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'Grovt skQj med sjuka. För någQ
tid. sedan i Malmö häkfadehan
Jo-hn Olaus'S<ln, som gjort sig skyl
till bedrägeriis!Unhand med.· glas
gonaff,ärer och uppträtt. som und-erg
rare i Sjcbotrakten,har utfört liknan
de ;planipulatio:n.er .även j. Bleldng
Enligt vad som blivt bekant 'ge
vederbörande polismyndighets ut
ning, har Olausson lurat en 65
arbetare i Långasjönås med sina
ögonaffärer.Arbetaren fick hesök il
Olausson. som talad'e om aU han val"
ögonspeciålist.Hanvat'i,ockSå.uJ1der"~
görar,e coclr '.. k'lludebotaoalla. sjQkdo..JL
mar, mennans tid medgav inte .
han behandlade alla som besökte ho";
nom. På denna verksarnhetförklarade
1.Iansig ha blivit miljonär. Plötsligt
tog .han arbetarens glasögon,. titta
på dem och förklarade aU de skaqa
mannen!iögon, enär det fanns sy
i glaset. Därfö!" rekommenderade
~;ina.egna glasögon, oohom arbetaren:
köpte ett par sådana, skulle OlauSso.J!
)boonna iJinerven i glasögoneXlll.. Ar
betaren, som var fysiskt nedbruten p
grund av sjukdom, tl'oodeblintpå, o.
laussoncch köpte ··ett par glasögon•

.Arbetaren talade också om att ha
led av hjärtlidamle, som OlausS<lIl för:
klarade sig kunna "'bota. Den' sjuk
skulle bara vira in: 4 tiokronorssed
lari en linnelapIl, sedan binda om
den en ylletråd .och sy in lappen med
innehåll i huvmdkudden. " Därefter
skulle han under40näiter liggåpå
huvudkudden, och det onda skulle va
ra borta. Arbetaren tog. fram fyra tio;'
kronesedlar och. en' linnelapp . och
överlämnade det till Olausson. Denne
sade till honom att Jåsa ytterdörren.
Så att ingen kunde savad de gjorde.
Den sjuke följde ordinationen. oCh då
han ikom tillbaka in i rummettQg
Ola'USsonen långylletråd mätte .med
denna dI:nt om mannens liv och om
båda handlederna, varefter hankllÖt
tråden kring linnelappen,somhan.
lämnat åen sjuke. Denne stoppade
därefter lappen i huvudkudden, som
han sedan sydde samIllan mednågta
styng. Olausson' påpekade, 9it den sjiI~

ka inte fick tala om för nagonvad hart!
ordinerat, ty då skulle inte medlet ~

hjälpa. j
Några dagar därefter fick 'lmeller..

tid arbetaren besök av en person som
tyckte att han såg sjuk ut,oehför
denne berättade han he~a mstorien. ~
Detta. ficik Ölausson reda på' med på- ~
följd att han infann sig hos arbetaren]
och förebrådde honom.S2mtidigt lä- -I...~....,.
nade han 70 kr., vilka skulle betalas il
igen med '500 kronor sam tack för I
hjälpen. Inga pengar konuno emeller......i...-.·.
tid, den sluke började bli misstänk.. ~
sam och när· han undersökte tygpåsen '..~
under huvudkudden, funnosdär ingaS
tior. j
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dem, äropräglad~ aven. hjärtnupe
het på gränsen trll hyst~rIo.. .Det
fortfarande gott om lUsllluatione!
fru Kleens framställning. Honmls_s
tänkliggör alla, som icke· kunnat d
la hennes .nppfattningom hurbarne
skoia behandlas. . Möjligen vill" nå
gon därvid räkna henne tillförtiäns
att hon anser också en' framståend
namngiven partivän vara. omänskli
därför att han ställt sig på en ang
pen föreståndares sida l Detärk
ske icke lönt för de personer,s

'löpa gatlopp i fru Kleens bok, att
taIDltför stort avseende vid vad he>
skriver. Norrgårdsstyrett.ex.b
vara tillfreds med upplysningen,a
det slapp åtal, därför att man ie
behöver skjuta på döda hökar. M
nQ" bör rådbusrätten i Kalmar, llS
häl'iets egna män•. göra stora ögo
när den Jäser författarinnans>pe
sonliga, allmänna . refIexion~ o
Norrgårdsrättegången .och om. ge
~förunder1iga .ho-noratioresmentaht ..
ten· i lilleputtsformab, som tycks ha
betytt mycket :ti oförmåga till sak-{
ligt tänkande, när detta strider mo
självkänslan, i bristande sinne fö
proportioner och i avsaknad av fan
tasJ:.. I annat sammanhang antyd
författarinnan, att det nog blir e
skärpt dom i nästa instans: >oo. de
är att förmoda att denna betygssätt
ning vid högre rätt kommer att fA,
ökad pregnaus!lr. Det må vara nog
med dessa exempel på >oppurtllnt
nonsens", för att anli1a författarin..
nans vokabulär.

I den mån fru Kleens agitationbi..c
dragit till att föra framskyddshems;"
frågan till aktualitet. i socialdeparte-i
mente!, får man.ara henne tacksam,
även om man är minst sagt tveks
beträffande de former,denna propa;
ganda tagit.

Vare med denna personliga· insat
huru som i helst, så är den . alltför
känslofulla . 'boken om >Skyddshem"
men> en pinsam överdrift, som bor
de ha undvikits>.

tävlingar i Sverige, tyder på att sIa
lomlöpningen kommer att bli ytterst
populär. Det har t. o. m. sagts på en
del håll, att utförs- och slaloITJöp
ning ur publiksynpunkt komm.er att
distansera backtävlingen. l\.ven i
Norge, där man för några år sedan
ei ville höra talas om ~ådana mellan
europeiska påfund som slal()moc;u
utförs16pIling, rasar nu en formlig
slalomfeber, och detta är icke att
undra på, ty den som en gång Jått
smak för att åka slalom han blir full
komligt hänförd av den. tjusning,
som farten och kroppsbehärskriings
förmåga skänker. .. .

Man brukar säga, att skidlöpning
är 'den svenska nationalsporten~ och
detta är med rätta sant, eftersom den
passar både unga och gamla. Men
man får icke vara alltför traditions
bunden och anse, att den svenska
skidsporten skall hålla sig till urgam
la former, utan den måste även följa
med den nya tidens riktningar. Gläd.
jande nog kan man säga, att sIaIöm
och utförslöpning är en sport, som
framför allt är lämplig för det upp
växande släktet. Denna. sport' är .en
utmärkt gymnastik på skidor och ur
tävlingssynpunktmedför den ej sam
ma vådor för ungdomen som krävan
de längdtävlingar. Man riskerar näm
li6en aldrig att bli överansträngd, vU
ket ju med lätthet riskeras för man
niskokroppen, innan' den hunnit er
nå tillräcklig" stadgad. Genom den
nyligen startade Skidfrämjandets sla
lomklubbhar även utövarna avden
na sport erhållit en organisation,'soru,
får l:?an väl hoppas, skall sprida upp
lysnmg och propaganda om sporten
samt bereda möjligheter i de flesta
trakter i vårt land till sportens ut
övande.

FRU ELSE KLEENS BOK OM
SKWDSHEMMEN

utsättes förlln delvis ganska omild
kritik i ettledaruttalande i östg. Corr.

lIRedan fru Kleens andel i det på
sin tid florerande angiveriet mot"
skyddshemmen väckte . berättigad
undran. När det nu är tillfälle att i
en samlad form lära känna fru Kleens
uppfattning om -skyddshemsproble
met, om hennes egen positiva insats
och många, många andras minst sagt
negativa insatser. vidgas denna för
undran till ett uppriktigt beklagande.
Skyddsheinmen .'. ha .. -,uppenbarHgen
gåttförfattaiinnan .på nery~na, hon
hal.' icke förm~tt uppehålla liinIiesba
lansen inför denna .konfrontation
med verkligheten. Följden har bli
vit, att han ser missdådare och bar
riaplågare, var hon fal.' fram, för att
icke tala om att hon gripes av en
djup misstro tm alJa . )byråkraten1
djupare ju högre upp på samhällsska~
lan' de befinna sig. Samtidigt blir
hon' benägen att sätta änglavingar
på sina unga vänner hlan;dskyd.ds~
hemseleverna. Humanitet är natur~
ligtvis ett utmärkt redskap i .en hn
manitär verksamhet, ett känsligt sin
nekan åtminstone förlåtas hos en
social arbetare, som ännu icke hl,U,lnit
förhärda sig inför anblicken aYil!t
mänskligt elände, men fJ;ll Kleens un
dersökningsrapporter eller bekän
nelseskrifter, vad man nu skall kalla

Dagens
DET SENA AVLXMNANDET

av stora och viktIga regeriIlgsförslag
strider mot vad en föregående aQcilll
demokratisk regering ansåg vlU"'a en
god och sund ordning, framhåller St.
T. på tal om tisdagens och onsdagens
propositionsflod:

)Man erinrar sig,.att den' Sa.ndlel"~ka
ministären vid' 1926 års riksdag fri
villi"t begränsade proPQsitionstiden
till 50 dagar eller till den 1 mars. Två
medlemmar av denna -regering,hrr
Sch1yter och Nothin, lUlSägo eftersin
aV"ång att denna ordning med en )'t
terllgale begränsning av propositions
tiden var så välbehövlig och nödvän
dig, att den borde iJ;lskri,,=asi. grund
lagen. Detta ville VIsserligen varken
konstitutionsutskottet eller kamrarna
vara med om, men de hoppades liv
ligt att den 1926 inledda ordningen
med en frivillig begränsning skulle
utveckla sig till en fast praxis. Det
är en ödets ironi, aU den ene av des
sa motionärer i år råkat ut för olyc
kan att icke ens den av honom förut
kritiserade 70-dagarstiden :räckt till,
utan han måste begagna sig av undlln
tagsrättigheter att avlämna förslag se
nare. Detta synes visserligen närmast
bero på överbelastningen i lagrådet,
men denna sammanhänger åter med
Ilfängden av övriga alltför sent .. utar
betade regeringsförslag.»

Det är beklagligt, att den praxis
som inleddes vid 1926 års riksdag ej
kunnat fullföljas.

llOm detta icke blivit möjligt, skulle
det dock vara önskvärt, att proposi
tionerna fördelades mera jämnt över
hela den stadgade' tiden och att icke
ett så stort antal viktiga' förslag som
nu är fallet framlades i sista stund.
För ett normalt och jämnt riksdags
arbete är ingenting viktigare än att
regeringarna planlägga sin arbetsgi
varverksamhet på ett förnuftigt och
rationellt sätt. Det kan icke gärna
sägas, att vederbörande gjort detta i
år, och följden blir den vanliga, att
riksdagstiden förlänges och de sista
veckorna bli oerhört arbetstyngda.,
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Bärgningsvagn

icke det väsentliga. Huvudsaken är,
att på så mångapla~er som möj
ligt, terrängen. iordningställes för
denna trevliga form av .. skidlöpning.
Finns det icke höjder pli 150 a. 200

meter, får. man nöja sig med höjder
på 50 meter och därordna en slalom
bana. De senare årens snöfattiga
vintrar ha i högsta grad gjort frågan
om terrängens beredande för skid
löpning aktuell. Har man en väl av
jämnad sluttning, helst med gott
gräsunderiag, är det möjligt att an
vända den som övniI}gsback.e även
om snötäcket ligger ytterst tunt. Det
samma gäller naturligtvis även, .om
man vill sträcka sig så långt att man
vill röja en slalombana•.

Slalombanan får icke utföras som
en smal gata i skogen, utan den mås':
te ha tillräcklig bredd, så att mall
har möjlighet att lägga själva det ut
prickade spåret med omväxlande SV3.
righetsgrader. Vidare är det av stör';
sta vikt att banan blir tillräckligt
bred, så att man icke riskerar att tör
na emot något terrängföremål. Bästa
sättet att märka ut en slalombana är
att låta en säker skidlöpare, som be
härskar svängtekniken, göra uppre
pade utförslöpningar iden terräng
där banan skalI anläggas. Så små
ningom kommer man då underfund
med den naturliga riktningen på ba
nan.

., .

·Löjtnant Bergman ~slalomlöpning.·
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stortlopp.
och

Exempel p~ utprickning aven sla'!omEana.;

Hur slalombanor an
läggas.

När frågan om: slalom och utförs
löpning föres på tal, har man nog på
många håll avfärdat det hela med
att här i Sverige ha vi icke samma
terrängmöjligheter som i Alperna.
Det är sålunda samma gamla instäli
ning som då det tidigare spörsmålet
kom på tal, om vi skulle gå in Br
svårare terrängtävlingar el1erej. Da
sades det allmänt att vi på grund av
svårigheter att finna lämplig terräng
ej borde göra tävling på detta om:å
de med norrmännen, som givetvis ha
de bättre terräng till förfogande. Ut-

Träning och utrust-.
rongo

Träning för sli1.lQm börjar icke i
själva slalombacken utan i övnings
backen. De första grunderna lär man
sig i den elementära "skidskolan»,
där man sålunda får öva vanlig. ut
förslöpning .under balansövningar
samt grunderna till aIinan svängtek
nik. Först genom att behärska detta
är man mogen för ett prov på vad
man kan prestera,när utförslöpnin
gen blir både lång och svår genom de
här och var inJagda slalomportarna.
Nytta och nöje av slalom ha aHa
skidlöpare, antingen de använda ski
dorna för turiständamål eller för täv.,
liIlgsä!1dairiåt .Yad ,det senare '.bet~ä f:
far kan ensIaloIfllöpning .betraktas
som en ytterst koncentrerad form av
träning i· terrän'glöpning. Det gäller
ju att på kortaste tid klara upp P<lS

sagen genom en mängd olika hinder
i .en utförsbacke. Slalomlöpning re
kommenderas därför åtalla våra täv
lingslöpare. Den hårda fart, varun-

de även med sig förnyat intresse för vecklingen har emellertid visat"att der slalomlöpning utföres, samt den
störtloppet. Ar 1935 kan betraktas så- de svenska skidlöparna ändock häv- mångfald gånger' mall mås.te utföra
som genombrottsår för slalom i Sved- dat sin ställning i fråga om terräng- svängar' i hård fart ställer givetvis
ge. Vad som i hög grad bidragit här- löpningsskicklighet. Två år å rad har stora anspråk på utrustningen. Den
till äro de friska erfarenheter, som Utterström besegrat norrmännen j stora allmänheten kan mycket väl
Rimfors och Bergman efter studier den klassiska Holmenkollentävlingen. träna sig i slalom med den vanliga
och träning i S:t Anton medförde Vad har då detta visat? Jo, att talet rejäla turistutrustningen,men tåv
hem. om att vi icke ha lämplig skidter- lingslöparen måste först och främst

Sommaren 1935 röjdes den andra räng i rätt väsentlig grad är överdri- ha ett par kraftiga, breda stålkanta
slalombanan i Sverige, och samtidigt vet. Men det har nog snarare varit de skidor, ej för långa,. vidare till.:.
anordnades i Filipstad genom Skid- så, att skidlöparna icke tillräckligt räckligt stadiga bindningar samt slut
främjandets lokalkommitte och på noggrant studerat de terrängmöjlig- ligen ett par kraftiga skidskor med
initiativ av ingenjör Bernhard Berg- heter som funnits här och var inom tillräckligt Mrda sulor, som medger
ström den första större slalombacken de olika skidcentra. Man har t. ex.' en fast förbindelse med skidbindnin
i mellersta Sverige. Även Sollefteå, svårt att förstå, varför icke sådan garna. Då stavarna icke komma till
där goda möjligheter finnas för sla- terräng som Sollefteå bjuder på, kan ~nvändnin.lF SO!? någotslag~. brom.s,
lom, har börjat förbereda en bana in- kallas för utomordentlig skidterräng" ar det lam1:?hgt a"ttman forser Sig
vid Hallstabacken. om man avser att lära sig verkligt, med ett par latta saclana.

Och överallt, där redan naturliga flott terränglöpning. E .d l' k k'd
förutsättningar finnas för slalom, Vad som sålunda sagts om terräng- n 1 ea IS S 1 sport.
drives sporten med allt mer och mer löpning och svårigheten att finna ttll- Ur publiksynpunkt erbjuder 51a-
ökat iJltresse. . räckligt kuperad terräng i,vårt land lom den stora fördelen, att åskådar-

I v~:t. grannland, N.~rge, var till har, när det gällt slalom, återuppre- na kunna följa .loppet så gott som
att ~orJa m~d den »aldre s~olan» pats. Naturligtvis kunna vi icke över- från början till slut, och då loppet
motstandare tIll nyhet~r~~ fran Al- allt finna sådan nivåskillnad, som. långt ifrån är enformigt, får åskåda
per~a, men de J;ngre skidl?,parna som l föreskrives beträffande' tävlingar i ren tillfälle att njuta upprepade fart
vant"ute I)ch fatt smak for det nya, slalom enligt de internationella· be- och svängs,ensationer. Erfarenheten
ha gatt banbrytande fram och f. n. stämmelserna men tävlingen är dock från Alperna och även nu senast fran
drives både slalom och störtlopp med '
storartad energi. Norrmännen ha
också mycket goda förutsättningar
för sporten, som ej nog kan uppskat
tas. Djärvheten och ståsäkerheten ha
gått norrmännen i blodet, vad som
återstår för att bli en god slalom
och störtloppsåkare är blott en mera
avslipad svängteknik.

Sla!omlöparensfJifg
genom portama.

Av kapten GUNNAR DYHLf:N.
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Slalom - föregångaren till kombinerade täv
lingen. - H ur slalombanor anläggas. - Träning
och utrustning. - Slalomlöpning distanserar back
tävlingen? - En lektion i s l a lom t e k n i k.

Slalom och störtlopp i
Norden.

I Sverige känna vi redan tidigt till
störtloppet från Äreskutan. Slalom
därcmot började tillämpas först år
1931, dådcn första lilla slalombac
ken röjdes av Skidfrämjandet i Stor
lien. De följande åren präglas av
stegrat intresse för denna nya art av
skidlöpning, den vinner mer och mer
terräng och 1934 äro de första ba
norna av internationella mått färdi
ga, dcn ena på Skurdalshöjden i Stor
lien, och den andra på Östberget i
östersund. Förra vintern höllos de
första dvlingarna, vilka gingo av
stapeln i Östersund. Den första in
ternationella tävlingen ägde rum i
Storlicn }1å Marie Bebådelsedag 193 S,
en da!; som hädanefter blir Storliens
slalomdag. Undel vårvil'tern 1935
fortsatte Skidfrämjandets vid nyåret
bilnade slalomklubb tränings- och
täYlingsvcrksamheten i Riksgränsen.

Aven i Are blev det så småningom
fart på slalomintresset, ~~h detta för-

»Intet nytt under solen». Detta
kan även sägas om slalomsporten,
som nu blivit så populär överallt där
man idkar skidsport. För många är
nog ordet lOslalom» en nyhet liksom
sporten själv, och betydelsen av det
samma är likaledes tämligen okänd
för den stora allmänheten.

Ordet är norskt. lOSla:. betyder
sluttning och »lom» löpa. Slalom
skulle sålunda rätt och och slätt kun
na översättas med utförslöpning. Den
egentliga innebörden är emellertid
den att löparn ej får gå rakt utför
sluttningen, utan i bågar, d. v. s. så
som man passerar en med hinder
(skogbevuxen) uppfylld sluttning.

För 50-60 år sedan var slalom
löpningen en tävlingsform i Norge.
Man hoppade i stup och löpte dess
utom en slalom utför en sluttning.
Denna slalom var ej så invecklad som
våra dagars, utan bestod uti att man
passerade mellan två atre hinderpor
tar så placerade, att man måste svän
ga för att komma igenom dem. Den
nu beskrivna kombinerade tävlingen
är föregångaren till vår tids kombi
nerade tävling i backhopp och 18
km. terränglöpning. De enkla och
ofta naturliga hoppbackarna utbygg
des mer och mer och utvecklades till
våra dagars stora och med konst an
lagda jättebackar, och slalom utveck
lades till att bli en terrängbana. Själ
va s1alommomentet försvann allde
les.

För ungefär ett lo-tal år sedan
(lök åter uttrycket slalom upp. Men
denna gång ej i Norge, där det må
hända b,Hit i relativ glömska, utan
i Alperna, där schweizare, österrika
re och engelsmän med iver ägnade sig
åt utförslöpningen. Så småningom
utformades tävlingsformen slalom
och störtlopp, vilka numera ingå
även i det olympiska tävlingspro
grammet.

En slalomtävling äger rum pl en
500-700 m. lång tävlingssträcka
med ett fall av omkring ISO. m. på
vilken ett växlande antal flaggpor
tar markerar löpsträckan. Slalom är
ett prov på skidteknik. Störtloppet
karakteriseras av krav på sdlsäkerhet
i mycket hög fart. Banan är c:a 5
km. och höjdskillnaden 1,000 m. I
störtloppet gäller det att rå kortaste
tid löpa från start till mal å i stort
sett valfri väg. De ovan angivna
uppgifterna på längder och höjdskill
nader bruka tillämpas för internatio
nella t:.=ivlingar. Svårigheter att finna
lämplig terräng tvingar givetvis till
andra mått.


