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Tyskt kloster härjat av eld. Fran~

ciskancrklostret Jl.iarienthal nära
Maintz, vilket sedan 60l) är varit en
känd vallfartsort, har nästan ödelagts
av eld. Största delen av biblioteket,
som innehöll värdefulla skrifter, har
lagts i ruiner.

(Brev till östersunds-Posten)'

London i mars.
De politiska valen i Indien.. resul~e

rade i en överlägsen sege:r; f,!r Allut
diska kongressen. Den mdiska f~
hets..rörelsen gick som en stormvag
fram över landet, ledd till kamp och
seger aven kvinna, Sarojini ~aid~.
"Indiens första och enda kvmna ~ .
som hon blivit kallad.

Sarojini ,Naidu är 64 år fyllda vid
detta laget, men fortfarande har ~on
i behåll hela sin ungdoms omåttlig§t
vitalitet och oemotståndliga energl.
Det var inte så många år sedan hon
gjorde sin föredragsresa över hela
den nordamerikanska kontinenten, en
turne som artade sig till ett fullkom
ligt triumftåg för henne, och sena~t
hon lät tala om sig i Europa var VId
internationella lrvinnokongressen i
Berlin för några år sedan. Hon har
funnit sitt politiska ideal, och i kam..;
pen för detta ideal har hon nu vun..;
nit en lysande seger.

Men det var inte på den politiska
vädjobanan, som Sarojini Naidu först
väckte uppmärksamhet. Som H-åring
kom hOll till Cambridge för att stude
ra historia och litteratur. Hennes fa"
der, som var brahman, hade funnit
det lämpligt att sända henne till Eng
land för att bota henne för en enligt
hans mening högst fatal förälskelse:
hon hade blivit kär i sonen till en sol
dat, vilket ju föga passade dottern till
en brahman. I Cambridge stiftade
hon bekantskap med de berömda kri
tikerna Sir Edmond Gosse och Art
hur Symons, vilka upptäckte hennes
lyriska talang och på allt sätt under.,
stödde hennes studier, och hon var
knappt fyllda 19 år, då hon fäste den
litterära världens uppmärksamhet
vid sitt namn roed diktsamlingen
»Den gyllene tröskeln». Följande år
återvände hon till Indien och ställde
till en fruktansvärd skandal genom
att ~ta sig med SIn ungdoms älska
de, som nu hunnit bli militärläkare
men i alla fall inte var brahman. I en
lång följd av år levde makarna ett
tillbakadraget liv, som emellertid
skänkte dem mycken lycka. Av deras
fyra barn är en dotter numera pro
fessor i nationalekonomi vid ett av
Indiens universitet.

Under dessa år i så att säga frivil..;
lig social exil fortsatte Sarojini Naidu
sin litterära- verksamhet och utgav
ett flertal skönlitterära arbeten alla
på engelska. »Tidens fågel» o. »Brut
na vingar» äro de mest kända. På
sitt eget modersmål har hon däremot
aldrig utgivit något· arbete, och det
ta har hon vid ett tillfälle själv för
klarat med att på hinduiska språket
kan det på sin höjd bli tal om en in
disk provinslitteratur, medan en allin
disk litteratur endast är möjlig på
engelska språket. Under senare år,
sedan hon givit sig politiken i våld,
har hon vid åtskilliga tillfällen fällt
ett yttrande, som blivit bevingat ord
i Indien.

- Det är den indiska frihetsrörel
sens stora tragedi ,att Indien inte kan
komma till tals med England utan att
kunna tala engelska.

Det var den numera avlidne politi
kern Gokhala, som först intresserade
Sarojini Naidu för de politiska proble
men. Gokhala intalade henne, att hon
med sin vana vid offentligt uppträ~

dande skulle kunna bli en utomor
dentlig kämpe för den indiska kvin
nans politiska och sociala frigörelse.
Sarojini Naidu blev intresserad av de
nya perspektiv, som Gokhala öppnade
för hennes fantasi, och så blev hon
den, som skulle grunda den indiska
kvinnorörelsen och över huvud taget
den indiska frihetsrörelsen, sådan
den tagit .;form i modern mening ef
ter att ha lagt Ghandi och hans skola
bakom sig.

Ett otroligt arbete har Sarojini
.Naidu under de senaste decennierna
nedlagt för att väcka Indiens folk till
s:iälvmedvetande. Överallt i världen,
där det bor indier, har Sarojini Naidu
förr eller senare dykt upp med bud
från hemlandet Indien. Ingen kvinna
i samtiden torde kunna slå hennes
rekord i fråga om föredragsturne
verksamhet. Och samtidigt har hon
hunnit med en intensiv politisk pro
paganda inom Indiens gränser. Sär
skilt har hon mobiliserat ett hård
nackat motstånd mot det engelska
vapenförbudet, och det var hon som
tog initiativet till bildandet av den
indiska frivilligarm€m, vilken i senare
år utgjort ett mäktigt stöd åt den
indiska frihetsrörelsen. Hennes lands
män ha också förstått att uppskatta
Sarojini Naidu efter förtjänst, och
bland mera markanta politiska ut
märkelser, som kommit henne till del,
kan nämnas, att hon 1925 valdes till
indiska nationalkongressens presi
dent.

Ännu vid 64 års ålder uppträder
Sarojini Naidu med en utomordentlig
förmåga att gripa ett auditorium.
Hon är fortfarande en charmerande
skönhet, men nyckeln till hennes
framgång ligger säkert mera i hennes
utomordentligt .slagfärdiga vältalig
het, som gärna kryddas med en väl
görande humor, hennes betvingade
självsäkerhet och den underton av
okuvlig lidelse, som vibrerar genom
hennes politiska förkunnelse lika
mycket som i hennes lyriska diktning.

I r v i n g S t on e.
(Eftertryck förbjudes.),

Kvinnan bakom nationalistsegern vid.
indiska valen.

Sarojini Naidu 
den indiska frihets
rörelsens hjältinna

landsforms
rörelsen-

Samtli~a landets distrikt skola
deltaga.

ByggnadsföreDin~enJämtlands Land-
stormsmäns Fjällstuga

u. p. a. höll i går årsmöte å soldat
hemmet, r. 5, und,er ordförandeskap
av revisor K. A. Kihlström. Styrel
sen omvaldes utom köpman E. UniJ.e
fors, som undanbett sig återval, och
består av överste K. E. Beskow, ordf.,
revisor K. A. Kihlström, vice ordf.,
kamrer N. Gustafsson, sekr., konto
rist H. Wedin, kassör, köpman O.
Nilsson, intendent, konditor A. Wede
mark och fru Anna Langeen. Supp
leanter äro lantbr. J.' Agerberg, As,
postass. H. Lindström och folkskol
lärare F. O. Österlind. Till revisorer
valdes källarm. C. O. Lindergren och
kapten H. von Seth.

En kommitte tillsattes för att utre
da frågan om tillbyggnad av stugan
i Ann samt framlägga kostnads- och
ekonomiseringsförslag. Vidare be
slöts att genom propaganda öka be
söksfrekvensen kommande vinter.

lIllIlI

Inställd draghundstävling.
Syenska Draghundklubbens inter

nationella distanstävling, som var av
sedd . att äga rum i Storlien den
:);0-11 april kommer - enligt vad
o.-P.; erfar - att inställas då endast
~ eld)page ..(från öste~s~nd och Stor
1I.en anmälts. Anleamn<>"en till den
r~llga tillslutningen tord'e vara att
tI~Punkten för tävlingen ansetts
mmdre lämplig. . .

Svenska Fotbollförbundets v. u.
har tillsänt distriktsförbunden ett
förslag till organisation av den plane
rade turneringen mellan de olika
landskapen. Turnerinp"en föreslås in
delas i kvalificeringstävling mellan
alla deltagande lag, sluttävling med
höqst 16 lag i första och högst 8 lag i
andra omgången samt semifinaler
och final. Deltagande i tävlingen är
obligatoriskt för alla distriktsför
bund. Tävlingssystemet skall bygga
på de matcher, som redan äro avta
lade mellan vissa distrikt, vilka mat
cher alltså skola ingå i tävlingsom
gången. Semifinal och finalmatcher
avses att spelas i mitten av juli. Minst
en semifinalmatch samt finalmatchen
spelas i Stockholm. Samtliga inkom
ster av kvalificermgs- och sluttävling
en tillfalla deltagande distriktsför
bund. Till täckande . av förlust på
grund av förhållanden, över vilka ar
rangören ej kunnat råda, kan Sven
ska Fotbollförbundet undantagsvis
lämIla bidra,,-. Svenska Fotbollför
bundet står som arrangör för semi
final- och finalmatcherna, övriga
matcher arrangeras av de distrikts
förbund, inom vilkas område matcher-
na spelas. .

11II

FÖRENINGSMEDDELANDEN.
Frösö I.F. Brottningsträning fre-·

dag 1128. Mangrant. Klubbmäster
skap för alla klasser tisdag. - Sla
lomåkare! Klubbmästerskap vidgam
Ia slalombacken lördag kl. 125•

. ... Tec~gsIista för SK. Swings års
fest finnes hos ordf., kassören samt
!Ios klubbm., tel. 1223. Listorna
lUdragas den 8 d :S.-

--mJI-

Bilden visar den nuvarande tunr:;vLl;:tsmästaren i boxnin~ Jimmy
B:raddock och negern Joe Louis.

fölid av att Madison Square Garden
bojkottat honom och även hotat med
att åtala, har han plötsligt kommit
på andra tank~.r och har skickat ett
telegram till Schmeling ombord på
»Qlleen Mary)), där han i princip för
klarar sig villig att möta Max i Ber
lin.

österede I. F.

hade annandag påsk anordnat klubb
mästerskap. Resultat:

Seniorer, 30 km.: l)J. Bacl"..lund,
2,10,45; 2) G. Eriksson, 2,11,10; 3)
R. Fredlund 2,12,20.

Oldboys, 30 km.: 1) J. Gustavsson
2,26,04; 2) O. Persson, 2,27,05.

Äldre juniorer, 15 km.: 1) E. Back~
lund, 1,18,15.

. Yngre juniorer, 6 km.: 1) B.
Karlson, iSl,33; 2) S. E. Lund 33,33;
3) K. G. Wessberg, 34,03.

Damer, 6 km.: 1) Gunborg GrelsoD,
40,40; 2) Karin Lund, 41,45.

Pojkar, 3 km.: 1) Bengt Karlsson,
17,45; 2) Rune Eriksson, 18,30.

Handsjöns L F.
hade på annandagen anordnat skid·
tävling. Resultat:

Seniorer, 20 km.: 1) D. Andersson,
Handsjöns IF., 1,45,03; 2) J.Ealvars
son, d :0, 1,56,40.

Juniorer, 10 km.: 1) F. Hellman
Rätans Godt. IF., 48,13; 2) E. Karls:
son, d:o, 51,00; 3) A. Loff, Hand
sjöns IF., 55,38.

Ett 15-tal skidlöparmärken

erövrades vid Ö. S. K:s märkestäv
ling i dag på morgonen. På söndag
blir -det åkning av igen.

I 3-milstävlingen i Loos

i söndags, som vanns av Lima-Hans
son, blev Algot Jonsson, Ytterhogdal,
femte man i klass II och Johannes
Jönsson, Lillhärdal, sexa.

På 15 km. för juniorer blev årets
distriktsmästare Arthur Her.rdin,
fyra, Björn Halvarsson, d :0, sexa,
Arvid Busk, d :0, sjua och Olov Jons
son, d:o, nionde man.

renn, - og det er jo heller ingen tvi!
om att skal det fortsette på den sam
me måten, - så. får Norges Skifor
bund faktisk ta sp0rsmålet op til be
handling om i det helt tatt å la nor
ske hoppere star.te i Sverige.

Det vil iallfall ikke tjene till noe å
la det hele drive inutil idrettsmenne
ne selv finner å måtte ta saken i e
gen hånd.»

Kälarne-Jonsson

har nu bestämt sig för att till den
stundande säsongen skruda sig i
Stockholms-Brandkårens röda tröja.
För Brandkåren tävlar numera ock
så sprintern :M:artin Bergman, tidigare
WK., Östersund och Malmö Al.

Terräng::SM Svenska fotbollveckan
till Östersund? återuppstår i ny form.

Från Newyork telegraferas:
Situationen kring kampen om tung

viktskronan i boxning tycks plötsligt
åter ha förändrat sig.

Så sent som i måndags tydde all
tin~ på, att Braddock tänkte dra sig
ifran en match med Schmeling och i
stället möta Louis i Chikago. Som en

. Ansökningstiden för arrange
randet av årets svenska mäster
skap i stafetter, femkamp,. 10
kamp, löpning 10,000 m. och ma
raton utgick på onsdagen.

S.M. i terräng sökes bl. a. av
l. F. Castor, östersund, som även
vill anordna tiokampen och löp
ning 10,000 meter.

Hälsingland vill fortsätta. triangel
matCherna.

Hälsinglands Idrottsförbund beslöt
vid sitt nyligen hållna årsmöte att
fortsätta triangelmachen mot Jämt
land-Härjedalen och Västernorrland,
samt B-kampen mot Jämtland-Härje
dalen.

*

Olympisk representation.
Samtliga pojkar, utom en från kur

sen i Riksgränsen fingo respass till
til Garmisch-Partenkirchen. Några
framgångar voro aldrig väntade och.
kommo tyvärr ej heller, men slalom
sporten fick av Svenska Skidförbun
det och·Sveriges olympiskakommitte
i och med denna representation en
värdefull hjälp som ytterligare öka·
des med pressens medverkan.

Denna propaganda tog sig bl. a. ut
tryck. i att slalombackar började ~
läggäs litet varstans i landet med den
ena invigningstävlingen avlösande
den andra, så att vi för närvarande
ha i runt tal 75 iordninggjorda bac
kar på lika många platser --ett vac
kert resultat av intresserade enskil
das, klubbars och föreningars initia
tiv.

Skidförbundet kommer.
Denna våg av entusiasm för utförs

åkningssporten, som plötsligt sköljde
över Jämtland, kunde naturligtvis ej
helt undgå de styrande i Svenska
Skidförbundet nere i Stockholm. Ef
tersom general Holmquist satt som
vice. ordförande i förbundet, så väck
tes så småningom frågan om svensk
representation vid vinterolympiaden
i Garmisch-Partenkirchen. . Det be
slöts att under april och maj 1935 i
Riksgränsen sammankalla några av
de slalomåkare som möjligen kuncle
tänkas ifrågakomma för en resa sö
derns vintern därpå.

ter fått landets förnämsta slalom
backe.

Större men
färre tävlin~ar

I Jämtland-Härjedalen 11a vi nu
äntligen lyckats komma s å långt, att
vi fått tre stortävlinga"r, som se ut
att bli årligen återkommande: Öster
sundsspelen, Funäsdalens gränsspel
och .Strömsundsspelen. Da senare
fingo ju en särrteles lyckat! starti är
tack vare Kiruna-Larssons deltagan
de. Men å.ve~l västra, östra och söd·
ra Jämtland borde ha sitt ärliga eve
nemang. Trångsviken och .~.lsell t.ex.
borde ju ha vissa förut'3ättn.i.ngar ~ tt
tillsammans ordna en stortävling i
Trångsviken och i östra kunde ju
B:åsjö, Kälarne och Ragunrla slå sig
ihop om ett årligt evenemang, som
kunde ambulera mellan de b: e orter
na. I södra Jämtland slutligen vore
väl Klövsjö den lämpligast':) tävlings
platsen och där kunde man eventmllt
associera sig med någon av Bergs
föreningar eller· kanske ännu helh'e
Vemdalen.

Det gäller alltså att koncentrera
sig på några stora uppgifter, på täv
lingar som slå an. Ytterst beror gi
vetvis det hela på föreningarnas in
ställning, men vi skulle tro att inom
ansvarskännande kretsar· den upp
skisserade tankegången vinner gehör•.o

Norrmännen missnöjda med
backdomarna i Sunds"\-"'all
och Sollefteå.

Norrmännen - och speciellt. tid
ningen Sporlsmanden - anse att Bir
ger Ruud o.ch Sigurd Sollid blevo
»bortdömda» i Sundsvall och Sollef
teå häromsistens.

Tidningen skriver bl. a. i sitt tis
dagsnummer :

»Det er ikke for å lage bråk om de
avgj0relser som allerede er truffet,
- men når jeg har tatt saken op, 
så er det fordi disse to dommeravgjril
relser på fallrepet av sesongen har
satt ondt blod. -

Idretten og samarbeidet mellem
svensk og norsk skisport er ikke tjent
med at det kan bli den slags skumle
rier som det har vrert' efter disse 2

på skidor inom länet ha vi nu i
flera år talat för•. I vår av olika
slags idrottstävlingar överhopa
detid måste man komma där
hän: större nlen färre tävlinga:r.

I Ångermanland är man nu inne på ...
samma tankegång . Så skriver t. ex.
Ho P:n:

»Det var väl-ett par tre år sedan
Västernorrlands idrottsförbund gick
in för att om möjligt söka beskära
skidprogrammet, som hotade att för
lora alla måttliga proportioner. Nå
got bättre har det blivit efter detta
men mycket återstår att göra, och
det bör för Angermanlands blivande
idrottsförbund bli en av dess vikti
gaste uppgifter att redan till kom
mande· säsong tillrättalägga skidpro
gra.m.riJ.et efter regeln: större men
färre tävlingar. Att hacka sönder
skidprogrammet i ett otal småtäv
lingar söndag efter söndag tjänar i
längden varken föreningarna eller de
aktiva på. Man må ha sina tränings
och klubbmästerskapstävlingar men
dock i första hand koncentrera sig på
några ,,;tortävlingar, lämpligt fördela
de inom landskapets olika delar och
om vilka föreningarna inom re:-.p. om
råden i samförstånd kunna gå sam
man».."
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Många års arbete ha fört
fram sporten i landet.

Den första slalomklubben.
Under .vintern 1935 skapade Olle

Rimfors i östersund ett enastående
intresse för slalomsporten, ett intres
se som med stor hastighet spred sig
över hela Jämtland. I östersund ut
höggos på Frösön de första slalom
banorna,. och Rimfors fick ett väldigt
arbete med kurser, tävlingar och de
monstrationer inom ch utom sta-
dens gränser. "

Till säsongen 1935 ordnade aven
Skidfrämjandet i Storlien en ordent-
lig slalombacke på Skurdalshöjden, S ,.... h D .....
vars södra sluttning under somma- ·u", OC ••u.
ren röjdes och rensades. VidSvenskaskidförbundets årsmö-

Ett stort slag för slalomsporten i te på hösten1936 höll general Holm
Jämtland slogs samma vinter i mars quistett som alltid entusiastiskt tal
månad, då Skidfrämjandets slalom- för slalomsporten, vilket hade till
klubb arrangerade en internatio!!-eP. följd att år1':mötetutan diskussion be
tävling med över 100 ~~ltagare, dan- slöt i~stifta SM och ~~'.
bland dussinet norrman. Det blev I 'Vlnter ha DM-tävlingar redan
svenska segrar, och sporten fick yt- hållits.i e~~ par" distrikt. Och på ~ön
terligare vind i seglen. Idag star ostersund, numera Svenges

Även i Are blev det så småningom egentliga slalomstad, redo som arran-
fart p.å slalomintresset, '. vilket äv~n gör fö: d..en fÖ~S.t.a. .~v..enska ~äster
fört med siO" förnyat mtresse for skapstavlingen l de roda och blaflag-
störtloppet. I Äre har man f. Ö. i vin- gornas idrott. . .

Internationell tävling i
Riksgränsen.

I Riksgränsen arrangerades .i maj
1934 den första större slalomtävlin
gen i landet. Den utlystes t. o. m.
som internationell, men. detutländ
ska . inslaget begränsades till en tn
ristande amerikan. . Före denna täv
ling hade ordet slalom och små täv
lingar i slalom noP.' förekommit på
vissa . skidsportplatser, bl. a. hade
skidledaren i Are, kapten S. R. Win
ström, flaggat ut banor för gästerna.

Svenska slalom
sportens tillblivelse
och utveckling.

Den moderna. skidskolan.
Vintern 1934 "fick dåvarande !eda

ren och instruktören iStorlien, .Sigge
Bergman, . iden att med en resa till
mellan-Europa närmare studera den
alpina· skidtekniken.

Bergman och kapten Olle Rimfors
i östersund gjorde re::~n till Alper
na, delvis med Skidfrämjandets· stöd.
Deras rön och erfarenheter i S:t An
ton åm Arlberg i Tyrolen, Davos och
S:tMoritz i Schweiz blevo mycket ri
ka. Efter deras hemkomst blossade
intresset för skidtekniken upp på
nytt. ."

Härunder kom också frågan på tal
om bildandet aven fast skidskola i
Sverige efter mönster av de mellan
europeiska. Tack vare främst Skid
främjandets ordförande general Ivar
Holmquists, väldiga. intresse för sa
ken .dröjde det ej länge förrän skid
skolans organisation fanns på pappe
.ret. Därmed var ett stort steg framåt
taget för utförsåkpingssporten i Sve
rige.

Olle Rimfors,
en av pionjärernaför slalom i Sverige

Inför söndagens SM i· slalom
-det 'första i ordningen - läm
nas härnedan· en kortfattad redo
görelse för den svenska slalom
sportens tillblivelse och utveck
ling.

Den österrikiske översten Georg
Bi!geri, en av·· den alpina skidåknin
gens och skidpedagogikens allra för
nä.msta förespråkare, kallades år
1924 till Sverige, där han under en
skidkurs för lärare och lärarinnor in
troducerade begreppet skidteknik.
- Skidkursiden togs om hand av kap
ten Gunnar Dyhlen, som tillsammans
med Skidfrämjandet gick i spetsen
för modern skidutbi!dning i Sverige.
Dyhl€m kan alltså sägas vara pionjä
ren på omr:ådet.

Vinter efter vinter ordnade Skid
främjandet .sina kurser, först och
främst vid föreningens tnriststatio
ner iStorlien, .Rämshyttan och sena
re Riksgränsen, men därjäTate ar
rangerades lokala kurser påniånga
olika platser i landet. Det enorma in
treSsetför skidtekniken . förde med
sig en kolossal uppslutning krL"l.g
kurserna.

På detta sätt utbildades under
årens lopp 10,000-ta1s svenska skidlö
parei utförsåk!J.i.ngens, slätmarks
och uppförslöpningens teknik.

Under tioårsperioden fram till 1934
hade ännu ej begreppet slalom bli"vit
bekant.

. Q 'f'fSfRON'fE NVEM SKAll MÖTA VÄRLDSMÄSTAREN?
.:~~-~-~~~~~~ •••••~w••••••••~~••••••••••••~••~•••••••••••••••

Ostetsundsspelens final

Skidtävling i Kälarna

med Kälarne 1.K. som arra~gör! blir
det den 11 april. Samtliga forenm&:ar
inom distriktet äro inbjudna. Strac
korna bli 30 km. för seniorer och 15
km. för äldre juniorer och oldboys.

Till bndkavle-D.M.

som köres den 11 apr~l, mottasgas~':f.:
anmälnin""ar t.o.m. tisdag. un JO
I.F. har ;nmält ett lag.

Två chamonixfarare i två
milsloppet.

Gösta 'Z(]-krisson,
SM·treaå
5 mit startar.

Gösta Zakrisson, Sandvik.

1- ,,,
är vad Hi behöver!

\

Mot _blodbrist, som åt~?l
'es av trötthet, huv~dvark

.., ~ch illamående f.orprda
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Enligt vad Ö.-P. erfar har
Gösta Zakrisson, Sandvik, cha
monixfarare och 3:e man på 5
mil i Örnsköldsvik, lämnatdefi
nitivt besked om att han kommer
att starta· löstersundsspelens
2-milslopppå söndag.

*GöstaZakrissonär en av de mest
framgångsrika västerbottningarna i
vinter. Han är 24 år gammal och
drog uppmärksamheten till sig vid
SM. i Umeå 1935, då han visade att
han var ett .pålitligt ämne till· en
storrännare.

Ja, stor är egentligen fel att säga,
ty Gösta är ungefär av samma blyg
samma resning som Lill-Gustaf· Jons
son, Umeå, och Hjalmar Jonsson,
lyckselebon. Under den tillsynes
barnafromma ytan blixtraremellerlid
ett envist tävlingshumör avsamma
sega slag som Hjalmar Bergströms.
Till skillnad från Bergström synes
Zakrisson äga" en· mepfödd talang·att
-sno sig fram där terrängen är sOm
mest kuperad. I .stora backar susar
han tyst och smidigt fram, och man
ser att han njuter av de .svåra mo
mentens tjusning. Han är av . den
mjuka sortens knubbiga och seniga
löpare, och det. är ingen fara stt han
med åren skall styvna till i :3ina rö
relser.

- Tävlat? Jo, det har jag som
sagt gjort e~t par tre o å:r:. bar~! lIl;sn
inte tänker Jag sluta pa lange an. Ty.
jag vet just intet roligare än att köra
tävling på skidorna, säger han.

Det blir alltså två av våra
chamonixfarara

som komma att starta härpå söndag,
Dahlqvist o.ch Za~son. l?et v~
som bekant mgen dahg utdelning va
ra förkättrade »chamonixare» drogo
hem med från SM i Örnsköldsvik i
konkurrens med landets alla storrän
nare. Låt oss se. På 15 km. blevo
Häggiund, Zakrisson, Hanss~n .och
Axel Wikström 3, 8, 9, 12. Da. sak
nades ändock Dahlqvist, s<;>m my~ket
väl kunnat få en topplacenng. . Pa3
milen blevo Hansson, Dahl<JYlSt ?ch
Wikström 1, 2, och 9 och pa .5-llll~.en
placerade sig Zakrisson, Wlkstrom
och Stridsman som 3, 4 och 6..-


