
I.ördagden l dec. 1934
öSTERSUBDS~POSTEN Sid. Il

•

16524e

105379

148(j7~

Skånegr i saro
200 st. stora, vackra, 6 till 12 vec

kors grisar försmjas måndagen den 3
december vid följande viigskäl: Lit 7
fm., KaUsta 7,30, Husås 7,45, Offers
gård 8,15, Andviken 8,30, Föllinge
8,45, Lillholms'jö 9,15, Landön 9,30.
lUttelberget 9,45, BrattmonlO, Trån..
gen 10,30, Rönnöfors 10,45, önet 11,15,
Kaxås 11,30, Truvbacken 12 m., Slot~

te 12,15, Trångsvikell 12.45, l\1attmar
s:. 1 em., Bölc 1,15, Väge 1,30, Hallen
1,45, Marby 2, l\1ånsåsen 2,30, Bölåsen
2,45, Hanabuckcn 3, Köyra 3,30, Vigge
3,45, Bergsbyn 4, Svenstavik 4,15.

Andra bilen sanllna dag: Lit 7 fm.,
Kläppe 7,30, Torråsen 7,45, Lugnvik 8,
ÅS 8,15, Dvärsätt 8,30, Aspås kyrka 9,
Böle 9,30, Nordannäiden 9,45" Tuller
äsen 10. Änge 10,15, Lungrct 10,30,
Glösa 10,45, Valne 11, NäIden 11,15,
Hödöll 11,45, Kroksgård 12 m., As
12,15, östersund e, kajen, 12,45, Oden
sala 1 em., Optand 1,15, Brunflo 1,30,
Vålbacken 1,45, öd 2. Namn 2,15,
Fanbyn 2,30, Orrviken 2,45, Bara 3,
Sanne 3,15, .Hackås 3,30, Vikbäcken
3,45~ Skanderåsen 4, Svenstavik 4,15.

Tisdagen den 4 december 'Vid föl
jande vägskäl: Svenstavik kl. 7,30 fm.,
Tossåsen 8, Asarna st. 8,15, Oppbod
8,~5, Klövsjö 9, Röjan 9,30, Böle 9,45,
~atansbyn 10, Vitvattskrogen 10,30,
Overhogdal 11, Ytterhogdal 11,30, Sän
n~ 1!.'.45, Aspan 12 m., I\.olsätt 12,30,
VansJo 1 em., Kårböle 1,30, Kårbölc
skog 1,45, Karsvall 2, GruvbYIl 2,15,
Los 2,30.

..!{ontant eller 6 mån. kredit. Inga
'Vaxlar. Lägsta priser. Varma bilar.

Artur Johanssons Grisexport.
Tel. 49, Åsljunga; Skåne. .

16519å

16513e

Har Ni konstaterat

K. W. KARLBERG A....I.
OLOVSGATAN 10 • STOCKHOLM

Telefon: 103644.

HUSIYlÖDRARII LA

Jämfspetsvalpar,

.~ I!!"'"7iå~. '7 Lt(jCiudL;.° /:! .:tt . l ..),l· - .:l : '/ .-'..... ..
~~l.!~~~~. . Insänd namn och adress och närslut denna annons. Vi

(xped era då gl'nast elt av des,n ur, "ilket Ni önsl'ar. OIll
uret ej utfall ..r till be'åtf'nbe', får d t returneras och Ni för
lorar ej elt öre. Uren siiljas på avbetalning. Pengar skola
ej sändas i förskott. N:r 501 Herrarmbandsur i rostfri
crommetall med mod('rn lll"mliink av samma metall. Stil-
fn l mod., primn schweizer. er},. Okrossbart glas. Sjäh"Jy
sande visare o. siffror. Pris kr. 2/: -. Säljes' på nvbet. med
4 kr. pI' mån. Samma ur Illed läderbund kr.22:-. Dam..
armbandsur m. mod. nrmlänk 21:- avb. 3:- pr mån. Sum-
ma ur m. ripsbund 18:-. N:r 510 Fickur j crolllmdaJl,
okrossb. glas, still'. mod .• prima schweizervcl'k. lir. 24:-,
uvb. 4:- pr mån. 2 års skriftlig garanti för säker gång•

A.-B. SVENSKA URDEPOTEN
STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - HÄLSINGBORG

Skriftliga order sändas till: Stortorget 3, MALMÖ.

NemorOSQ-Tvålens
inverkan på Er hy?

Säljes uteslutlande i de privata affärerna. - Pris 50 öre.

Parfumerie Nemorosa, S'l.uuls1Jltll.
Ensamförsäljare för Jämtland och Härjedalen:

Bröd. Hermansson A.-B., östersund.

Snövita BORDDUKAR och SERVETTER nästan gratis.
På grund av den stora efterfrågan på dessa s. k. gräsblekta sals

borddukar ha ett flertal storlekar utgått varför vi av kvarvarande
sammansatt en slumpsats bestående av 2 st. borddukar, en 130X180
cm. och en 130X130 cm. samt 4 st. servetter i stOl'l. 52X52 cm. vil
ken sats vi vraka bort till endast kr. 7: 38 pr sats. Priset år inte
ens det man betalar för en duk i denna storlek.

Dukar och servetter äro alla i det gamla hederliga drällmönstret.
Full belåtenhet eller varje utlagt öre åter vid retur. (4 satser

levereras fraktfritt.)
Men skriv genast. Restlagret är litet.

SMÅLANDS PARTILAGER, Jönl{öping 76. Tel. 380 o. 757.

"'JT 1 g. 50 mm.

150 Västgölagrisar

~örse Eder i god JULKAFFE
tid. med ett gott ~~

_ KARLBERGS AROMA~"~'bT
~ Till jul måste Ni vara alldeles särskilt ~~
\ kaffekritisk. Det gäller att vara väl ..

försedd så att Ni kan koka ett riktigt , ~
gott kaffe. Rekvirera därför i god tid /-
Karlbergs Arorna-blandning - så får Partiaffär t katte.
Ni ett verkligt julkaffo. Grundad 18110.

f?rov mot 30 ~re 1
frimärken. Min
sta. parti 5 kg.
20 ltg. fraktfritt.

1935 års modeller, nu inkomna. Priser från 50 kr. Bckviima betalnings..
villkor.

UNGER & SöNER, Han~'J)~el·dal. Telefon 2.
165620

vårt enastående erbjudande! Vi utförsälja nya Svenska lillnegrynsiic
kar av 150 Clll. bred linneväv till det otroligt låga priset av endast
79 öre pr st.; av 140 cm. hred viiv 75 öre pr st.' Linnelakansväven
är av högsta kvalitet, tät, fintrådig och helblekt, kraftig, outslitlig
yara. Såckarna äro osyctda, ej avklippta eller stämplade utan endast
uppmiirkta med krita, vilken går bort vid första tvått. l\Hilsta parti vi
expediera till dessa sagolikt billiga priser år 10 st. i ett stycke'- 20
st. sändes fraktfritt. Reklamerbjudande: 30 st. skr. av 150 cm. linne
väv och en liunebordduk till kr. 24: - franco, sanllna sats av 140 cm.
väv kr. 23: - franco. Gratis: vår stora märkbok och katalog. Se
fördelarna från oss: största s1icl{arna till billigaste pris. Svensk 1inne~

vara. Linneduk, miirkbok och katalog gratis. Full returrätt och be
låtenhet garanteras. Skriv i d~.tg!

~ OJ~'Jliis Lin'nei·nd(ustl~i. Avd. 23. ORNÄS.
~ Tel.: Namnanrop. Postgirokonto 70951.

15377e

Sagspån,'
75 öre pr kbm., säljes av

PETRUS NÅS, adress Lundkälen.
t Kyrkas. 16574e

Min syster LiUy och jag, Lorry. sö
ker var sin husse eller matte, som "ill
fostra oss till lydiga hundar. Vi äro
6 mån. gamla schäfervalpar av imp.
föräldrar med tysk stamt. Hur vackra
vi äro, talar vi inte om. Torsheims
Iiennel, Viggbyholm. Tel. 252.. Refe
rens: Sv. Schäferhundklubben. Tel.
436113. 16531e

försäljas tisdagen den 4 dec. å följan
de platser: Hating gästis 10,15 fm.,
Stornäset 11, Lövberga viigsk. 11,30,
österkälen 11,45, Strömsund, torget
12,15, Tullingsås 12,45, Hallviken 1,10,
Gisselås 1,30, Hammerdal, hotellet 2,
Fyrås 2,20, Högarna 2,45, Storhögen
3, Nyby 3,15, Halldog 3,45, Lits st.
4,10, Bye 4,30, Kläppe 4,45" samt vä
gen mot östersund.

Stora prima grisar~ Billiga priser.
Sex mån. kredit. Ställ en läda vid
vägen sa stannar bilen och s'ignalerar.
C. fl, Bergstrand, Stenstorp~ Tel. 32.

16520e.

Husbondens Röst grammofoner,

16307

14167e

T93

• •

c:a 23-25 kg,: till
några st., av prima älghundras, till
salu. Hänv. till Thure Jönsson, Storä
bränna, Laxsjö. Tel.; växeln.

För isföret:

Arets

4 ..dörrars ly:x:mod.,
obetydligt körd,
säljes förmånligt.

Glacerskinn

Ford V 8

Bilbolaget
vid Gustav III:s torg. Tel. 1099.

16543e

stor sortering_ Jå
ga priser. Färger o.
fernissor m. m.

BORG & BERGMANS ~"ÅRGHANDEL.

Gränden. Storg. 32. Tel. 1718.
x1916e

Am. ~ummibnlalet! (lir.
(Grand Hotells hus)

- Tel. 1443 och 1403
16408e

SZ'itkiitting oel" tillbellö'l~

i laget·.

passande att sammanfoga till torgväs
kor, handväskor 111. 111. utförsäljes så
länge lagret räcker till det kolossalt
billiga l)riset av kr. 1 :40 per kg. 3 kg.
fraktfritt.

Pälsvarulagret, Trar:ås.

hellinne, blekt. kul. bård, tvättäkta,
fållade med hängare, nästan outslit
liga. Många 100-tals dli-'isin sålda. Pris
6: 50. Bomullshanddukar 2; 40 duss.
Gör oss ett besöli:.

Marks Eftr. Kortvarulager.
Prästgatan 20. Telefon 2209.

Till landsorten mot postförskott.
14392

TAPETER

1653ge

FJÄLLFISK
S. k. stenbit och röding, salt, stor
och fin
i JA tunnor. om
. kr. 24: 50,

i % tunnor om c:a 11-13 kg. till
kr. 13: 50

i fria kärl, fraktfritt Eder närmaste
j ärIlvägsstatioIl.

Förstklassig vara från Frostviks
fjällen.
Henrik ·Norström, N o r r å k e r.

Tel. 4. 16057e

kidor, Bollnäs
kidbindllingar
kidstavar
kidskor
kif;lhandskar
kidmössor
kidvallning
ltidvallor, god sort.

Mohlanders
Gust•. III:s torg. Tel. 1425, 2325.

1588ge

300 par Damgaloscher
svarta, 90 öre paret, felfria. Dito i

beige 75 öre paret.
Barnstövlar : gummi, prima, bruna,

tjockt, flossat foder: .
storlekar: 22-28 3: - paret

. » 29-33. . . . . . .. 4: 25 »
MARKS EFTR.Kortvarulager.

Prästgatan 20. Tel. 2209.

l~O dU~I. MUitärhanddokar. 86 [ID.

LINGON.
Sura mosade lingon expo i nya trä

kaggar om 25 och 50 kg. netto till 50
öre pr kg. mot efterkrav. Fria kärl.
Passa på och köp medan tillgång fin
'nes. A. E. Svensson" N:rbofjäll, Så
gen. Rikstel. TYllgsjö 8.

Torr Pannved
i olika sorteringar och träslag.

EDLUNDS VEDGARD,
Tel. 866 O. 2247.

Köp Eder VED
från Bränna.

Tel. Mo 20. östersund 543.
Inneh.: J. E. RUDNER, Hölje, 1.it.

x1870e

B)örnked)nD

1657ge

till stake .k

Till salu

Fjolårets

FordV 8

2 st. 21X6,00 Fisk, något begagnade,
till salu. Svar till ;s.Straigt side~, ö.-'
P:ns exp., f. v. b. 16545e

2.dörrars, minutiöst
väl~kött, privatkörd,
säljes billigt.

ilbolaget
vid Gustav III:s torg. Tel. 1099.

16542e

Stadsfastigheter,
lantbruk, skogar, villor, hotell och
kafeer.
AmneIius Fastighetsbyrå~ Prästg. 20.

TelefoR 43.

DRAGSPEL,
3-körigt, 105 tangenter, 120 bas.ar.
Obetydligt använt. Säljes billigt vid
snar affär.
Eckard Lögdberg, Kvarnsved, ö :sund.

16582e

Några stycken begagnade

garnhyllfack
sälj as billigt.

Dahlmans Filials Eftr.
- Ed. flerIitz A.-B. -

16556e

Aterförsälja'l"c!

Julkort,Jullöpare
Julgransprydnader, Girlanger, Gratu
lationskort, Papeterier, Silhuetter,
Färgtryck m. m. Provsortiment lätt
sålda Julartiklar 5: -, 10:- eller
25 kr. Begär prislista.

FIRMA LYXPAPPER.
Herkules-gatan 30,1 tro Stockholm.

16465e

gig. Berättelserna om denna hem
lighetsfulla stam lockade Haslunds
fantasi o. när han år 1927 fick till
f~l~e att medfölja Sven Hedins expe
dItion, beslöt han att om möjligt
uppsöka den. Det lyckades honom
också och det är till stor del om tor
gllterna, som stammen' hette, hans
nya bok handlar. Någonstans nQrr
om bergskedjan Tian Shan härskade
tunguternas helige man, .Sin·Chinge
g~n. Haslund . ger en underbart fas..
clUerande beskrivning av täHstaden,
av torguternas gamla kultur, ·,av mot
tagandet där och fursten själv, som
~efanns vara en ädel, framstegsvän·
hg man, som gjorde allt för att un
derlätt~ H!1slunds .forskningar och
undersoknmgar. TIll slut skänkte
l~~n honom även det heliga tempel
!.alt, ~.om senare av Hedinexpeditionen
ovnerlamnades S0111 en personlig gåva
fran torguternas khan' till svenskar
nas khan. Zajagan' är en intressant
och förtjusande bok.

IDROTTSBOKEN. Holger SchiIdts
förlag.

Idrottsrörelsen har nu fått en så
stor omfattning att t. (J. m. bokförla
'~en börja intressera sig för densam
ma. Ar för år växer också idrottslit
teraturen i omfång. På bokhandels
diskarna har i dagarna framlagts en
stor prydlig bok, som bär titeln
Idrottsboken. Den har utkommit på
Holger SchiIdts förlag, vilket sanner
ligen ej. sparat något, då det gällt god
papperskvalitet, illustrationer eller
utstyrsel i övrigt. Boken har på titel
bladet beteckningen Del I, vilket vi
sar att vi ha att vänta åtminstone en
del till nästa år. Den nu utkomna de
len behandlar allmän idrott. Förfat
tarna, de kända idrottsredaktörerna
Sven Lindhagen, Stockholm, och C.
A. Nycop, Hälsingfors, ha på ett bril
jant sätt· knäckt det kinkiga proble
met att skriva en bok fängslande och
lättillgänglig, som måste vimla av
namn och siffror, tidsuppgifter och
rekordnoteringar av olika slag. De
berätta i boken om utvecklingen in~
om de olika idrottsgrenar, som före
konllna på den allmänna idrottens
program från genombrottsåren vid
sekelskiftet till innevarande års stora I
tävlingar.

Samtidigt som man får korta, kor
rekta sifferuppgifter,ställas idrotts- I
männen själva fram i belysning och
desslikes får man förtätade glimtar
av de situationer och tävlingar, då re
korden sattes och bragderna utfördes.
För den, som intresserat sig för
idrottsrörelsen är det ett sant nöje att
åter få formera bekantskap med olika
tiders största idrottsgestalter och att
återigen få läsa om hur rekorden sat
tes, om spännande, hektiska strider
på olympiska rännarbanor eller un
der landskamper. Boken rekommen
deras åt alla idrottsvänner.

jstämma~. En liten terminologiför
klaring i början eller i slutet av bo
ken skulle ej ha skadat. Den skulle
väse~t1igen Ila bidragit. till bokens
lättsmälthet.

,På skidor l Alperna.ärdocksä
friskt och hurtigt skriven, att den
gör· läsaren glad och belåten och det
kan man sannerligen ej säga.om alla
böcker 1. julfloden. Den rekommen
deras varmt.

»ARETS BILDER», S. T. F:8 julbok
1934, andra årgången.

Den nu föreliggande ~Årets bilden
är IiksOTIl inledningsvolymen 1933
både vacker och underhållande och
ett utmärkt tillskott till den· speciel
la jullitteruturen, med andra ord eIl
julk1appsbok, som man blir glad åt,
oavsett om man är medlem av Svens
ka Turistföreningen eller inte. Det
följer :både andakt och. uppfriskande
glättighet med de åttio ]\:amerako,Jlst
verken och det slår till fullo in, vad
förordet säger vara ett önskemål för
boken, att dessa bilder skola ut
trycksfullt och vackert men även tek
niskt försvarligt skildra och karakte
risera Sverige och svenskarna. Man
kan tillägga, att detta programmatis
ka mål inte på minsta vis verkar
hämmande på ett fritt, och otvunget
val .bland de hundratals motiv som
föreningens .stora fotopristävlan för
året ställt till förfogande.

Såsom gåva till vänner och frän
der- i främmande land hör~Arets hil
der» till de bästa tänkbara och att
ställas vid sidan av turistföreningen 'i

årsskrift på en inhemsk bokhylla
lämpar den sig förvisso 1ika~ra.

ZAJAGAN. Minnen och intryck från
tre års vistelse i mongolernas
nomadvärld av Henning .Has
lund-Christensen~ Bonniers•

När Henning Haslund vistades i
Asien på den danska expeditionen
som ihan skildrat i »Jahollah», fick
han . höra talas om att någonstädes i
västra Mongoliet, ingen visste. var"
skulle det leva en nomadiserande
mongulstam, som äqnu yal' oavhän·

Bffe.

PYRAMIDEN SVERIGE. Om· den na
tionella enheten. Av·' Ludvig
Nordström.' 275 sidor. Alb. Bon~

niershokförlag, Stockholm.

Ludvig Nordström tillhör de för
fattare, som aUtid Ila något att säga.
Och han låter det inte heIlep bli
osagt. ,:Man kan ibland tycka, att han
tar även ganska oväsentliga sakep
högtidligt, att han med· en· upptäcka
res gester torgför även ganska uppen
bara och närliggande fakta, men man
följer honom dock, och hur det' är
så fängslas man av hans vitalitet
ifråga om att anlägga synpunkter och
finna problem samt det friska gåpå
araldiga ·llUmör, varmed han ger sig
i kast med spörsmålens mängd 
även· om man kan tycka att han .är
än roligare då han berättar.

Det är problem-Nordström man
möter iden nu föreliggande boken.
Framförallt är det om vad som rör
den svenska lmsten man här får sig
en ganska grundlig kurs. Ludvig
Nords,tröm är ju ett llamnstadens
barn,l1an har från barnsben lärt sig
vad sjöfarten ärt och vad den' bety
der, bäde ekonomiskt och annorle
des. Han berättar här. 0111 det norr
ländska kustfisket - som f. ö. enligt
förf. alltmera utvecklats till att bli
dels ett betydelsefullt, självständigt
yrke och dels i allt större utsträck
ning ett havsfiske -, han berör vår
trävaruhantering, . även om den här
kommer fram mera indirekt, vir
kesbogseringen längs kusten, också
det en ny företeelse av stor och sti
gande betydelse, och han skildrar
vår lotsbefolkning, dess gärning och
ofta farofyllda, isolerade o. hårda liv.
Våra kuststäders och f. ö. hela kust~

landets trafikproblem beröres i flera
av artiklarna - bl. a. pläderar förf.
för ett fortsättande av ostkustbanan
till öregrund, som han både prak
tisktoch historiskt anser given som
Norrlands vinterhamn.

Men det~r också många andra si
dor av Sveriges - d. v. s.Norrlands
-.:... aktuella liv som förf. här ägnar
uppmärksamhet. Ifråga om modernt
byggnadsskick har han åtskilliga kär
va ord att säga, och skogsarbetarnas
ändrade, humaniserade livsföring äg
nar han ett betydande utrymme. l
olika artiklar, med ofta intressanta
synpunkter och slutledningar, be
handlar han de norrländska landsde
larnas snabbt 'fortskridande intima
re' sam'manläIikandemeddetövriga .
Sverige och Nbrrlandssnabbt sti·
gande betydelse, ekonomiskt och i
andra avseenden, för vårt lands liv.
Ludvig Nordström: tillhör ju inte
precis dem söm sätta det norrländs
ka ljuset under skeppanoch det ge
vi honom innerligt. rätt. i. Det skulle
f.ö. vara högst opraktiskt, då ju

. även sydligare landsdelar i allt stör
re utsträckning inrikta sig på att
just ta sitt ljus från Norrland l Och
skulle Ludvig Nordström någon gång
ta i lite väl. kraftigt så kan detta va
ra ganska nyttigt, både. därför att
man på många håll har svårt att
uppfatta vad som är alltför· lagmäU
och· emedan det kanske gör oss själ
va lite karskare, då vi finna att nå
gon vågar föra vår talan så att. det
hörs. Och självtillit är nog den
vitamin, som vi här framförallt be
höva mera av.

Trot~ den pratsamhet, som utmär~
kel' denna Nordströms bok i likhet
med allt vad, han skriver, vilket in
te behöver vara något ont utan en
dast en egenart som man har att
konstatera och åcceptera, är »Pyra
mid<'Il Sverige» en bäde mycket njut
har och nyttig~äsning. Nordström
är i mångt en ropandes röst i öknen,
och även om det tarvas annat än vä
der för att öknen' skall fä liv, så gör
detta'· icke roparens gärning i pion
järernas Jed mindre betydelsefull. .

-stad.

x1948t

Inbrottsförsäkring
D. II OPST A D I U S... Tel. 1109..

LII-TE·RATUR.

OSRAM
f~! .~in hållbarhet och lyskraft
:aIka~da elektr. lampor säljes
1 parti och minut hos

.A...B. Knut. Wiklander
ovanför St. torget.

PA SKIDOR I ALPERNA.

Vi här uppe i Norrland, 50111 älskat
att ~äga, att vi äro födda, på skidor,
ha l det längsta spjärnat emot var"
je försök att övertyga oss om, att vi
skulle ha något i skidväg att lära av,
sydeuropeerna. Det är ju vi nordbor,
S0111 'lärt dem begagna skidor, llavi
försvarat oss med och tillagt, att den
teknik, som behövs i svensk terräng.
den behärska' vi och ha inte behov
av att ,kunna åka 50111 de alpinaskid
akrobaterna. Men sannerligen ha vi
inte det. Den oerhört ~ranta och på..;
frestande terrängen i alperna har
drivit fram en annan åkteknik än
den som begagnas här uppe samt
konstruerandet av specialskidor och
specialbindningar. De olika vinter
sportplatsernas skidlärare ha också i
konkurrensen om eleverna- och" gäs
terna både teoretiskt och praktiskt
varit tvungna att studera och utveck
la skidtekniken i oanad grad, och de
ha nått en färdighet i att klara de
mest svindlande farter och kast på
ett så suveränt sätt, som vi här uppe
aldrig drömt vara möjligt,
, De flesta av oss ha väl haft tillfälle
att se detta i någon film, visande den
otroliga djärvhet och skicklighet
med vilken alpländerans skidproffs
behärska utförsåkningens alla hem
ligheter. Det är i mycket just dessa
filmer, men också den energiska pro
paganda Skidfrämjandet bedrivit vid
sinamånga skidkurser, som äntligen
öppnat ögonen på oss nordbor och
lärt oss förstå att vi trots vår själv
medvetenhet dock ha oerhört myc
ket att lära, .då det gäller konsten att
behärska skidorna. Låt vara att den
nya tekniken, den alpina, .huvudsak
ligen är avsedd för alpin terräng, be
härskar man den emellertid någor
lunda har man dock dubbelt· utbyte
aven skidtur även .i en typisk svensk,
småkuperad'skogsterräng.' Det är sä
kert.

På Hugo Gebergs förlag har i da
garna utkommit en bok, som bärti
teln På skidor i Alperna och som
utan tvekan· kommer att vinna mån
ga läsare och belåtna sådana.' Det är
de två kända skidinstruktörerna kap
ten Olle Rimfors och löjtnant Sigge
Bergman, som stå som författare. På
vårvintern 1934 blevo dessa käcka
och kunniga representanter lör
svensk skididrott med Skidfrämjan':'
dets hjälp i tillfälle att i södra Eu
ropas alptrakter studera den moder
na skidtekniken. Under flera veckor
lågo de sålunda vid den världsbe
römde skidpedagogen Hannes Schnei
ders skidskola i St. Anton i Tyrolen
och lärde sig den moderna skidtek
nikens hemligheter både teoretiskt
och praktiskt Och det är sina min
nen och intryck från dennaskid
kurs, som de nu samlat i dagboks
form' och illusterat med de utsöktas
te bilder.

På eH ytterst medryckande och
'fängslande sätt berätta de om sina
'upplevelser i backarna kring St. An
ton. De berätta om stämsvängar och
tvärkristianior, om svindlande skjut
'sar utför alpsidorna .så snön' stod
som en sprut om dem, om kuller
byttor och voltslagning om . tävlin
gar och konkun~ens med fransmän.
om lektioner tillsammans med Rurll

. Matt, Luggi, Frau GleserfeId etc., så
att läsaren nästan tycker sig va,ra
med själv i dansen utför branterna.

I den rent av medryckande skild
ringen, där vacker naturlyrik .ej ~at
fas ha de förstätt att smyga 111 SIlla
re~t pedagogiska anvisningar och
däricrenom blir boken. också en all
dele; förträfflig lärobok i alp~n skid
teknik..Skulle man göra en anmärk
ning så är det den, att författarna ej
tadit med i beräkningen att en stor
del av den publik, som de nog ock
så Önska till läsare, ej behärskar ter
minologien, då det gäller den nya
tekniken. För' författarna och kanske
också för ett stort antal andra i . det
ta .land, är vad som menas med en
stäms-vän<r eller en tvärkristiania nå;.,
got'sä självklart att någon förklaring
ej .behövs. :Men de flesta svensk: ut..
övare av skididrott stå dock annu
på samma ståndpunkt. som författar..

.. na själva, när dehörjad:e lära sig




