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ltlrllsiniuq. Återtåget ö'(/er Tydalsfjiillen och lIc s'l'enska griinsjjiillen kost.ade
seda1t mer lin i'l'åtusen tappra karo~l1zer
li'l'et. Olyckan skeddc under dc farsta
dagarna a'Z.! år 171 9.
..
Bcvisl(gen 'z/oro dc .norsk.~i foors'l'~~rs
trupperna vid dettl~ '(..'znterfaltta[l a,-"~e
'uiirt Jn}'ckct bättre utrustade a.'z szna
Illotståndare. J a, de s'L'enska. krigarnas
bekliidnad var låmpad för ett helt. an~
nat kl~mat iinvad fjiillcn bjuda 1Il1~tZ
'L'intern. Dc norska förs~'ararna utgjordes dessutom helt 7./issi till större de[en av fjiiUbor och'l'ana .. skidlör. are .
Osannolikt ar ej) ätt den har· O/Il1:an~n
da och a'l/bildade hl{'l}udbonadeliznglck
i den norska krigar1llunderingen.
11;[odellen härstammar enligt Kroghs
uppgift från 1600-1700-talet och lii~ ha
anvånts ånda in på. 1800-talet.. NI anga
exemplar torde nu ej finnas kvar. Dock
har Krogh fÖriirät ytterligare t en1 plag9,
av samma sort till olika skzdstugor l
Röras Holtaalen och Talgen. -. Som
av bilden framgår år modellen rätt troget kopierad(l'l} 1Ilotoriniinnen. . Den.
aamla norska hU'(..lan är enzellertld ej
tillverkad av skinn, utan av stadig vadmal i 01117.!iixlande gula och röda stycl~en. S07lZ skidnzössa skulle den sålunda
i sitt 'llrspnmgliga skick t. o..m. kunna
fylla tidens krav på färgglädJc!

GEETE i Orsa har 'viktigt kapitel. De på sill.. tid .~'an~iga
sänt nedanstående synnerlige.~l i~ niibbskOrttlL av tilt (med laderforstarktressanta inlägg i frågan om lampllg ningar) håller jag fortfa~ande.. påJ me.n
klädsel under långfärder i fjällen. Be~ jag vet ;nogsamt att dc Inte la~nea ~lg
träffande huvudbonaden behöver skicl- för slalom eller 'modern tek1ltkaknzng
folket tydligen inte komponera denna över hlW1ld taget. Stadiga läderskor
efter motorfolkets huvor. F j älltrakter- äro här dc allena saliggörande:
Huvudbonaden har i spalterna. även
I~as och skolTsviddernas
skidkunniga beo
o
foHming har redan för flera hundra ar vållat några hårda ord. Den blå skärmsedan varit inne på denna form av Inössan i va'nligt 'l'iider; men pälsmös"skihlle" till skydd mot köld och storm! san sO/n reserv i l'yggsäcken torde få
anses säkrast för alla eventualitet~r:
Så här skriver han:
)'0.'1.'1 friluftare emellan" måste jag
Som sagt -.:..:. om smaken skall lilan
sliga, att en och annan synes .taga knappast disputera, ty den är· indivii viil hårt,· niir det· gäller att dlSktl- duell och koml1zer 'l'iil att så förbli även
tent den liimpligaste slciddriikten för en tid framåt!
501lL huvudbonad har ä'l'en föreslafjiillfarare. Jag håller för troligt att
dctinte låter sig ))be'Z'isa"J vilken klä- gitsett plagg liknande motormiinnen~
dedriikt som hiir iir den absolut lii111P- liiderhu'l/a, utan tvivel ett gott skydd t
ligaste. En håller på z'admal och. skl:nn) bl:tande fjiillvind. lvI cn - det var egenten mman gillar högt SkidjränlJan~ets ligen dit jag ville kONlIna med dessa
smidiga dräkter. Den ena parten later rader - )'motorhuvan" är till form och
inte övertyga sig av den andra, men snitt ingalunda någon ny uppfinning
man ger 'l'arandra dock små medgivan- bland skidlöpare. A'l!en om vintern för
den. Låt oss opartiskt kOUlma .överens denna gäng sjunger på sista versen)
om att biigge lw rätt. Siirskilt som de IWlnmer viiI snön åter än en gång. Till
*
hittills stridande eller riittare ut- eventuellt nöje och möjligen någon nyt..:
J
ag
stötte
häromdagen.
tillsammans
tryckt diskllterande. -inteiiro. nägra ta meddelas diirför följande (tidigare
dU'l'ungar i fjiillet utan bJ'gga sma. ut- omniimnti ärsboken npå Skidorn med ingenjör LAGERHOLlVI 1 Lyths o~h
j ägmästare EKBOM på Garpenberg, de
ta/anden pä erfarenhet.
192 7) :
två som ha största äran av de ypperlio-a kompasser, som nu finnas i markn~den. I fall man tror sig fullärd> på
kompassområdet, blir man snart tagen
ur denna villfarelse, efter att en stund
ha resonerat med dessa båda herrar.
Att höra ingenjör Lagerholm berätta
om de många försök och undersökningar, som ligga bakom de nuvarande vätskekompasserna, är som att·höra den
mest spännande sannsaga. Gradvis har
man genomfört den ena förl:>ättringe:;t
efter den andrC\. och anser SIg nu sta
vid målet, något som nog alla kunna
intyga, som med dessa kompassers hj.~lp
tagit sig fram genom markerna. J agmästare Ekbom är den borne kompassteoretikern och har långt större andel i
de nuvarande idealkompasserna, än
många av oss träsklllffare ha reda på.
Man börjar nu också i utlandet alltmera uppmärksamma de svenska vätskekompasserna och det torde inte dröj a alltför länge, förrän vi här ha en
ny stor svensk exportartikel.
Ingenjör Lagerholm berättade, att
man nu låtit upplägga en särskild speciaibroschyr över de olika typerna av
vätske- och luftkompasser. Denna, som
kostnadsfritt erhålles i sportaffärer
etc., ger en god ledning för alla dem,
Norsk "'s/~ihuc'J a'(,' röd och gwl 'lJadmali Siinw FOYlllJiimlesförenings samsom äro tveksamma om, vilken kompass
lingar (från 16oo-;I7oo-talet).
de skola skaffa sig. Vätskekompasserna
gå under fabriksnamnet "Stella", luftUndertecknad 'Z'ågar blygsamt åberoI 5äY11a Formninnesförenings Sal1l- kompasserna under namnet "Campus".
pa någon liten erfarenhet a'Z) skidlöp- lingar, 'l'ilka iiveninrymma en J) kliid- Bland dc senare lägger man särskilt
ning i fjället J 'l!isserligen endast från IWJnIJHIYe J fann jag för fle·ra år sedan märke till ett par nya typer, vilka geJiimtland och Dalarna, mcn liven där en ganuual norsI? )) skilöberhue))~ Dess nom sin prisbillighet . torde bli synnerblås(~ understuudotn bistra vindar. kistoria har för oss svenskar ett sär- ligen populära, icke minst bland skolVintern 19°5-06 'vistades jag t. ex. skilt intresse J då dcn tJå 'visst sätt kan ungdomen, vilka ju nu tack vare
under drygt trc månaders tid dagligen siigas sammanhänga med ett av, våra idrottsdagarna kommit i en helt annan
pil skidor i 'l'iistra Jiimtlands fjiilltrak- sorgligaste historiskallzinnclt, niimligen kontakt med orienteringen än tidigare.
ter, 'l'ari/id jag medhann att prö'va tiiln- Annfcldts olycksdigra återtåg från Båda äro i linjalform och försedda
ligen mångsidig 'viiderlek, terriing och Norge över dc jiimtliindska fjiillvid- med vridbar kompassdosa. Den ena, där
utrustning. Skidfrämjandets moderna derna.
magnetnålen lyftes från spetsen medelst
beHiidnad från topp till tå fanns på
Skidlöparhu'l'an skiinktes på sin tid en efter ena sidan förskjutbar arreteden tiden icke till. NI an hade i regel en till S ii,ma-samlingarna aven gaJmnal ringsanordning (den bästa arreteringsmera Jlstadig" - och dårför ii'ven riitt norrman, N. L. KROGH iRöros. Gi- anordning vi hittills sett) kostar kr.
uZ'ig sportkostym J i regel sydd av varen meddeladc, att huvanlziirstamma- ,6: -, den andra kr. 4! So - priser, som
)'jiiHztlandsz'adHwl". Under denna bar :de från Holtaalen'J en ort belägen Illel- man aldrig trott skulle vara möjiga för
man en ')sporttröja JJ . Var fjället nå- lan Röros och Trondhje1ll, endast nägra endast ett par år sedan. Det är givetdigt plockade man a'll sig tröjan, blev nlil frän Aas i Tydalen.Det var .'10111 vis den ökade omsättningen, som möjdet bistrare kunde '1nan ta både en och bekant från, sistniimnda plats) SOnz Ann- liggjort detta - årets lär ha slagit alla
!'l'å dyWw :undä rocken.
fddts återtåg utgick. Samtidigt med tidigare rekorel.
Hiindernas skyddande har 'l'iil alltid Karl XII:s sydligarc infall i N arge
*
7.1arit bland det 'l'iletigaste. Ty har 1I1an 17 18 skulle Armfeldt söka nå Tronden g(lng f(jrfrusit hiinderna, låt vara hjem. Den svenska truppen hejdades i, Alla påskens fjällfarare ha nu återiiven lindrigt, så äro dc sedan ytterst detta förctag genom de norska bön-I kommit från fjällens paradis - i år
ömtåliga..
dernas kraft'iga försvar, men huvudsak- kanske brunare än vanligt, beroende på
SIwrna (i ro som bekant också ett ligen a'l! brist på li'l'smedel och övrig att vädret lär ha varit enastående med
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Läs om Jämtland i Svenska
turisHöreningens årsskrift 1934.
Jä m t I a nd, skidfärdernas och långvandringarnas förlovade landskap.
Ingå som medlem i SVENSKA TURISTFORENINGEN och Ni erhåller: .Årsskriften, Svensk
turistkalender, S. T. F:s tidning (8 gånger om
·året). Årsavgift 5 kronor.
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::"trapatskiill{lOr" se
ut att ;'etrcsL'ntera idt"ah't a·;' fri/uftsfl'lh'!" all-rui/lUl-fotbckliidllod.
. StLJckJlOIlll, i januari 1931.
"SkO(ISkarlanws

SKOGSKARLARNAS STRAPATSKÄNGA
Tillverkare:
Skofabriks

Säljes hos:
A.~B.

Bastmans, Nybrogatan l,

Kronan,

STOCKHOLM.

ÖREBRO.

vårsol över vidderna. Skogskarlarnas
stugfogde, SVEN SVÄRD! berättad~ j:~st,
då vi möttes i Saltsjöterrängen 1 50ndao-s
att vädret varit nästan
för bra
b ,
.
för den "fjälledarkurs", Vilken anordnats av Främj andet och som bl. a. besteg Kebnekaise. "Kursen", som leddes av Birch-Lindgren och Abrahams
från Boden, räknade b1. a. som deltagare Olle Rimfors, Mr Jones i D. N.,
Chr. Nilsson- i Vattenfallsstyrelsen (han
som tog fast tjuven i bara nattskjortan), simordföranden Backlund, Forssberg i Borås, Svärd, och Max Gumpe1.
Tack vare det strålande vädret hade
det inte blivit några strapatser att tala
om. Utan svårighet hade man sålunda
på kvällarna byggt sina igloos, i vilka
man legat ett flertal nätter och mått
som prinsar (gott bevis: Mr Jones tog
guldmärket omedelbart efter färdens
slut).
,
Olle Rimfors, som ju tillsammans
med Sigge Bergman legat nere i St.
Anton och tränat skidteknik, hade visat en fenomenal skicklighet i utförslöporna. När han då och då måste
stanna för att invänta de övriga, hade
han oftast setts endast som en liten
prick långt i fjärran!

*

Det börj ar nu att våras ute
markerna, ehuru mycket snö fortfarande
ligger kvar i nordsluttningarna även i
Mellan-Sverige. Nu är strövandets tid
inne - en utmärkt tidpunkt för den,
som ännu inte behärskar kart- och kompasskonsten, att lära sig denna. Börja
så smått inomhus med att slå i er karttecknen och kompassens användning (se
FRILUFTSLIV 11:r 7 och 8/1933).
Seclan detta väl är gj ort, drag ut i de
underbara skogarna, där naturen som
bäst nu håller på att vakna till nytt liv
efter den långa vintersömnen. Öva
kartläsning, tidtagning och avståndsbedömning under stillastående och under
gång. Välj :ut något område t. ex. mellan ett par landsvägar e. d., clär ni
inte kan gå alldeles bort er) och ta er
fram mellan lämpliga kontrollpunkter,
som ni. utväljer i terrängen. Skulle ni
önska hastarkare rörelse och tillryg. galäg:ga vägen mellan terrängpunkter~1a svringande, bör ni vänta med detta,
tills ni. har varit ute några gånger och
börj ar bepärska .skogsluffarkonsterna.
Ä ven strövandet efter karta. och kompass i markerna är utomordentligt nöjsamt. Våren är just rätta tiden för
den saken!
Just nu är det också, som idrottsföreningar och friluftsklubbar böra
s~tta i gång med propagandaorienter~~1&"ar . och instruktionskurser för nyboqare. Ett bra sätt är att dela upp
deltagarna i patruller om 4-5 man
som under ledning av klubbens "stjär~
nor" få ströva genom terränglådan
med hjälp av karta och kompass.

*
I sena~te ~umret av "Helsingforskamraten skIldrar svensk-finnen LEO

som i höstas stw!cr;ttk l.riclltt:ringssportcl1 här i Sn:rigl.'. nagra min-

LÖF.

nen från sin utlandstripp.

Lii i deltog'

som bekant med god iramg;mg i lI;tgra
av höstens Stockholms-llri\:ntcring-ar.
Här några korta utdrag ur hans artikel, som bl. a. ii111ch!dh:r glimtar iran
Sveriges största oriCl1tcringståding,
Stockholms D. M.:
I Stock/lOlms lwmll mLitte mitl LiiIHetlitell Ellgen Ehrcllgärd) so 111 • ',';iJlligen hade iII bjudit 1IIig att bo hos sig.
V'isst hade jag farit ö'('cr för att fä
se stockhollllsk friluftssport och jag höll
på att få mitt lystmiite miittat (l(.' '('ad
jag såg Tedan under bussfiirdcn Hcr
till Blekingegatan. Längs Skeppsbrokajen stod ~Iid 'l'arje skiirgdrdsbåt stora
klungor ungdom .'10111 sallllats tör att
bege sig ut till dc stora) L'ackra holmarna, som OJ1zge StocklwIllIs stad) och
SOln äro så tacksämIlla för oricllterillg
och proJlzenad. .111en det 7'ar inte e1ldast 'l'id Skeppsbron man såg dessa utflyktsmänniskor, längs alla gator ocil
'vid ~'arje gathörn såg man dem. r·aJlliga )) civila" människor stIg man inte
alls. Och tro inte att det 'l'ar bara ungdomJ ä~'en äldre damer och herrar, alla
praktisktJ sportmässigt klädda, sökte sig
ut till naturen. Brödviiskan, 'l;ilken iir
betydligt bättre än den hos oss mwällda, hiingde på ena sidan och kartfodralet på den andra. Av detta kunde man
dra den .slutsatsen) att stockholmaren
sysslar IJled orientering ä'['en onl han
(hon) aldrig deltager i några tävlingar. Vilke~n skillnad 1nellan oss finnar
och dessa svenskar) tänkte jag, allt under det bussen. förde oss vidare förbi
nya skaror av livsglada ~portmc'imliskor.
Ty enbart glada anleten jrmn'l'isa r
Stock/101m en söndagsmorgon som dCJlna. Jag gjorde igen en jämförelse med
c:.ss : höstsöndagsl1lOrgnanza 'l'id 9-tidcll
ara stadens gator så gott som to 11111l o ,
enda~t n~gon ens!aka miinniska ger li~
tet lm at gatubzlden. Varför ska) L'i
fi.~nar håll~ oss så efter i uf'l'ccklingeH.
nar det galler en så här god sport?

