
OM DEN NYA FINLÄNDSKA UNI~

VERSITETSPROPOSITIONEN: .~~

skriver Sv. D. bl. a.: .: .
~När nu en ny regeringf~

en ny proposition, fäster man sig sär
skilt vid att den svenskspråkiga un
dervisningen nedskrivits med om
kring en fJärdedel i jämförelse med
de två föregående regeringsförslagen.
All svensk· undervisning· skall sålun
da avskaffas icke blott i den teologis-.
ka utan även i den agrlkulturfoxstve-.
tenskapliga fakulteten. I medicinska
fakulteten är den reducerad till ett
minimum av två professurer.

Det är beklagligt att nödgas· kons-,
tatera, att socialdemokraterna denna
gång retirerat från den ståndpunkt;
som de två gånger tidigare intagit.
Men detta är väl priset för regerin-.
gens samverkan med de mera finsk~

nationalistiska agrarerna! De som l
verkligheten få betala detta pris' äro
Finlands svenskar, men ingalunda en
bart Finlands svenskar. När man här
i Sverige och andra nordiska länder
med oro betraktar den genom den
nya propositonen inledda köpslagan
om det möjligast njugga utrnätandet
aven av den svenska befolkningens
mest väsentliga grundlagsenliga rät
tigheter, är oron i lika hög grad för~

orsakad av omsorg om det ömsesidi
ga finsk~nordiska kulturbyte, utan
vilket Finlands deltagande i nordisk
samverkan måste bli en chimär.>

I U. N. T. skrives bl. a.:
~Politiskt sett· står det klart, att

agrarpartiet i och med denna propo
sition retirerar från sina tidigare åkt
finska linjer. Som statsminister öns
kade Kallio icke gå längre än till 10
svenska lärare, nu går hans parti med
på 15. A andra sidan kan det väl ock
så sägas att socialdemokraterna i och
med förslaget·· frångått sin tidigare
uppfattning om den svenskspråkiga
undervisningens oDJiattning, i för
svenskheten ofördelaktig. riktning.,.~

Det . bör också ihågkommas, att det
säkerligen inom regeringen stått en
ganska skarp strid, innan propositier
nen slutgiltigt utformades. Det är
dock ytterst glädjande, att agrar
partiet nu visar sig ha ökad förstå-

.else för den svenska minoritetens
rättvisa· krav. Det nu framlagda för
slaget .kan väl från finlandssvensk
synpunkt icke anses lika tillfredsstäl
lande som Kivimäkis proposition, men
agrarernas frontförändring är under
alla omständigheter ett gott tecken
för framtiden. .

Naturligtvis kommer propositionen
att bland finlandssvenskarna väcka
en hel del i vissa avseenden berätti
gat misnöje. Det finns dock anled
ning anta, att förslaget av regeringen
Cajander i mångt och mycket betrak
tas som ett förhandlingsbud, vars de
taljer kunna läggas till rätta under
riksdagsbehandlingen. Bland social
demokraterna finns det säkerligen
många, som anse att svenskarna be
handlats för snävt, och åtskilliga ag
rarer torde nog också varavilli~a
att gå svenska intressena längre till
mötes. På rikssvenskt håll har man
an anledning att önska framgång åt
försöken att få Hälsingforsuniversite
tets språkfråga ur världen. Kan den
icke nu regleras i moderationens och
samlingens tecken, torde utsikterna
för en sådan lösning knappast bli
bättre i framtiden. Ärendets behand
ling i riksdagen skall väl tämligen
snart uppenbara möjligheterna för
det 'slutliga avlägsnandet av vårt öst
ra gra~ands öriItåligasteinrikespo
litiska tvistefråga.>

Dagen', debatt.
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konserterna, vilket givetvis bl. a; kan
förklaras därav att· ett gästdirigent
besök är tacksamt att reklamera med.
Sällskapet anser också att då. det utan
tvivel finnes många duktiga som or
kesterdirigenter utbildade musiker ·i
vårt land, som nu aldrig eller ytterst
sällan bli i tillfälle att visa sin förmå
ga eller· utveckla.den genom dirigent
arbete vid en orkesterförening, skulle
ett realiserande av förslaget icke blott
bereda sådana musiker och dirigenter
tillfälle till·· ekouomisk förtjänst utan
också giva dem tillfälle att praktiskt
visa. vad· de duga till som dirigenter.

Konstutställning i höst..
Sällskapet beslöt att i höst i no

vember anordna en konstutställning
och i samband med den en lS-årsfest.
Sällskapet bildades nämligen i no
vember 1922. Frågan om en amatör;'
utställning våren 1938Jick styrelsen
i uppdrag att utreda. .

Efter de ordinarie förhandlingarna
följdesupe och samkväm, vid vilket
red. MeIin underhöll med deklama
tion och fiolisten' Föllinger med mu
sik.

I samband med sammanträdet hade
en utstälIuing av ett antal konstverk
a~konstnären Iwald anordnats.

Det ärren röl1jä~st
att kipa eftei. hIb a lIo1m8.buIo;.fBr....ca
~ Deo 1ft Eder mADp·socJanPJlBll!lt:illldoktt..
ekoDOmiskt .fönleJakdgaUp ... lIlb:akili do 'RIIlre~.
har II1lvinduiDf!: ~UDda YhocbmmmBoC;' .._
tia beD om·a...errubbapmas· \000 t&tIIIft"~
emda oeh 10 cbpre .eIIIe,ctiu_ lIftde. .. ;~ .
Emlogu dndCll pada ocIa porto&i&•._~_~~
iIJIda \Ii d'en cJmPende. .
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tikommunistiska .eller. den.antifascis
tiska blockbildningen. Tal. avsluta
de sitt föredrag med att motivera kra
vet på ett nordiskt fi"eds- och för
svarsförbund såsom enda medel att
i framtiden helt effektivt säkra de
nordis,ka fo1J;;e.ns ~eutra1itet {Ich fred.

Forts. fr. sid. 8.

1,000 kr. som start till
en musikskola i staden.

Sällskapets ordf. rektor D. Ceder
berg väckte vid sällskapets oktober
sammanträde ett förslag om att säll
skapet skulle taga initiativet till star
tandet aven musikskola här på vår
ort. Han motiverade detta med att
inom musikundervisningen råder på
många platser och icke minst i vår
stad en sannskyldig förbistring. Både
kvalificerade och kanske i all synner
het icke. kvalificerade lärare meddela
här undervisning och konkurrera
bland en okritisk elevkrets. Vid upp
repade tillfällen ha verkligt musikbe
gåvade ungdomar - oförstående
inför valet av lärare - råkat få sin
utbildning felaktigt lagd. När deras
utbildning äntligen' 'kommit under
skicklig och utbildad musikpedagogs
ledning har det tagit lång tid att till
rättalägga grunderna igen, såvida ej
den snedvridna undervisningen dess
förinnan rent av omöjliggjort en vi
dare utveckling. Det låga lektions
priset, som kanske varit det utslagsgi
vande vid lärarevalet visar sig efter
åt ha varit fruktansvärt högt. Att helt
komma bort från sådana förhållan
den är nog ogörligt, men förslagsstäl
laren framhöll att han ansåg, att man
genom en samverkan av de verkligt
goda krafterna på musikundervisnin
gens områdö, som vi äga,' skulle i nå
gon mån kunna komma till rätta med
missförhållandet~ En sådan samver
kan borde kunna ernås genom anord
nandet aven musikskola, där dessa
kraft~r skulle kunn~ utnyttjas. I den
nask-ola med lämpligt organiserad
verksamhet borde man kunna åstad.,
komma en utomordentlig undervis
ning till låga avgifter åtkomlig för
ett större elevantal.

Med anledning av detta förslag
tillsatte sällskapet en kommitte, be
stående av folkskolinspektör C. Seh
lin, bankdir. M. Wåhlin och distr...;
lanmätare H. Wikström. Denna kom
mitte inkom till hsmötet med en ut
redning, som visade, att möjligheter
för startandet och drivandet aven
musikkskola härstädes funnas. En så
dan skola ansågo kommitterade bor
de undervisa i piano, stråkinstrument,
orgel, blåsinstrument, sång, talteknik,
musikteori, musikhistoria och en
semblespel. Kommitteradenade vida
re utvecklat hur skolan lämpligen
borde organiseras och arbeta. Efter
en kortare debatt beslöt sällskapet att
anslå 1,000 ~r. som startbidrag för
en musikskola och tillsatte en kom
mitte, bestående av rektor Cederberg,
bankdir. Wåhlin, folkskolinsp. Seh
lin,' distriktslantmätare Wik,ström och
fiolisten G. Föllinger för att föra frå
gan framåt. Meningen är att om möj
ligt starta skolan i höst.

Sia.~

s. 1. K.'ger startkapital

Skrivelse till Musikaliska
Akademien med· för-

• I

slag om ambulerande
orkesterdirigenter.

Ett av red. E. Magnusson framlagt
förslag om stöd åt orkesterverksam
heten genom statligt understödda am
bulerande orkesterdirigenter hade för
beretts av en kommitte, bestående av
borgrriästare Iwan Wikström,. fiolis

.ten Föllinger och. red. Magnusson.
Sällskapet beslöt framlägga försla

get för Musikaliska Akademien. För
slaget innebär som sagt att utbildade,
kunniga orkesterdirigenter med hjälp
av statsmedel skulle beredas möjlig
het att ambulera mellan de olika or
kesterföreningarna· och musiksällska
pen, avbyta de ordinarie dirigenterna
och inrepetera program och dirigera
vid konserter. Det har ju visatsigatt
gästdirigentbesök alltid varit till gagn
för en orkesterförening. Det har sti
mulerat och väckt musikernas intres
se ochspe1glädje och det har också bi
dragit till ökad publikfrekvens p~

So",jetregimenpå väg fråln
pa.rtiilikta.tur .till person

lig enl"älils'lJUlJkt.

Röda armen ·
marscherar.

Krok{lms· uation'ella förening hade
igår anordnat ett offentligt möte i
Krokoms förenin,gshus med föredrag
av red. Allan EJcllerg-Hedqvist över
ämnet ~Röda· armen marscherar -:
mot vem~. Publiken uppgick till ,ett
tOO-tal p~TSOUeI" som med påtagligt
intresse åhörde den sakliga och oh
jektiva framställningen. Mötet inled
des med några hälsningsord :av jour
nalist Sven Sedva11son, östersund,
varpå triliunen beträddes av hr Hed
qvist. Av hans mer 'än timslånga fö
red:ra;g återge vi iliöl(jande samman
drag.

Inledningsvis gav. tal. en ~amman·

fattning av det utrikespolitiska läge~
och betonade därefter att när han 1
detta myller av konfliktanledningar
och krigsrisker valt att t~~a just o~
Sovjetryssland och dess roda .ar.me,
och ej skulle behandla tyska, ItalIen
skaeller spanska problem, 'såav
hänade detta ingalnnda av att han
pers"'onligeneller Nationella förbun
dets ledning skulle tro de ryska frå
gorna vara speciellt viktiga eller för
allmänheten intressanta, utan det
sammanhängde med ·det :för de fles
ta bekanta faktum att ta!., när det
gällde ryska frågor i allmänhet ku~

de tala på grundvaloav en personlIg
erfarenhet.

Även 'ett aldrig så ytligt studium
av tidningspressen just nu visar för
envar att den ryska upprustningen
måste ha antagit fantastiska propor
tioner, men ibland frågar man efter
mer konkreta 'uppgifter.. Tal..angav
följ'ande: De i den ryska statsbud
geten upptagna militärutgifterna upp
gingo år 1934 till 5,4 miljarder guld
rubel, stego 1935 till 8,2 miljarder
guldrubel, ökade ytterligare 1936 till
14,8 miljarder guldrubel och fast
ställdes för år 1937 till 22,4 miljar
der guldrubel. Om man därtill läg
ger det faktum att vid sidan av de
statliga militärutgifierna samtliga
kommunala budgeter upptaga bety
dande belopp till militära ändamål,
så torde man med en engelsk militär
författare kunna säga att de ryska
militärutgifterna ha tiodubblats un
der senaste fyra år' -"- sedan Hitler
kom till makten i Tyskland med .and
ra ord sagt. .Omräknat pr: meliborga
re innebär ovanstående rustningspro
gram en utgift av 296: 43 kr. enbart
för militär.a ändamål, d. v. s., Sovjet
offrar pr invånare räknat mer än 14
gånger så mycketsom vi här hemma
i Sverige för försvarsändamål. .

I augusti föregående år beslutade
sovjetregeringen .att' sänka värnplikts
åldern till 19 år. Detta beslut jämte
ett ökat inkallande av folk för tek
nisk -utbildning innebär att den rys
ka armen innevarande år ökar sin
fredstidsstyrka från 1,6 till 2 miljo
ner man. Lägger man därtill aU de
utbildade reserverna vid slutet av fö
regående år uppgingo till mellan
10,5 och 11 miljoner man, så vågar
man påstå att den röda armen i dag
är Europas siffermässigt sett starkas
te militärmakt. Det mest typiska för
denna· armes utveckling är ·dock var-

. ken den tekniska upprustningen eller
de ökade kadrerna utan de organisa
toriska förändringarna. Under de
första åren efter revolutionen skulle
ju bolsjevikerna inom militärväsen
det förverkliga sina socialistiska ide
er. Soldaterna valde sina befälhava
re, alla hade likadana uniformer, be
fäl och menige bodde i samma kaser
ner och med disciplinen var det ej så
noga. Det visade sig dock rätt snart
att en dylik på »jämlikhetens» och
:l\broderskapets» paroller uppbyggd
militärmakt var komplett oduglig för
de offensiva syften den expansions..
lystna, ryska regeringen ha·de. Man
tvingades att likvidera de socialistis
ka ideerna för .att kunna skapa en
slagKraftig arme. I d:ag är röda armen
uppbyggd ·efter i huvucLsak samma
principer somarmeerna i d'e västeu-
ropeiska staterna. ,

Tal. övergick så till att karaktärise
ra det nuvarande läget inom Sovjet
ryssland -och framhöll därvid fram
förallt den patriotiska propaganda,
som i våra dagar skall ersätta de in
tern·ati-onella fraserna. Det som i dag
försiggår i Sovjet bakom massproces
serna, ny författning, utrensningen
av trotzkianhängare m. m. är i verk
ligheten övergången från en parti
diktatur, vilken . dock stödde sig på
något miljontal partimedlemmar till
personlig enväldsmakt, stödd uteslu
lande på polis och militär. Det är aU
anledning .attallvarligt 'begrunda den
ryskediktoatorns nyligen uttalade ord
om att »den fred, som folken nu åt
njuta blott är .a.ndhämtningspausen
mellan två stora krig».

'Ryssland gör sig berett att tillsam
mans med Frankrike och Tjeckoslo
vakiet marschera mot ,det tysk-itali
enska blocket. Vilken av dessa· makt
konstellationer, 'Som kommer att be
gynna kriget är ej möjligt att säga,
men a.tt förneka krigsriskerna vore
'lika fariigt som att söka förneka att
Sverige och de övriga .nordiska sta
terna löpa de allra största risker med
avseende på deras neutralitet och
framtida oavhängighet. En liten del
av det svens·ka folket önskar vår ut
rikespolitiska uppslutning bakom
,Ryssland, en annan del vill förbund
:med Tyskland. Den överhängande
majoriteten torde dock främst strå
v~a eft.e~ att bevara. vår oavhängighet
och vilJa y.arkep, yara med i del! an,.
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Det Ar svårt att få fram den
riktigt goda kaffesmaken
i en termosflaska. Men med
EMBOKA får frukost
kaffet en helt annausmak.
Det är samma härliga
EMBOKA-smakiterm05en
som hemma i köket.
BegAr nyrostat EMBOli
kaffe hos Er handlare.

tlH den smaken .
finns inte mllken

SCHACK.

EMIL BOHLINS KAFFEROSTERI - G_~VLE

Sv95t

En simultanmatch
spelades på fredagskvällen av förre
svenske schackmästaren Gust. Ny
holm å kafe Gillet mot 21 spelare
från staden. ~fatchen resulterade i
att hr Nyholm vann 12 partier o?h
förlorade 5, medan 4 slutade remIS.
Vinst kunde. följande östersundare
notera: G. Berg,öSK, G. Jacobsson,
d :0, C. Gundt,' öSS, G. 'Gustafsson o.
G. Bylin, Tempo•.. Remis fingoNils
H. Iiundgren och J. Jonsson, öSK, P.
Lindholm, Lugnvik, och Sven Karls
son, Tempo.

nas musikkår och påslan,,;-.l; 11'~ delas
mästerskapstecknen och hederspri
serna ut.

»Selånger» tror på svensk
backhoppning.

- Jag tror att svensk backåkning
tar ett stort steg närmare norsk när
som helst, säger Selånger-Eriksson i
en intervju. Man har förfasat sig ö
ver vår svaghet på området och ställt
jämförelser med norska förhållanden.'
Orättvist, ja, rent av ~umt, anser jag.
Ty det går väl ändå inte att skaka
fram många skickliga backåkare u
tan backar . Och när vi nu börjat få
ordentliga backar. litet var stans, tar
det naturligtvis sin tid innan pojkar
na bli fullärda. Men de komma i sto
ra skaror, och många år dröjl':)r det
nog inte förrän vi kunna sticka upp
hU'IUdet i backåkning lika väl som i
längdlöpning.

Landöns Sportklubb
hade den 29 marsklubbmästerskaps
tävlingar på skidor. En dryg mil
bana åktes två varv. Resultat:

Seniorer: l)E. Asproth, 1,44,11;
2) H. Eriksson, 1,59,17; 3) P.Olsson,
1,59,25.

I samband med K. M. var anord
nad en skolungdomstävling-. med del
tagande .från skolor i närliggande
byar. De bästa resultaten blevo:

·FÖRENINGSMEDDELANDEN.
.. ö. S. K. Märkesåkning söndag kl.

6 fm. vid kafe Solhelm.

Meddela omedelbart
pr telefon, brev eller kortbrev, till
öste'rsunds-Posten, da n1l.
gocav nyhetsVärdeskeri Eder' bygd!

Programmet

m--

:ALFRED DAHLQVIST,
»Håsjökometem>, gör 'sinförst&'

tävling i östersund i vinter.

Kl. S,OO. 1JPProp för 20 km.
Kl.' 9,00. Startför 20 km.åA.4.
Kl. 12,40. Visning .av .slalomba-

nan· för tävlingsdelta-
gama.' .

..Kl. 13,00. S.M.i slalom vid Gus
tafsbel'g.·

Kl. 1,\Ji~ :PrlSutdelning .. vid -råd~
.. huset.

Lördag den 3· april 193'7

Två telefonkontroller
å banan.

Banan· går ut genom kasernområ
dets östra grind, Över Sollidshöjden,
Rannåstjärn och Rannåsen, . över
Nifsåspartiet bort mot Ljusberget, .ö·
ver J,?unkt 139,ner..mot flon ~edanför
Nifsasen, tillbaka over Rannasen, ut
för Rannåsbackarna, uppför Sollids
höjden samt slutligen över punkt
408 tillbaka. till kasernområdet med
infart i nordöstra delen.

Telefonkontroller äro
efter 5 och .12 km.

:Andra:' avdelningen av.öster~
~undsspelen 1937, som äger· ruin .
I. morgon, tycks av allt att döma '.
bli en ännu mera strålande'
idrottsfest än februarispelei:I;

. Dagen inledes kl. 9 fm., då2-mils
loppet avgöres med start och mål å.
A. 4:s kaserngård.· Det blir en verk·'
lig elittävling, som får en alldeles
särskild spets därigenom att Alfred
Dahlqvist, Håsjö, vårframgå:agsri
kaste löpare. under· de två senaste
åren, för första· och enda gången .i·,
VInter. ställer upp på en. tävling iös':'
tersund.' Dahlqvisthar· i vinter gjort
en rad övertygande lopp. och hans
seger över bl. a. Häggblad och
Brännström .på påskafton visar att
formen fortfarande är den bäSta.
»Håsjökometen» får emellertid bere
da sig på hård konkurrens. Här kom"
mer t.· ex. Torvald Heggem,. Sörtrön
delagens Snabbaste löpare (med se..
ger över bl. a. världsmästaren Sigurd
Röen) , Gösta Zakrisson, tvåa i Väs-
terbottens nyss avverkade DM på 15
km., Kilafors-Olsson, Lahtisfararen,
det nya fyndet från Nordösterdal
Kristian Lillegjelten, för· att nu inte
tala om vår egen distriktsmästare å
15 km. Kalle Lindberg,. som startar
minuten före Heggem och som säker
ligen kommer att söka hävda sitt an
seende som vår pålitligaste löpare å
samtliga distanser, samt dennes brO";
der, Lennart, vår·3-milsmästare,· som
är startkamrattill Gösta· Zakrisson.
Goda löpare som starta ärovidä.re or
saborna Matslova,Lif och Dahl, Cla
rence Atterday, sOzn i vinter .vid fle
ra tillfällen kommit med obehagliga
överraskningar för norrlänningarna,
dennes klubbkamrat· Sven Lundström
samt våra egna Kristian.Sv-elander,
en av distriktetsmesClavande förmå
gor, den snabbe junioren Bror .Glantz,
Sven Westman, säker' i alla väder,
Elias Nilsson, vasaloppsöverraskning
arna Evert Svensson och Algot Jons
son, Gösta Olsson,Stugun,sombru
kar .vara bra frampå vårsidan, .samt
offerdalingarna Erik Olsson, Nils ·E
riksson och Anders Nilsson,· för att
nu endast nämna några av jämtarna.

»Håsjö». bör vinna, Kalle Lindberg
k a n bli tvåa,' Zakrisson trolig trea
och l1eggem eller »Kilafors» fyra.

lDat.ff'lSfiQNTEN.....tIlllIldW···,·__• lII• ..,"' IilfW

"Selånger" vår ·förste
slalom mästare?
Men Äre·H ansson-blir
farlig.- Håsjö·Dahlqvisf

vinner två-milen?

Tävlingsbanan blir c:a 420 m. med
100 meters fallhöjd. Den utflaggas
av kapten Rimfors, som tillsammans
med sin gamle kumpan från S:t An
ton, Sigge Bergman, blir föråkare.

58 deltagare anmälda.
Till tävlingen äro 54 herrar och 4

damer anmälda. Att den senare siff
ran ar. så Jåg .. beror på attSkidför
bundet satt åldersgränsen . nedåt till
16 år och för denna gräns falla tre av
landets bästa flickor, nämligen seg
rarinnan. ifebruarispelenMay Nils
son, Storlien, .Karin.Smith och Brita
Rimfors, östersund~

Skidlärarna tillåtas som bekant ic
ke starta och vi kunna alltså .bortse
från StureZetterblom, .Gustaf· Lars
son, Bertil Larsson, Ditzinger, Alm
quistm.fl.

Area, östersunds och Stor-
anordnade lie:nskanoner, som specialtränat

hela vintern, komma förmodligen att
dominera tävlingen- tillsammans

Löparnas startnummer. med Selånger-]}riksson•. Vår store
, . backhoppare har de·' allra största

Samtliga deltagare från främman- chanser att få kompensation för det
de håll ha nu anlänt hit. De mera »missade» backmästerskapet i Örn
kända löparne ha följande startnum- sköldsvi..k och den som såg honom i A
;mer: re annandag påsk styrkes ännu mera

4. Karl Lindberg, Trångsviken. i denna uppfattning. Selånger får
5. T. Heggem, Orkanger. dock knivskarp konkurrens av bl .a.
6. E. Glantz, Hamme~dal. IHaiisHansson (segraren i öster..;
7. S. Westman, Hackas. tersundsspelens slalomtävling, DM.
9. E. Dahl, Orsa. och störtloppet i Are), Ulf Staverfelt

11. B. Glantz, H~er~~l. och U. Smith, östersund, Harald Hed-
13. K. Svelander, ~ovsJ~. persson, Djurgården samt Einar . Grupp A, 10 km., pojkar 15--'-17 år:
15. L. Lindberg, Trangsyiken. Hansson, V. Jonsson och .Ture Is- . 1)·R. Krantz, LSK., 53,17 (klubbm);
16. G. Zakrisson, SandVIk. berg, Are. Vå! favorit: är do<;:k .?Se]- 2)0. Persson, Anvågen, 1,02,00.
18. G. Olsson, Stugun. ånger», men VI skulle lCk~ blif?rva- .' Grupn B, 5 km., pojkar 12--14 år:
19. A. Lif, Orsa. na;,de om..Hasse Hans~on fmge sm aVi) V. Kra.ntz, LSK., 26,30;2) S.
24. E. Matslova, Orsa. m~ga vantade:.ful!tr~f.. '. _. Bandling, d:o, 27,13; 3) G. Jonsson,
27. C. Atterday, H~llas. överledare for tii;vlingarna..... a! ge- Kälom fsk., 28,54; 4) A. Jonasson,
29. Elias Nilsson, o.S.K. neral Ivar Holmq1!-IStochLavlin~- Bredbynsfsk., 29,35; 5). A.Lind, E-
32. E. Svensson, ytterhogdal. ledare kapten RIInfors. SamtlIga narsvedjans fsk 3047

H 11 funktionärsposter handhavas av of-, - .. -, , .. .
35. S. Lundström, • e.,.as. ficerareunderofficerare .och man- GruP:t1 C, 2% km., pOJkar 10--12
~: .~. ~ftf~ij~r~:~6~~len. skap frän 1.5, och A. 4, ~~a tidigare år: 1). .' A.Ed!und, Tuller~ens fsk.
A". T"_ Olsson, Kilafors. drillats i mångaslalomtävlmgar. 18,31; 2)G. Eliasson, Landons fsk.,
-u; ./-IW.i:> . 18,56' 3) O. Henriksson, Tulleråsens

d Debättre löparne' fsk., 1B,59; 4) A. Persson, Landöns
SlalolJttiiv"lingen - e~ fsk. 20,26' 5) G. Larsson, d :0, 20,36.
h •. ·Il f ··"'-a··mZ';naste 'l, ha fo.·ljande startn~er:. .
·'tttl' S o • .., '''U 17. H. Hedjersson, DJurgarden. Grupu D, 5 km., flickor 13---15 år:

S1.Jm·ige. 22~ V.Jonsson, Åre. 1) Inger Hailsten, Skärvångens fsk.,
Dagens huvudnUDlID.er..b~ dock:- 24.c Einar Hansson, Ar~. 3~,10;2). Ag-da Jonsson, Enarsved-

den förnämliga 2-milstavlingeI?: till 27. Sven Eriksson, Belanger. jans fsk., 35,05; 3) Brita Lind, d:o,
trots _ vårt sven:;ka slalommaster- 2B.Hans Hansson,. Are. 36,21.'
Sl...", .som avgöres l nya slalomban~ 33. T. Svärdfelt, ö.S.K Grupp.E,2lj1z km., flickor 11-13
vid*'Gustafsberg. Det är. en trevlig 36. N. Wallner, Selånger. år: J.)Ingeborg, Olofsson, Bredbyns
bana, icke minst ur publiks;y-npunkt, 3B. Bertil Persson, I.F~K. fsk., 21,15;2) Elsie Graff, Landöns
oCh kapten Rimfors m· fl. ha; all he- 41. S; Liljedah}, ö.S.K. . fsk., 22,24; 3) Birgit Nilsson, d:o,

a De tekniska ar- 47. N. Westman, ö.S.K. 23,40; 4) Sonja Elia,ason, d:o,25,15.
der av dens~gga i händerna på 50. U. Smith, Ö.S.R. _
rangemangen . d f ån början att 57. U. Staverfelt, Ö,S.~.
folk, som vant IIle r '. W l d St rlienin.troducera den allt pop1;llarare spor- 58. T. e an er, o •
ten . ·S .. ri e .En detalJ sOIIlunder- 63. T. Isberg, Are.. ...
lättIr ffi~ Kskådarna att fö!ja loppet De bäSta åskådarpla;tse:.na ~ro VId
<i...a·tt tl"dtagninlren sk.er bade elekt- övre planet intill funktionarstnbunen.
- ~ Mellan nedre och övre planet har
J;ns~·~k:t~o::C:h~·~o~p:ti:s:k:t.:.- byggtsen 63 m. lång trappa, vilken
- • torde användas av åskådarna.

.InbrottsförsäkrIng . Prisutdelningen . .

D 11...0
' P S T..A. D I U S - Tel. 1109,·1 sker som.. vanligt f.rån rådhuF'~!rI·tl3;:ePan.•. .•. . . . .En kvart före konserterar a Jagat:-

/


