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                                   (19 mars 2016) 

 

Bort med skidbyxorna  
Skola kvinnor bära byxor eller kjol, då de åka skidor?  

 

Se där det viktiga spörsmål som för närvarande 

diskuteras. Anledningen är ett skarpt och 

uppmärksammat tal mot byxor som hållits av 

Skidlöpningsföreningen ordf. major Fr. Falkenberg 

vid prisutdelningen för de stora skidtävlingarna i 

Örnsköldsvik. 

– Ur ren idrottslig synpunkt är det givet 

fördelaktigast att kläda sig som en karl vid längd- 

tävlan å skidor, sade talaren. 

– Men det är långt ifrån kvinnligt. I synnerhet om 

benkläderna äro åtsittande. Vi behöva inga till 

överdrift snabba kvinnliga skidlöpare, men vi 

behöva mödrar och systrar som kunna deltaga i 

måttligt snabba och måttligt långa utflykter å skidor 

med sina män, sina barn och syskon. 

– Varför skulle damerna genom att anlägga manliga kläder så att säga uppträda 

onaturligt ute i Guds fria natur? Oaktat jag sätter skidsporten oerhört högt, må 

det idrottsliga gärna vika, då det gäller att hos våra mödrar, hustrur, fästmör och 

syskon rädda det kvinnliga. 
        

                               ––––––––––––– Ɵ –––––––––– Ɵ ––––––––––––– 

 

ÖVERSÄTTNING TILL HISTORIERNA PÅ BONDSKA 

1.   

Det var en karl som var ute på kvällen och cyklade. Han hade inget lyse, och ingen 

broms. När han kom utåt backen såg han en polis, som började ropa åt honom och 

kutade ut på vägen och sa: ”Stanna ni har ingen belysning på cykeln”. Då ropade 

cyklisten: ”Laga dej undan, jag har inga bromsar heller”. 

 

2. 

Det var två gubbar som träffades i stan. Det var länge sedan sist. En av dom hade köpt 

sej en ny bil, och den andra hade fått reda på det. Han frågade honom vad för ett 

märke det var. 

Bilägaren svarade: ”Det är en Honda”. Då sa den andra: ”Jag har hört att det skulle 

vara en Misubishi”. ”Jo, det är en sån, men jag har så svårt att säga märket för 

löständerna flyger ut ur munnen. Så jag svarar alltid Honda”. 
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