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JOHAN HENRIK PALME.
TILL PORTRÄTTET Å FÖREGÅENDE SIDA.

Ett ganska sällsynt affärsjubileum har i år kunnat 
firas af chefen för Stockholms Intecknings-garanti- 
aktiebolag direktör J. H. Palme, i det han icke mindre 
än fyrtio år stått i spetsen för detta af honom grun
dade finansinstitut, hittills vårt lands största på stads- 
fastighetskreditens område. Bolagsstämma var utlyst 
till den 16 sept. — tillika direktör Palmes sextio
nionde födelsedag — hvarvid på framställning af ett 
antal större aktieägare beslöts att hugfästa minnet af 
de gångna fyrtio årens verksamhet genom öfverläm- 
nande af en gåfva af 50,000 kr. till den nybildade 
handelshögskolan i Stockholm att disponeras efter af 
direktör Palme gifna bestämmelser. Efter hvad denne 
vid tillfället tillkännagaf, komma dessa att gå ut på, 
att fondens räntemedel hvarje år skola användas för 
att sätta ett antal af handelshögskolans bästa elever 
i tillfälle att under ferierna och under ledning af en 
lärare få göra resor i Sverige för inhämtande af ökad 
kännedom om det egna landets industriella och kom
mersiella förhållanden ett synnerligen behjärtans- 
värdt ändamål, som af våra praktiska undervisnings
anstalters mecenater hittills blott alltför litet tillgodo- 
setts.

Johan Henrik Palme är född i Kalmar den 16 
september 1841 och son till landssekreteraren, lag
man Christian Adolf Palme och hans maka, född 
Nordenankar. Ursprungligen härstammar släkten från 
Holland : den äldste kände stamfadern Palme Simons- 
son hade invandrat därifrån och slagit sig ner som 
handlande i Ystad i slutet af 1600-talet; de följande 
släktleden äro bekanta från det skånska stiftets herda
minne. Vid val af lefnadsyrke vacklade den unge 
Johan Henrik mellan en praktisk bana och ämbets- 
mannautbildning. Sedan han i Lund aflagt student
examen 1856, tjänstgjorde han under två års tid som 
ingenjörselev Vid Trollhätte kanalbyggnad, innan han 
i Uppsala beslöt sig för den studieriktning, som 1860 
förde honom till kameralexamen. De följande åren 
tillbragte han i hufvudstaden under en extra ordi
naries då kanske ännu mindre än nu afundsvärda 
villkor med dess ringa tjänstgöring och ännu blyg
sammare löneförhållancen.

Ökade verksamhetsuppgifter sökte sig Palme genom 
notarietjänstgöring i riksdagen: han var notarie i 
borgarståndet vid det sista ständermötet oeh flyttade 
efter representationsreformen i samma egenskap öfver 
till Första kammaren och bevillningsutskottet. Härmed 
hade han förts in på ett område, som inom kort skulle 
bjuda honom hans lefnads egentliga arbetsfält — det 
finansiella. Den ekonomiska depression, som låg öf
ver vårt lands näringslif under 1860-talets senare hälft, 
hade bl. a. en hufvudsaklig grund i det otillfredsstäl
lande sätt, hvarpå vår kredit i utlandet var ordnad, i 
det man i alltför ringa grad sörjt för tendering af den 
utländska upplåningen. Följden häaf blef, att vid 
åtstramning på särskildt den tyska pänningmarknaden 
en knapphet på omsättningsmedel gjorde sig kännbar 
i Sverige, som icke blott framkallade abnorma ränte
satser, utan i många fall gjorde det omöjligt att öf- 
verhufvud ens mot de mest förstklassiga fastighets- 
hypotek erhålla lån. Skarpsynt uppfattade Palme de 
uppgifter, som här förelågo, och utkastade 1868 i en 
broschyr planen till bildande af ett Stockholms inteck- 
ningsgarantiaktiebolag med uteslutande uppgift att på 
billiga vilkor förmedla fastighetskrediten i hufvud
staden på grundval af öfver en längre följd af år sig 
sträckande obligationslån. Genom dessa gjordes den 
en gång förvärfvade krediten oberoende af pänning- 
marknadens tillfälliga växlingar och samtidigt sattes 
man i stånd att vid beviljandet af längre fastighets
lån på underlag af betryggande inteckningssäkerhet 
kontrahera om en fix ränta. Det lyckades honom i

verkligheten att intressera tillräckligt många kapital
starka personer för företaget för att bringa detta till 
förverkligande redan följande år. Betydelsen för fastig
hetskrediten af detta pänninginstituts tillkomst inses 
bäst, när man erinrar sig att vid denna tid sparban
ker och försäkringsbolag, som nu till så stor del sörja 
för denna kredits tillgodoseende, ännu förfogade öf
ver endast obetydliga fonder. Också fick Stockholms 
Intecknings-garanti-aktiebolag snart en lysande utveck
ling. I januari i år intog det platsen som den, i af- 
seende på storleken, tredje i ordningen af rikets pän- 
ninginrättningar med ett aktiekapital af 15 milj. kr., 
en reservfond af 7 milj. kr., en disp*sitionsfond af 
2,146,000 kr. samt en omslutningssumma af icke min
dre än 162,824,863 kr. Särskildt under den senaste 
krisen ställdes dess förmåga att tillgodose lånebe- 
hofven på ett hårdt prof, som det emellertid i betrak
tande af de säregna förhållandena måste anses hafva 
till fullo bestått.

Det är ingen meningsskiljaktighet underkastad, att 
Stockholms Intecknings-garanti-aktiebolags framgångs
rika utveckling i väsentlig mån är knuten till dess 
28-årige stiftares vidsynta och energiska ledning. 
Härtill har emellertid Johan Henrik Palmes verk
samhet icke inskränkt sig. Den praktiske finans
mannen har tillika funnit tid till omfattande teoretiska 
studier och kan utan tvifvel i närvarande stund be
tecknas som en af de främsta bland vårt lands tyvärr 
blott alltför tunnsådda verkliga samhällsekonomer. 1 
den offentliga diskussionen har han gärna och ofta 
tagit del med vägande inlägg än genom föredrag 
eller anföranden, diskussioner vid Nationalekonomiska 
föreningens sammanträden, än genom uppsatser i tid
ningar och tidskrifter eller genom särskilda broschyrer, 
af hvilka den 1895 utgifna om “De hårda tiderna“ 
väckte synnerlig uppmärksamhet.

1 det kommunala lifvet har Palme spelat en roll, 
som vid första påseendet kunde synas mindre fram
trädande, äfven om han 1872—84 som ledamot af 
Stockholms stadsfullmäktige inom denna korporation 
intog en framskjuten ställning. 1 verkligheten beror 
detta emellertid endast därpå, att Palmes kommunala 
verksamhet under senare år varit förlagd till en skå
debana med undanskymdare läge. Sedan längre tid 
tillbaka bosatt på sin egendom Svalnäs vid Djurs
holm, har han nämligen en väsentlig andel i plan
läggningen och tillkomsten af Djursholms villa
samhälle som hvars skapare just han till god del kan 
betecknas.

Sedan 1878 är Palme i äktenskap förenad med Anna 
Julia Matilda Lavonius från Tyskland.

H. G

GENERALMAJOR 
H. G. W. WRAN- 
GEL, KUSTARTIL

LERIETS NYE 
CHEF, SOM ÄF
VEN FÖRORD
NATS TILL EF
TERTRÄDARE I 
FÖRSVARSKOM- 
MITTÉN EFTER 
GENERALMAJOR 

BECKMAN.

W WRANGEL.

H. 8 D:i -VÏ 'OCKHOLMS FOTOGRAF
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EN JÄTTEDONATION.
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Foto. Dahllöf, Stockholm. Xliehé : Bengt Silfvenpavre.
FRAMLIDNE TELEFONDIREKTÖR H. CEDERCREN.

Foto. Flodin, Stockholm. Kliché.• Bengt Silfvertparre.
FRU IDA CEDERCREN.
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Vid öppnandet af framlidne telefondirektör H. Cedergrens 
testamente befanns det, att hälften af hans till cirka 11 miljo
ner kr. uppskattade förmögenhet blifvit afskiljd till en fond för 
obemedlade begåfvade barns — främst Stockholmsbarns — upp
fostran, för att de må blifva i tillfälle att göra en god Insats i

vårt lands ekonomiska och intellektuella utveckling. — Denna 
storslagna och framsynta donation skall stå under förvaltning 
af bl. a. fru Ida Cedergren, den aflidnes maka.

(Se äfven om direktör C. denna ärg. n:o 30.)

Efter fotografi.

sDenf Ciin0hLO'GISKA EXKURSIONERS} GÖTEBORGS OMG1FNINGAR - anordnade af lärov^ksö^SrTTogoTeils 
sept, sin början. Efter den å hogskolan af professor Nordenskjold hållna föreläsningen begåfvo sig deltagarne på en kortare studie-

vandring med prof. N. som ledare, därifrån vår foto. är tagen.
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FRÅN SVENSKA SCENER
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,'H V Att g DAG.

R. A. FRFDBERG, den kände 
göteborgsskriftställaren, förfat
tare till helaftonstycket “Lars 
Gathenhjelm“, som gafs vid 
festföreställningen å Göteborgs 
Stora teater till firande af dess 
50-åriga tillvaro. (Se äfven 
sid. 788, 789). Foto. Jonason, 
Göteborg.

SCEN UR “KURT1SÖREN“ Å DRAMATISKA TEATERN : Fröken Borgström, hr Hedqvist.

"Kurtisören", den senaste 
Bernhard-Shaw-pjäsen som 
importerats till Sverige, gick 
den 15 sept, öfver K. Drama
tiska teaterns scen.

Utan att på något sätt höra 
till sin författares bästa alster, 
visade dock * Kurtisören * för

måga att hålla sina åskådare i intresserad spänning, och det ibland 
mera oförståeliga än paradoxala elementet i skådespelet gled mycket 
bort tack vare de agerandes ypperliga framställningar. (Atelier 
Jæger, Sthlm.)

Två nyförvärf till Nationalmuseum. Tvenne utmärkta hol
ländska porträtt ha förvärfvats till Nationalmuseum, att öka 
dess förut rikhaltiga nederländska afdelning af tafvelgalleriet — 
ett herrporträtt af Haagmålaren Jan van Ravesteyn (inköpt re
dan i fjol, men först nu exponeradt); det andra ett damporträtt 
af Haarlemmålaren Johannes Verspronck.

*

En ståtlig Rörstrandsvas, som konungen beställt för att som 
gåfva förläna kejsar Nikolaus, har några dagar varit utställd i 
fabrikens monter å Stockholmsutställningen.

Vasen, som är 0,86 meter hög, är komponerad af arkitekt E. 
H. Tryggelin och målad af hr Karl Lindström. Den är utförd 
af fältspatäkta porslin och dekorerad under glasyren.

FRU SIGRID ARNOLDSON-FISCHOF, vår berömda lands- 
maninna, som f. n. är på konsertturné i Sverige.

Ett märkligt konstverk i svensk ägo. Konstverket, som 
fransmännen lade beslag på under branden i Moskva 1809, består 
af en sockel sammansatt af smaragder, ametister, malakit med 
flera stenarter på en skifva af granit.

Fransmännen satte ofvanpå sockeln en piedestal med sin kej
sares, Napoleon I:s bild i brons, som i och för sig äfven är ett 
konstverk.

Af en händelse hamnade den minnesiika souveniren i Tyskland, 
där den försåldes till en svensk och med ett handelsfartyg trans
porterades öfver till Sverige.

Den unika pjäsen värderad till 50,000 kr. är omkring 35 centi
meter hög. Ursprungligen lär det ha funnits tre sådana men torde 
denna vara den enda som räddades undan branden.
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TVÅ NYFÖRVÄRF TILL NATIONALMUSEUM,

H. 8 Dis STOCKHOLMS FOTOGRAF. Kliché : Kem. A.-B. Bengt Silfversparre Sthhn—Gbg

HOLLÄNDAREN RAVESTEYN: Herrporträtt. HOLLÄNDAREN VERSPRONCK: Damporträtt.
(Se text å före g. sida.)

* *

I :: :: I ¡fH■" , ëgmëii

KONUNGENS GÅFVA TILL TSAR ETT MÄRKLIGT KONSTVERK I 
NIKOLAUS. SVENSK ÄGO.

IgVAR 3 DAQ.% UAÜ.

H. 8 Bit STOCKHOLMSFOTOGRAF.

VAS FRÅN RÖRSTRAND, komponerad af arkitekten E. H. 
Tryggelin, målad af Karl Lindström. (Se text å Jöreg. sida.)

ETT SÄREGET KONSTVERK 1809 taget af fransmännen i 
Moskva; på sockeln — af ametister, smaragder, malakit etc. — 

satte fransmännen en statyett af kejsar Napoleon.
(Se text å för eg. sida.)



NYAFTÄCKT MINNESMÄRKE.
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Foto. Hakelier Örebro. XUché: Kem. A.-n. Bengt SUfversparre Sthlm—Gbg.
FRÅN AFTÄCKN1NGEN I ODENSBACKEN (NÄRKE) AF MINNESSTENEN ÖFVER FRIHERRE N. G. DJURKLOU.

’ s.
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En minnessten öfver frih. N. G. Djurklou, rest i 
Odensbacken af Hjälmarens och Kvismarens sjösänk-

AXEL PETERSSON 1 DÖDERHULT utanför sin stuga i 
Oskarshamn. (Den första foto, den originelle skulptören tillåtit 

någon taga.)

ningsbolag, aftäcktes nyligen högtidligen i närvaro af 
länets höfding, flere dess riksdagsmän, representanter 
för landsting och stadsfullmäktige i Örebro m. fl. 
Minnestal höllos på vers och prosa, musik och sång 
utfördes och åtskilliga praktfulla kransar nedlades.

Genom frih. Djurklous lifsverk med hänsyn till det 
ifrågavarande sjösänk- 
ningsarbetet ha 37,974 
tunnland bördigaste 
jord vunnits för od
lingen.

*

Den synnerligt ori
ginelle träskulptören 
Axel Petersson i Dö- 
derhult torde ha blif- 
vit bekant för en större 
allmänhet genom sina 
på Stockholmsutställ
ningen visade “lek
saker“ — små trä
statyer, skulpterade 
endast med tillhjälp 
af såg, yxa, knif och 
hammare, och målade 
med tillhjälp af intet 
annat än betpensel och 
bläckpänna. “Peters
son i Döderhult“ bor 
numera i Oskarshamn, 
där han med glädje 
förfärdigar och med 
sorg i hjärtat skiljer 
sig från sina utomor
dentligt karaktäristi
ska, välgjorda och 
ingen annans konst
verk liknande arbeten.

Foto. Hakelier, Örebro • 

MINNESSTENEN ÖFVER FRI
HERRE DJURKLOU.
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ENGELSKA PORTRÄTT FÖR DAGEN.
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Efter portratt. LORD TWEEDMOUTH. ¿lieht t tsengt nujvertpam.

Den förutvarande första amiralitetslorden i England, lord 
Tweedmouth, har i dagarna aflidit. Lord Tweedmouths namn 
gick i fjol öfver världen af en mindre smickrande anledning — 
lorden och öfverhufvudet för det engelska amiralitetet hade mot
tagit och besvarat bref från tyske kejsaren rörande det engelska 
sjöförsvaret. Visserligen voro hans indiskretioner ej så svåra 
som "Times“ först hade utmålat dem; men af denna och flera 
anledningar befanns dock en förflyttning lämplig, och T. blef 
“Lord President of the Council“ — högsta ministerplatsen utan 
portfölj i engelska kabinettet — hvarifrån han på grund af sjuk- 
lighet för några månader sedan erhöll tjänstledighet.

Efter porträtt. LORD ROSEBERY. Kliché: Bengt Silfaenparr#,

Lord Rosebery, den bekante engelske liberale politikern, har 
nyligen i Glasgow hållit ett tal, hvari han offentligt tillkännagifvit 
sitt affall från liberalismen. Hans nuvarande motståndare och 
f. d. meningsfränder vilja emellertid hålla före, att lorden i sitt 
stora Glasgow-tal ej kunde komma med något nytt och ej förut 
vederlagdt argument; och de säga sig hällre räkna med en klar 
fiende till bland protektionisterna än en falsk vän bland s;na 
egna.

Det var som bekant emot budgetförslaget, vitalfrågan i Eng
land för ögonblicket, lordens anförande närmast riktade sig — 
detta budgetförslag, som, om det af öfverhuset förkastas, spås 
skola framkalla en kris utan like i Englands politiska historia.

Efter porträtt. Kliché t Kem. A.-B. Bengt Silfversparre Sthlm—Gbg.

TILL STRIDEN OM BUDGETFÖRSLAGET. Från vänster: Oppositionsledaren BALFOUR. — PREMIÄRMINISTERN ASQUITH.— 
FINANSMINISTERN LLOYD-GEORGE, som af lord Rosebery så häftigt angripits för sitt och regeringens budgetförslag med

dess jordskattereformer.
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PA KUNGLIG ALGJAKT.

Foto. Kaleb Torin, A ing&as.

2. EN SKJUTEN ÄLG BESKÅDAS AF KONUN
GEN OCH GREFVETHOTT.

1. KONUNGEN RISTAR SITT NAMN I EN STEN 
Å HALLEBERG.

3. GRUPP AF DELTAGARNE I DEN KUNGLIGA 
ÄLGJAKTEN Â HALLEBERG DEN “/i.

Kliché: Kem. A.-B. Bengt Silfversparrc Sthbn—Obg.

Dagarne den 13 och 14 sept, gästade 
konungen friherre J. Gripenstedt å Bysta 
för att jaga älg, därvid 7 älgar fälldes — 
fyra af konungen. Jakten förlädes därefter 
till Halle- och Hunneberg, därvid h. m:t i 
sitt jaktsällskap hade äfven prins Carl.

Förutom medlemmar af konungens jakt
klubb märktes vidare bland jaktdeltagarne 
utrikes- och civilministrarne samt grefve 
Bonde på Tjolöholm.

H
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EN SVENSK SJÖMANSBRAGD.

Sfter fotoorafter. Kliché.■ Kem. A.-B. Bengt Silfversparre Sthlm—Obg

UNDERVATTENSBÅTEN »HVALEN» I PORTSMOUTH, OCH DESS BEFÄLHAFVARE KAPTEN G. W. MAGNUSSON.

Den svenska 
den byggts, är 
färdas “Hvalen“

fade den i Portsmouths krigs- 
hamn, som därmed för första 
gången mottog besök af en 
utländsk undervattensbåt. Öf- 
verallt har man uttalat sin be
undran öfver de ombordva
randes mod, och den portu
gisiska tidningen “ODia“ bland 
många andra är full af lof- 
ord öfverkapten G.W. Magnus
son. -—. som för båten — och 
hans folk.

Också här hemma uttalar 
man sin lifliga belåtenhet öf
ver den vackra sjömansbrag- 
den.

(Vi hänvisa vidare till våra 
i Spezia tagna fotos af “Hva
len“, i n:o 38 denna årg.)

Efter fotografi Kliché.• Bengt Silfvertparr«.

FRÄN DE INTERNATIONELLA 1DROTTSTÄFLINGARNA I HAMBURG DEN 12 SEPT. 
Vid dessa täflingar, som ha ett mycket godt anseende i Tyskland och samla goda deltagare, 
utmärkte sig särskildt svensk-amerikanaren Frank G. Davidsson. Foton är tagen vid starten 
till löpning på 800 m., som vanns af D. I midten synes D. ; bredvid honom (n:r 25) står 
Rath, Hannover, tysk mästare 1908 på 1,500 m. D. vann äfven “utmaningspokalen“ på 400 

m. Han var i fjol med bland Sveriges representanter vid Olympiska spelen.

— 777 -

undervattensbåten “Hvalens“ hemfärd från Spezia, där 
ett storverk i sitt slag. Ulan någon som hälst eskort 
ensam hela vägen, längs kusterna. Den 9 sept, inträf-



GREKLAND INFÖR REVOLUTIONEN.

DEN GREKISKA KONUNGAFAMILJEN (X konungen, XX kronprinsen). Kliehi ; bengt Silfvertparr«

f V #|fi

it« 8 A

tyAff.a Ofta,

Oroande underrättelser komma nu tidt och tätt från Grekland. En skarp kon
flikt mellan de civila och militära myndigheterna befaras när som hälst, och 
man väntar att militären åter skall förgripa sig på den konstitutionella regimen.

Visserligen synes militärpartiet för ögonblicket ha vunnit allt hvad det kunde 
begära — prinsarnes aflägsnande och tillsättande af en officerskåren behaglig 
ministär; men den nye konseljpresidenten, Mauromichalis, har endast minori
teten inom kammaren för sig, och majoriteten torde knappast komma att 
sanktionera officerarnes program.

Regeringens upplösande eller störtande, statskupp och konung Georgs aflägs
nande — allt detta är ting, som f. n. ingalunda synas höra till omöjligheterna.

MAUROMICHALIS, Greklands nye 
ministerpresident.

Kliehi t Kem. A.-B. Bengt Silfvergparre Sthlm—dbg.

HERTIGEN AF ABRUZZERNA. den bekante polartararen, återvänder från sin bestigning af Himalaya. Vår foto. togs i det ögon
blick då hertigen landsteg i Marseille, dit han anlände från Ostindien, ombord å “Oceana“.
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FRÅN FLYGKONSTENS VÄRLD.

Det franska militära 
styrbara luftskeppet “Ré
publique“ har med glän
sande resultat deltagit i 
årets stora manövrer. Re
kognosceringarna ha visat 
sig med lätthet kunna 
sträcka sig till ett område 
af 110 km., därvid tråd
lös telegrafering äfven 
kommit till användning.

*

Santos Dumont, den 
berömde aviatikern, som 
alltid sträfvat efter att 
konstruera så små och 
lätta flygmaskiner som 
möjligt — i motsats till 
det Wrightska systemet 
t. ex. — lyckades vid 
sitt senaste flygförsök, vid 
C:t Cyr, öfverträffa sig 
själf. Han flög då på ett 
aëroplan med 9 kvm. bär
yta (Wrights har 53) på
7 m. tid en sträcka af
8 km. Hela aëroplanet 
väger med motor 118 kg.

Öfre bilden: “RÉPUBLIQUE“ 
vid manövrerna, utanför sitt 

ballonghus i Lapalisse.

Nedre bilden: SANTOS DU
MONT I SITT MINIATYR- 

AËROPLAN.
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Ö/r£ bilden t. h. visar RESUL- 
TATET AF EN JAKT PÅ 
MYSKOXAR. T. h. synes d:r 
Cook, som ledde denna jaktut
flykt från ångaren.

Nedre bilden t. v.: RUDOLF 
FRANCKE, “Bradleys“ kock, 
som skulle åtföljt d:r C. för att 
konstatera uppnåendet af polen.

Nedre bilden t. h.: MR BRADLEY, 
expeditionens finansiär, i sin ka
juta å skeppet som bär hans 
namn.

Efter fotografier.

Kliché: Bengt Silfversparre.

Vidstående 
fotografier äro 
samtliga tagna 
för tvenne år 
sedan, då den 

amerikanske 
mångmiljonä

ren John R. 
Bradley, som 
bekostat d:r 
Cooks polar
expedition, en 
tid åtföljde d:r 
C. och jagade 
i de arktiska
regionerna.

Öfre bilden t. v. är tagen, vid po
larnattens ljus, OMBORD Å 
EXPEDITIONENS FARTYG, 
“JOHN R. BRADLEY“.

H
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Efter porträtt.
MARIE PEARY,

Klichés Bengt Silfvertparrt. Efter porträtt,
“Snöbarnet“ kallad, Nordpolsfararen Pearys i de arktiska regionerna födda dotter.

COOKS HUSTRU OCH BARN.

Klichés Bengt Mlfvertpam,
NORDPOLSFARAREN

llppl

H VAR » Dft

Efter fotografi. Kliehi : Kem. A.-ti. Bengt Silfversparre SMm—Gbg.

TIGERJAKT I EUROPA: En tigrinna, som häromdagen i Marseille skulle iöras ombord â en i hamnen liggande ångare, lyckades 
komma ur buren, sargade illa en arbetare, som stod i vägen, då hon rusade åstad mot vågbrytaren, och försvann bland pirens -stenar. 
Ett antal poliskonstaplar ställdes på vakt med bössor och revolvrar och beväpnade gendarmer foro längs piren i båtar; alla gator 
som föra in till staden afspärrades, och Marseilleborna gingo i dödlig ångest, intill dess efter några dagar en djurtämjare fick till

fälle att ge den farliga besten baneskottet. Vår bild visar tigrinnan på “lit de parade“ å poliskommissariatet.

— 781 —



G. W. R. von SCHÉELE. O. HEDENSTIERNA.
Kammarherre. — Kilanda sä- Firat tjugufemàrsjubileum 
teri, Älfängen. 75 är 25 Aug* som borgmästare i Sköfde.

J. A. PETERSON. P. B. NILSSON.
Landtbruk. — Vadstena. Vald Hemmansägare. — Landeryd. 
tillled. af Riksd. A. K. för Aska, Vald till led. af Riksd. A. K.
Dals och Bobergs domsaga. för Våstbo härad.

J. P. HÖGDAHL. 
Rådman — Åmål. 75 år 16 Sept.

C. J. TH. EEN. 
Borgmästare. — Visby. 

70 år 31 Aug.

H. BILLING. 
Justitieråd. — Stockholm 

60 år 16 Sept.*

S. C. P. LAGERBERG. 
Kammarherre. Museiintendent. 
— Göteborg. 50 år 16 Sept. 

Biograji Årg. VII: 23.

J. A. NORBLAD.
Fil. doktor. — Rörstrand. 

70 år 11 Sept*

E. G. A. DANCKWAKDT- 
LILLIESTRÖM. 

Direktör. Godsägare. — Sol- 
berga, Sya. 70 är 8 Sept.*

B. TH. BERGGREN 
Lärov. adjunkt. V. konsul. 
Kommunalman. — Västervik. 

65 år 10 Sept.

: I

C. W. OSEEN. 
Utnämnd till professor i me
kanik och matematisk fysik vid 

Upsala universitet.

H. HANSSON. 
Folkhögskoleföreståndare. 

Kommunalman. — Gamleby. 
50 år 6 Sept.

K. P. M. WEIBULL. 
Med. doktor. — Gäfle. 

50 år 31 Aug.

: : ■' ■ : ï : ■ ;

RIBBING. 
Helsingborg 

28 Aug.*

B. A. E
Ofverste

C. A. HEDSTRÖM. 
Järnhandlare. Kommunalman. 
— Lidköping. 50 år. 19 Sept.

Utförliga data å nästa sida. - 782
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F. J. MARCUS. 
Direktor. — Stockholm. 

60 år 9 Sept.

C. A. SUNDBLAD. 
Folkskollärare. — Lisön, 

Ösmo. 60 år 11 Sept*

A. K. P. SJÖGREN. 
Disponent. — Forsbacka. 

50 år 26 Aug.

J. NORLÉN.
Folkskollärare. — Sundsvall. 
Vald till led. af Riksd. A. K.

A. NYSTEDT.
Godsarrendator. Kommunal
man. — Länna Bruk, Byringe. 

60 år 9 Sept.

H. MARKUSSON. 
Nämndeman. Kommunalord
förande. — Segersnäs, Urs- 

hult. 50 år 27 Sept.

H. A. RING.
Redaktör. Skriftställare. - 

Stockholm. 50 år 14 Sept.

C. G HOLMBERG. 
Grosshandlare. Chef för Lito- 
grafiska aktiebolagets i Norr
köpingafdein, kontor. — Stock

holm. 50 år 31 Aug.

C. J. MEJENQVIST. f 
F. d. Riksdagsman. Kommu
nalman. — Mejensjö, Säfsjö. 

F. 23. t 7 Sept. 09.

J. E. JANSSON, f 
Grufdisponent. F. d. Riksdags
man. Kommunalman. — Karl

stad. F. 36. f 24 Aug. 09.

C. H. von SYDOW, f 
Grosshandlare. — Kalmar. 

F. 50. t 7 Sept. 09.

C. M. WEJLE. f 
Lektor vid Kungl. Sjökrigs
skolan. Fil. doktor, — Stock

holm. F. 69. f 6 Sept 09.

J. M. FICK. f 
Direktör. — Gäfle.

F. 42. t H Sept. 09.*

* Utförliga data å nästa sida.

W. ERICSON, f 
Landtbrukare. — Strömtorp. 

F. 44. f 5 Sept. 09*

FRANZ ADOLF von SCHEELE. Mångårig led. af Älfsborgs läns norra 
hushållningssällskaps förvaltningsutskott, dess v. ordf. Föreståndare för 
statens landtbruksskola i Älfsborgs län sedan 70, revisor i Riksbankens 
afd. kontor i Göteborg, ordf i bevillningsberedningarna och en del taxerings 
kommittéer, landstingsman i Kilanda socken, ordf. i kommunalstyr, led. 
af kyrko och skolrådet. Ordf i brandstodskommittén. Ordf i en hel 
del styrelser, led. i en hel del kommittéer, ombud vid landtbruksmöten, 
m. m. Hofintendent 68 Led af Kungl. Landtbruksakademien 77. Heders
led. af Älfsborgs läns norra hushållningssällskap.

HERMAN BILLING. Stud. ex. 68, v. häradsh. 77, rådman i Stockholm 91. 
Led. i Nya Lagberedningen 92, led. i Lagbyrån 95. Justitieråd 97. Sekr. 
i Konstitutionsutskottet 79—80. Led. i bolagskommittén 88, i checkkom. 
96, i styr. för Stockholms högskola 99.

JACOB AUGUST NORBLAD. Fil. doktor 75. Docent i kemi och amanuens 
vid kemiska institutionen i Uppsala. Sedan 74 kemist vid Rörstrands 
porslinsfabr. Kyrkovärd sedan 98, stadsfullm. sedan 95, led. af stads- 
fullm. beredningsutskott sedan 01. Mångårig led. af Borgarskolans styr., 
ordf. i dess undervisningsråd sedan 04. Sedan 20 år kemistsamfundets ordf.

ERIK GUSTAF AXEL DANCKWARDT—LILLIESTRÖM. Innehafvare af 
Solberga och Sörby fideikommiss i Östergötl. Ordf. i Österg. läns brand
stodsbolag, i styr. för Vifolka härads sparbank, verkst. direktör i st- 
göta hypoteksfören, landstingsman m. m. Led. af Riksd. F. K. 98—03.

BENGT AXEL EUGEN RIBBING. Stud. ex. 77, u. löjtn. vid Lifgardet 
t. h. 78, tjänstgörande hos arffustame 84, ordonnansofficer hos hertigen
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af Västergötland 89, ryttmästare 94, adjutant hos hertigen af Västerg. 97. 
Major i armén 02, chef för Ridskolan 03. Led. af Krigsvetenskapsakad. 
04 Öfverste och chef för Skånska husarreg. 07.

CARL SUNDBLAD. Medlem af Sorunda församlings sparbankskommitté, 
representant i skolrådet. Känd för sitt arbete i fredssakens tjänst.

MAGNUS FICK. t Verkst. direktör vid Uppsala — Margretehills järn
vägsaktiebolag sedan 99, under en lång följd af år ledamot för norra

distriktet af Svenska järnvägsföreningen samt suppleant i styr. för Järnvägs- 
assuransföreningen. Led. af Gefle stadsfullmäktige sedan 01, ordf. i Gefle 
handelsbanks styr.

WILHELM ERICSON. + Mångårig nämndeman, led. i skolrådet, fattig- 
vårdsstyr. kommunalnämden, Karlskoga härads sparbank, häradets brand- 
stodsförening m. m.

O HVAR 8 DAGS 10:de ÅRGÅNG O
AFSLUTAS MED DETTA NUMMER.

Det har icke blifvit oss möjligt att helt godtgöra 
prenumeranter för de genom storstrejken ute" 

blifna numren i augusti. Endast så pass ha 
vi med stora ansträngningar lyckats åstadkomma 
att detta nummer är dubbelt, eller närmare be- 
stämdt ett och ett halft vanligt häfte. Om vi haft en 
endast något mindre upplaga än den verkliga hade 
det varit lättare ordnadt — men med vår ofant
liga upplaga låter sig ej göra att “taga igen" så 
som mindre tryckupplagor det kunna. Vi beklaga 
detta men hoppas att ej därmed ha förlorat någon 
vän till H. 8. D.

Och samtidigt begagna vi nu tillfället att uttala 
vårt varma tack till alla våra vänner — våra läsare, 
medarbetare, annonsörer och kommissionärer — 
och desslikes uttala vår förhoppning att få behålla 
hela den hittillsvarande staben af vänner och 
vinna alltjämt nya under den nu begynnande

ELFTE ÅRGÅNGEN.
Det är och skall alltfort förblifva vår ärliga sträf- 

van att genom rastlöst arbete på tidskriftens sta
diga förbättrande söka alltid bibehålla och i allt
jämt ökad grad vinna allmänhetens sympatier för 
H. 8. D. och dess program.

Våra läsare veta, att vi ingenting spara för att 
göra HVAR 8 DAO så omväxlande och innehålls
rik som möjligt; och den ständiga kontakt hvari 
vi stå med den läsande allmänheten, ha vi att 
tacka för en ovärderlig mängd af goda bidrag af 
allehanda art. Hvaihälst något af för svenskar större

vikt sker i in- och utlandet, någ^ som lämpar sig 
för kameran, där är en vän till HVAR 8 DAG 
framme och “knäpper" ; våra fasta förbindelser sträcka 
sig snart sagdt öfver hela världen där en svensk 
finnes — därför är det, som HVAR 8 DAG är i 
stånd att lämna ett så pass fullständigt panorama 
öfver allt från svensk synvinkel intressant, som 
händer och sker.

Tidskriftens gamla välkända program blir, hvad 
detaljerna beträffar, i stort sedt oförändradt för 
den nya årgången; dock så att icke få nyheter 
komma att träda i kraft, som vi hoppas af för lä- 
sarne synnerligt angenäm art.

Bland dessa är främst den att vi för omslaget 
komma att använda en papperskvalitet som ägnar 
sig äfven för illustrationer. Vår afsikt är nämli
gen att vid tillfälle å omslaget införa illustrerade 
berättelser m. m. Hvad betydelse ett elegantare 
papper har för annonsernas utseende är påtagligt.

En kärkommen bekantskap för våra läsare torde 
Lord Stranleigh med sina äfventyr, med hvilka 
vi inleda de nämnda illustrerade öfversättningarna 
å omslaget, blifva. Liksom “Lord Stranleighs 
stora kupp“ på sin tid torde utgjort Guld-Ax’ |
största dragningskraft, torde nu dessa korta, spän- |1 
nande äfventyrsskildringar om den unge excen
triske lorden blifva utomordentligt gouterade af 
alla H. 8. D:s läsare.

Till “Lord Strar,leighs äfventyr“ har ensamrätt 
förvärfvats af H. 8. D.

V

49:2? HÄFTET INNEHÅLLER:
Johan Henrik Palme. — Kustartilleriets nye chef. — En jättedonation. — Svenska bilder. — Från svenska scener — Tvä nyförvär, 

till Nationalmuseum. — Konungens gåfva lili tsar Nikolaus. — Ett märMigt konstverk i svensk ägo. — Nyaftäckt minnesmärke. — 
Engelska porträtt för dagen. — Pä kunglig älgjakt. — En svensk sjömansbragd. — De internationella idrottstäflingarna i Hamburg. — 
Grekland inför revolutionen. — Hertigen af Abruzzerna. — Från flygkonstens värld. §- Från Cooks polarfärd. — Tigerjakt i Europa. -

Veckans porträttgalleri.

F. A. B. HVAR 8 DAOS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1909.




