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Einar Olsson .....;.. sjufaldig svensk
skidmästare. i»kombjnerad».

VID

Medlemmarna ta privata. lån för
FJOLÅRETS. GRANDIOlSA skid-'
förberedelserna.

vecka i Sollefteå sågs dagligen en
liten man ute på >spårebmed kän-.
narmin följa storlöparnas förehava n. d·en ).lte i terrängen: Att denne »Ulle
man» .själv en gång i tiden bejublats
ooh 3Pplåderatsav skidans vänner
J.:ner än de flestayaI' nog obekant för
större .del'enav. publiken. Det är
»stjärnornas» lott här i livet att glömmas, så snart de upphöra att vara
2'aktiva7> - idrottens banbrytare utgöra härvidlåg intet undantag. För
dem, som mera in!:(ående följt svensk
skididrotts utveckling ett par decennier tillbaka, var emellertid den omtalade åskådaren i Sollefteå icke en
frän1ling :- def var Einar Olsson från
'Djurgårdens '. idrottsförening i StockhQlm, hela .svenska skidvärldens »LillEinar» under åren 1909':-21.

DET

VAR UNDER EN LÅNG följd
, av ar ett hopplöst företag för
&venskarna .att. söka konkurrera med
de norska backåkarna - ' allt fortfarande ligga vi efter men det har dock
blivit en märkbar ~utjämning» mim' Einar Olsson var icke den som
tappade humöret inför motgångarna.
Med berömvärd. energi parad med naturliga anlag lärde' den lille djurgår{laren. sig så småningom hemligheten
med den' >>llorska stilen» och det
dröjde sedan . icke så länge, förrän
Einar Olsson drog med sig de övriga
1 ~ii. klasshopparna och fiJ(,k dessa att
~atsa ; kraftigare och' öv!rhuvndtaget
l'~gga:in mera djärvhet i hoppen. Den
. norska »)Jedtuppningen» av skidorna
innan nedslaget, som förefallit en
svensk mer .eller mindre livsfarligt
att utföra, var »Lill-Einar» .icke sen
att begagna sig av och läromästarna
fick i ,fOl;-isättningen respekt för sin
»elen, sOm 'inte drog sig för att vid
flera tillfällen besegra sådang hej are
som. t.ex. Bergendahl och Kristoffersen. Ä-yensom längdl(iparevarEinar
Olsson framgångsrik - i lä.ttföre en
iI).ap. som t. o. m. varb!lsvärlig , för·
.s~,eeta1isf-?fnä ':"'::' lit a.här i,'ö~ter
.snnil1910",då lian erövri:liIe5ie pris
i., .7>Främjandeis» natiOJiel1a 30 km.
,~älvltng på 2, t. 5 min., en tid som varken »Selång~r» eller våra övriga topp"
män i »kombinerade» Im kunna prestera. Sina största lagrar har också
den popuära djurgårdaren skurit i de
kombinerade skidtävlingarna, där' han
håller ett ·märkligt rekord i sitt slag:
svensk mästare sju gånger (1910-11,
1R14--,-,-15, 1918, 1920-21). Till jämförelse' kan' nämnas att närmaste man
i statistiken, gamle .Olle Tandberg o.
Selånger, lyckats erövra tre mästerskapstecKen.
Även i backen leder Einar Olsson
med fem mästerskap' (1910-'-11, 1914
~16)mot'Selåhgers ochdjurgårdaren
A. H. Nilssons tre.

Sveriges permanenta Qlynipiska korilmitte sariunanträdde på
tisdagen under ordförandeskap
av prins Gustaf Adolf. Kommit-.
ten beslöt att förberedelsearbetet
för vårt deltagande' iberlinol:v:mpiaden i år skall forts~tta enligt
förut uppgjord plan och att kommitten för möjliggörande härav
t. v. skall anskaffa nödiga medel
lånevägen.' Kommittens närvarande ledamöter, utom, ordföranden direktör J. S. Edström,ståt-.
hållare Murray, civilingenjör Bo
Ekelund" kaptenE. Råberg,. fabrikör SixtusJansson och kapten
Thor Wiblom, förklarade sig villiga att ikläda sig borgen för lånet.
Vidare beslöts att den »utvidgade». olympiska ko;mmitten skall
safumanlmllas till den 6 februari.
För att kunna bedriva färbere-'
delsearbetena i önskad - riktninG'
beviljades anslag dels till . Sven:
ska Ishockeyförbundet och dels
till Svenska Skridskoförbundet. .

öSTERSUND
får
·»1 SP A L'A T S».

,östersunds
Mekaniskas»
stora
verkstadsbyggnad nere vid Bangårdsgatan . har .under årens lopp· genom'. gått skiftande öden.· Det allra senas. te, är. att· byggnadeninomkort,~pm
mel'.attinFymma ·stadens· fÖrsta '.;lsp~-'
latS7>, sOm f.:· D. håller på att iordningställas försitt ändamål.. En oföretagsam herre har nämligen lagt
märke till att·vi· ännu den 9 januari
inte ha en skridskohanä i östersund,
och efter känt ,mönster har han därför beslutat att sta'n skall få. en inomhusarena för Vivi-Anns och Sonjas favoritspon. Tyvärr medger in.te
byggnadens. dimensioner att exempelvis en ishockeybana ordnas. I annat fall' hade man här haft en idealisk plats för den. rivande sporten.
som särskilt inomhus är av storeffekt. För motions- och nöjesåkare
duger den nya. banan bott och säkerDJURGÅRDEh~S. IDROTTSFöRE~ ligen även för uppvisningar av mer
NlNG har av klubbar söder om eller mindre söta skridskdprinsessor~
Dalälven under, .. långliga. tider stått i
särklass å skididrottensområde.
Trumfesset Einar Olsson har knappasthaft någon jämnlike i den anrika FARVÄL,
klubhen,. som haft svårare att .hävda
sig, ,sedan Olsson 'drog sig tillbaka HÄLSINGLAND!
frän tävlingsbanan (unge Hejderson
Ser ,ut att bli ett nytt glädjeämIie för : Hälsinglands '. Fothol1för:bund' har
»gäni:;et7».' Lm-Einar vat »djurgårda- nu tagit ställning till det ledirlska sere» i själ och hjärta. Minns Ni hans rieindelnings,förslaget, enligt· vilket
insats' i budkaylemästerskapet i Lud- alla hllldiksvallstraktens föreningar
vika 1915? På sista sträckan drog &l;:'ulle hänföras till samma serie som,
l<:mar' Olsson, som kring livet hade Medelpad, Jämtland ooh ÅngNman-'
budkavlens bekanta snöre, iväg med land.
liela ':tokoppleb efter sig genom den
I den inlaga man har nudel' utarvärsta terrängen under det aU klubb- hetande tar man hestämt avstånd
kamraten Albin Sandström stack över från detta sista serieförslag och påsjöarna ·-rakt mot målet. Sandström står bl. a.' att denna nya indelning
hade budkavlen under tröjan och sklllIle betyda en fördulbbling av- resDjurgården vann. Einar Olsson korn längden för t.ex. St~and, Forsa och
in som .femte man, tämligen' medta- Iggesund.
gen. 'Men klubben segrade och det var
Den GlUStafssonska politiken firar
huvudsaken. för honom.
triumfer!

-

··EINAROLSSON. V.4~ ICKE uteslu'. .. . tande en vInterIdrottens. store
man.:När snötäcket på vårkanten ta'git slut och dansen kring fotbollen
'höl'jade, var skidmästaren en av de
elva i Djurgårdens representationslag~
.:På ,de.u. tiden räknades Einar. Olssons
.lr'1uhb till enay Sveriges frä1+Ista på
dim gröna 'fotbollsmatt<m - det är
sänlre nu! - och både göteborgsla'gen och A. l. K, fingo. ofta finna sig
,i nederlag - speciellt om det var
»djurgårdsväder» (regn och rusk).
Einar' Olsson var en mycket' värderad
.höger"inner, som icke minst observerades för sin goda 1011behandling och
:_ utrustning. I' olikhet med a'la lagkamraterna spelade han iförd huvudhonad,ensportmössa. :År 1915, som
alldeles särskilt framgångsrikt
är .för Einar Olsson ..:.:- sv. mästare i
~backe, kombinerad löpning och fot.boll! _ var djurgårdaren t. o. m. I1tJagen. att .spela i sveriges lannslag
'.~
Danmark som. h. i., ehuru en för••. ll:yII1lIJ,·g1l,iridr ade .honom att deltaga.·

"'var ett
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kidor, Bollnäs
kidbindningar
kidstavar
kidskor
kidhandskar

Riskera ej
.sönderfrysning av Edlar motor.
DIXOL skyddar effektivtl

. k~dmössor

A.-B. Berner &. Co.
kidvallning
Storgatan 39. Tel. 626, 1344 o. 1590.
kid,vallor, god sort. fil! fl· äh
R
Ä

Mohl,anders. '. . .....
Gust. nI~s'torg. TeL 1:425, ~8~5. '19 stafettlag l

tTrångsviken.

Slålo~klubb

bildad
iStorlien.
överste Ivar HolmqUist·. förste
ordföranden.

Klubben skall samarbeta med
Skidfrämjandet. ' .

ja-

. En. ~lalo~k!uhb bildade~ den 2
nuan l Storhen. Ett fyrho' , damer
.och,herrar antecknade Sig'OL .h~lbart
såsom medlemmar.
. , ..
Stadgar antogos och styrelse utsågs.
Till ordförande valdes ·överste Ivar
HolInquist. övriga styrelseledamöter
blevo kapten Dyhlen, kapten Rirnfors
gymnastikdirektör Lindau, löjtnant
Bergman, löjtnant Edlund"Jeknolog
att Svärd startar:
Rudberg och fröken Stafner.
Härmed hava alla svenska slalom- att lovande Kaxås-Svedbergs övergång tm Alsen nu är definitiv;
intresserade erhållit en organisation.
Kluhbens mål är att i nära samarbe- aH Karl Ed. Alseu, lagt sJddorna på
te med Skidfrämjandet .verka rör .. vinden.,oCih f.ått lo~ande Erik
· Wästlund till efterträda,rc. . .
slalom och störtlopp genom att anordna tävlingar. och i övrigt vidtaga åt- . I samlband med tävlingen anordnas
gärder för att höja intresset för. dessa en juniortävling å 10 km. f~r 15-18former av slddlöpning. "
åringar.

INTE lViYCKET KVAR
åt

Sverige med .i .

öSTERSUND~

E. M. i Davo's.

På måndagen ingick till Bod~ns
(T. T.)
Stockholm 11.
Bandyklubb telegrafiskt besked från
'.
Sv'enska
Ishockeyförbundets
styrelfihska . skidförbllndet '. att Lahclen
s~sammanttädde-på tisdagen och. beHHhtos'eura, Lahtls1 Finlands stöI~sta · slöt därvid att sända. ett lag till
skidklubb, sänder' sin'a tre' bästa' till Europamästerskapen i Davos.
Bodenspelen den 3 mars, närmare bestämt . två" l-ängdl~pare tUI 5-miien
och en hakåbre. LahtisI6p'arn'a . 'bli
Till.tävlingarfia äro -fjorton natioemell~rt'id inte ensamma om att Te- · l1erflnnia.ld.~ och bland dessa fjorton
presentera de finska .'fiit~erria,'1{9:va": "kommer 'väl .. slutstriden' närmast-<att
SCln,'ci'Z';' österrike/ '.t~'e_1
n1emi k6Imner6ckså med' tre i8pare. '-sf'ac'iTIell'an
koslovakiet, .Tyskland och Sverige.
bL 'a; Kalle :Heikkinen~ fJolårets;'!:Sah": övriga nationer få säkert inte mycket
tissegrare och Utter.nbesegrare.'
.
att· säga . till om. England liksom
. Även det svenska inslaget blir för- F'~ankrike och Belgien äro ofarliga,
nämligt. Förutom bodenstjärnorna medan såväl Italien och .Ungern kan
med' Utterström och Enghlhd i spet- komma med överraskningar.
sen komma Lyckseles båda bästa--"
sannolikt Ivan Lindgren och Moritz~, Elis \Viklund m. fl. Sollefteåsegrarens 'start är visserligen inte definitiv, men så gott som säker. Utterströni och Englund ha riämligim
redan ställt in sig på deltagande i på torsdag::'ll ställer S. K. öger upp.
Salsåkertävlingeri den 17 mars' och medföljande lag:
under sådana förhållanden förskotteBantam: O. Åslund.
rar nattlrtigtvis SRIsåkersin" ':stor- ,.:Fjäder.: C.Larsson,
J. Köhl,
stjärna åt Boden.
O. Sandström.
Vilka svenska löpare räknar man
\VeUer: K. östman,
med vidöstersundsspelen, som .gå
·
E. Sundin. .
samma dag?
. . . , ' ".
".
· Mellanv.: I.' BI'ännström,
John Persson.
Tungv. : E. Johansson,
Sv. Skidförbundet står självt
P. Åkerman.
för S. M.-kavlen.

*

..

VI'DBRÄCKEBROTTNINGARNA

Svenska Skidförbundets' verkstäl·Iande· uts·kott har beslutat. att årets
svenska mästerskap i budkavlelöpening på skidor skall hällas den 23-'.24 . mars. Om snötillgången tillåter
kommer tävlingen att hällas i .södr~
Norrland eller norra Svealand. 'Starten äger rum natten mellan ·den 23
och 24.
Älvros l. IL
höll i söndags .ttänlngstävling.
10 km.: 1) Sigvard Persson 5527'
2) John Engberg 56,11; 3) Sven 'Jo~
nasson 56,33; 4). August Lundgren
5'6,41; 5) Andreas Persson 58,07.
Damer, 5 km.: Karin Skog 34,48.
Juniortävling i Fåker•.
. Fåkers l. K. hade på söndagen trärririgstavlan fOr yngre . juniorer, var·
vid följande tider uppnåddes å'5
km'
.
. 1) H. Olsson 19,47;
2) S. Jdh:msson 20,05; 3) K. Hägg 20,28;' 4) {(.
Johansson 20,47; 5)· B. Lundblad 21;
,6) H. Persson 21,08; 7) G. Stjärnström 21,29; 8) B. örbom 2.1 150; 9)
Sven Lundblad 22,28.
.

Årsmötena.

· . Anslutningen' t'm den av. Trångsvikens L F. anordnade sta'fettlÖiPningen å 3xl0 km. om s'Önd·ag ihar över· trälJ.1Iilt alla ,förväntningar.. Sålunda
vO'ro' påoDsdagen icke mindre. än 19
~g anmäkl,a. Fröson '.ihar; anmält ett
:fjärde lag . och Dvärsätt .ett . andra
.samt Häljesund~Kvitsle'1.. F., Näldens
.IF.• Krokoms SK. och Unders'ä'kers
'IF. vardera· ett.
'. " , '
, HUWldstridentorde kOn1nIa att stå
mellan . T,rängsviken, .Fr·Ö!iön, Åre·dalen. (}c.h Alsen. '. Dl\SSa föreningar
·ställa upp med följande lag:
F r ösön l: S. Strörn!berg, N. Berglund och N. Svärd.
F rö s ö n II: P. Nilsson, E. Fastersson -och E. Gabrielsson.,
T rå ng s v iik e n I: Lennart Lindbe,rg, Leon Linooerg odh Kad' Lindberg.
._T rån g s v i k e n II: O. Hellström,
H. LinCiberg och K. JOIhansson.
· Å r e d a le n:
Axel Eliasson, B.
·Bernhardsson och Anders Dariielsson.
A l s e 11 l: ,Valle Panther, H. Svedberg 0$ Erik WäSUUlld.
Man lägger mä,rke tiH:

..

Yx.skaftkälens Travklubb
'hölL sin 11:e. ordinarie travtävlan i
lördags, varvid 25 hästar startade.
ReslI1taten blevo:
.
Första loppet: Unghästlopp, 960
metei': 1) Lystra, äg. Påljonsson,
-Laxsjö; 2) Tycko. äg. Anders Eriks·
son, Gåxsjö; 3) Jämtgllbben, äg. Nikolaus Jonsson, Störåsen; 4) Kaj, äg.
P. G. Jonsson, Yxskaftkälen; 5) Graf·.
fen, äg. Jonas Nilsson, d:o; 6) Jämte, äg. Jo.nas Zakrisson, d:o..
Vandringspriset erövrades i ung·
hästIoppet för andra gången av Graffen, äg. Jonas Nilsson, Yxskaftkälen.
Körlid 2,35.
· Andra loppet: PokaUoppet; 2,000 m.
1) Tärna, äg. A. F. Olsson, Yxskaftkälen; 2) ~faja,.: äg~ Jonas Höglund,
d:o; 3) Hard, ag. Johan Svensson.'
d:o; 4) Lindä, äg. Jonas Zakrisson
d:o; . 5) '. Tindra, äg. Jonas Nilsson'
d :0; 6) Tindra, äg. N. J. Västman:
Muräsen; 7) Edfast, äg.1\Ialtias Nils•
son, Yxskaftkälen.
,Tredje ,loppet:
Jämthästloppat
2,000 meter: 1) Arla, äg. J. E. Jons~
son, Yxskaftkälen; 2) Lilly, ag•. Pel.
le. Olsson, d:o; 3)' Dolly, . äg. :Adolf
Hoglund, d :0.
'
Vandringspriset erövrades i Pökal,
!\>pp,:t av Tärna '7 {ör första gången
~ ag. A. F. Olsson, Yxskaftkälen
·RörtId : 2,21,7~
.
.•

Borgvattnets Idrottklubb .
hade sitt årsmöte 'på . trettondagsafton, varvid· till styrelse valdes: ordf.
Erik Brän.nholm. sekr. Birger Carlsson, kassör Elias Bohlin, v. ordf. Eugen Fjällström samt materialförvaltare Anders Blixt~ Suppleanter: Nils
Mattsson och ,HelIner Svensson. .1
I. Olden, "Rönnöfors
. fotbonkommith~n
invaldes. Holger
Mohlin och Anders Blixt.. Revisorer: 'hölls skidtävlan' på söndagen,1I: en .6
.Erik Vesterberg och Erik Eriksson. km. lång bana,' som åktes två varV' av
Efter mötet hade anordnats sam- -seniorer och ett ay junior:er.
.
,kväm, som avslutades med dans' å
Seniorer: 1) Anders Jakobsson 52,
föreningshuset.
.
~7; 2) Edvard Grönlund 52,59; 3)' O.
Jakobsson' 57,9;' 4) John' Jonasson
banbrytare,. 'Som utfört e~t' dr~rgt ar- 57;44.; 5) Handfred Grönlund 57;54;·
. '.
'
bete för skIdans popularisering i Sve-. 6) L. Bringsås 1,14.
" Juniorer: 1) Helmer Grönlund 30,
rige.
·23; 2) Otto Jakohsson 33,23.
Ö. P.PRE'SENTERAR idrotten~. -v.änner ytterligare' ett par »banhryÅrets första D. M. på skidOr:
tarc» under de närmaste ·månaderna.
15 :km. svår terräng :- anordnas
Nästa ,gång fil vi sålunda se,
den 27 .d:s. av Frösö l. F~, s?ll1.i'~aFöRENnVr.!.r:;,~.fEDDEL·
AJl.TDE
»bandykungen» Sune Almqvisthet:yU gens hdmng annonserar SIll. lllbJu. ,Ä......
1'1..
här i landet för vinterns fotboll. . " C!.a.Il:. , A.nmäh'iirfg~tidrnulg,lr ,~Cl~ .21 l Fröso!. F.
Utfly1,ten till sport.
-'
WH ll~" geunes~'
. l stugan, ~ ~fton inställes',
-
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av äldre årsmodelier ~ dör'sälj es
billigt a vår fabrik l ToUånge.
o

A~·'B.

Englu'nd & Kielsson,
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Nytt So11efteå~
.lag kommerl
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ligger kvar
ö ve r' 'lä n·e t.
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Sollefteå-Kamraterna möter
. ,tersunds-Kamraterna på l. 5.

l. 5:s l. F. spelar mot Giffama i
. SoJlefteå.

Ammerhade - 42· gr. påtisdagen, Högbroforsen '-,- 41 ..•.
Enligt vad Ö.-P. crfar får östcrpå onsdagen.

sundspub.liI,cIl på söndag göra' bekantskap med Sollefteås nya storlag
i handboll, Kamraterna, som då' föl'
första' gången spela utanför nipsta- Stark kyla även utomlands. ....:. 4.5
. gr. i Moskva.
dens hank och stör. Sollefteå-J(amraterna Öl- eIl utbrytning llr Giffarna,
som fått släppa till flera av sina häs~a spelare. Det Öl' härvarande l. F. K.
Kylan har hållit i sig även under
som står S0111 arrangör, oell då det det senaste dygnet enligt vad· Ö.-P.
nya laget spelar handboll av bästa inhämtat genom en rundfråga till
sollefteåmärkc bör dess östersllllds- olika platser. i lan et. l stacien notedebut kunna samla fullt hl/S.
r\ldes sålunda på om. ,,(smorgonen
Sollefteås laguppstäHning blir från nere vid Centralstationen en· tempemål: G. Molin, K. Hultman, E. ,Pct- ratur av 31 minu~grader. Vid badhutersson, K. östholm, G. Jakobsson. set var det -:- 30· och på Hornsberg
Tore Holmberg, V. Lundgren,G. Sjö- å Frösön - 33 grader på morgonen.
Som kuriosum kan emellertid nämdin och O. Solin.
Holmberg är identisk med den nas, att vid det intilliggande Höggamla fruktade G. 1. F.-centern· och sved hade man endast -16 grader.
I östjäl11tland hade Hammarstrand
även Jakolisson hörde till Giffarnas
- 28; Krångcde - 29. och Ammer
bättre. M. v. Molin uppges vara ett
- 37. Under tisdagen noterades å
strå vassare lin kollegan i GIF och
dessa platser resp. - 31, -28- och
det vill ju säga' ätsldlligt.
- 42, den i år lägsta hittills kända
temperaturen i· länet. Bråclre hade
l. 5:s l. F. reser
-21 grader.
till Sollefteå på söndag och spelar en
Västjämtland har kommit'
lindri';å..
.
.
.
b
match mot G., l. F. Fältjligarna äro ,re undan. Und~rsåker
rapport~r~
mäkta populära i' garnisonsstaden - 20, Storlien ,-14 oell Svlama
;vid, :'Angcrniaiiäl.vcrt: 'faCk;; v.ark',:· sitt -.15. - .
'
,.
~
. justa och trevliga spel. Laguppst~il
I Härjedalen har Hede 'haft . ~ 3.5
hingen blir: Harry Larsson, . L. Löfoch Hedeviken - 38 (-36 på. tiSström, H.' Olsson, Kj~ Anundgård, H.
dagen) medan temperaturen· i· Sveg
.JÖnsson, Sören' CarlssonocTl r.. ~os
under tisdagen steg hela 10 grader,
berg.
så man där på onsdagsmorgonen endas t hade -16.
Andra platser, som haft stark köld,
äro Kännåsen - 28, '. Trångsviken
.:...- 32, i\.skolt - 35, Skythnon· ,....:. 35
och Högbroforsen - 41 grader..
.att Skånes guldmedalj för 1935 års
Enligt vad som meddelas från järnbästa .skånska idroHspres~atioll vägen ha några tågförseningar iCke
tilldelats årets svenska sprinter- inträffat för östersunds vidkommanfynd Lennart Strandberg, MAI;
de, utan allt har gått bra.
att Djurgården kommer att siinda fyDen nuvarande köldvågen har. för
r~, ::v sina bästa backhoppare, övrigt stor utbrednin!! och 1i "en'. fra"n
namhgen Holger Schön
Sven
~
.,
SCi~ön, Pelle Hennix och B., Carl- flera· länder rapporteras stark kyla.
~UlSt, till de internationella täv- Köldvågen sträcker' sig sålunda även
. )mgarna i Hallstabaeken den 10 ner över Tyskland, där Berlin på
fe.bruari;.
t'IS d agen noterat -10 grader
'
och
,aH Sigmund Ruud blir Nor;"es first Königsberg - 21.
string i slalom och utfoI':'sIöpnin er
i .detyska mästerskapen i Gar~
Från Polen och Ryssland inga rapmlsch-Partenkirchen och L F. S.- porter om strängare köld. I Viinahar
spelen, som avgöras i S:t Murren; uppmätts -31 grader och i Moskva
aU s?llefteåsegraren S. Nurmela i -45.
.
sOlldags blev' sensationellt beseg- . Bo Z. am lIIittag meddelar, aff varrad av V. Forssell på 2 mil'
.
att den kinesiska regerin"en bevil- garna i östra' Polen blivit sYllnerli"en
. jat 20 miljoner. kronor till anläg- .djärva. ' Natten . till tisdagcn övcrf&110
.gande av ett nyft moclernt stadi- . dc en lantbrukare, som slets i styc.
on i Shanghai, vilket beräknas k.e.n. ,l\1yndighete.rna ha. måst .vidtag'a
rymma {O,OOO åSkådare;
sars k l Id a åtgärder för att hjälpa de:n
del av befolknnigen, som saknar' tak
över huvudet.
Köldvågen har iLettla~d bl>o..
medfört' svårt avbrott i skolundervisningen. På tistbgsmorgonen uppmättes där på sina häll en temperatur
av -38 grader.

HORT

.+

DagensportröU

Tågförsening till Stockholm på grund
aV kylan.
(T. T.)
Stockholm 9•.
Snöhinder och kyla försenade' det
Qrdinari~ nattåget från övre Nor~
land SOm skulle vara i Stockholm kl.
8,05 på onsdagsmorgöner~ hela 2 ti~
mar och. 39 minuter. Tåget anlände
först kl. 10,44. De längsta. uppehållen
måste göras iH1ilsingland. Tåget från
Storlien kom. däremot i, rätt, Hd kl,
1(},37~
.
z:zg.

Au 5 ~rafikol[Jckor bero, 4 på 'ouPP'
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marksamhet.

'

(N., T.F.).

,'"

S,amacitsafoa

Biskop Erkki [laila,.
som blivit utnämnd till iirl;:elJiskop

i Finlimd.

.

.oöverträffad ·mot . heinorroid~.

-

