56. 1914 Andresen, K. V., hr, Greftureg. 24 A. 
Andersson, A., ingenjör, fredriks- Ankarerona, C. R., kamrer, Tjär-

hofsg. 9 A. 1905 hofsgatan 42. 

1906 
1906 

1893 

1890 
1915 
1904 

1906 
1906 

1905 

1905 

1903 

1891 

1903 

1902 

1914 

1906 

1910 

1915 

1915 

191:; 
1915 

1915 

A Bol P Tho"ldte PälslDode-: Automobilpälsar och fällar, Iifpälsar för 
.- . • salonger • militärer och skyttar, sälskinnskostymer för is' 

Kungsgatan 5 Lager Ilötorget 14J 2 fr. + jBktseglare, promenadpälssr och pälskappor, 
Riks 4166. Allm. 9734 Riks Norr266. AtJm. 1003 : pälsgarnityr och hatt.r. 
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I\II\S (1!1()li Il AI.I.M 7Stil 

AlltelI, S. l( II., iJanktjänstel!l3n, 
Artillerig. 2(J. 

Arnoldsson. B.!., notarie, 'lng
lingag. 21. 

Arfwidsson D., tjänsteman, Ris., 
Alem. ' 

Arfwedson, f., jur. stud., Malm
skillnadsg. 39. 

,\sp, K. W., tulltjänstem., Skep
pareg. 48. 

Backlund, L., herr, Drottningg. 
73 C. 

Bagge, W., hofrättsnotarie, B., 
Strandvägen 31. 

Bank, C. ]., skeppsred., Sibylleg. 40. 
Barcklind, C. W., skådespelare, 

Blasieholmstorg 9. 
Becker, C. \V. A. D., direktör, 

B., Kungsholmstorg 6. 
Beer, G., liijtn., S., Ragvaldsg. 21. 
Belfrage, A. L. B., bankir, G., 

5mb., Norr MäJarstrand 24. 
Belfrage, C. A, forstmästare, B., 

Brunkebergstorg 15. 
Bergart, S., afdelningschef, B., 

Drottningholmsvägen 2 A. 
Bergendahl, E. P. E., amanuens, 

Katarinavägen 9 A. 
Bergfelt, j., dir., St. Vattug. 7. 
Berglund, j. G. A., kontorist, Rib., 

Rådmausg. 10. 
Bergman, P. Ii., direktör, S., 

Roslagsg. 31. 
Bergman, f. O., ingenjör, B., S:t 

Eriksg. 28. 
Bergman. C. j., resande, Lilljans

plan 6. 
Bergqvist, E., banktjänsteman, B., 

Norrlandsbanken. 
Bergstrand, C. P., förvaltare, G., 

Sms., Tegnerg. 2 A. 
Bergström, E., kontorist, Norr

landsg. 33. 
Berns, H., attache, 8., Strand

vägen 15. 
13ielke, T., grefve, ryttmästare, 

Narvavägen 20. 

1913 

1913 

1912 

1914 

1912 

1915 

1914 
1914 

1905 

BiidIllark, K. V., 
Riddareg. 78. 

ingenjör, S., 

Bille, C. V., bryggmästare, Göt
gat. 76 A 

Billing, j. O. M., stadsmäklare, 
B., fredsg. 4. 

Biörck, P. j. G., kontorist, B., 
Maj 27, Kungsh. villastad. 

Bjerre, S. A., jur. doktor, Melene
borg. 

Björck, j. E., banktjänsteman, S., 
Rib., Grefg. 41. 

Björckholtz, G. A. f., advokat, 
Lilla VaHug. 30. 

Björklund, G. W., försäkringstj.
man, S., Birgerjarlsg. 5. 

Björklund, K. A., köpman, S:t 
Eriksg. 16. 

Blom, j. S., kontorist, S., Rib., 
1915 Kungsg. 60. 
1915 I Blom, A. A. V., dir., Karlav. 22. 

1908 
Boström, E., kandidat, G. V:s 01. 

M., S. A. f;s frus., Rms., 
Rskms., G., 6 A., Sms., Handt· 

1908 i verkareg. 31 B. 
Boström, A., kamrer, B., Rig., 

Iiandtverkareg. 31 B. 
i Boström, H. V., kontorschef, Skär-

1914 

1913 I gårdsg. 13. 
1906 I Brandel, j. G. G., studer., Ska

raborgsg. 2. 
1907 Bratt, E., ingenjör, B., K. Auto-Kl. 

1909 I Bring, j. L. E., jur. stud., Rib., 
Götg. 28 B. 

1914 

1915 

1914 

1909 

1910 

1901 

1905 

de Bronikowsky, S. G. A., e. o. 
hofrättsnotarie, Kungl. Väg- o. 
Vatten byggnadsst yrelsell. 

Broome, H. L., köpman, B., Gref
magnig. 11. 

Brundin, j. E., disponent, Drott
ningholmsvägen 6. 

Burman, E. H., Hospitalskontrol
lant, Lilljansplan 6. 

Bylund, A., kontorist, B., Ris., 
Vanadisvägen 29. 

Bäckdahl, K. G. A. civilingenjör, 
Drottninggatan 94. 

Bihl, B. O. j., kontorist, G., Bir
gerjarlsg. 29. 1913 

Bäckdahl, J. f. K., grosshandlare, 
Torsgatan 48. 

1907 

1914 

1908 

1903 

1915 

1910 

1913 

1914 

1915 

1915 
1915 

1901 

1914 

1913 

1910 
1914 

1912 

1912 

1914 

1914 

1912 

1912 

1915 

1915 
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Bäckström, U. H., dispon., Post-
box 75. 1914 

Carell, E. A. H., insp., Östra st:n. 1915 
Carell, N. G., förvaltare, Brän-

ninge, Södertelje. 1913 
Carlander A., försäkringstjänste-

man, Florag. 19. 1913 
Carlberg, G. E., löjtnant, G. V:s 

01. M., G., Rig., Vaxholm. 1903 
Carl berg, G. W., löjtnant, G. V:s 

01. M., G. Rig., Vaxholm. 1902 
Carlsson, Hj" kassör, Hagag. 37. 1905 
Carlsson, L. H., jägmästare, Arse-

nalsg. 14. 1914 
Carlsson, K. J., hofrältsnotarie, 

Arsenalsg, 14. 1914 
Carr, G., direktör, Karlaväg. 37. 1914 
Cederpalm, E., trädgårdsdir., B., 

Strandvägen 13. 1914 
Cederschiöld, H. M., kapten, G. 

V:s 01. M., G., 5mb., Karlapl. 4. 1900 
Clemens, W., köpman, G. V:s 01. 

M., B., Rig., Valhallavägen 57. 1909 
Clemens, J., köpman, Valhalla-

vägen 57. 1911 
Collijn. C. G., banktjänsteman, 

B., fredsg. 10. 1913 
Collijn, P., konstnär, Fiskarg. 9. 1913 
Cronholm, V., gymnastikdirek~ör, 

O. V:s 01. M., S., Rig., Os-
termalmsg. 84 A. 1908 

Dahl, B. W., ingenjör, Linneg. 7. 1914 
Dahlen, E. A., direktör, Kung-

stensg. 28. 1914 
Dahlgren, O. S., järnhandlare, S., 

Odeng. 65. 1905 
Dahlgren, G., handlande, Hum-

melmora, Ljusterö. 1914 
Dahllöf, G. A., civilingenjör, S., 

Sköldungag. S. 1914 
Dahlman, S., grosshandlare, B., 

Norra Bantorget 20. 1914 
v. Dardel, F., e. o. hofrättsnotarie, 

Arsenalsg. 1. 1912 
Davidsson, V., civilingenjör, Mäs-

tersamuelsg. 24. 1911 
Djurberg, N. W., kapten, S., Rig., 

Styrmansg. 12. 1908 

WESTBECKS 
>l' J'akobstorg 3 >l' 

Djurson, A. C. G., kontorist, 
Upplandsg. 69. 1914 

Edlind, N. E., korrespondent, Ny-
brog. 3. 1913 

Ehlin, C. O. E., tjänsteman i 
Riksbanken. 19 J 5 

Ehrnfeldt, R. O., löjtnant, S., 
Ris., Braheg. 37. 1913 

Ekelund, K., apotekare, Ris., Smed-
jebacken. 1913 

Ekerot, F., ingenjör, K. Hamn-
plan 3. 1914 

Eklunod, Å. W., civilingenjör, G., 
1 A., Holländareg. 9. 1912 

Eklöf, E. A., disponent, Upp-
landsg.39. 1914 

Ekström, S., k. kammarmusiker, 
S., 5mb., Linneg. 78. 1908 

Ekström, J. A., bokhållare, Ob-
servatorieg. 18. 1914 

Ekström, A. E., civilingenjör, 
Sköldungag. 8. 1915 

af Ekström, S. F., löjtnant, G., 
Rig., Riddareg. 60. 1913 

Elfstrand, O, köpman, GMbg., 
G., Rig., Sms., Idung. 14. 1895 

Elliot, B., handelsresande, S., Ris., 
Regeringsg. 19-21. 1913 

Enander, B. G., banktjänsteman, 
Artillerig. 8. 1909 

Enblom, G" öfverste, föreningens 
ordförande, H umlegårdsg. 7. 1915 

Engstrand, G., kontorschef, Kungs-
holms Kyrkoplan 5. 1914 

Eriksson, E., korrespond., Kung-
stensg. 60. 1911 

Eriksson, F. H., fanjunkare, Skytte
fbd:s rik~m., S. A. F:s mäster
sk. mg., Sms., G. 5 Å, Dragon-
kasern. 1904 

Eriksson, G. S" typograf, Drott-
ningg. 61. 1913 

Evers. G. F., arkitekt, Sms., G., 
1 Å., Birgerjarlsg. 33. 1910 

Fagrell, F., bankkassör, G. V:s 
01. M., Sthlms skfd:s fmg., 
Skyttefbd:s riksrn., Sms., G., 5 
Å., v. skiutc1I1J, Valling. 23. 1908 

RIKS TEL. SO 58 

ALLM. » 6496 
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FlodelI, 1(. 1., postexpedilör, B., 
S:t Lriksg. 92. 

l'lory, C. G., kontorist, Stureg. 56. 
l'Iygare, A., köpm., B., Jungfrug. 38. 
l'orsberg, A. F., kontorschef, Bir-

gerjarlsg. 29. 
Forsberg, S., teknolog, S., Strand

vägen 1. 
forsberg, N. V., kontorist, Ny

bergsg. 5. 
Forssberg, H. f., kontorist, S. A. 

f:s fms., S., Rig., idrottschef 

1914 
1913 
1914 

1911 

1910 

1913 

och styrelseledamot, Linnegat. 85. 1907 
Forssblad, N., ingenjör, G. Riddare

gatan 29. 
Francke, J. R., grosshandl., Norr

landsg. 1. 
francke, H., herr, G., Birgerjarls

gatan 102. 
fredberg, T., korrespond., Väst

mannag. 51. 
fredholm, R. W., banktjänstern., 

B., Norrlandsbanken. 
Fredriksson, G., dir., Nybrog.45. 
Frendin, G. V., kontorschef, S., 

Nybrog. 45. 
Friberg, J. E., tandläkare, S., 

Hamng. 5. 
Friberg, A. R., uppbördskommis

sarie, B., Kommendörsg. 12. 
friedländer, H., grosshandl., S., 

Riddareg. 7. 
fries, E., jur. stud., S. Valhalla

vägen 25. 
Friman, K. H., ingenjör, Skytte

fbd:s riksrn., Smg., G., 6 A., 
Ris., Engelbrektsg. 31 B. 

Friman, C. G., souschef, B., Rig., 
Riddareg. 28. 

friman, O. M., stud., Vasag. 50. 
Färngren, J. A., ciselör, B., Karla

vägen 57. 

Gadd, S. H., kapten, Stureg. 2. 
Geijer, C. J., hofrättsnotarie, 

Sibylleg. 56. 
Gellner, Y. B., banktjänsteman, 

G., 5mb. Linneg. 41. 
Gillgren, J. E., banktjänsteman, 

B., Rig., S:t Eriksg. 94 A. 

Sportbyxolj Tröjor, II 
Sweaters, alla slag 
Fullständig IIerrekipe
n'ng, GllnuJJiskor, 

1915 

1902 

1912 

1915 

1912 
1907 

1908 

1906 

1909 

1914 

1914 

1900 

1910 
1915 

1914 

1906 

1914 

1911 

1907 

Giron, M. E., löjtnant, G., Stu
regatan 22. 

Gisiko, 1., civilin~enjör, B., St yr
mansg. 17. 

Glimstedt, P., konsul, B., Kar
duansmakareg. 6. 

Glosemeyer, A., grosshandlare, 
Strandvägen 63. 

Graf, W., banktjänsteman, B., 
Ode ng. 6. 

Granberg, R., stud., florag. 13. 
Gripenstedt, c., underlöjtnant, G., 

5 Å., 5mb., Strandvägen 63. 
Grönvall, K., direktör, S., Johan

nesg. 28. 
Grönvall, T., dir., Strandväg. 63. 
Grönvall, F. W., assessor, Sture

parken 5. 
Gullander, N. E. S., banktjänste

man, Sthlms Ensk. Bank. 

Habbe, T. B., banktjänsteman, S., 
Vegag. 8. 

Hagfors, A., tjänsteman i Sven
ska Lif, Norrmalmstorg 16. 

Iiagström, E. D .• inspektör, G., 
Wg., intendent, Tjärhofsg. 14. 

Hallberg, S., banktjänsteman, Al· 
bano. 

Hallman, G. V., vaktrnäst., Hamn
gatan 19. 

Hallström, R., ingenjör, S., Slu
regetan 48. 

Hammaren, H. C. E., grosshandl., 
Eriksbergs:;:. 13. 

Hammaren, T., skådespelare, Baner
gatan 33. 

Hansson, 1.., banktjänsteman, S., 
Norrtullsg. 29. 

Hansson, S. A., handlande, Kom
mendörsg. 7. 

Hasselgren, J. S., fabrikör, Björn
gårdsg. 11. 

Hasselguist, G., kontorist, folkun
gagatan 8 f. 

Hedberg, N., direktör, B., Ridda
regatan 7. 

Hedblom, O., kamrer, Brunke
bergstorg 11. 

Hedlund, K. R., v. auditör, Norr 
Mälarstrand 12. 

1907 

1915 

1914 

1912 

1914 
1914 

1912 

1913 
1914 

1915 

1913 

1914 

1912 

1915 

1913 

1906 

1915 

1915 

1915 

1913 

1909 

1911 

1909 

1914 

1914 

1915 

SpOrfIT1ÖSSOr, Sport. 
SlrllNJpOIj Skinntröjor, 
S/dnnvästar, Kägel
och Tennisdräkter. 
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Hedström, N. W., grosshandlare, 
B., St. Nyg. 31. 

Heijkenskjöld, G. O. V., ingenjör, 
G., Karskärs Sulfitfabrik, Bom
hus. 

Hellberg, J. E., bankkamrer, G. 
V:s 01. M., Rf. ftg., B., Rig., 
Linneg. 80. 

Hellberg, A., direktör, Odeng. 63. 
Hellsten, E. H., tjänstern., Sms., 

G., 5 Å., Holländareg. 21 A. 
Hellsten, A. B., handlande, Mäs

tersamuelsg. 11. 

Hessler, G. E., musikdirektör, G. 
V:s 01. M., S. A. f:s mms., 
Sms., G., 6 Å., Grefg. 38. 

Hjorth, C. H. R., kapten, G. V:s 
01. M., G., Rig., Stadion. 

Hoffman, M. E., fabrikör, Väst
mannag. 88. 
Hoffsten, C. D., dir., Ode ng. 36. 

Hoffsten, J., grosshandlare, Rege-
ringsg. 42. 

Hoim, N. c., b<;>khandelsmedhj., 
Nord. Bokhandeln. 

HOlmberg, H., dir., Stureplan 13. 
Holmberg, G., grosshandlare, Ör

vang 9, Djursholm. 
Holmström, A., handlande, Norr-

tllllsg. 29. 
Hultberg, c., fabrikör, Braheg.9. 

Hultgren, P., kassör, Hornsg. 70. 
Huitman, A., skådespelare, S. A. 

f:s fms., B., S:t Paulsg. 25. 
Hultman, A., direktör, Luth & 

Rosen, Rosenlundsg. 
Humble, C. K., apotekare, Lunt

makareg. 93. 
Husberg, K., handelsresande, S., 

Vanadisvägen 23. 
Hyden, S., disponent, S:t Eriks 

bryggeri. 

Häggiund, O. F., verkmästare, B., 
Malmskillnadsg. 48 C. 

Högfelt, T., löjtnant, 5mb., G., 3 
Å., Norr Mälarstrand 12. 

Höglund, J., barberaremästare, B., 
Vasag. 22. 

Höglund, G. K. E., byggnadsin
genjör, B., Hornsg. 29 A. 

Högstedt, H. Ph. E., läroverkslä-
1902 rare, S., Holländareg. 21 A. 

1906 

1904 
1914 

1909 

1912 

Hörlin, H., studerande, B., Rib., 
Karla vägen 55. 

Jacobsson, G. L, ingenj., Tyrg. 5. 
Jacobsson, L., kontorschef, G., 

Sidenhuse!. 
Jacobsson, G. O. N., handelsre

sande, Agneg. 14. 
Jacobson, C. A., studerande, B., 

Ynglingag. 15. 
Ja:ger, H., ingenjör, G., Hofsla

gareg. 3. 
1905 Jahnsson, K. A., disp., Bergsg.29. 

Jansson, G. E., lagerbokhållare, 

1909 Florag. 12. 
Jern J:or, C. N. F., grosshandl., 

1909 Valling. 35. 
1909 Johansson, J. H., ingenjör, B., 

Döbelnsg. 18. 
1914 Johansson, G. H., kontorist, S:t 

Eriksg. 55. 
1915 1 Johansson, M., postexpeditör, S., 
1912 Västmannag. 69. 

Johansson, D. E., bokhåll., Sand-
1913 bergs, Brunkebergstorg 2. 

i Johanson, G. O., prokurist, B., 
1915 Sm b., Tunnelg. 20 B. 
1909 Johansson, C. A., ingenjör, B., 

1915 

1891 

1912 

1915 

florag. 22. 
Johansson, J., kamrer, B., Artil

lerig. 23. 
Johansson, C. E. R., kontorist, 

B., St. Badstug. 66 B. 
Johnson, E. W., köpman, Horns

gatan 29 A. 
Johnson, O. W., kontorist, 8., Gref

gatan 16. 
1907 Johnson, K. H., fabrikör, Haga-

gatan 20. 
1907 Jonson, T. W., jägmästare, G., 

1914 
Dalag. 54. 

Jonsson, J., köpman, B., Linne
gatan 55. 

1900 Jonsson, R., handelsbokh., G., 5 
Å., Klarabergsg. 31. 

1914 Jonsson, K. M., köpm., Agneg. 25. 

1914 
Julin, R., bankdirektör, Hjort

hagsvägen 11. 

1914 

1910 

1909 

1909 

1914 

1914 

1903 
1906 

1912 

1914 

1909 

1912 

1913 

1914 

1910 

1914 

1914 

1915 

1913 

1914 

1915 

1909 

1894 

1913 
1915 

1914 
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1 ,'d,,(1 !ll IlWlltlt'r;h. (iuld, SilfvlT, 

'\y:-;ilfvl'r, Hijollll'ri, rikt l1rval~ 

Junker, S. G., e. o. hofrättsnot., 
S:t Eriksg. 28. 

KarIbom, R., plåtsl.-mästare, Bryg
garegatan 30. 

Karlsson, A. J., kontorist, B., Rör
strandsgatan 2. 

Kassman, G., direktör, S., Artille
rigatan 16. 

Kastengren, J. E' f ingenjör, Bir
gerjarlsg. 6. 

Killander, E. V., löjtnant, G., 5 
Å., Rig., Strandvägen 5 A. 

Kjellberg, V., direktör, B., Birger
jarlsg. 88. 

Kjellin, B. G., försäkringstjänste
man, Agneg. 25. 

Klum, G., inspektor, B., Upp
landsg. 54 f. 

Kock, S., ingenJor, G., Rib., 
Handtverkareg. S. 

Kolm, C. R., ingenjör, G., Ros
lagsg. 9. 

Kostman, 1., tjänstem. vid statens 
järnvägar, St. Badstug. 5S. 

Kra:pelin, O. E., grosshandlare, 
Holländareg. 12. 

Krogl), A. H., grossh., 5mb., G., 
1 A., S;t Eriksplan 10. 

Krogh, A. N. A., studerande, B., 
S;t Eriksplan 1.0. 

Krook, K., kapten, G., Vitlag. 6. 
Krook, E., kontorschef, B., Rid

dareg. 19. 
Kruse, E., bryggrn., Garfvareg. 12. 
von Krusenstjerna,o A., amanuens, 

Sms., G., 5 A., Rörstrands
gatan 30 A. 

Kumfeldt, T., ingenj., Hornsg. 89. 
Köhler, A. B., afdelningschef, B., 

försäkr.-a.-b. Fylgia. 
Könsberg, N. S., ingenjör, Råd

mansg. 22. 

Lager, E. W., revisor i K. Väg
o. V.-styr.) G., 5mb., Kaptensg. 
12. 

Lagerberg, A., major, S., Rig., 
Kaptensg. 6. 

Lagergren, J. F., med. stud., Sms., 
G.) 4 Å., Odeng. 37. 

1912 

1915 

1915 

1914 

1915 

1907 

1914 

1914 

1914 

1915 

1911 

1914 

Lagergren, V., direktör, Odeng. 37. 
Lagerlöf, j. L., målaremästare, 

Sms., G., 5 Å., Regeringsg. 75 A. 

LandeJius, H. f. J. O., e. o. hof
rättsnotarie, Linneg. 42. 

Landgren, A., fil. kand., Rib., 
Valling. 35. 

Langborg, S. V., studerande, Råd
mansg. 16. 

Lange, G., kontorist, Drottning
holmsvägen 5 B. 

Larson, E. A., instrumentmakare, 
Ris., Karlbergsvägen 20. 

Larsson, E. 1., civilingenjör, Väst
mannag. 59. 

Larsson, J. V, A., fabrikör, Läst
makareg. 17. 

Leidesdorff, C. E" grosshandlare, 
G, Storkyrkobrinken 6. 

Lejdström, P. O. 1., jur. stud., G., 
3 A., Grefmagnig. 6. 

Lejdström, G. O., studerande, S., 
Grefmagnig. 6. 

Levan, U., kontorist, Arsenalsg. 14, 

Leveau, E., kandidat, 5mb., G., 
1892 I Braheg. 25. 

Lewinson, D., jur. kand., fiskarg. 9 
1900 Liden, J., ingenjör, S:t Eriksg. 32 A. 

1912 
1901 

1909 
1909 

1909 
1908 

1914 

1912 

I Lidman, R., banktjänstern., A.-B. 
Stockholms Handelsbank. 

Liljeberg, C. M., köpman, CentraI
platsen, Lidingö. 

Liljeström, B. A., grosshandlare, 
B., frejg. 38. 

Liljewa1ch, M., dir., Hamng. 3 A. 

Liljenberg, L., dekoratör, Norr
landsg. 21. 

Lindahl, S" civiling., Nybrog.4}. 
Lindberg, E., tandläkare, G., 1 A., 

Drottningg. 71 A. 
, Lindberg, N. O., tjänsteman, Lång

bro, Elfsjö. 
Lindholm, K., kontorist, S., Hol

ländareg. 13. 
Lindholm, S., med. stud., G. 

1912 ' N orrtuJlsg. 5. 

1895 

1910 

Lindman, R. A., löjtnant, S., Mäst~r
samuelsg. 10. 

Lindskog, K. E., stationsskrifvare, 
Upplandsg. 25. 

1913 

1907 

1913 

1914 

1912 

1914 

1912 

1911 

1914 

1909 

1910 

1913 
1915 

1904 
1913 
1914 

1910 

1914 

1914 
1914 

1914 
1914 

1905 

1915 

1915 

1913 

1908 

1915 

o. B. Sjögren, Juvelerare Drottningg. 80 
Hörnet af Kungsgatan, 
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Battepiep 
Lindståhl, H., bokhandlare, Karl

bergsvägen 24. 
Lion, C., grossh., B., Riddareg.7. 
Lju!1gholm, B. A., amanuens, Ris., 

Ostermalmsg. 22. 
Ljungvall, A. G., ingenjör, S., 

Döbelnsg. 35. 
Lorich, R. A., tekn. stud., B., Ny
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Schånberg, L. B., advokatfiskal, 

Jönköping. 
Sjölander, C. J., v. häradshöfding, 

Luntmakareg. 59. 
Skarstedt, J. H., dir., Drottningg. 

94. 
Stene, N. A., tandläkare, Rege

ringsg. 54. 
Ström, J. L., blomsterhandlare, 

Grefmagnig. 17 B. 

Torell, J., handelsföreståndare, Rib., 
Regeringsg. 19-21. 

1903 

1914 

1903 

191"' 

1902 

1915 

1909 

1912 

1905 

1913 

1909 

Ohlsson, E., direktör, S:t Eriks· 
gatan 10. 1915 

Valentin, N., stud., Skeppareg. 22. 1914 

Osterman, U. J., fastighetsmäk
lare, Lilla Vattug. 30. 

Ottosson, E., skådespelare, Gref
gatan 57. 

1913 

1910 

Wennberg, H., konsul, Vasag. 42. 
Weslien, S. K. G., direktör, Norr

landsg. 13. 

Palmgren, A., tandl., Kungsg. 3. 1909 

Westin, H., förste ~aktl1arie, Hög
bergsg. 11. 

Wibel, A., gros.h, Strandv. 23. 
Wiksell, f. G. J., grosshandlare, 

Döbelnsg. 11. Reidner, S., grossh., Stureg. 6. 
Richter, O., guldsmed, Nybrog. 16. 
Rosenblad, C. L. M, general-

major, Kommendörsg. 29. 
Rosengren, A., ing., Odeng. 17. 
Rosenswärd, A., kapten, G., Karls

borg. 
Rosin, A. G., disponent, Klara

bergsg. 4 O. 
Rundgren, H., juvelerare, Horns· 

gatan 20. 

1902 
1905 

1907 
1901 

Wistedt, A. G., handlande, B., Ar
senalsg. 11. 

Zotterman, A" dir., Sibylleg. 6. 

1904 I Åström, E., juvelerare, Mästersa
muelsg. 3 I. 

1903 

1906 
Östlund, E. C., fabrikör, Torkel 

Knutssonsg. 22. 

1911 

1909 

1906 
1894 

1906 

1905 

1905 

1910 

1905 

O. B. SjÖGREN D DROTTNINGG. 80 D SPORTPRISER 
~ Hörne! ar Kungsg. ~ 
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PENT7I-
MRRIN-MOTORN 
rör startning med bensin och fortsatt drift med 

fotogen. 
Bästa motor rör fiskebåtar och lustbåtar. 

Ögonblicklig startning, ringa vikt, litet platsbehof, 
billig i drift, lättskött, precisionsarbete. 

A.-B. Ingeniörsfirma Fritz Egnell 
Rikst. 42, 423/ STOCKHOLM l Tel.-adr.: Motor 

•••••••••••• c •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

L _____________________________ __ 

-MÖBLER 
- MASKINER 
- UTENSILIER 

Stockholm flo t 'd b 
~~~~gr~ UI a ergs 
~~~~ks~~Wg Utställning 

L ________________________________ ~ 

Automobil I . 
M t k II nng-ar o orcy e ' 

Tekniska G \I IIIlIIivllror 

/\.11111. Tel. 40 (J') Gunnar Langborg I\iks Tel. l 'j() UO 
Stockholm - Amerikansk Gummiimport 

Berättelse 
öfver Stockholms Amatör förenings verk

samhet under år 1914. 
Styrelsen får härmed afIämna en kort redogörelse för 

Stockholms Amatör Förenings 24:de verksamhetsår. 

föreningens medlemsantal, 

som vid 1913 års slut var 527, har under året ökats med 
15 och utgjorde den 31 december 1914 542. Under året 
har nämligen i föreningen intagits 130 nya medlemmar, 
medan 115 afgått, i två fall på grund af dödsfall och i 113 
fall på grund af stadgarnes § 9 mom. I. 

Af föreningens 359 aktiva medlemmar hade vid sist
nämnda tidpunkt 16 ännu ej uppnått värnpliktsåldern, 308 
voro inskrifna såsom värnpliktiga eller militärer i tjänst samt 
35 öfver värnpliktsåldern eller från värnplikt befriade. 

På de olika skjutklasserna fördelade sig de aktiva 
medlemmarne så, att 43 tillhörde rekrytklassen, 97 första, 
48 andra och 171 tredje skjutklassen. Af dessa 359 skyttar 
hafva i årets skjutöfningar deltagit 229, och af dem hafva 
220 uppfyllt villkoren för erhållande af anslag från staten 
och kommunen. 

Styrelsen och dess verksamhet. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
kaptenen, friherre Stig Rålamb, ordförande, ingenjören E. Ruden, 
vice ordförande, hofrättsnotarien Hj. Werner, sekreterare, 

A B l P Th"ldt PälsUlode-· Automobilpälsar och fällar, lifpälsar för 
.- O. , O e salonger : militärer och skyttar, sälskinnskostymer för is-

Kungsgatan S Lager IlöLorget 14, 2 tro e jaktseglare, promenadpälsar o~h pälskappor, 
Riks 4166. Allm. 9i 34. Riks Norr 2ö6. Alim. 10 03 : pälsgarnityr och hattar. 
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J~(·k()1I1"H·l1df'I;IS. (l1!1d, ~ll1lv{'" 

Nysilfver, Bljout<.'ri, rikt urval. 

köpmannen Hj. Olsson, kassaförvaltare, kassören E. Hag
ström, intendent, tjänstemannen Sven Svenson, skjutchef, 
köpmannen W. Clemens, idrottschef, generalagenten H. Hil
debrand, klubbmästaren, och kontoristen Harald Forssberg, 
styrelseledamot utan särskild funktion. 

Suppleanter: musikdirektören E. Hessler, sysslomannen 
A. Mild, bankkassören F. Fagrell, v. skjutchef, kontoristen 
Harald Forssberg, v. idrottschef och musikdirektören Adrian 
Dahl, v. klubbmästare. 

Föreningens revisorer hafva varit advokaten j. Wall
berg och regementsläkaren A. Wahlstedt. 

Föreningens representanter i Stockholms skytteförbund 
hafva varit herrar S. Svenson, F. Fagrell, E. Hessler, J. F. 
Lagergren, O. Friman och A. Mild med herrar H. Friman, 
E. Boström och G. Ahrenberg som suppleanter. 

Medlemmar i de olika kommitt6erna hafva under året 
varit: 

I skjutkommitten: 
herrar E. Reuterskiöld, E. Hessler och J. F. Lagergren ; 

I idrottskommittin: 
herrar G. A. Berglund, E. Bergström och K. Svenson. 
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. 
Till föreningens stora saknad har dess ordförande, kap

tenen friherre Stig Rålamb, som redan vid årssammanträdet 
ville undanbedja sig förnyadt ordförandeuppdrag på grund 
af väntad förflyttning till annan ort, under december månad 
afgått efter honom meddeladt förordn~lIlde att vara militär
attach6 i Paris. Det intresse och de tjänster han visat vår 
förening äro allt för stora för att snart kunna glömmas. 

Föreningens Medlemsblad har äfven under 1914 utkom
mit och - trots herr Sven Svenson bestämda afsägelse i april 
månad -- allt fortfarande utgifvits af denne, då styrelsen 
icke kunnat anskaffa annan utgifvare med sådan ersättning, 
som styrelsen ansåg sig kunna betala. Herr Svenson har 
äfven ensam omhänderhaft all annonsanskaffning och afgif
ternas indrifning. 

Då Medlemsbladet tydligtvis har en betydelsefull mis~ion 
inom Föreningen och bevisligen haft att glädja sig åt ett sti
gande intresse bland föreningsmedlemmarne, har styrelsen 

Wallander Bt CO. - Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 5936 -:- 4 SMÄLANDSGATAN 4 o:. ALLM. TEL. 5929 
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beslutat föreslå årsmötet dess fortsatta utgifvande, om än 
styrelsen på grund af sparsamhetsskäl trott sig böra föreslå, 
att numrens antal inskränkes till 6 under året, att utkomma 
å tider, som äro för främjande af Föreningens verksamhet 
och intressen lämpligast. 

Föreningens årsbok utkom under oktober månad och 
rönte med sitt ganska omväxlande innehåll berättigadt er
kännande. Särskildt uppmärksammad blef regementsläkaren, 
doktor Axel Wahlstedts väl skrifna artikel om "Sjukvårds
tjänsten vid en landstormsbataljon", hvilken äfven i särtryck 
blifvit sprid i åtskilliga hundratal bland i Stockholms land
stormsbefälsförenings öfningar deltagande landstormsbefäl. 

Föreningens arshögtidsdag firades den 28 februari å 
Piperska Muren, hvarvid de under närmast föregående år 
förvärfvade pris och utmärkelsetecken utdelades och där
efter ett som vanligt angenämt och kamratligt samkväm 
följde. 

Endast en klubbafton har under året afhållits, å Fenix
palatset den 18 oktober, med utdelning af pris, som eröf
rats vid samma dag hållen statsprisskjutning. 

Den 24 maj gick föreningens vårutfärd af stapeln, äfven 
denna gång ställd till Nyvarp å Värmdön. Vädret var mise
rabelt, men det oaktadt hade "Saga" en både talrik och 
munter passagerareskara ombord. Täflingarne vid Nyvarp 
utgjordes af enskild fältskjutning å gevär och revolver samt 
idrottstäflingar m. m. U nåer hemfärden förrättades pris
utdelning. 

Gåfvor och pris. 

S. A. F. har äfven under år 1914 rönt uppmuntran 
medelst gåfvor t1l1 täflingspris. Sin vackra vana trogen har 
grosshandlaren Sten Stendahl tillhandahållit ett mausergevär 
som juniorpris i skarpskjutning å 200 m. Hof juvelerare 
K. Anderson och Engelska Magasinet lämnade äfven i år 
sina numera sedvanliga, vackra pris till täflingarne vid vår
utfärden, och till detta tillfälle bidrogo ock "Intresserad 
~edlem" samt föreningens fältskyttegrupp med präktiga 
sllfverpokaler. Det värdefullaste priset under året har dock 
skänkts af fabrikören P. Drewes, som till minne af sin 50-
årsdag förärade Föreningen en storstilad silfverpokal i etui, 

Swet1te.l~s) alla slag. 
Sportb,J'xor, Tröjor, II 
Flllfstiindig IIerrekipe
.l-ing, GUlllllliskor, 

.l or KerIIOIm~ strumpor, Skinnlröjor, 
T AO t. . t. f II Sportmössor, Sport-

10 Hornsgatan, Stockholm ~;in;;~S;:/:'r~~fe~:-
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med räll för sty relsen att bestämma ärver dess användande. 
På förslag af skjul kom mitten har styrelsen beslutar, au denna 
pokal skall, i enlighet med vissa närmare beslämmelsf: r , 
utdelas som pris i samband med SI3tsprislilningens mäster
skapsskjuwing och kunna rörvärrvas af den, som eröfnH dcn
sa mma Ire gånger. 

Ang. ö fn ingar och täflingar 
få vi häm'isa till resp. kommitteers särskilda beräuelser. 

Föreningens ekonomI. 

Fören ingens ekonomiska ställ ning ha r, glädiande nog. 
under årel något fÖrbäHrats. Gen om beslut den 6 iu ni 19 14 
har Kungl . Maj: ! på vår ansökan dä rom medgifvit, :ut de 
under rubri ken Civil. och Militä rs lombolamedelsfond, den 
s. k. gevö rsfonden, bokförda medel, kr. 2.865: 70, må anvä n
das Ii!! anordnande af fä hm ässiga s kjutöfningar. Härigenom 
har föreningens rökenska psföring vunnit lättnad, på sam ma 
gäng intet inträffa!, som kan eller får rubba Föreni ngens 
akt ivt visade intresse för de r:iltmässiga skjutöfningarne, för 
hvilkas bekostande Föreningen ändå måste sörja. Det stora 
anta let nya medlemmar un der året har ock haft en välgör
ande inverkan på Föreningens ekonomi. O ch styrelsen tillå
ler s ig all som afslutning på s in berällelse uuala en förhopp
ning om, all ärven under nu ingå ngna verksamhetsår ta lri ka 
nya medlem mar skola få mottagas i våra led. där vi nu ha 
anledning bereda oss till att fira minnet af Föreningens 25-å riga 
tillvaro. 

Stockholm i januari 1915. 

Julius 
- JÄRN-, 

E. u. 

Sven Svenson 

/ 

/ /ja/mar J'Vern er 

r S TOCKHOLM RikiI. 5 14, ss 18. ~w S lo" O·· J J ÄRN TORGET 1 Sthl""" l!t ~7, 2U Il, DU 
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Skjutkommittens berättelse för år 1914. 

Stockho lms Ama tör Förenings skj utkommiue få r härmed 
afgi fva berättelse får år 1914. 

Skjutkomm iuen har haft fönande sammansättning: 
Tjä ns tem an Sven Svenson, skj Ulchef, 
Bankkassören F. Fagrell, v. skjutchef, 
Mu sikdire ktöre n E. Hessler, 
Med. s tud. j. F. Lagergrcn och 
Bank tjänslcman E. Reulersk iöld, som tjäns tgjort som 

kommiuens sekreterare. 

Öfningarna under året. 

Skarpskjullli ngsöfningarna, som logo sin börjall söndagen 
den 19 apri l, hafva pågått liII november månads utgång under 
söndagarna sa mt under måna derna juni- juli äf\'en under 
onsdagseflermiddagarne utom några daga r under augusti må
nad, då kommillen ej kunde erhålla handräck ni ngsma nska p 
i och fö r markering. Öfningarna hafva som förut med nit 
och omsorg ledls af sergeanten B. Jonsson under skjutche· 
fens öfverinseende. 

All äfven del gångna året s kulle blifva eu lifligt år för 
de frivilliga skytteföreningarna, hade man alla fOrulsältningar 
all tro, med den jämna och lugna ul\tcckling som den fri
villiga skynever ksam helen tagit i vå rt land, men en sådan 
s tora rtad anslut ning, som har ägt rum , hade nog ingen tänkt 
s ig. De speciella orsakerna härtill uro allt för väl kända för 
att här behöfva närmare beröras. StOckholms Amatör Före
ning har äfven haft en betydlig känning af denn a . invasion . 
i de frivill iga sky nelederna . Denna gång var l1ngdomen i 
minori tet och hade efterträdts af män i mera mogen ålder, 

o. B. SjÖGREN g ~:'~~:'N:~~.~ 80 g SPORTPRISER 
:10.11.'.".". o Hlndoll blntetll hu.. DDDDDDDDDDDDOD 
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landstormsmännen. Det var en glädje att se alla dessa 
skyttar, med mer eller mindre godt resultat, öfva sig i mauser
gevärets skötande, men alla lika besjälade af samma intresse 
och allvar. Det var lifligt ute vid Kaknäs under sistlidne 
höst, i ett knallade skotten, och mången fick nog återvända 
till staden utan att hafva hunnit med att lossa önskadt antal 
skott. Resultaten äro också i stil därmed, som synes af 
nedanstående siffror. Antalet medlemmar, som deltagit i 
skjutöfningarna, hafva varit 229 st. (162*), af hvilka 220 
(151) uppfyllde fordringarna för erhållande af statsunderstöd. 
Antalet lossade protokollförda skarpa skott utgjorde 48,758 
st. (32,150), hvaraf 5,250 st. (2,000) lossats under fältskjut
ning 52 (49) medlemmar. 

Att skjutskickligheten äfven bibehållits och förbättrats af 
Föreningens äldre medlemmar får man en god föreställning 
om, då man tager i betraktande de statens utmärkelsetecken, 
som förvärfvats, nämligen: 

24 st. årtalsdiplom, 7 st. skyttemärken i guld, 8 st. skytte
märken i silfver, 34 st. skyttemärken i brons, 2 st. riksme
daljer, 2 st. diplom för riksmedalj. Stockholms skytteför
bunds mästerskapsmedalj för fältskjutning har under året 
eröfrats af: I silfver: herr Harry Friman ; i brons; herrar F. 
Fagrell, E. Hessler och j. F. Lagergren. 

Stockholms skytteförbund hade under augusti månad 
anmodat skytteföreningarna att upplåta sina banor i och för 
att sätta de landstormsmän äfvensom de yngre personer 
under värnpliktsåldern, som voro villiga därtill, i tillfälle att 
få en extra öfning i skjutning med mausergevär, hvarvid all 
ammunition skulle tillhandahållas af förbundet. S. A. F. hör
sammade genast denna uppmaning. 100-tals män af olika 
åldrar infunno sig vid Kaknäs och lossade tillsammans cirka 
2,750 skarpa skott, hvarvid de bisprungos af några intres
serade medlemmar, då många ej ens kunde handtera ett 
mausergevär. Intresset bland alla dessa skyttar var synbar
ligen mycket stort, och man kan säkerligen .med rätta draga 
den slutsatsen, att sådana för skyttarna afgiftsfria öfningar 
skulle vara till ovärderlig nytta för det frivilliga skytteväsen
dets raska utveckling. 

*) Siffrorna inom parantes angifva motsvarande siffror för år 1913. 

Wallander & CO. - Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 5936 -:- 4 SMÅLANDSGATAN 4 .:. ALLM. TEL. 5929 

- 120 -

BEFWES Ju v ('lem ren fiil r 
KUNGSGATAN 51 

Täflingar. 

h'd,ptll!llCJldCI !I.... (;ltld, ~ilfv{,l. 

Ny ... ll!'vtT, Hijoutni, rikt lln'ul. 

Äfven under detta år har kommitten anordnat i sam
band med de af Stockholms skytteförbund arrangerade 
fältskjutningarna enskild täflan mellan Föreningens medlem
mar. Härvid har styrelsen också som under de senaste 
åren ställ t ett hederspris till förfogande att tilldelas bästa 
amatör i hvarje täfling, en anordning, som från skyttarnas 
sida omfattats med lifligt intresse. Sju fältskjutningar hafva 
afhållits under året, och af dessa har föreningen endast 
anordnat en. 

Sin kända skjutskicklighet mot såväl fältmässiga mål 
som mot skoltafla hafva amatörerna fullt häfdat äfven detta 
år. Därom vittna protokollen från större gemensamma täf
lingar, vid hvilka merendels flera amatörer alltid ligga i 
teten. Bland Stockholms skytteförbunds alla i fältskjutning 
deltagande föreningar intager S. A. F. platssiffran 6. Tär
lingen om Kaknäs-pokalen - på initiativ af vår Förening 
beslutad af samtliga vid Kaknäs skjutande föreningar - vanns 
med glans af S. A. F. med 454 p., närmast följd af Stock
holms Centralskytteförening med 440 p. 

I den Baltiska Riksskyttetäflingen, som afhölls i Malmö 
25-28 juni, var anslutningen från S. A F. mycket stor, i 
det att icke mindre än 21 skyttar från Föreningen deltogo i 
densamma. Glädjande nog lyckades de i genomsnitt mycket 
bra och hemförde som pris tillsammans 198 kr. förutom ett 
mausergevär och en silfvermedalj. 

Föreningens sedvanliga vårutfärd ägde rum den 24 maj 
under ett ej det bästa väder, men humöret hölls likväl uppe 
och förnöjsamheten var stor. Damerna hade äfven sin egen 
lilla täfling, och fröken Elsa Båge blef första pristagarinna 
med 51 p. 

I täflingen om den s. k. Göteborgspokalen, första 
söndagen i augusti, deltog Föreningen, och dess femmanna
grupp, bestående af herrar G. Ahrenberg, H. Friman, E. 
Hellsten, j. F. Lagergren och A. Wahlstedt, uppnådde 455 p., 
det hittills bästa resultat för S. A. F. 

Statsprisskjutningen ägde rum den 18 oktober under 
ett mycket godt skjutväder och under liflig anslutning. 
Många goda resultat uppnåddes; förste pristagare i tredje 
klassens hufvudskjutning blef hr N. Hellsten med 94 p. 
och mästerskytt för året hr E. Boström med uppnådda 240 p. 

Biljardsalongen Sture g Humlegårdsgatan 1- 3 
8 Rekowunende .. as 
o Vördsamt A.lV1LSSOlV 
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Utom ofvan nämnda täflingar harva smärre ins:uss kiul~ 
ningar hållits å banan vid Ka knäs samt fem jClonskjuming:lr 
å gevär, hvarv id eröfrats 15 s ilfve r- och 26 bronsjelOner. 
Beträffande dessa läningar och deras resultat hänv isas till 
Medlemsbladet, hvsreSI ut förliga re referat finnas. 

Föreningens vandrings- och seriepris 
harva u nder 1914 eröffa ts: 

Damer nas pris: 
E. Hellsten 987 p. 

Kamrstpriset: 
E. Hess ler 947. p. 

Vandringsskölden : 
G. Ahrenberg 85 trä tTar. 

Juniorgcvi rd: 
O. Häggiund 243 p. 

Vandrlngshorntt 1908; 
T . Mothande r. 

Bankir Perssons p risl 
G . Ah renberg. 

SaltsjöbadspokBlen : FlltskyUcpriset: 
E. Hessler. J F. Lagergren 475 p."') 

Vå rutfä rdipokalen : 
H j. Werner. 

fabrikör P. Drewes pris: 
E. Boström 6 p. 

Seriemedaljer i silfven 
G . Ah renberg 672 p, 
H j. Werner 656 p. 

Seriemedaljer i brons : 

N. Hells ten 594 p. L Rudberg 580 p. E. Lager 565 p, 
C. Gripenstedt 55 1 p . Y. Gellner 538 p. A. Strindberg 522 p. 
E. Salmson 522 p. C. Sa mson 5 16 p. T . MOIhan der 5 15 p. 
P . Th öldle 5 13 p. O. J oha nsson 504 p. 

A.bägare : 

T. MOIha nde r 420 p. 

~ ) Samma poäng uppnaddes ar hr. Harry frim:m, som dock hade något 
svagare resultat I t!llämpningsserrierna.) 

A/S JULIUS SLÖÖR II JÄRN ., BOSÄTTN I ~GS
&. REDSKAPSAffAR 

JJ.RNT ORGET, S TOCK HOLM. Rl_ lI. ~ H, ~~ 18, ~ 2~. Slhl",~t. 2137,20 12. 100l. 
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l <es/auwl/l Pelikan ,. "/~ "l/lIl/cI/Jera.l! 

• • • • · • • • · • · • • • • • • • • • • • • • • • · • · • • 

SalllliLligt SOI1l skjutkOl11lllillt n "il] u llrycka sin s tora 
gliid je ärver ulvcckl illf,:en .:If s kY lleverksamh eten under del 
gå ngna året, så vill den ock unala den frirhoppning , fllI 
$ky"arna lill det s tundande arbe tsåret icke måne slappa af 
i sina örningar utan utveckla en än nu större liraktighel till 
båtnad rör alla. 

Stockholm i januari 19 15. 

Sven Svenson 
Skjutcher. 

E. Reuterskiöld 
Sekreterare. 

••.••••••.................. ..........•.••••....••.••.••••• ~ ........ . 

SVERBLoeKET 
Finn es hos Som il lustra tion en 

alla 
utvisar är blocket delat 
i lP delar. Papperet 

Bok handlare är hvin, at" god k\'aliu:. 

Blocket inne-
håller c:a 1000 Oumbärligt lappa r. 

för alla 
Bespara r tid 

af färs mä n och minne. 

ENSA MTI LLVEHKARE , 

r,.ycke,.' akl'ebolagel S V E lE 
B,ygga"galan 6 B. STOCKHOLM 

• • • 

• · · · • • • 

· • • • ...... ............. .........••.•....... ~ ................... ......... . 
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GOOO$YEAR 
Automobil} . 
Motorcykel rmgar 

Tekniska Gummivaror 

Allm. Tel. 4000 Gunnar Langborg Riks Tel. 156 00 
Stockholm o Amerikansk Gummiimport 

o 

Arsberättelse från Stockholms Amatör 
Förenings Idrottskommitte 1914. 

Kommitten har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Grosshandlare V. Clemens, 
v. Herr Harald Forssberg, 
Sekreterare: Gustaf Adolf Berglund, 
Täflingssekr.: » Edvin Bergström, 

~ ~ Karl Svensson. 

Kommitten har under året afhållit 6 sammanträden. 
Kommitren har för de under året afhållna idrottstätling

arna emottagit följande hederspriser: 
Af föreningens ordförande, kaptenen friherre Stig Rålamb, 

ett hederspris att utdelas till segraren i scratchserien, af kassör 
E. D. Hagström ett hederspris till bästa man i täflan om 
specialistprisen i kast och af herr Harald Forssberg ett heders
pris till segraren i curling samt ett till förste man i lands
vägslöpning vid föreningens vårutfärd. 

Föreningens täflingar togo sin början för året söndagen 
den 22 mars med täfling i curling å Albano skridskobana. 
Som segrare ur denna täfling utgick herr G. Månsson med 
ett resultat af 24 poäng, och därmed eröfrade han det af herr 
Harald Forssberg uppsatta hederspriset. Som andre man 
placerade sig herr Nordenstedt med 14 poäng, närmast följd 
af herr E. H. Burman. 

Simtäflingen å 1,000 meter gick af stapeln i Central
badets simhall, hvarvid herr G. Heikenskiöld belade första 
plats. 

Den sedvanliga terränglöpningen med utstakad bana gick 
af stapeln den 26 april. Banan var cirka 4,000 meter och 
var förlagd i den vanliga terrängen, med start och mål vid 

Wallander & CO. - Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 5936 0'0 4 SMÅLANDSGATAN 4 -:- ALLM. TEL. 5929 
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B E F W E S Juvelerareaffär 
KUNGSGATAN 51 

H('kOIllIlU'IHlaas. (luld, Silfv('r, 

Nysilfver, __ !\ij ():It~_ri, rikt ___ ~va~ 

Östermalms idrottsplats. Ett stort antal medlemmar deltogo 
i täflingen. Segrare blef herr Em. Larsson, tätt följd af hrr 
Aug. Bylund och H. Hörlin. 

I likhet med föregående år hade äfven kommitten an
ordnat en del täflingar vid föreningens sedvanliga vårutfärd till 
Värmdön. 

Segrare i dessa täflingar blefvo: 

Spjutkastning: Herr Karl Täckström 
Kulstötning: G. Lejdström 
Höjdhopp: Harry Friman 
Längdhopp: Karl Täckström 
Landsvägslöpning:» Em. Larsson. 

40,24 meter. 
9,36 » 
141 cm. 
536 » 

Seritäflingarna i allmän idrott togo sin början den 4 juni 
och pågingo två gånger i veckan å Östermalms idrottsplats. 
Detta år omfattade de blott en scratchserie, under det handi
capserien hade utbytts mot enskilda täflingar med handicap. 
Deltagandet i dessa täflingar har varit mycket stort från med
lemmarnas sida. 

Som segrare i scratchserien utgick herr Karl Täckström 
med uppnådda 19 poäng. Därmed eröfrade han det af före
ningens ordförande, kapten Stig Rålamb skänkta hederspriset. 
Som andre placerade sig herr Aug. Bylund med 23 poäng; 
tredje man blef herr Harry Friman med 26 poäng. 

Förutom dessa ~a äfven täflingar anordnats om de s. 
k. specialistprisen. Afven till dessa täflingar hade föreningen 
det nöjet att utdela ett hederspris, skänkt af kassör E. D. 
Hagström, till bäste man i kasttäflingarna. 

Pristagare i dessa täflingar blefvo:' 

Kast: 
Herr Karl Täckström ........................................... . 

Harry Friman ............................................... . 
» J. Paulus Palm ......................................... .. 

Hopp: 
Herr Aug. Bylund .................................................. . 

Karl Täckström ........................................... .. 
Harry Fri!TIan .......................................... .. 

4 poäng 
9 » 

l O » 

4 poäng 
6 
8 » 

Nilelyfltop I !;~~·T~.U~3~' Stora !~~tU!e~t~~9~ 
- 125 -



.. -

METROPOL NO RRMALMSTORG 
RIKS 9906 o ALLM . 7567 

Löpni ngar : 

H err Aug. Bylund ... ... ........ ................ ....... .... .... .. , 
» Harry Friman ...... ... ......... ... ... .... . 
~ Gunnar Lundberg ....... .. .. 

4 poäng 
8 

12 

På grund nf rådande kris förhållande ha vi måst inställa 
tällingarna om föreningens mästerskap i allmä n idrott och 
den med denna förenade tiiflan om , Id rottshornet , . 

Under året ha rva ärvcn lärlingar afhållits j löpning 200 
och 800 meter. Vinnare aF dessa bIer herr Aug. By[und , 
med en använd tid af 26:'/~ sek. och 2 min. 11 3/f> sek. Dct 
sismämda är äfven nytt föreni ngsrekord fl denna diStans, 

t stående lä ngd- och höjdhopp, blefvo hrr Harry Frima n 
och C. Momgomery seg rare. 

Täflan om bankir G. A. Kyhlbergers vand ringspris i fem
ka mp afhölls å Östermalms idrottsplats söndagen den 4 ok
tobe r. Till denna läll ing hade en räu slOn antal medle mm ar 
hörsa mm at kallelsen . Som segrare efte r en hård st rid utgick 
herr Aug. Bylund , och därmed eröfrade han för undra gängen 
de lla s tåtliga vandringspris. Som andre man placerade sig 
herr O. Valent in. 

Vid årets distrik tsmiisterskapstäflingar i allmän idrort 
representerades föreningen ar herr Gunnar Lundberg . Han 
deltog i täflall om mästerskapet i gång 3,000 meter, ur hvilken 
han utgick som segrare , därmed vinnande si n mästerskap, efter 
många års träget och mål medvete t arbe te. 

Äfven vid svenska mästerskapstäfJingarna i allmän idrol[ 
fö rde herr G. Lundberg föreningens färger. 

Idrottsmä rket ha r i år eröfrats af följande: 

Guld: Hrr Gunnar Björkl und, Harald Forssberg, K. 
A. Peuerson , Ono Friman. 

Silfver : Hrr H arald Hörlin, E. Svedfeld!. 

Godkända prof för idrottsmärket ha anagts af följande: 
Hrr Aug. B ylund. H arry Friman, A. Land
gren, B. A. Ljungholm. G. Lund berg. T. Mo
thand er, O . ValeOlin J G. Wikm~n och E. Villborg. 

WESTBECKS SMÖRGÄSAFF ÄR 
...................... .. 
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Vid föreningens lällingar j allmän idrott hafva under åre t 
utdelats 64 priser, bestående af föreningens medaljer, heders
pr iser och bägare, samt 28 villkorsmedaljer för uppn ådda 
resultat i a llmän id rOll . Af dessa voro 5 i silfver, 18 i brons 
och 5 juniorsmedaljer. 

Stockhol m den 31 decem ber ' 9\4. 

H. Forssberg 
Vice Ordförallde. 

Gustaf Adolf BcrglulJd 

Sekreterare. 

r;=='"'S\~-v--~~~~ 

~ I I 

! HVARS AFDELN 1NG 1)1 
"IDROTT. SKl'TTE. SPORT" ~ 
ÄR INTRESSANT • INN EHÅLLSRIK ~ 

~ VÄLRED IGERAD ~ 

~ Rlla amatiJpeps dagblad ~ 
.... :::e:.I'. - ::::::::=.n.. ::::El' - ~ ~ ~ .. "- - =~ !', 

- 127-



.... 

GOODjSfuR Automobil } ringar 
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Tekniska Gummivaror 

Allm. Tel. 4000 Gunnar Langborg Riks Tel. 15600 
Stockholm - Amerikansk Gummiimport 

Revisi onsberättelse. 
U ndertecknad har tagit del af Stockholms Amatör Före

nings räkenskaper för år 1914 och får däröfver afgifva följande 
berättelse: 

Enligt den mig företedda balansräkningen utgjorde till
gångarna den 31 December 1914 Kronor 5,329: 97 och 
skulderna Kronor 5,085: 17. En kapitalbehållning af Kronor 
244: 80 skulle alltså föreligga. Jag vill härvid anmärka, att 
bland tillgångarna upptages ammunition för 1913 och 1914 
års verksamhet med Kronor 1,472: 75, som näppeligen är 
någon effektiv tillgång. 

Utgifterna under 1914 hafva gått till Kronor 5,951: 74, 
dåraf Kronor 1,970: 69 till betalning af gamla skulder. 

Verifikationer finnas till samtliga utgiftsposter välordnade. 
Räkenskaperna åro förda med god omsorg. Full och 

tacksam ansvarsfrihet tillstyrkes. 

Stockholm den 27 februari 1915. 

JOHAN WALLBERO. 

A/S J U LI U S S LÖÖR II ~Ä~~D:~it;I~~~~S-
JÄRNTORGET, STOCKHOLM. Rikst. 514, 5516, 525. Sthlmst. 2137,2012,1063. 
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The Eneore Whisky • Rekommenderas 

Pris och utmärkelsetecken förvärfvade 
under år 1914. 

Föreningens intressebägare : 
Harald forssberg, för anmälda 34 nya medlemmar. 
Sven Svenson, 27 • 
Folke fagrell, 11 » 

Emil Salmson, 10 > 

N. Hells1en, 987 poäng. 
Damernas pris: 

E. Hessler, 947 poäng. 
Kam ratp riset : 

Vandringsskölden : 
G. Ahrenberg, 85 träffar. 

Vandringspriset Henrik Sjöbergs minne: 
A. f. Forsberg. 

Astrid Wahlstedts vandringspris i fältskjutning: 
E. HessJer. 

Grosshandlare S. Sten dahls pris: 
O. HäggIund, 243 poäng. 

Vandringshornet af 1908: 
T. Molhander. 

O. Ahrenberg. 
Bankir Nils Perssons pris: 

Saltsjöbadspokalen : 
]. F. Lagergren, 475 poäng. 

(Samma poäng har uppnåtts af Harry friman, som dock hade något sva. 
gare resultat i 1il1ämpningsserierna.) 

fabrikör P. Drewes pris: 
E. Boström 6 poäng. 

Bankir G. Kyhlbergers vandringspris i femkamp: 
A. Bylund. 

Hj. Werner. 
S. A. f:s vårutfärdspokal: 

O. Allfenberg 
Hj. Werner 

WESTBECKS 
>lO .Jakobstorg 3 >lO 

VIlT. 

Serie medalj i silfver: 

472 + 200 = 672 poäng. 
456 + 200 = 656 
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B E F W E S JKuUveNleGrSarGeA.afTiäA.rN 51 liekommendcr.s. (,\lId. Sllfver. 
N ysilfv~r1 }~ijouteri, rikt urval. 

N. Hellsten 
J. Rudberg 
E. Lager 
C. Gripenstedt 
Y. Gellner 
A. Strindberg 
E. Salmson 
C. Samson 
T. Mothander 
P. Thöldte 
O. johansson 

T. Mothander 

Seriemedalj i brons: 

476 + 118 = 594 poäng. 
443 + 137 = 580 
437 + 128 = 565 
437 + 117 = S51 
433 + 105 = 538 
400 -+ 122 = 522 
401 + 121 = 522 
390 + 126 = 516 
400 + IlS = SIS 
390 .~- 123 = 513 
376 + 128 = 504 

A·bägare: 

213 + 207 = 420 poäng. 

Statens utmärkelsetecken; 
Årlalsdiplom: 

G. Ahrenberg 50, 50, 50 + 50, 50, 50 poäng. 
E. Boström 50, 49, 49 + 50, 50, 45 
F. Eriksson 49, 48, 47 + 50, 45, 45 
Gid. Ericsson 47, 46, 46 + 50, 45, 45 
F. Fagrell 50, 50, 49 + 50, 50, 50 
H. Friman 50, 50, 50 + 50, 50, 50 
C. Gripenstedt 48, 48, 47 + 50, 50, 50 
N. Hellsten 50, 50, 49 + 50, 50, 50 
E. HelIsten 50, 49, 49 + 45, 45, 45 
E. Hessler 50, 49, 49 + 50, 50, 50 
A. von KrusenHerna 47, 47, 47 + 50, 45, 45 
j. F. Lagergren 50, 49, 49 + 50, 50, 50 
I. Lejdström 50, 49, 49 + 50, 50, 45 
H. Lundberg 49, 49, 47 + 50, 45, 45 
N. Philipsson 49, 49, 48 + 50, 45, 45 
E. Reuterskiöld 50, 50, 48 + 50, 50, 50 
A. Rosenswärd 46, 46, 46 + 50, 45, 45 
I. Rudberg 50, 48, 48 + 50, 45, 45 
S. Svenson 50, 47, 46 + 50, 45. 45 
N. Tiren 50. 49. 49 + 50, 50, 50 
A. Wahlstedt 50. 49, 48 + 50, 50, 50 
Hj. Werner 50, 50. 50 + 50, 50, 4.'5 
T. Zander 49, 48, 46 + 45. 45, 45 
E. Öman 48, 48, 48 + 45, 45, 45 

H. Francke 
O. Friman 
Y. GeUner 
E. Lager 

Skyttemärke i guld: 

47, 46, 46 + 50, 50, 45 poäng. 
48, 48, 46 + 45, 45, 45 • 
48, 47, 47 + 45, 45, 45 
48, 47, 46 + 45, 45, 45 

. 51···· I JÄRNTORGET I Sthlmst.2137,2012,2342 
A/B J U II us oor STOCKHOLM Rik~!. 514,5516,5590 

_ JÄRN., BOSÄTTNINGS. & REDSKAPSAFFAR -
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S. Sjöberg 48, 47, 47 -/- 50. 45, 45 
G. Stael von Iioistein 47, 46, 46 + 45, 45, 45 
A. Strindberg 47, 47, 46 + 45, 45, 45 
P. Thöldte 47, 46, 46 + 45, 45, 45 

A. Bildmark 
V. Cronholm 
K. GrönvaIl 
Ph. Högstedt 
G. Kassman 
T. Mothander 
N. Sundstedt 

W. Bagge 
S. Bergart 
E. Bergqvist 
E. Ceder palm 
A. Flygare 
A. R. Friberg 
A. Gerdes 
W. Graf 
N. Hedberg 
O. Häggiund 
G. Höglund 
]. Höglund 
A. jacobsson 
Abr. johansson 
Axel johansson 
j. johansson 
O. johansson 
O. johnsson 
W. Kjellberg 
A. KöhJer 
R. Lorich 
B. Lundin 
S. Meurlin 
G. E. Milton 
T. Nauckhoff 
A. Pettersson 
A. Rydebeck 
E. Salmson 
G. Skjöld 
j. Waldenström 
E. Wigstrand 
H. Wretman 
E. Åhgren 

Skyttemärke i silfver: 

43, 43, 43 + 45, 40, 35 poäng. 
46, 40, 40 + 40, 35, 35 
44, 42, 42 + 40, 35, 35 
47, 46, 45 + 35, 35, 35 
43, 42, 40 + 35, 35, 35 
49, 48, 47 + 50, 45, 45 
43, 41, 41 + 40, 40, 35 

Skyttemärke i brons: 

43, 40, 40 + 45, 30, 30 poäng. 
50, 44, 42 + 45, 40, 40 
43, 43, 43 + 50, 45, 30 
48, 48, 47 + 40, 35, 35 
48, 44, 41 + 50, 45, 40 
46, 42, 41 + 45, 35, 30 
46, 43, 43 + 35, 30, 30 
44. 44, 41 + 40, 40, 40 
50, 50, 49 + 50, 50, 50 
50, 50, 49 + 50, 50, 50 
44, 42, 40 + 50, 45, 40 
44, 41, 40 + 35, 30, 30 
47, 43, 43 + 35, 35, 30 
49, 46, 46 + 45, 35, 30 
45, 43, 40 + 40, 40, 35 
41, 41, 41 + 35, 35, 35 
45, 44, 41 + 45, 35, 35 
45, 41, 41 + 35, 35, 30 
48, 46, 46 + 40, 40, 35 
48, 47, 43 + 40, 35, 30 
44, 41, 40 + 40, 40, 40 
45, 40, 40 -I- 45, 35, 30 
41, 40, 40 + 45, 30, 30 
48, 47, 46 + 45, 45, 40 
42, 42, 40 + 50, 30, 30 
50, 49, 48 + 40, 35, 35 
47, 46, 46 + 45, 40. 40 
50, 48, 47 + 50, 50, 40 
45, 43, 41 + 40. 40, 30 
48, 45, 44 + 45. 40, 35 
44, 42, 40 + 40, 40, 35 
49, 48, 44 + 50, 45, 40 
46, 46. 41 + 50, 35, 35 

Wallander & Co. - Möbleringsaffär 
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VillkorsmedaJjer eröfrade under år 1914. 

Löpning 100 meter. 
Bronsmedalj: 

G. Wikman .... ",., .. , ...... ,.",." .......... ' 

O. Johnsson 

Löpning 400 meter. 
juniorsmedalj: 

Löpning 800 meter. 
Bronsmedalj: 

12'/5 sek. 

63 7
/ 10 sek. 

O. Valentin ............................. 2 min. 15,8 sek. 
G. Wikman ...................................... 2 15,9 
E. Willborg .................................... 2 19,8 

löpning 1,500 meter. 
Bronsmedalj : 

Em. Ehrnström 4 min. 56,8 sek. 

K. A. Pettersson 

Höjdhopp. 
juniorsmedalj: 

Längdhopp. 
Bronsmedalj: 

135 cm. 

B. Elliot .... ,'., .. " .... , ............................ ", ......... 535 cm. 
G. Wikman ........................... ............... 535 

juniorsmedalj: 

O. Johnsson 

Trestegshopp. 
Silfvermedalj: 

A. Bylund .................. , .. " ........ , .......... , ... . 
K. Täckström ......... .. ................................. .. 
H.Friman ... '" ... ,,,, ... ,, .. ,, .............. " ........... . 

483 cm. 

12,20 m. 
12,09 » 
12,06 > 

ea/e Liljan II 
2~ Miiste1Psarnuelsgatara 2'6 

GOD OCH VÄLLAGAD MAT! 
Allm. Tel. 12762. 
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.funiorsmedalj: 

O. Johnsson .................... . .... 10,21 m. 

Diskus. 
Bronsmedalj: 

H. Hörlin ...... , ................. " ....................... ,.". 
A. Landgren." ......... , .......... " ................ , ....... . 
E. Willborg ............................................. .. .. . 
G. Wikman ............................................ " .. 

jllniorsmedalj : 

52,,52 111. 

52,2:1 » 
45,38 • 
45,23 » 

K. A. Pettersson ............................................ 40,12 m 

Kula. 
Bronsmedalj : 

H. Friman., ..... ,., .................. , ........ , ......... , ... ,., 16,33 m. 
K. Täckström .......................................... 16,24 > 

H. Lundberg 
O. Johnsson 

Simning 100 meter. 
Bronsmedalj: 

Simning 1,000 meter. 
Bronsmedalj: 

min. 32,0 sek. 
42 

G. Heijkenskjöld ................................. 24 min. 0,2 sek. 
B. A. Ljungholm ......... " .. "." ............. " 25 4,8 

Skridskor 500 meter. 
Siljvermedalj : 

Em. Larsson 49,6 sek. 

Skridskor 1,500 meter. 
Siljvermeda'.i: 

Em. Larsson .... " ............ " .... " .... "" ....... 2 min. 40 sek. 

Skridskor 5,000 meter. 
Bronsmedalj: 

Em. Larsson .......................... " .......... 10 min. 13 sek. 

A.-BoJ, P. Thöldte Päls:IJlode-: salonger • 
Kungsgatan S Lager Jliitorget 14, 2 fl', • 

Riks 4166. Allm, 9734. Riks Norr 266. AlIm. 10 03 : 
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GOOD~lAR 
Automobil } . 
Motorcykel rtngar 
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Stockholm - Amerikansk Gummiimpor! 

Bestäm m elser 
för 

Stockholms Amatör Förenings villkorsmedaljer 
idrott. 

Löpningar. 

100 meter 
200 

I Silfverm. 

11 '/5 sek. 
242

/ 5 ) 

54 

Bronsm. 

13 sek. 
26 % • 
59 400 

800 ..................... 2 min. J O sek. 2 min. 25 sek. 

Juniorm. 

14 sek. 
28 > 

64 > 

i 1,500 ..................... 4 min. 25 > 5 min. 5 min. 15 sek. 
I 5,000 ..................... 17 min. 20 

42 /10,000 > . ......... ........... 35 
I Häcklöpning 110 meter ......... 172

/" sek. 19 sek. 20 sek. 

Kast: 

Spi utkastning ..................... 70 meter 55 meter 50 meter 
Diskuskastning .................. 60 45 40 
Kulstötning ................ ........ 19,25 > 16 14 
Släggkastning ..................... 30 25 

Hopp: 

Höjdhopp ............ ............. 165 cm. 145 cm. 
'Längdhopp ........................ 6 meter 525 
I Trestegshopp ..................... 12 11 meter 
I Stafhopp ...... .................... 290 cm. 250 ·cm. 
Höjdhopp utan ansats ... ...... 135 cm. 125 cm. 

1135 cm. 

I 450 • 
10 meter 

225 cm. 
120 cm. 
260 > Längdhopp utan ansats ......... 295 > I 270 » 

Simning: 

100 meter ....................... 11 min. 30 sek'11 m. 45 sek.1 
1,000 > ......... ....... ........ 23 min. 25 m. 30 sek.1 

Wallander &. Co. - Möbleringsaffär 
RIKSTEL. 5936 -:- 4 SMALANDSGATAN 4 .:. ALLM. TEL. 5929 
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Silfverm. Bronsm. Juniorm. 

I 
Hastighetsåkning d skridskor. I 
500 meter .................... 52 sek. 58 sek. 1 min. 5 sek., 

1,500 » ........................ 2 min. 50 sek. 3 min. 5 sek'13 min. 20 sek.! 
5,000 • ........................ 10 min. 110 m. 35 sek - ' 

10,000 > ........................ 20 m. 15 sek. 23 min. -, 

Cykelåkning. I 

Å landsväg med vändpunkt I 
20,000 meter .................. 42 min. 47 min. 1 

Å landsväg 80 km. .. .......... '1 3 tim. 1
70 km. 3 tim,] 

Å cykelbana 80 km ............. 2 tim. 42 min. 70 km. 2 tim.! 
, 42 min. . 

A/S JU LI US SLÖÖR II ~Ä~~D:~lt:I~~~~S. 
JÄRNTORGET, STOCKHOLM. Rikst. 514, 5516, 525. Sthlms!. 2137,2012,1063. 
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L 

Då 

Stockholms 
Amatör Förening 

står stor tacksamhetsskuld 

till SIna annonsörer, hvilka 

kraftigt bidraga till möjligheten 

af årsbokens utgifvande, vill 

redaktionen till Föreningens 

medlemmar rikta uppmaningen 

Gynna 
årsbokens annonsörer! 

. ........•.......................................................•...... · • 

~. 

• • · 

Svenska 
Teaterjöpbundets 

Lotteri 
Hndpa dpagningen -
HUFVUDVINSTER: 

Jordbruksegendom med åbyggnader och inventarier. 
Egendomen är afsöndrad från Knifsta gård, la minuters väg från 

Knifsta järnvägsstation (49 kilometer från Stockholm) samt omfattar la tid 
förstklassig åkerjord jämte 8 tid skogsmark och sjötomt med strandrätt vid 
den vackra sjön Valloxen. Egendomeu är iuköpt genom Nationalföreningen 
mot Emigrationen, hvilken institution äfven uppför åbyggnaderna för lotteriets 
räkning. Dessa bestå af rymligt och prydligt bouingshus om två rum och 
kök samt ludugård för fyra kor och en häst m. m. 
_ Till vinsten hör ~rforderliga landtbruksinventarier. 9,000 Kr. 
Ett hem, inköpt hos Aktiebolaget Nor
diska Kompaniet, bestående af matsals-, herrums
och sängkammarmöbler, mattor o. Elektrisk armatur. 8,500 Kr. 

55 kvm. skärgårdskryssare af Evatyp. 
ritad för lotteriet af ing. E. Salander, i hufvudsaklig 
öfver~nsstämmelse med årets succesbåt >Eva> af 
samme konstruktör. Båten bygges i mahogny vid 
Knut Holms yachtvarf Oamleby samt levereras fullt 
segelklar och utrustad. 8,000 Kr. 

B
Ol' k inköpt hos Hof ju- 6 000 K rl ]antsmyc e velerare Hallberg. ' r. 

Bland öfriga talriKa och d;yrbara vinster: 

Konstverk af framstående konstnärer; Herrumsmöbel och Flickrum.möbel 
från Myrstedt & Stems A.-B.; Pianino från C. J. Svahnqvist; Motorcykel 
från Huskvama; Archimedesmotorbåt med långfärdsutrustning (tält, 2 sängar, 
hängmatta, bord, stolar samt kokkärl och matservis af aluminium), så konstru
erad att den bekvämt packas under båtens tofter; ytterligare fem Archimedes
motorbåtar, mallor, linneutstyrsel, för 500 kr.; antikt skåp och d:o spegel, en
staka möbler och elektri.k armatur af högt värde, sportartiklar, jaktgevär, 
.mycken och äkta silfverpjäser (serviser och bordsilfverschatulI), dyrbara pors
linsserviser, babyutstyrsel från Bikupau, enstaka praktmöbler m. m. m. m. 

Vinstutställning: Birger Jarlsg.16. Stockhobn. 

Lotter a' 2 kr säljes öfverallt samt på rekvisition utan förskottslikvid 
• (helst å brefkort) direkt från Svenska Teaterförbundets 

expedition, adr. Stockholm 7, i hvilket fall 35 öre lil! dragningslista tillkommer. 

· • · • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • · • • • • • • • • · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



• 

•• 

bland separatorer innehafves allt sedan år 1878 af 

••••••••••••••••••••••••• · . · . · • • · · · • • 

· • · • • · • 
••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• · 

Hlfa- laval I · • • .................... · • 
• ••••••••••••••••••• • 

· • • • · · · • • 

• • · · · • • · · · 
SEPARATORN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

som tack va re sina öfverJägsna egenskaper kan upp

visa följande resultat: 

Öfver 1,700,000 maskine r sålda. 

Öfver 1,000 högsta pris hvaribland Grand Prix 
på världsutställ ni ngen i San Francisco 19 15. 

AKTIEBOLAGET SEPARATOR 
STOCKHOLM 

n;'~bm:~o~ : 2~~~C~'~O~,QH :t:~~:~ 
I0I1Z1 l'lk5' ad) Allm. '('Idan 8938 :: 

_ <:nol~ager paticnt~r fill b;?l)ani)l~ng som libo af reumalis,m, nerusjuR. 
n01ll, l15CI)IClS) mag' , nlur. ad) blösSluRbomar m. m. samt f. 6. oUa rubb. 
ningar i cirRulaiians. ad) malsmöl tningsorgoncn. 

Allo slogs bob, pacl~nin9Qr, begjutningar, massage, gymnasii~ samt 
Ijnsbel)cmbling. 

D:r (al)manns somt 5~obborgs mciobcr blifvQ ocl~sd tmämpabc. 



~~~~~~~~~~~~ 
~-- ~ 
~ SVERIGES MEST BERÖMDA ~ 

~ ~ 
~ Ribor ~ 
~ CSii!5l~C\i!5lCli1'3lmr!lllmCSii!5l ~ 

~ lIled tillbehör tillverkas af ~ 

~ Bröberna Sanbsfröm ~ 
ml ml 
~ 5tocf:\l)olm Götgatan 100 I ~ 
ml ml 
~ m~C\i!5lC\i!5l~~CIi1'3l~CSii!5lCli1'3lCli1'3lCli1'3lCli1'3lCli1'3lCli1'3l~~C\i!5lC\i!5l ~ 
Im ml 
~ Våra skidor användas af de för- ~ 
~ nämsta skidåkare i Sverige och ml rm är absolut det bästa fabrikat, som ~ 
~ finnes i marknaden. Alla, som ~ 

~ önska verkligt förstklassiga skidor, rm 
~ böra därför hänvända sig till oss. ~ 

rm ml 
~ mmC\i!5lmCli1'3lm~CSii!5lmCli1'3lCli1'3lCli1'3lCli1'3lCli1'3l ~ 

rm ml 
~ Priskurant gratis och franko ~ 

rm Telefioner'. T I d rm ~ eegrama ress: ~ 

~ 
Riks: Söder 485. EXPORTSKI. ~ 

I"i. ~ 
Allm.: 3345 

~ --~ 
~~~~~~~~~~~~ 

RLLTID 
elegant och smakfull är den 

som beställer sina kläder hos 

R.-B. LONDONER 
HERR- OeH DRMSKRRDDERl. 

FINARE HÖGTIDSDRÄKTER UTHYRAS 
OCH TILL KUNDER GRATIS. 

PRÄSSNING OCH REPARATIONER AFHÄMTAS VID TILL
SÄGELSE PR ALLM. TEL 225 19 OCH RIKS TEL. 67 13. 

37 DROTTNINGGRTRN 1 lp. 
.L_ .J 

SKJ'TT7IRI 
för dem som sälta värde på 

en träffsäker ammunition, 
vilja vi meddela att vi lyckats 
frambringa en sådan, laddad 
med Ekmans nickelmantlade 
>Olympia-kulor> och Torped
kulan, hvilka redan gjort sig 
bemärkta inom framstående 
skyttekretsar , hvilket äfven vi
sade sig vid Olympiska spe
lens skjutningar. 

M auserhylsor uthyras till 
skytteföreningar för '/. 

öre pr skott. 

Vid likvid inom 30 dagar 
l! /. % kassarabatt. 

Vid parti om minst 1000 
st. såväl hylsor som patroner, 
fraktfritt närmaste järnvägs
eller ångbålsstation. 

j
omladdning med Torpedkulor I 

» )o E-kulor. 
» 1) E4-0Iympiakulor. 

\ 

» »E3·o.'OIympia-kulor> extra träffsäk'l 
» )o E5-kulor. 
~ 1) Mantlade öfningskulor. 

Gör en profbeställning från 

A.-B. Skytteföreningarnes Vapenaffär 
Riks 5994, Allm. 7515. BRYGGAREGAT. 9, STHLM. Telegr. :t Vapen» 



~ . 
Erik Ohlssons T räuaruaktiebolag 
Hufvudkontor: 2 KUNGSBROPl AN 2, STOCKHOLM 

Sågverk, Ved- & Kolupplag 
4 FLEMINGGATAN 

TELEFONER: RIKS 1163, 13203 

ALLM. 8436. 5950 

FÖRSÄLJNING AF V E D OCH K O L 
I PARTI OCH MINUT====== 

ALLA SLAG AF TRÅVAROR 

~, ________ ~ _____________ J 

l 
•• 

LOFHOLMSVARFVET 
(AKTIEBOLAGET ERIK OHLSSONS SÅGVERK) 

LILJEHOLMEN 

TILLVERKNING af MOTORBÅTAR och andra 
mindre fartyg samt pråmar. 

REPARATIONER utföras fort och billigt. 

VINTERFÖRVARING af MOTORBÅTAR och fartyg. 

TELEFONER: RIKS 2382} kontoret vid 
ALLM. 3230 LiIjehoImen 

Hufvudkontor: 2 KUNGSBROPLAN. 

• ~------------------~r. 

OPERA- ~oooooooooooo~ 

•• O 

goooooe KALLA REN ~ 
O 

O 
O STOCKHOLM O 
O O 
O O 
O O 
~ O 

0
0 Il l 00 {Beställningar ii matsa en: 
~ 1{iks '"Cel. 1758 ~ 
O fillm. " 53 34 ~ 
O O 
200000000000000000000000e 

............•...........•....•......................................... : · . • • • • · . • • 
~ Fpans Lignep ~ 
• • 
: KLRDESHRNDEL : • • 
: 7 llester>långgatan 7 Stockh.olm : 
: R'IZstel. 2552 :Rllna. T.I. 2552.8644 : 
• • : .•.......................................................... : · . • • · . • • • • · . • • 
: SPECIft.I-ITE: SPORT- och UNIFORMS- samt : · -- -- -- . 
: CIVILA HERR-, DAM· och BARNTYOER :: : · . 
: Medlemm~r tillhörande Stockholms Amatör förening : • • : erhålla 10% rabatt. : 
: O b s.1 Lager> af nya skyttekliideti : 
• • • • • • • • • • • • · . • • • • • • : ..•..•....•.........•....................•........................•.... 



~------ ~- ----~ ~ - -- ---- - ~- -------~ 

3Japperet till detta ar6ete levereras af: 

3in6ruRenJ &ock§olm 
(§rpclis60 - 3Cfippan ~ .eesse6o) 

I.---------------------------~ 
•• 

J. D. ORONSTEDT & C:O 
Kungl. Hofleverantör 

3/ Stora Nygatan 3/ : : Stockholm 

HANDELS 

l:ma Punsch - Blå etikett 

Söt Punsch l 
T P h f Hvit etikett 

orr unsc 

L----------------------------------

~~~~~~~~~~~~o~~~ 
~ ~ 
~ Södra Varielen ~ 
~ .... ~ 
~ STOR FORESTALLNING ~ 

~ HVARJE AFTON KL. 8,15 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\)\5S0nS /{oli/JJ 
~S ~() 

~~ Aktiebolag. ~ 

Hufvudkontor Norra Blasieholmshamnen 5 
Expedilionskontor Skepparegatan 26 A. 

Riks- ('8). Allsn. Telefon 

begär endast 

"Olaus Olssons" 



.................................................................................. , .......... . 

VINIMPORT- •• •• 

AKTIEBOLAGET 

Champagne 
Bordeaux 

Bourgogne 
Rhenska 

Portvin 
Sherry 

Madeira 
Cognac 

Whisky 
Punsch 

Likörer m. m. 

H öGSTA KVALITEtER. BILLIGA PRISER. 

1 NYBROGATAN 1 

STOCKHOLM 

RIKS TE L . 39 1 ALLM. TEL. 603, 5029 • 

................... .. .................................................. : · . · . 
: GLÖM EJ ATT AMATÖREN : 

l HUGO HILDEBRAND j 
: innehar Stockholms Centralaste Assuransbyrå : · . : SKEPPSBRON 18, n. b. : 
: Riks. oell Allm. Tel. 2296. : · . • --@ - - • · . · . : Förmed lar i förstklassiga bolag 
• : LlF-, BRAND-, • • • KAPITAL·. · : SPARKASSE-. 
: LIFRÄNTE •• 
: SJUKFÖRSÄKRING 

OLYCKSFALL·. 
GARANTI •• 

AUTOMOBIL·. 
RESEFÖRSÄKR ING 

--@--

STÖLD-, 
GLAS-, 

SJÖ·. 
VATTENSKADE. 

FÖRSÄK RING 

· • · · · • • • • • 

· • · · · • · · · · · · · · · · · · · 

OBS.! Brandförsäkring uti första klass hus af sten, kostar : 
• ENDAST 40 ÖR E pr tusen hos : 

HUGO HILOEBRAND. · • • • · : ................................................................•...... 

En . stor seger 
hafva vi vunnit genom vår nya 

VIKING-SEPARATOR. I 
Modärnaste och mest fu lländade konstruktion. 
Oöfverlräfrad I enkelhet och hållbarhet. 

Prnfva gratis under en månad en VIKING· 
SEPARATOR innan Ni köper någon annan. 
Bil ligaste plis. Förmånliga betalningsvillkor. 

AKTIEBOLAGET PUMPSEPARATOR, Stockholm 
SVENSKA FÖRSÄLJNINGSAFDELNINGEN. 

Riks Tsl. 2964 . Representants, Gell d riUlga agenter antaISS. 



MOTOR- •• •• AMERIKANSKA 

LYSOLJOR •• •• • • •• FOTOGEN 

SVEN SK· AMERIKANSKA PETROLEUM 
AKTIEBOLAGET 

Riks 5410 & 9341 STOCKHOLM Allm. 4003 & 2091 

I 
Blomsterhandeln Linnea 

Malmskillnad:tgafan 40 
(Hörnet af MiBI"r8I1muel,gallln) 

STOCKHOLM 

.JILLM. TEL. 502 RIKS TEL. 6783 

REKOMMENDERAR SITT RIKHALTIGA LAGER 
.JIF 

ständigt friska blommor 
A lla slags blomslerarbelen ut/öras smak

f uUt och billigt. 

Sfurehof 
000000000000000000000000 

Stockholms 
H u m mczl"" o. Ostron

Restaurant 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KRÄFTOR 
& STUREPLlHi & MUSSLOR - KAVIAR 

SPORT-, RESE- OCH PROMENAO

KAROSSERIER BYGGES BAST VID 

STOCKHOLMS HOFSLACERI A,·B:s 
VAGNFA BRIKER 
VERI'IST. OIREIO"ÖR P. I. ROSENQVIST 

LUNTMAKAREGATAN 32 (f: d: 26) STOCK HOLM ~ ~I~. ~~;~ 

VfiRMELEDNlNGS-H -8. Cf1LOR Verkst. Dir. 1. fl. RYDH 

R.,.beta,.ellatan 3.2 .. Stocltho/m 
Riks Tel. 6680, 6681. fil/m. Tel. 6284. 

Tefegrafadress: VIlRMEBOLf/GET 

Tillverka lfpparafer !(fr och leverera VIlRMEL EDNINGIiR, alla brukliga system, 
ANGK(JHS. & MIiSHINTVIlTT.IiNLIIGGNINGflR, DESINFEKTIONS· of STE. 
RIL/SERINGS.IiNLIIGGNINGIlR. Forslag och rilningiJr vI/äras. 



r 
Carl E. Grubbens 

STOCKHOLM 

Firman grundad 1886 

Största lager af planopapper 
aUa sorter 

HOTEtL 
ÖSTEi\GÖTLflND 

,....._- MtD 1::;TfI 'KLR55 , 1 
I\ESTflUI\f\NT & CAFE 

I1ÖlllleT /\1'" 

vAs TE-"lANGGfI TflN 
OCH 5f1LVIIGRRND 
(::'TIIIIX VID KU!'IJL , 5LOTTr-T) 

MEST BESÖKTA 
LUNCHLOKAL I STADEN 

rh. L6gersfriim 

\ . 

[~ " 'TURISTHOTELLET " 1'1 
3 LI L LA NYGATAN 8 ~ STOCKHOLM I~ 
ALLM. TE L. 14448 RIKS TEL. 10020 

Rekomme nderar sina propra och billiga 
ru m med nwida bekvämligheter fn'l n ]: 50 

CENTRALT BELÄGET ELEKTRISKT LJUS 

FÖI\SÖK VÅI\f\ ÄKTf\ AMEI\I

Kf\NSKA SKODON f\f 

VEI\LDSMÄI\KET 

WflLK-OVLi\ 
J 

" 

STROMS1 
I\EGEI\INGSGATf\N 19-21. 

I-IEI\ 1\ SKI\ Ä DD EI\ I 
I-IEI\I\KONFLKTION 

I-IEI\I\EKI PEI\ING 

1Hl00lElL & 1~ IE§TAlLlllM.N1f I!HJNG CA~l 
II';;' ====,==,=--,=d== -i' 
f orsta klass tlo{eU med !lO modernt 

Inredda R($anderum jämte- stor .J. 
uppacknlllgssalar. Riks & Allm. {el . 

(lnnell.~ OLOF JONSSON) 

nllU:\I(E l~IEIWS1iOIW 
~ §'fOCKlmLM ~ . . .. , , 

[UKSTE1.EFON: ",amnaltrOp 
å rummen. Alatsal o. r<are med [ull
ständig restauration = == - Al.I~,'~. TEI_ 41 39, 4.J67, 1069 



F enixpalalsel 
1(ekomm en deras 

.•.......•.......•............................................ ......... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • · • • 

BUffALOMOTORER 
TILLBEHÖR för Motorbåtar 

: och Automobiler fördelaktigast hos 
· ; Helme,. Langbo,.g, B'pg .... 'GPI.g. ,. 
• 

• • • • • • • • • 

• • : Katalog pd 6egllroanl Stockholm: · . • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o. RICHTER 
JUVELERARE 

REKOMMEN DERAS 

NY BROGA T AN 16 
ALLM TEL. 10108 

HUMLE:GARDSG. 4 
AllM. TEl. 14004 

OBS.l Föreningens medlemmar erhålla extra rabat.t. 

EfTER BADET 

är del härligt all taga på s ig renll under
kläder. Om Ni badar i 

CenIPalbadet 
kan Ni låta fö rvara Edra underkläder hos 

Cenlralbadels T väUinräHnings H . 
som ulr6r all s lags Iväll, s lryk ning och press
ning. I Cenlral badcls Tvålbul ik köper Ni 
Ul märkla t .... ålar af 

Cenlralbadels Säp- & Tvällabriks H.-B:s, 
tillverkningar, bland hvilka 

den berömda O d 'n lvii" 
är den bäs ta, billig:! toaleltvålen ni kan 
köpa och 

den fin·fina Q,inlm.ncllväf.n, 
den utmärkta Trilon· tvättvålen, sandlvålen 
O så ren , m. fl. loalen· och tvättvål ar. 



r Schweizepiet 

Rekommendepas I 
~==dJ 

':lnramningaT, Ramlisfer, Skulpturer, Reproduktioner, Taffor, 
SpeglaT, fönster- Si Spegelglas, utför allt arbete i !3lasmäsleri 
och t'örgylleri. 

Jobn Carlsson 
32 Upplanbsgatan 32 

Allm. 1200 T\ihs 2836 

Aktiebolaget JOHN WALL 
JÄRN- <il. MASKINAFFÄR 

'Drollningg 68 • STOCKHOLM • Hölorgel 9 

JÄRNVAROR och VERKTYG alla slag samt 
HUSHÅLLSARTII<LAR Stort vilsof1eradt lager 

PRISUPPGIFTER LAMNA$ PÅ BEGARAN t 

RORSTROM & Ca, Stockholm 
Fl fl III I UI\I ' 1,'i ',1O 

HATT- och MÖSSAFFÄR 

Specialil" Skyltemiisso1" 
4 Storkyrkobrinken 4 

Rik,s Telefon 5365 Al/m. Telefon 12 1J1 

Silf~~,m ~J,,/j ~iJ ulllallrtingtrt I Stoekh"tm 1897 och I N""hfjpi"IJ 1906 

Spoptaptlfllapl 
O O 
R ~ O Skidor, Skridskor, Hockey, Skridskosegel, O 
O Kälkar, Pjäxor. R yggsäckar. Benlindor O 
O och Beklädnader köpes bäst och billigast i O 
O O 
O O 
O O 
O R.-B. Ruben 6elbopd O 
O SPORTAFFÄR " SIBYLLEGATAN 1/ ~ 
Ö .fILLM. TEL. 89 98 Stockh.olm RIKS TEL. 89 98 o 
0000000000000000000000 

Tekn. A.-B. floras Nederlag 
i STOCKHOLM 
TUNNELGATAN 25 

Robert SandelI 
ALLM. TEL. * 1415 

6862 * 6632 
RIKS 3/76 



A.V.HOLM 

Q Stockholm Q 

TeJegra maOress; T r ä h c I m 

Trävaror, Trämassa, Papper, 

I(emil(alier, Järn och Mczlaller 

:1111===================111 : 
Moderna b'lggnadsmateriel 

--

R.!ks Teld. 

6904 

4961 

Allm. Telet. 

14787 

4961 

Kontor och 

~~i\ Utställning ; 
AKTIEBOLAGET 

BYGGNADSVAROR 
-- STOCKHOLM -;0-;;;;;;;;; 

DR:OTT
N I NOGAT. 

94 

Moderna teknisl(a hjälpmedel 
för byggnadsind ustrien. --.111===================111. 

HUSHÅLLSSKOLAN 
I I ARGARETA 

• 

71 A DROTTNINGGAT AN 71 A 

FILIALER: il Söder H ORNSGATAN 1 (Enskilda Bankens hus) 

" 
a Österm. ARTlLLERIGATAN 34, hörn . af Storg. 

/lbonnenter och tillfälliga spisgäsler emol
lagas. 085. 1 Särskilda lestvJningar för 
bröl/op, middagar och supder. 

VtJrdS4mm4sf 

HfiNNfi LlNOMfiRH 

.J----------------------------------~ •• 
• • • • 

Sture .. Butomaten 
(Stureplan och Kung_gatan) 

•......••.•..................•••..............• : 

i BÄSTA MATEN i 
• • : .....................•......................... 

RekoJnJnenderas -



, 
r~r.;:::,---V-:=:::;"l~~~~~~=m 

.. . .. m .............................. vänd e der till I 

~ Hedberg ®. KrOOk! 

~r~ !'::p~a! :: ~ ~!! 
M STOCKHOLM M I '~'"'"'.~ .. ..:,; ..... : ...... ».. I 
m MODERNT , ELEGANT OCH TILL 

, 

l 
MODERATA PRISER 

ADRESSKORT, AKT!EBREF. FAKTUROR. F o R M u LA R. 

~I BJUDNINCSKORT, BÖCKER, ILLUSTRI"'\TIONER. KATA- j 
C BL ANKET TE R. BOLAGS. LOGER, KONTRAKT. KV· 

r, ORDNINGAR,BREFPAPPER, V ERT, MATRIK LAR, PRIS. ~ 

~ BROSCHYRER. CIRKULAR. KURANTER. RAKNINGAR. ~ 

~ f!~~{~I:!ic~~N~~~:' • i 
~ TIDNINGAR o TiDSKRIFTER ~ 
~( AFvENSOM :ITO GRAFI II 
~Jl.....-~.-A.-~--,,--=.n.=:.....IL~--"-~.J\::::::::d'. 

, 
I 

Köp en "KOMET"-lAMPA! 
..... .. .. . . OEN ÄR ALLDELES UTMÄRKT ! . . .. . ... . . . . 
Li m pa, , il(!; bada tö r lo •• Och ~tl r. b llysnlnl. Brinner m ycket 
[ yS ! och i r &i ,d. tu li U a tt , kÖl a . Bh la la mpa tö , be lys
n lnl af Id rott splats,, ' af alla sia, (a " d lndas I s to r! a nta l 
vid STADION I Stockhol m) samt s k rl d s~obano r Q. d . 

aegär pr iskurant. 

PER FROMS MEK, VERKSTADS A.-B. 
MAsTE RSAMUELSG ATAN 3 -4 , STOCKHOLM . 

~Re5taurant~ 

Centralpalat5 
5TOrKHOLm 

t-1ya 
Badhotellet 

VA X HOLm 
- öppet hll' la 6. r et - S äsong moj- S ept. 

••••••..•.•••••••• R EKOmmEH DERAS •••••••••••••••••• 

.......... ......... ....................................•... ~ ....... . 
• • • • • · • • • 

SVERBLOCKET 
F inn es hos Som ill ustrati onen 

utvisar är blocket delat 
alla i 10 delar. Papperet 

Bokhandlare är h vitt, a f god k vaHte . 

Bloc ket inne-

Oumbärligt 
håJlerc:a 1000 
lappar. 

för alla Bespa rar tid 
affä r s m ä n och minne. 

• · • · • • 
EN SAMTILLVERK ARE , : 

• : Tpyckeplalltlebo[aget S V E:Il : 
: B,ygga"galan 6 B, S TOCKHOLM : 
• • : "u;,. 7.,. 157., •• RIt_. T .I • .,~ • .,o • .,11 • ., ' : 
• • ...........................................................•........ . 



, 

~, 

Holel Conlinenlal 
STOCKHOLM 

(midt emol Cenlralstation) 

I:sta klass Hotell med 

fullständig restaurant. 

:XCoderata priser ! ! ! 

1{ekommenderas. 

-JIi 

Allm Tel. 11289 
•••••••••••• •••••••••••• 

K. Fl N TLI NG 
NICKEL- & NYSILFVERFABRIK 

OXIDERING I ALLA FÄRGER 

6 2 Luntmakaregatan 62 
STOCKHOLM 



Yo SLEIPNER 
Stockholms Fastighetsigares Renhållningsbolag. 

O ao rdsrenh a-II ni ng i alla stadsdela, Inom Stockholm. 
Renlörinr ar klll_re o. Yl ndskontor. 

Byggnsds-, maskin-o vsru-. KO--RSLOR 
ved- och flythungs-

verkst1111Is med dirtlllll mpliga ikdon. Vagnar Rlr 1ISIInll1l 2 0 ton, 

L • • tautolnobiler för dvil tyngre som IIttlre gods Sim] 
Bil .. Pahotvagnar. 

Orderkontor och flamnststloner: 
SkeppsbroD R. I l l S. A. IllO. 21 .. 61 Blu leulraeD R. 11 70.81 'l. A. 919 
Stllta,irdu R. 11 11 , A. lS 79, n S8 Strlnddrta R. 6 70, 8103, A. 919 
Horra B.Dlorlet R. 49,JS. A. t247 I Riddarholmen R. 4IU5. A. 12391 

Levererar: 
Grus, Soptunnor, Skrl pbehållare, PhUhufvar, Kloakskopor. 

Byggnadsställningar, 
sä rdeles prak liska vid målninga r och reparalioner. 

Bolagets styrelse: 
Of~erstel~ltn.nt Eli. S.Uberg. ordf., DIrekt IJr Henrik Gl'1Inholm, 

verkstillande dirtktIJr. Expedhlonschefen Grerve K. A G. M&net, 
Advokaten Joh. r , Wlberg och GoddgMren Nikolaua Ben&tuon. 
Suppleanler : Kontorscheren Carl H;on och B)'&&mlstaren Nil. 

NIt"on 
Kontorschef: Carl Hjort 

Telefoner privat. Riks 523. Allm. 16SJJ sIkrast kl. lO- II 

HUFVUOKONTOR , 
N:o 42 6: 44 Tulcgalan 
RIkste l. 2485. Allm. 43 J9 
Koat ... IID kl . 1 - tJ,.:.6 

• • • • • • 

KASSAKONTOR: 
N·o 40 Rcgcrlng. ga tan 
Rlkstcl. 6257. AlIm, 805 

Koalontld ~ J 10- . _ 

OBS.! Huh·ud.taUoDeD 6ppen hela d:r.net . 


