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Djurgårdare.
II.

JOHAN A. BJÖRKDAHL.

Johan Björkdahl inträdde i D. I. F. på hösten 
1892 under en för föreningen bekymmersam 
tidpunkt. Intresset var nämligen mycket ringa 
inom föreningen och meningen var att den skulle 
upplösas. Genom sammanslagning med Stockholms 
Östra idrottsklubb, till hvilken Björkdahl hörde 
undgicks detta och Björkdahl blef sedan en af 
föreningens mäst intresserade medlemmar. Den 
första tiden deltog han flitigt i såväl vinter- som 
sommaridrottstäflingar och blef en af föreningens 

bättre förmågor. I midten på 1890-talet öfvergick 
han mera att egna sig åt föreningsarbetet som 
styrelseledamot och täflingsfunktionär. Han var 
under flera år en mycket energisk skattmästare inom 
D. I. F. och såsom sådan fungerade han äfven flera 
år i det år 1898 bildade Stockholms idrottsförbund.

I de af D. I. F. och Stockholms idrottsförbund 
anordnade idrottstäflingarne var han en anlitad 
täflingsfunktionär och fungerade bl. a. som ledare 
vid år 1898 års svenska mästerskapstäflingar. 
Under senare år har han ställt sitt intresserade 
arbete i föreningens tjänst såsom prisdomare i 
backlöpningar och vid föreningens basarer.

Björkdahl är en af de personer som offrat mäst 
för D. I. F. och som gjort föreningen de största 
tjänsterna. Han är innehafvare af föreningens 
hedersmärke och förtjänstmedalj sedan många år. 
K.

Notiser.
Skidafdelningen sammanträder Fredagen den 

7 April, kl. 8 e. m. på Kaféet Regeringsgatan 3, 
1 tr. Kommen mangrant. Afdelningsstyrelsen.

Skytte. Täfling om föreningens vandringspris i 
kammarskjutning anordnas vid Stora Skuggan, Sönd. 
den 9 April. Ammunition tillhandahålles vid banan.

Täflingsledare: Emil Gustafsson.
Terränglöpning à 10 000 m. afhålles Söndagen 

den 9 April kl. 10 f. m. Start och mål vid Öster
malms Idrottsplats. Obs. två klasser. Bästa man 
tilldelas föreningens mästerskapstecken.

Afdelningsstyrelsen.
Bollajdelningen sammanträder Torsdagen den 6 

April kl. 8 e. m. på Kaféet Regeringsgatan 3, 1 tr. 
Obs.! Viktiga frågor på dagordningen.

Afdelningsstyrelsen.

N:o 2.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1911.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34. R. T. 127 45.

v. ordförande: A. Hedjersson, Saltsjöbaden.
R. T. och A. T. Saltsjöbaden 129. 

Skattmästare: V. N. Petsén, Riddaregatan 19.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

v.skattmästare: E. Ekberg.
Skånegatan 18, 3 tr. A. T. Söder 51 10. 

Sekreterare: J. af Klercker, Brahegatan 25.
A. T. 76 91. R. T. 30 64.

Intendent: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Klubbmästare: A. Norling, Hornsberg.
A. T. 154 49.

Styrelsel.: B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A. T. 43 43. R. T. Norrm. 107.

Suppleanter:
v. klubbm.: O. Bomgren, S:t Erikshusen, Värtan.

A. T. 46 15.
v. sekreterare: G. Frykman, Hornsgatan 34.

A. T. Maria 6 96.

Afdelning för Brottning:

Ordförande: Sven Låftman, Tegnersgatan 1.
R. T. 17 65. A. T. 245 46.

Sekreterare: P. Rinman, Villa Karlsborg, Tors
vik Lidingön. A. T. Lidingö 57. 

A. Uurtamo, Pipersgatan 26, 2 tr. 
S. Fogelmark, Hagagatan 5.
G. Sahlin, Kommendörsg. 30, 4 tr.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För simning:
J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:

C. O. Petsén (expeditionens adress).

Föreningens expedition är hos herr V. N. Petsén,
Riddaregatan 19. A. T. 127 och 5842, R. T. 75 38.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: F. Dahlström, Vestmannag. 68.
A. T. Vasa 48 88.

Sekreterare: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

Materialförv: E. Nilsson, Roslagsgatan 27.
A. T. 11 15. 

Suppleanter: E. Ekberg (se ofvan).
D. Pettersson, Kaptensgatan 11.

A. T. 165 04.
O. Sandberg, Grefturegatan 72.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: A. Norling (se ofvan).
v. ordförande: O. Pettersson, Kommendörsg. 30. 
Sekreterare: G. Sahlin, Kommendörsgatan 30.

R. T. 112 87.

Afdelning för Lawntennis:

Ordförande: Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29.
A.T. 53 70. R. T. 90 52.

Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14. 
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

Afdelning för Skidåkning:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).

D. Sandqvist (se ofvan).

De Franska mästerskapstäflingarna 
i Le Lioran.

(För D. I. F:s Medlemsblad af E. SCHUMANN:)

Paris den 7 febr. 1911.

I dag har jag vistats här i tre dagar och under 
denna tid har “Club Alpin Francais“ på bästa 
sätt omhuldat mig. Två af dess medlemmar 
mötte mig vid min ankomst till Nordbangården 
och åtföljd af dem, samt sedan jag utfått mina 
skidor och öfriga bagage från stationen, for jag 
till “Hôtel du Danube“, Rue de Jacob 58, hvilket 
ligger c:a 25 minuter per automobil, från ban
gården.

Vid flera tillfällen har jag varit uppe på “Club 
Alpin Francais“ expedition, Rue de Bac 30, hvar
vid monsieur Valbert Seevillard “Secretaire Général 
du Club Alpin Francais“ på mycket god tyska 
uttryckt sin och klubbens stora glädje öfver att 
de ändtligen hade lyckats förmå Sverige att sända 
en representant hit. Under de föregående täf
lingarne här ha de nordiska nationerna endast 
representerats af Norge. Detta land sände vid ett 
tillfälle en trupp på nio man i elden, hvilket ju 
kostar en stor summa penningar. Om det var 
fransmännen eller norrmännen som fingo betala 
omkostnaderna för detta deltagande vet jag icke, 
sannolikt var det dock de förstnämnde.

Under min vistelse här har jag varit i sällskap 
med löjtnant C. de Hedenstjerna från Sverige, 
hvilken godhetsfullt och med mycken uppoffring 
af sin tid visade mig det mesta af Paris sevärd
heter. I hans sällskap har jag sålunda besett Notre
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Dame, Louvre, Tuilerierna, Eiffeltornet, Trocadero, 
Luxemburg-muséet, där äfven svenska artister voro 
representerade, Operan, Pantheon, Justitiepalatset, 
Börsen m. m. En kväll voro vi tillsamman med 
monsieur J. Dalbane, “Redacteur en chef de 
L'Education Physique“ Secretaire de Comision 
des Sports d'Hiver du Club Alpin Francais“ och 
åsåg en boxningskamp mellan Frankrikes, Englands, 
Amerikas och Schweiz bästa boxare, alla voro 
emellertid “proffs". Det var ju mycket intressant 
att få se en äkta sådan täfling, men det var dock 
endast en af deltagarne som blef utslagen, d. v. s. 
han blef liggande på mattan de reglementerade 
10 sekunderna, hvarefter han bars ut. De andra 
kommo därifrån ganska helskinnade, såvida man 
icke ser på sådana småsaker som näsblod, till
murade ögon och utslagna tänder, hvilka för en 
boxare äro rena bagateller. Bland publiken som 
var mycket distinguerad, syntes ett stort antal 
unga damer, hvilka med intresserade blickar följde 
det blodiga skådespelet, med tillrop uppmuntrande 
favoriterna och högljudt gåfvo sitt bifall tillkänna 
när tillfälle därtill erbjöds. Matchen varade från 
kl. 8 till 11,20 e.m. och försiggick å Montmatre.

Jag reser i kväll med tåget kl. 8,52 från Austerlitz
stationen till täflingsplatsen Le Lioran.

Le Lioran den 8 febr. 1911.

Hit framkom jag kl. 8,32 f. m. efter att ha fått 
byta tåg tvenne gånger, första ombytet i Neussarfue 
kl. 7,9 f. m., det andra i Murat kl. 7,39. Resan 
gick mycket bra trots det att jag var ensam. 
Efter afgåendet från stationen i Paris gick tåget 
nnder denna stad ungefär 3 à 4 km. hvarefter det 
kom ut på landsbygden och i ett oafbrutet stigande 
i en mycket bergig terräng med långsam fart 
ångade mot Le Lioran. Platsen här där täflingarne 
skola hållas, är ganska liten och oansenlig, men 
“Club Alpin Francais“ arbetar efter samma prin
ciper som "Föreningen för Skidlöpningens främ
jande i Sverige", den förlägger nämligen sina 
täflingar till skilda orter inom landet, på så sätt 
öfverallt uppmuntrande och höjande intresset för 
skididrotten.

Jag bor för närvarande alldeles ensam på Hotel 
de Lioran (Dande); det finnes ännu ett hotell här 
samt några små byggnader men ingenting vidare. 
Le Lioran ligger 1161 meter högt och temperaturen 
här varierar vintertid, som i regeln är 5 månader, 
mellan —2° —16° Celsius. Terrängen är den mest 
svårframkomliga jag sett, den är bra mycket 
kvistigare än t. ex. Holmenkollen i Norge och det 

är en omöjlighet att taga sig fram med de långa 
skidor vi begagna i Sverige. Molnen stryka om
kring bergspetsarne, hvaraf man kan förstå att de 
icke äro att leka med för en skidåkare, tätt be
vuxna som de äfven äro. — Här på hotellet är 
det obehagligt kallt, man begagnar nämligen inga 
eldstäder i rummen. På kvällen får man ett 
uppvärmdt krus att lägga i sängen, så att den ej 
skall vara för kylig att kojsa i, men på morgonen 
är det desto kallare. Aftonen har jag användt till 
att valla och i öfrigt se om mina skidor, sittande 
vid en kamin, som för tillfället blifvit insatt i 
trappuppgången. Mest har jag dock hållit mig 
där för värmens skull!

Le Lioran den 9 febr. 1911.

I dag har jag letat efter skidbacken i fyra 
timmar, men då jag efter denna tid ej påträffade 
den gaf jag mig. Jag konstaterade emellertid, att 
mina för dessa täflingar särskildt konstruerade och 
af Bröderna Sandström tillverkade skidor, äro af 
ett godt material och passa bra för terrängen, 
hvilka upptäckter naturligtvis ha beredt mig ett 
stort nöje. Senare på dagen har jag företagit en 
färd upp till den högsta bergsspetsen här i när
heten på Canlalbergen och hade då i sällskap 
två herrar, den ene af dem fransk löjtnant. Ifråga
varande bergsspets ligger 1860 meter högt och 
tog det 2 timmar 40 minuter att komma till dess 
topp. På skidor kunde vi åka, eller rättare sagdt 
klättra, två tredjedelar af berget, därefter måste 
vi lämna skidorna och till fots taga oss upp, då 
det hårda isliknande snötäcket ej medgaf något 
fäste för dem. Väl uppkomna på toppen, hade 
vi en storartad utsikt, miltals åt alla håll. Molnen, 
som än omsvepte oss, än seglade fram under oss, 
gjorde, att jag fick en känsla, som befunne jag 
mig i en ballong. Solen sken mycket och brände 
svårt i ansiktet. Nedfärden gick på femtio minuter 
under ett ideligt kryssande på skidorna och ett 
mycket noga aktgifvande på terrängen, för att man 
icke skulle falla ned i någon af de många afgrunds
liknande branter som funnos. Vi kommo också 
lyckligt ned utan svårare missöden än ett par 
brutna stafvar för en af deltagarne.

Kvällen har jag, ånyo demonstrerande nordbons 
vana vid kyla, tillbringat vid kaminen.

Le Lioran den 10 febr. 1911.

Hit kom i dag norrmannen herr M. Killen, 
hvilket var en öfverraskning för mig, som hört
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sägas att inga norrmän väntades. Det var så 
mycket roligare som jag redan kände Killen väl, 
då jag täflat tillsammans med honom både i 
Saltsjöbadens skidbacke och vid Holmenkollrendet. 
Det bästa af allt var dock att jag kunde få tala 
svenska med honom. Vi ha åkt till ‘skidbacken i 
sällskap med några herrar ur täflingskomitéen, 
hvilka också anländt hit i dag. Jag fick nu se 
backen som blifvit anlagd af en norsk kapten förra 
året. Ännu hade det icke åkts i den. Det befanns 
äfven vara omöjligt att åka där, då nedslaget var 
fylldt af en massa stubbar och stenar. Med den 
ringa snömängd som fanns var det ingen idé att 
göra den backen i ordning. För öfrigt var den 
bra, närmast att likna vid Storängsbacken. Komitéen 
ansåg det nu vara bäst att låta Killen och mig 
uppsöka en ny backe, hvilken kunde iordningställas 
tillräckligt fort. Vi började genast, men svårig
heterna voro större, än Vi tänkt oss. Backar funnos 
nog, bra backar t. o. m., men dem kunde vi icke 
få taga, då det ej var tillåtet att hugga ned några 
träd, som skulle ha hindrat loppet. Strax i början 
af vårt sökande hade vi funnit en backe, som vi 
dock förkastadt i hopp att erhålla någon lämpligare. 
Dess värre visade sig detta omöjligt, då hänsyn 
till träden öfverallt måste iakttagas och så måste 
vi mot vår vilja taga den vi förut förkastat. Vi 
blefvo lofvade femton man till hjälp vid backens 
iordningsställande i morgon.

Le Lioran den 11 febr. 1911.

Arbetet med backens ställande i ett brukbart 
skick har fortgått hela dagen under ledning af 
Killen och mig. På min inrådan lades stupet för 
den lilla backen så pass högt som 2,30 meter. 
Detta ansågs i allmänhet alldeles för högt, men 
efter det jag samtalat med K. blef det vid den af 
mig proponerade höjden. Enligt min mening 
skulle nämligen K. och jag lättare kunna afgå 
med seger, om stupet lades särskildt högt för den 
lilla backen. Hopplängden antogs blifva 20 à 22 
meter, hvilket ju är ganska ringa i jämförelse med 
de hopplängder, som numera presteras i Sverige 
och Norge. En bidragande orsak till stupets höjd 
var nog också en svag önskan att imponera på 
de öfriga deltagarne. — Öfverbacken är ganska 
brant, ungefär som Sundsvallsbacken, men ju 
närmare man kommer stupet, ju mera aftager 
lutningen, så tillfälle beredes till god besinning, 
lugn och bra ansats. Farten blir dock mycket 
hård. Nedslaget är äfven för platt, närmast att 
likna vid den gamla backen å Djurgårdens Kärleks

udde. Detta är ju icke vidare angenämt för en 
backåkare, då man vet huru ansträngande och 
frestande på benen ett sådant nedslag är. Samma 
lilla lutning, som finnes vid nedslaget, fortsätter 
c:a 300 meter, där backen plötsligt afskäres af en 
bäck som vinkelrätt flyter fram. Där måste man 
följaktligen svänga i hård fart för att icke hamna 
i bäcken, hvilket nog skulle bereda ett stort nöje 
för åskådarne, men näpperligen för den täflande, 
som afslutade sitt hopp med en vattenpantomin.

Killen och jag ha senare på dagen åkt en bit 
af längdlöpningsbanan och mötte därvid dem, som 
utstakade banan. Och hvilken öfverraskning! De 
hade med sig ett rep, ett sådant som användes 
vid bergsbestigningar och med tillhjälp af detta 
hissade de sig ned för branterna för att kunna 
fästa lapparne på de mest svårtillgängliga ställen 
de kunde hitta på! Killen tyckte att det skulle 
vara själfmord att åka den banan och förehöll 
dem det farliga i att lägga den på ett dylikt sätt, 
men de bara skrattade och påstodo att banan var 
som den skulle vara, den som icke ville åka den 
fick låta bli. Ja, detta är bekymmersamt. Jag såg 
ju tydligt att det var omöjligt att följa lapparna. 
Man måste åka sick-sack nedför och ibland lämna 
den rätta vägen upp till ett afstånd af 200 meter 
åt sidan. På en bana af det slaget går det icke, 
som hvar och en skidlöpare väl inser, att få någon 
bra tid. Killen beslöt att icke deltaga i längd
löpningen, hvilket han skulle ha gjort, om banan 
varit stakad på mänskligt sätt.

När vi sedermera kommo hem, mötte jag kapten 
G. Drake, som nyss anländt från sin förläggnings
ort. Kapten Drake tjänstgör nämligen i franska 
arméen under ett års tid och har hitkommit för 
att följa täflingarna här, speciellt militärtäflingarna. 
Uti dessa har jag icke tillfälle att deltaga, då de 
försiggå på samma tider som amatörtäflingarne. 
— Samtidigt med kapten Drake kommo de två 
skidåkare från Schweiz, den ena af dem, d:r Marts, 
är champion i kombinerad åkning sedan tre år 
samt har bland andra slagit Capiti, som deltog i 
Holmenkolrendet 1910, där äfven jag täflade. D:r 
Marts längsta stående språng lär vara 36 meter. 
Den andre omtalas som en bland de bästa i 
Schweiz, där han vunnit flera stora backtäflingar. 
Af deltagarne, utom de här nämnda, böra äfven 
framhållas monsieur Alfred Coullet, “Champion 
de Francais 1909“, som samma år eröfrade 4 pris 
vid Holmenkollen i yngre klassen; vidare den 
unge franske backåkaren Roman, längdåkarne 
Gauthier, Mandrillon, Armai och Pelloud, alla 
från Morez Jura, hvarest de i regel hafva vinter 
6 månader om året med åtföljande tillfälle till god
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träning. Till de ofvan uppräknade kommer en 
stor mängd fransmän och italienare.

Le Lioran den 12 febr. 1911.
Backtäflingarna ha i dag gått af stapeln under 

stor anslutning af åskådare, bestående af turister 
och innevånare i närliggande städer och upp
skattades till ett antal af 1 500 personer. De 
applåderade entusiastiskt hvarje vackert hopp. 
Deltagarne i täflingen voro trettio, däraf fjorton 
stycken i första klassen. Af nationerna voro 
Frankrike, Sverige, Norge, Italien och Schweiz 
representerade, hvaraf följde att en förfärlig språk
förbistring hördes på “toppen“. Domare voro 
kapten Drake och två franska officerare. Som 
förste man åkte Killen, som andre jag. Två hopp, 
intet profhopp. Killen lyckades utmärkt i sina 
båda språng. Jag däremot vinglade betydligt i 
nedslaget vid mitt andra hopp, kom för mycket 
åt sidan, hvarför jag slutligen måste med en tvär 
sväng klara af det hela. Körde på så vis in bland 
publiken, dock utan att några ledsamma händelser 
uppstod därvid.

Resultatet af täflingen blef följande:

1. M. Killen p. 18,1, hopplängd 20,40 — 22 m.
Norges Skiforbund.

2. E. Schumann p. 16,8, hopplängd 20,10 — 22 m.
Svenska Skidförbundet.

3. G. Roman p. 15,9, hopplängd. 17—17,50 m.
Moriz Jura Frankrike.

4. M. Marts p. 15,6, hopplängd 17 — 18,10 m.
Basel, Schweiz.

Frankrikes champion 1909, monsieur Alfred 
Coullet, misslyckades i begge hoppen, men hade 
hopplängder på 20,50 och 21,10 meter. Arrange
menten voro bra, dock föreföll det mig märkvär
digt att andra gången vi åkte kastades ordnings
följden om, därigenom fick jag åka näst sist, 
hvilket ju är sämre enär backen då blifvit gropig 
af föregående åkares nedslag.

Alla deltagare använde norska skidor, delvis 
från Th. Hansen och Hagen i Norge, men mest 
från Durban Hansens skidfabriker i Frankrike 
och Schweiz, samt Huitfelds bindningar med 
stramapparat.

Efter täflingen inbjöds jag, jämte några af 
deltagarne i täflingen, af kommittéen till middag, 
hvari äfven deltogo en del turister. Middagen 
varade till långt in på natten. Jag aflägsnade mig 
dock vid nio-tiden med tanke på morgondagens 
båda ansträngande täflingar.

Le Lioran den 13 febr. 1911.

Denna dag har varit mycket ansträngande för 
mig. Kl. 9 f. m. startade jag på tre mils längd
löpning för amatörer. Det hade först varit meningen 
att detta lopp skulle blifvit på sju mil med 
gemensam start. Banan skulle då ha blifvit lagd 
genom två byar här i närheten, hvilka hvardera 
skänkt ett pris till den löpare, som först passerade 
respektive by. På grund af snöförhållandena 
kunde denna bana ej användas, utan en ny å en 
mil hade måst stakas och skulle denna således 
åkas tre gånger. Den eller de löpare, som erhöllo 
bästa tid på första och andra hvarfvet fick nu 
byarnes pris utom ordinarie pris för hela sträckan.

Till starten uppställde sig ungefär 25 täflande, 
däraf en svensk, två schweizare, för öfrigt frans
män och italienare. Jag startade som n:o 12 och 
hade före mig de fruktade löparne från Morez 
Jura som n:ris 7, 9 och 10 samt schweizarne som 
n:is 1 och 8. Jag kom lyckligt och väl in efter 
första hvarfvet efter att ha passerat alla som 
startat före mig, utom en, denne var dock slagen 
i tid, och jag alltså förste man på det hvarfvet. 
— I början af andra hvarfvet gick jag om den 
jag icke förut upphunnit, nämligen Mandrillon 
från Morez Jura, som gått ut som n:o 10. Nu 
vidtog en förskräcklig hetsjakt, om hvilken af oss 
som först skulle passera andra hvarfvet. I utförs
backarna gick han i regel om mig, ovanligt van 
som han är att hänga på stafvarne, en sak som 
vi i Sverige sällan eller aldrig kunna få tillfälle 
att träna på, då banorna där i motsats till 
denna franska äro som golf i en danssal. Ganska 
sönderskrapad, blodig af ett sår på ena benet som 
jag erhållit vid en sammanstötning med Mandrillon 
af dennes staf, lyckades jag emellertid att med 
uppbjudande af mina sista, åtminstone nästan sista, 
krafter passera äfven andra hvarfvet som första 
man, 5 meter före Mandrillon, i tid före honom 
en minut en sekund. — Tredje hvarfvet följdes 
vi fortfarande åt, men med betydligt minskad 
hastighet. Ansträngningarna under de två första 
hvarfven hade mattat oss. Jag ledde till en tredje
del af detta hvarf, där vi upphunnos af tvenne 
löpare, också de från Morez Jura, hvarefter vi alla 
fyra löpte tillsamman, långsamt men jämt. Så 
började vi gå uppför, rättare sagt klättra uppför 
den värsta backe jag påträffat under alla de år 
och tillfällen, som jag stått på ett par skidor. 
Svårt är att beskrifva huru uppstigandet nu gick 
till. Armar och ben voro nästan lama, skidorna 
kändes som bly, backen tycktes aldrig taga slut, 
men som allting i världen måste hafva en ände,
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så hade äfven denna backe det och upp kom vi 
till krönet alla fyra. Så började den hiskliga ned
färden, som var lifsfarlig så trötta som vi voro. 
Morez Jura’erna togo återigen sina stafvar till 
hjälp, jag hvarken kunde eller ville följa deras 
exempel, då min trötthet var för stor. Jag lät det 
gå hur som helst, kolliderade otaliga gånger med 
träden och anser det nu som en ren slump, att 
jag kom ifrån det hela så pass bra som jag gjorde. 
De andra vunno emellertid betydligt på mig just 
i denna nedfärd och uppiggade som de blefvo af 
chanserna att kunna “klå svensken“ ökade de så 
småningom hastigheten in till målet och jag fick 
nöja mig med fjerde plats.

Resultatet af tre-milslöpningen blef alltså:

Resultatet af denna andra backtäfling blef:

1. E. Schumann 18,2 p. Svenska Skidförbundet.
2. M. Marts 18 „ Basel, Schweiz.
3. M. Killen 17,8 „ Norges Skiforbund.
4. G. Roman 17,1 „ Frankrika.
5. Prost-Dame 16,3 „ Morez Jura.
6. Bolea 16 „ Italien.
7. Zamboni 15,1 „ „
8. Carini 15 „ „

Kapten Drake och Norrmannen M. Killen hjälpte 
mig på alla sätt under täflingen.

Under täflingen voro 8 kontrollstationer utsatta, 
där de täflande erhöllo varmt vin med citroner. 
En lustig espisod inträffade under loppet. En 
kontrollstation hade nämligen placerat sig så 
olämpligt som i en nedförsbacke. I denna backe 
kommer en fransman i full fart, kan icke styra 
förbi utan tar bord och hvad därpå var, såsom 
papper och pennor med sig. Och inte nog med 
det, han slår också ut en stor cistern med vin, så 
att när jag passerade denna kontrollstation nästa 
hvarf var snön rödfärgad på en omkrets af c:a 
fem meter. — Slutsumman af tre-milsloppet är, 
att jag icke för allt i verlden skulle vilja göra om 
denna täfling, så otränad, som jag nu är.

Senare på dagen var anordnadt en extra back
täfling, i hvilken jag deltog efter att ha varit 
hemma och ätit på hotellet. Jag lyckades öfver 
förväntan bra. Delagarnes antal voro 28, alla i 
en klass. Samma domare funktionerade som i 
den första backtäflingen.

Le Lioran den 14 febr. 1911.
Sista täflingen har i dag afhållits. Jag är mycket 

glad att kunna skrifva “jag segrade“, hvilket jag 
ej trodde att jag skulle kunna få göra med tanke 
på gårdagens nederlag å tremilsloppet. Banan 
var i dag endast en mil med nyfallen snö. Sexton 
man startade med trettio sekunders mellanrum. 
Jag hade n:o 16 men till min stora öfverraskning 
lämnade man mig n:o 7. Jag protesterade lifligt 
mot denna ändring, som var desto värre, då 
Mandrillon hade n:o 8. Emellertid fick jag lof 
att behålla n:o 7, då den seden råder här att 
startar icke någon anmäld, i detta fall n:o 7, så 
sättes helt enkelt sista man i hans ställe o. s, v. 
Mandrillon åkte upp mig strax efter starten, men 
denna gång var det min tur att gå ifrån honom 
och segra.

Resultatet af denna en-milslöpning blef sålunda:

1. E. Schumann 55 m. 32 sek. Svenska Skidförb.
2. C. Mandrillon 58 „ 30 „ Morez Jura.
3. Pilloud 1 tim. — 38 „
4. Berge 1 „ 1 „ 40 „ Frankrike.
5. Deville 1 „ 1 „ 56 „ „
6. Dousset 1 „ 2 „ 4 „ „

Omedelbart efter längdtäflingen var anordnad 
en uppvisning i backlöpning för franske krigs
ministern Brun, som blef mycket förtjust i Killens 
och mina prestationer vid detta tillfälle. Särskildt 
jag blef tackad af honom för det jag varit nog 
tillmötesgående att åka för honom, fastän jag kom 
direkt från en ansträngande längdlöpning, som jag 
därtill vunnit. Krigsministern framhöll vidare, att 
det skulle vara af ett mycket stort intresse att till 
Frankrike få ned en svensk patrull, bestående af 
en officer, en underofficer och tre man, till nästa år.

1. Z. Gauthier 3 t. 21 m. 35 sek. Morez Jura.
2. C. Mandrilllon 3 „ 27 „ 58 „ „
3. Armini 3 „ 29 „ 43 „ „
4. E. Schumann 3 „ 31 „ „ Svenska Skidförb.
5. E. Pelloud 3 „ 45 „ 55 „ Morez Jura.
6. Berge 3 „ 56 „ 39 „ Frankrike.
7. Dousset 4 „ 11 „ 43 „ „
8. Deville 4 „ 21 „ 25 „ „
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Kl. 1,30 e. m. reste vi alla från Le Lioran till 
den närbelägna staden Murat, där slutbankett hölls 
och under hvilken äfven priserna utdelades. I denna 
bankett deltogo c:a 500 personer, presidenten för 
“Club Alpin Francais“ höll ett långt tal om 
täflingarne och de olika nationernas representanter, 
under hvilket tal han i ett särskildt långt anförande 
dröjde vid Sverige. Åhörarne gåfvo därvid ljudligt 
tillkänna sitt bifall och kapten Drake och jag blefvo 
nu föremål för många gratulationer och mycken 
sympati från de närvarande in- och utländing
arnas sida.

Vid prisutdelningen erhöll jag följande:

Franska mästerskapstecknet i guld.
Första pris i 2:dra backtäflingen, en staty.
Första pris i längdlöpning å en mil, “provinsen 

Chanlals“ guldmedalj.
Andra pris i 1:sta backtäflingen, Italienske 

ambassadörens pokal.
Fjärde pris i längdlöpning å tre mil, “Club 

Alpin Francais“ guldmedalj och dessutom som 
första man i första och andra hvarfvet i denna 
löpning ett bläckhorn af brons, en ljusstake af 
koppar och en bok.

Kapten Drake erhöll “Club Alpin Francais“ 
guldmedalj. — Kl. 9,30 på aftonen återvände vi 
till Le Lioran, mycket belåtna med vår dag.

Le Lioran den 15 febr. 1911.

Nu är det sista dagen i Le Lioran. Kapten 
Drake reste kl. 10,55 och Killen kl. 7,05 f. m. 
Killen reste till Pyreneerna för att täfla om “Spanska 
Konungens pokal“. Jag blef äfven tillfrågad om 
jag ville resa dit eller till österrikiska mästerskaps
täflingarna i Mittendorf, men jag har tacksamt 
afböjt båda förslagen med tanke på Holmenkol
rendet. Kl. 11,35 f. m. reser jag med monsieur 
J. Dalbane till staden Arrillac, där vi stanna i sex 
timmar, hvarefter vi fortsätta till Paris.

Paris den 16 febr. 1911.
Återigen i det stora vackra Paris. Tåget från 

Arrillac var framme här kl. 7,05 f. m., en tid på 
dygnet som det ännu var mörkt och blott litet 
folk i rörelse. Parisarne, åtminstone den burgnare 
delen, ligga nämligen mycket länge, stiga sällan 
upp före kl. 11 f. m., men gå däremot gärna 
sent till sängs, vid 1 à 2-tiden på morgnarne. 
Häraf följer att vid 11-tiden på kvällen äro gatorna 
fulla med människor.

Jag bor nu, liksom vid mitt förra besök här, 
på “Hotel du Danube“ Rue de Jacob 58. I kväll 
reser jag öfver Berlin direkt till det kära Stockholm.

P. S.
Jag begagnar detta tillfälle att på det hjärtligaste 

få tacka Svenska Skidförbundet och dem af D. I. F., 
som möjliggjort att denna resa, — som för mig 
är ett angenämt minne för hela lifvet, — blifvit 
en verklighet.

Högaktningsfullt
E. T. Schumann.

Gynna 
alltid våra 

Annonsörer!
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