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ARCANG X . MARS 1923 . . 

Den behörighetspropositionen. 
. . 

D en sedan ndgon tid förebådade nya 
propositionen med förslag till lag 

- angående kvinnas behörighet att inne- . 
hava statstajänst och annat alliiiant iipp- . 
d:rag blev i börsian av februari framlagd 
på riksdagens bord. Lagförslaget ar  i 
stort sett en upprepning 'av fjolårets 
och med avseende p& nlbtivering lian- 
visas .till ilen tidigare propositionen. 
Det kungliga förslaget av i å.r har.diir- 
för kunnat göras helt kortfattat och 
hskränker sig huvudsakligen att med- 
dela skälen för de vidtagna förandrin- 
gariia. 

Vad dessa förandringar iimebiira 
torde 'redan vara känt för Herthas la- 
sare. Den första nyheten ar alltså den 
att undantaget av diploniatislta och. 
lronsidära tjänster bortfallit och att 

. således aven denna gren av ambets- 
inannakarriären föreslås öppnad för 

. kvinnor. Departementschefen erinrar 
om att att han redan förra året uttalat 
tveksamhet hiinivinda en -uttrycklig un- 
dantagsbestämmelse beträffande if rå- 
gavarande tjiinster borde intagas i lix- 
gen och fortsatter därefter: .Då jag 
agnat denna fråga ett förnyat övervii- 
gande; har jag.ic1ie kunnat undgå att 
taga alltmer bestämt intryck. av den 
uppfattniiig, . att eii iin'dimtagsbestam- 
melse avdetta innehåll icke ar behöv- , 

l&. Att: vid tillsättningen 'av diploina- : 

tislia och Itonsulara tjiinster vederhöï- 
liga internationella hänsyn - vilka 
i främsta rummet åberopats såsoni 
grund för bestämmelsen - skola beak- 
tas, ligger så i sakens nitiir, att ett lag- 
stadgande såsom direktiv för ~1tii5ni. 
ningsrattens handhavande torde kim- 
na undvaras.. Darefter åberopas a t t .  
i åtskilliga främmande länder, dari- 
bland Danin~rk och. Nordamerikas 
Förenta stater, lagen icke lägger hin- 
der i vägen för kvinna att innehava 
diplomatisk. eller konsulär befattning. 
Hartill ko!miner, watt kvinnor i ganska 
betydande mån och från ett flertal olil 
Ita liinders sida anlitats för en visser- 
likeii icke likartad, men dock i vissa. 
hanseenden nä rbesliilitad uppgift, näin- 

' 

ligen det mellanfolkliga arbetet inom , 

Nationernas förbund och dess delega- 
tioner.. Slutsatsen av detta resom-. 
mang' blir, att undantaget av här om-. 
skrivna tjänster bör utgå ur lagför-.. 
slaget. 

I detta sammanhang torde det vara 
av ett visst .. intresse 'att erinra därom, 
att hr ~indliag'en vid förra årets riks-. 
dag inotionerade om .diplomattjänstesi 
nas öppnande för kvinnor och att un- 
der sistlidna höst Fredrika-Breiner-. 
Föfbiliidet ' jiimte. Akademiskt bildade 
kvinnors e -  fÖi.ening och Pöreninge& 
kyirinor ' i statens tjänst .ingått till. 
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Ii~iiigl. Maj: t nied en geinensaiii frai!l- 
stiilliiing i samnia syfte. 

Mecl avseende på tiden för den Eörc- 
slagna lagens ikraftträdande anges den 
dag, son1 1Coii.ungen med riksdageii 
bestiiimner. Detta innebar att tillainp- 
niiigen av beliörigfieten skri11 iippskjii- 
tas, till dess att den pågående utred- 
ningeii om :ivlönings- och pe1isiorisföi:- 
1iiiLl:iiideii för kvinnor i stntstjiiiist 
hiiiinit s1wtföra.s och riksdagen fattat 
beslut iiven i dessa stycken. Kungl. 
3h.j :t liar alltsil i detta avseeiide böjt 
sig för den ståndpunkt, som i~tskottet 
förra aret intog. . 

I samband med fragan 0111 pronlid- 
gationsordningen f ranihaller departc- 
m~ntscl.iefeii starkt skiilen varför be- 
hösighetslagen 11~1. bör företagas till be- 
Iiandiing och -avgöraiide. Haii yttrar: 
.Aven cm ined lagens antagande förbin- 
des nri angivna förbehåll om ikraftträ- 
dandet, ager dock ett sådant beslut en 
principiell betydelse, som enligt min 
mening icke få.r 'imderskattas, i det att 
diirnied tages ett Iilart och bestanit 
steg till infriande av det o ~ d ;  soni ti- 
digare givits genom gruindlagsandriii- 
gen i fraga om kvinnors tilltriidc till 
statstjänster. Att mellan frågaii om 
behörigheten att innehava statstjiinst 
och oinförmi?lda ekonomiska spörsniål 
-skiille råda ett ovillkorligt sainband, 

I . som sl<ulie utesluta möjligheten eller , . lämpligheten av deras behandhg vid 
skilda tidpunkter, Iiiier icke ined fog 
kunna göras gällande. För min del 
!il1 jag fastmera av rent sakliga skal 
se en bestämd fördel dari, att den 
förstnämnda frågan Erhåller sin Iös- 
ning oberoei~de av en blivanbe löne- 

och ~>elisionsregleriiig. I det läge, vari 
denna fraga numera befinner .sig, 1%- 
ïer det icke böra ifrågasiittas, att vid 
behörighetsomrildets faststallande de 
elionomiskci synpiinkterna skola vant 
de i första hand bestiininxmde., Aven 
franihålles att behörighetslagens antu- 
gandc i den ordning iiu föreslås torde 
Iiomma att iinderliitta den p8gåe11dci 
lönc- och pensionsiitred~iingen. 

. Att regeringen redan i Ar p& iijrtt 
framliigger behörighetslagen vittnar 
onekligen om ett starkt intresse for 

mria 11s- denna reformfrilga .och en er.kF 
viird lust att befordra den till liisning. 
Priigan om utsträckt ,l~ehörighet för 
kvinna att vinna tilltr5.de till stats- 
tjiinst liar s& länge sthtt på dagord- 
niilgen i vårt land och varit föreldl  
för s5 grundliga utredningar, att ett 
nvgörancle ej Iiingre bör. uppskjutas, 
Iicter det i prbpositionen. Dessiitom 
liar den omständigheten iiatiirligtvis 
inverkat att det ci~dast var tre rösters 
övervilit i den ena liammarcn, som i 
fjol fiillde förslaget, under det att den 
andra liaininaren iitan votering god-' 
Iisride detsamma. 

Den kungliga propositionen har i Ar 
liksoni i fjol framkallat motioner iiled 
iner eller mindre långt gåendti avslags- 
yrltnnden. Detta var ju att vänta, ef- 
tersoin det fiiiiis en opposi.tioii. Motio- 
närerna iiro såsom förra h c f  
hrr Reutersliiöld och von Geijer. 
Den förstniininde yrkar rent av- 
slag iindeï hänvisning till . att 
löne- och pensionsutredniiigen ej 
iir slutförd. Man kan emellertid vid 
genoinlikandet av hr Reuterskiölds 
inotion ej varja sig for intrycket att 
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iven om clen inycket omtalade litred- bortkastad inöda att konlina med en 
ningen varit lyckligen fullbordad, narrnare definition. 
Iic~nstiillan o111 avslag Ii~iiil~lit i alla . NAgra andra förslag an de nu om- 
fall, fastiiii det clA Blivit iiöldviindigt n i h i ~ d a  har den Iiungliga propositio- 
att finna en annan motivering. . Hr iieii icke föranlett. Under riltsdagsde- , ' 

v. Geijer ater föreslår, att bland .stats- 
teiiinster, so111 ej iiiå innelinvas av kvin- 
ila, upp tagas dels s5dai-i.a dornar tj51-i~- 
ter, för villtas l~~l i l i i~ l~~r ic le  fordras Ing- 
l<uiisk,?p, dels cliplomatiska och kon- 
s~iliiix tjailster, socialattacl-i6- .och 
liai~slistl~efattnii~g~ir dock undan tagna, 
ocl~  dels s i d m a  .tjiinster, nied vilk::~ 
cl-iefsbefnttningar iiro förenade. Vad be- 
t.rl'iFf:ir cloinaretjiinster Gr clet icke nöd- 
viiiicligt :)tt hiir inga p5 ett beiiiötande 
s v  motioniirens syiipiii~li ter, eftersom 
fragnii om liviimas ,tilltrade till donin- 
retjanster behandhs i en siirsltild ar- 
tikel i föreliggande tidsliriftsl-iiifte. De 
jGdn niidrn yrl<tincle11;2 ,iiro av motio- 
niiren knappast iiiotiveracIe. I fraga 
m i  cliploinattjiii~sterna 11Iinvis:lis till att 
.n ternationella sedviin jor all tjiinit lag- 
ga Iiiiicler i ~iige11. för deras öppi~ande . .. 
:or l i ~ i i i i i ~ r .  Det torde vara tillfyllest 
'dl: liiinvjsa till . h k  oval1 lailii~ade re- 
'erat av den Iiiii~gl. propositionen. Till 
i i s t  l-rti vi' sa förslaget o111 chefs- 
~ e f a  t tningarnas undan.tc?gaiide. Detta 
ir en upprepning vad sanln~a nlo- 
ioniir yrksde i f,jol ,och detta iiven sa 
illvicla att han lika litet nu som d5 
~nsett nödigt att klargöra vad han me- 
iar ined .tjiinster, ined vilka chefsbe- 
'a1:tniiigar iiro förenade>, såsoin orden 
rilla i inotionei-i. Detta iir ett mycket 
Iiinkelt uttryckssiitt och man svävar 
.iinu in på andra året i ovisshet on1 
~icl  iilotionareii egentligen menat. 
k~n'ske har lian sjalv funnit det vara 

Ilatten i [jo1 -förekoinmo emellertid 
. friin flera ldill.yttranden, som giv4 vid 

handen att syinpatieï funnos för frb- 
gai1.s lösning efter. en vida inera prin- - 

cipidl linje iin clen liiije ined angivna 
i ii ida n tag, soni regeringspropositionen . 

följcle då som nii. Enligt denna åskåd- 
ning sbiille man nöja sig med att fast- 
slå kvini-iris Pikaberiittigancle med iilaii 
med :ivseeiide på tilltrade till statens 
5mbe.teil och . tjiinster och seclan lata 
det naturliga iirvalet sköta tilliinip- " 
ningen. Nagon motion i denna rikt- 
iii1i.g hnr emellertid icke franlkonlinit 
vid arets riksdag. Möjligen sliul'ie det 
ha inneburit att taga ~ i p p  hela frågan 
igen ifrån Början, i betraktande a i  den 
formulering 28 5 i regeringsfornien 
fått genoni 1921 års grundlagsandring. 
A v  naturliga skii1 Ilar den inera prin- 
c.ipiella. - linjen , iiiinga aill-iiingare i in- 
tresskrade kvinnokretsar, inen icke des- 
lo inindre h- det visst &t en 1'ösning nv  ' 
fragan i den on~fattning, soin Rtmgl. 
hhj: t  i 5r föreslår, skulle vara. agnad 
att blanld kvinnorna fra ink all:^ stor . 

till~Fredsstiillelse .och betraktas som ett 
betydmcle steg frainåt. ICv,iniiorna 
torde allts& vara beredIda att ge det 
kungl. f örslaget sin-. an.sliitning och 
motse med stark spiinning frågans be- 
handling i rilcsdagen. Det a r  att hop- 
pas att sakens anliaiigare i år  skola 
lyckas bringa be;hörighetsfrågnn till 
lösning. 

AXIAN-NE THORSTENSON. 
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Kvinnornas tillträde till domarämbeten 
Hur man löst frågan i utlandet. 

D en vid fjolårets riksdag fallna pro- 
positionen om kvinnas behörighet 

a.tt innehava sta.tstjanst och annat all- 
mänt uppdrag' har ånyo, medaett par, 
ändringar, framl'agts för riksdagen. Det 
ar  val att hoppas att regeringsförslaget 
denna gång liar alla utsikter att bli an- 
taget. Den brännande fragan blir efter 
allt att döma frågan on1 kvinnors till- 
träde till dom.areambetet. 

I fjol väcktes av borgmästare vol1 
Geijer en motion om kvinnors undan- 
tagande från domare- och chefsbefatt- 
ningar. Det ar sannolikt .icke så myc- 
ket rätten att innehava ordinarie do- 

- mareämbeten som harvidlag väckt be- 
tänkligheter. Det ar  särskilt frågan om 
möjligheten for kvinnor att leda de 
muntliga förhandlingarna vid' vår.a hä- 
radsrätter, som. man varit 'lorolig för. 
Vårt rattegångsvasen är  ju ordnat så 
att ordförandeplatsen i en häradsrätt 
mycket ofta skötes på.förordnande av 
de unga , .notarierna 'p; donlskandiet. 
Det anses t. -o. m. nästan som en rattig- 
het för varje tingsbitrade, som inte vi. 
Sat sig fullkomligt omöjligt, att på 
detta satt få försöka sig som domare. 
Bargmäs@re von .Geijer och andra be- 
tänk~-mina inena nu att 25-åriga flic- 
k.or icke aro lämpliga som domare, 
Dettzt, torde . . . . . . vara . mycket svårt att för- 
neka; : . - + -- . . . . . . . I . . .  

.Frågan. . ar. . .  emellertid knappast rik- 
tigt ställd. Det gäller ju att aygöra;. 
huruvida . .  .de. unga kvinnli~>notarierna . . 

nlanliga kamrater. Ingen lär val kun- 
na pas-tå att 25-åriga ynglingar så sar- 
skilt väl lämpa sig för domarens krii- 
vande kall. Utan fara för överdrift 
skulle man snarare våga påstå motsat- 
sen. Och trots det att vart rättegångs- 
vasen tillstädjer dessa unga notarier att 
sitta som dornareinaktens iitövare, 
tipprätthållande så gott de förmå. doin- 
stolens och rättsskipningens auktoritet, 
tror jag ingen anser att det svenska 
ffolkets känsla av vördnad för domstol 
och rannsakning ar svagare an andra 
folks. Erfarenheten visar också att det 
ar  ganska sällan som oordningar eller 
stsrande moment förekomma tinder 
förhandlingarna vid våra underratter. 
Skulle nu en ung kvinnlig notarie ha 
så mycket svårare att upprätthålla 
ordning och auktoritet an en ung man? 
Innan den unga lrvinnliga notarien sit- 
ter ting har allmänheten redan Iange 
sett och hanviint sig till henne såsom 
notarie å domskai~sliet. Det är  allde- 
les icke sannolikt att vår lojala svenska 
tingsmenigliet skulle brista i vördnad 
mot henne nar hon i sin ttir, så vii1 
son1 den unge notarien, kommer att le- 
da förhandlingarna innanför domare- 
skranktet. Kvinnans frankrädande i 
det offentliga livet ar  jti numera en så 
alldaglig företeelse, att den 'i och för 
sig vacker varken förvåning eller löje. 

Utan a t i  ge in på dessa ändlösa 
general.iserande och siib jektiva olnddö 
men om- kvinnans. egenskaper jämför- 

skulle w r a  ni e r a olämpliga an sina da med mannens, skulle jag har vilja 
- - - .  . .. 



erinra ..oin e11 egenskap, .soin. jag. tror 
ganska allmänt anses vara karakteris- 
tisk . : .för ktriiinaii. Hennes samvets- 
grannhet.. . Enqan en ung.-kvinpa sätter 
.sig soin.ordföraiide i en häradsrätt. har 
inam.. all anledning antaga att hmon, d. 
v. ..;s;.-:&e.n.n a - .kvinna, - .  .provat - s i n 9 
1ir:lfter '-. icke: kvinnans -krafter i all- 
miinf@ - prövat ,s i :n. förmåga att med 
rec1.3 och ~ordniiig fora förha.nldlingarna, 
ii:ppr$tt-hål1a::ciuktoriteten o.. s. v. Ja, jag 
trorimt. o: in.: maii har- anle@iling ,att an- 
tags;3ttt en .ung kvinnlig juris 1c.andidnt 
FGretager. :, .ep didal! ,.: sjalvranns&~i-i 
I&iig?i r st$äng-i..e - äh  vad inotsvai-ende 

-LI nge :n id ige  :notarie prova: sina kraf- 
ter.:.. .:.För .-ile ungq juristerna har. do- 
nmref6ro~dnand,et liittillis konmit. så 
tiiinligen autoinatiskt. E n  kvinnlig 
jul-ist däremot kommer säkert att p i  
ett helt annat &tt kanria uppmärksam- 
iiëteh . . riktadi på sig och på h ~ r  h o n  
koinher att i -1ai1~ med det åtagna 
\'arvet. ~ a h i k a  ' cilliiiait brukar det 
ock& Gigas' att.en ung kvinna mognar 
tidigare an- en ung inail;. En annan .. . 

or&&ndighet, ' som torde: v q a  agnad 
:~i t ' l i~gna de b&täiik'samim& är  Ben att 
urklkt 'bland de . . kvinnliga juris kan- 
did&nia: ar, och ' lsälc~erligen länge 
frahat  .i tiden kominer Att Bara, ofant- 
ligt .mycket- strangare än bland de inan- 
liga. En ung man slår i iniinga fall 
iii,'på' deii jbridislïsi 'banan helt enkelt 
iliikför att. hk11 må,ste 'något . ~ e i  
:orde vara .my&et mera sällsynt att 
-,liga klinil& . ., . &i in på dennzi.b&na och 
'~illfoljl~ ' d e  juridiska stiidierna utan 
t t%$ , .. e11 . mera utpraglad laggning dar- 
:öl; .:k ' . insk6 öckså ha ett litet plus 'av . 4. 

,:ifiest$:l<a . . och 'allvar utöver genom- . . I  

;l,itfe.:.: . .. . . . 

. Det kan i detta sammanhang ha -sitt 
intresse att se hur frågan. on1 kvinnors 
tillträde e till  domareämbeten blivit, löst 
i e11 : del andra länder. .. . . . . . 

.. . . . . . . . Norge. . . .. . 
. - . ] I  vårt:.grannland. Norge ha r  lvip6ah 
.sedan 19.12 hlift' tillträde tiil alla stats- 
.arpb@eii med.: . . undantag ,av militära 
.e+ . civilmilitära, . . . . - . samt di- 
p lo~a t i ska  , och - konsul& Gbeien. 
-Redc&-.189i- fra@lFdei. motionsvis d e t  
första förslaget q-n kvinnors rätt . .  . . ,att 
tilltr5da stats+nbete'k. Detta förslag 
gick rit på fui$ lik~tiilli~het för kvin- 
mor.. - .  Åren. 1903-1904. framlades ':för 
stort'inget. . en - k~gl.'iproposition,- 'dar 
 lik,^& i ' det hos hoss : n i  frainla'gda 
kig&iigsför~lagkt i e11 första. para- 
graf ' gjoides 'ett uttalaiide. .om. lik- 
ställighetsprincipen. ' E11 andra parzi- 
gr'af -innehöll en upprRkning - i  grup- 
pe6 av de ambeten, till vilka kvinnörna 
icke skulle h$ tillträde. Dessa grupper . 

vor0 ej ildndre ah..iretton.: Det ar av 
-iiitresse att se att doinareainbetena icke 
fö reko~~ina  häri1;land. Om dem radide 
det  .egentligen ingen strid i Norge. Nai: 
sedan 191 1 en 'ny proposition frimla- 
des -var antalet ;ndantla~gsgnipper re- 
diicei& till fe&, ocli icke heller nu fö- 
rekoiii det någon strid o m  domäreänl- 
béteni. b ~egerin~sforslaget antogs h v  - .. . . . .  1912 &s storting.'. . . ' r  

Det ä r  att marka 'att Norge hör .till 
d& få. land.,. vilkas rättegångsvasen, lik- 

. . 
som ' -vari, ger. . möjliglikt åt  en iing 

v .  

notarie, i .  'No'rge s. k; wdsYoren 
fu ld rn~g f i~"  M t  fälia &om. Denna 
fullniaktige " iii. biträde .Af ''rsoteen- . 
skhvereh, . . i~nfderdomiren på' - l ade t .  

- .  . 
A tt sore$skri&s& hift kGihnli@g~ .:jif- s -  



. . 

rister till bitriideii liar helt naturligt re- 
dan. iiiträ ffa t inånga ghiger, och dessa 
h:i ocksa iiiånga gånger, t. o. in. före 
Fyllda. 25 Ar, vid tillfiilligt förhiiider 
för sorenslirivereii fått triida i Ilans 
st;ille soiii doiiihavande. Ett verkligt 
föroi.dii;iride -sHsoiii sorciiskriver har 
iiinehafts ;iv cn kvinnlig juris t, f rökcn 
Sofi:~ Sclijött. Hon är  niiiiiera byrets- 
:issessor i 1ir.istiaiiia. Hoii sitter såle- 
des soni domare i Byretten, den första, 
och I~etriiffaiide vissa iiiiil :iiidra, in- 
stansen i Kristimia. 

Dunmurkr. 
I Daiiinark frainlade regeringen i ja- 

iiiiari 1919 ett »Forslag til Lov om 
Kvindem Adgring til T jenestestillingeï 
og Hverv*. Detta för.slag gick lit p3 
gcmoiiiföraiide av full lilistiillighet be- 
träf Cande alla statens och koniniunens 
iiilibet.eii och tjaiister med iiidantag 
1.A.ott för de inilitara. Föralaget aiitogs 
i oförandrat ~liicli av Follretiiiget. I 
1,mdstiiiget uppnåddes icke enighet 
om regeringens förslag. Betiirikliglie- 
term :ingingo dock icke f rågan o111 
kviiiiiors ratt att bli doniare. Det var 
Idott ratten till priisterligri iiinbeten, 
soiii striden giilldc. Niir frågan sliitli- 
gcn 1921 avgjordes, liade oppositioneii, 
so111 alltjaiiit rört sig oni lcviiina~s till- 
trade till priistii.iilBetet, lyckats geiioin- 
drivti a tt fraii den alliniiniin lilistiillig- 
Iielsregeln gjordes ~inda~~tcig  i i ~ e l ~  
för prtisterligi.. tjänster. Betraffniilde 
doinareiiinbetets oppiiande för ltviiii~or 
radde diireiiiot fil11 enighet. 

Maii liar i Danmark redan haft 
cscnipel p& alt liviniior fungerat som 
ordfotande .i iinderriitt. En kvinna, fru 
13erlcine Nix, blev i fjol uitiiämiid. till 

alliiiiin ålil~qpre vid i\arhiis Ki-iiiiin:t.l- 
ret. 

Varken i Norge eller Daniiiadi liar 
nia11 haft kailniiig riv att n & ~ i  som 
lielst oliigeiiheter voro förciiade iiicd 
lcviniiaiis framträdande soin c1onini:c. 
Detta förvånar heller icke den, som 116- 
got följt med kvinnorörelsens Iiistorja. 
Vai:je g h g  det gällt någon utvidgning 
:iv kviiinorrias ai:betsfiilt har det fuii- 
nits gott om olycksprofeter, som spatt 
att ofiird skiille följa darritav och att 
jiist till det arbetso~nr~de,  varom fråga 
viirit, skulle iiviniim vara alldeles sar- 
skilt litet Iiiilipad. Sedan förandringen 
viil geiioii~förts liar det siillan eller al- 
drig liiiiinat uppvisas att den verkligen 
iiiedfört några olägenheter. 

I'gsklmcl.  

I h  nya tyska fepublikens riksför- 
Fattning av cleiz l l augirsti 1919 tillEör- 
sakrar kviniian i princip full jiiiiistalld- 
'iiet: iiled iminneii och tilltradesriitt i i  Il 
aiki äiiibeten. Duss artikel 128 föres1ii:i- 
ver riiiniligen titt alla statsiiledborgarc 
ii tnn &tsliillnad skola aga tilltradc t i Il 
stiiteiis ii~iibeteri och att allrit undan- 
lagsbestiiii~i~ielscrr mot kviiiiilign be- 
fattiiingsliavare upphavsis. Einellertii. 
slc~dle stiit~tjliiiariias stallniiig liar- 
i~isre regleras lodi .denna princir 
praktiskt geiioiiiföras genoiii siirskili 
idis1:igstiftning. Deiiila &irskilda rilis- 
lagstiftning einotsågs ilaturligtvis mrii 
s törsta späni.iiiig av kvinnoriia i Tysk- 
1aii.d. Isyiiiierhet avvaktade maii iiicc 
ivcr liiir regering och riksdag sku l?~  
stalla sig till frilgan oni kviiliiaiis till- 
triide till doinareainbeten och till der 
jiiuidiska banan över hiiviid taget. Re 
gcringeii var f ö r 1ikstillighetspri.nci. 



. p e i ~  geii.oiiiförancle ii veii. på detta o.ui-- 
i&je. och f i ~ a i i d ~ l k  våren 1922 forst ett 
fö~s lag  om titt kv i~ i io r  skiille f f i  ratt 
:]tt hliva. »Schöffen». Detta iiinbete 
iir ett .oav.fö.imt förtroelide .~ippdr:ig. 

*Tv& Sc.höffen bilda. tills;~ii~ilians i i i d  

anitdoinai:eii förstu instans. :i siiiiirrc 
bi:ottiii&l. , Tolv Scliö.ffeii, ' hiir Iial, 
lade C;eschvoreiie, sitta soiii jury i 
deii. s. 1;. , Scliwui:ger.icht, en slags 
estr:i ~cloinstol, soin avgör svara br0.t t: 
iiiA.1. Do.iiwn falles av tre aiiibets- 
doin.nre ~ i ~ e d a i i  juryn blott avgfir 
fragaii den tilltalade a r  skyldig 
cller ej. Det nyss i i h ~ n d i  regqings- 
förslaget möttes först av hiiftigt niot- 
stånd i riksdagen. I-Iögerpartiet ville 
icke medge, att liviniiior skulle kuiina 
bli leki-iianiiado.iii:~i:e i laiidra. brottiii51 
iin sådanii, som r ö d e  barn och kviii- 
noil. Aveiisa iiiviinde ' moii, att .det 
stoi:a f lertalet kvinnor snniioli1i.t ~a.111~ 
icke öiiskade i i  tniiiiiiias till dylika Iie- 
dersposter och. a tt de, som betui-igades 
diirnied; hiiiigeiioiii skulle 1;oiiiiii.a att 
f'örsuiimxi sinla hiiiiljeplikter. ~Mnn 

. ville darföir,. att 0111 kviiiiior Över.;liiiviid 
tagel: skiille kuiina. få Bli dylika lek- 
in~n.iia.doii~a.lre och juayiiiii~i, skulle dc 
Atniin.sto.i~e 1i:i \;iidistïiiclit.~re rRtt att 
~1vsiigr7. sig iiii ininiien. 

17ö.i:slaget beliancllades i .riksdagen 
.inga.ln:icl.a iiteslirbi'nde efter partilin- 
j . .  SAviil vicl förliandliingarna soiii 
vid röstniiigeii visade det sig att nie- 
iiiiigmiia för, och eni.ot förslaget voro 
st;i'rkt,deladc inoiii de olika. partierna.. 
SA gick til'l eso.nipe1 en nir talarna 
ur adet k.onservativa tyskiiatioilella 
partiet med varme och energi i el,deii 
för förslaget. 13~1 var för resteii sjiilv 
cloninïe och grui~d'ade sin anslutning 

till regei.inge.ils. förslag. på sikl eg.9 
mångh-iga erfarenhet s$seo daliiare. 
Han var övertygad Qm, att. k\4nnornqs 
iiisats jiioi~i riittsski.puingen skulk 
1i0ii-i iila att visa sig ~3lsignel~ebriii.g;.1ii- 
ck, enlir dc enligt lians 1nen.iiz.g ofta 
visadc sig besitta en skarpare ocl? f i -  . 

ii:\re rlittskiiiisla iiii iiiihnen. Dess- 
utoni s tod '  lian på den ståndpiiiiliten, 
a tt, sedan l; vi iii~iorna ge iam deii all- 
niiiiinti röstriitteii hli$it ni.edvei:liaiicle 
vild lagstiftniiigeii., Yar det en oavvjs!Sg 
kaiisekveiis ett ,de' också skulle få til.1- 
fii Ile att medverka .vid i:S.ttsski.pningei?. 

Sai~skilt starkt intryck gjorde jiisti- 
tieiiiinistern:~ f rainstalliiling av siii egeii 
~t5.11dpiii-ilit till förslaget. ».J*ag har 
icl ie~,  sade lian, wkri.vit delina .lag ut 
i f r h  - 1iviiii.i~oriittighetems synpui~kt, . 
tvtaii ii t i Frihi sy~ip~!nkten : rat ts&-dens 
intres~sc. S5ke.rt a r  förmågan att siitta 
priiiciperos over in.dividen,. att s#ta 
de alliniingiltiga reglerna över det sar- 
skilda fallet, f . i h - ~ t å l i d ~ i i i a s ~ g  :ivva- 
ganden över kiinslosynpunktei: en 
övervaga iide iiiaiiiig egenskap ; clessri 
egenshper bilda sal<ert !liiivuddtn- 
geil i vår riittssltipniiig, ~oc'li de koin- 
ina. allt frmilgent att bilda I~i~viid-  
dragen diiri. Men också har ges det 
et.t mer och ett iiiindre, också Iiar kan 
-nian gH till en f~7rlig i i ~ e ~ d r i f t ,  ocksii 
har fiiins det lcanter som behiiva .av- 
slipas; och vid siclm av det inantiga 
sattet att bedöma fö.rhållaiiden 1ila.r det ' 
kviiuiliga .omdömet iiied dess mera ii% 
divi~dualiserancle omsorg. om det spe- 
ciella fallet, dess mera iiituitiva upp- 
Fattning a+ vanskliga. psykologiska för- 
liAllanden, dess starkare kaiisla för 
personlig ratt, saninia krav på,  heali- 
tande i i~t tsski~nir igenr J h g  hoppis 



att, genom",denna lag, allmän mänsklig 
rätt skall - träda i stället f6r den rent 
.&askul&i: :'ätten. s - ' ' 

' 3u.stitiemiriisterns sanförande ansågs 
i hog grad 11k 'bidragit till .att försla- 
get gick igenom.' Män. och kvinnor 
blevo .likställda icke bl.ott i rättigheten 
iitnn även i skyldigheten att mottaga 
förtroendetippdraget som lekmanna- 
domare. Endast åt barnniorskor gavs 
h sarskild rait . -:till avsägelse. Kort 
därefter antog riksdagen e n  lag, som 
öppnar 'hela: den juridiska banan för 
.kvinii-orna.. r .De !kunnii således 5-mrnei.a 
i 'Tyskland : bli. ambetdoniare, rätts- 
.skrivare, advokater-'m. m. Emellertid 
ha kvinnor förut 'icke haft rättighet citt 
'taga her:iiri dek första giaden av den 
tyska : 'juridiska s'tatsexa~men; meiian 
det' for : höjfighten att innehava do; 
aiareambete" f0rdr.a~ ' annii en andra 
grad, .'vilken kvinnor. hittills icke haft 
ratt att avlagga. 'N ii ha de aven fått 
riit-t här~ill; .och: 'flera kvinnor aibeta 
rcdaii. på avlaggandet a v  denna exa- 
.ni en. 

- .. . 

, - . ~ n g ~ u l l . d . ~  . 

I Eiiglaa liesiö t piwlanientet genom 
eii lag av deii 23 dec. 1919, att kvin- 
nor i'cke" på gryhd ' av. sitt kön eller 
p i  grund :av giftermål skiiIle vara för- 
hindrade ittt bekläda civila eller judi- 
ciél1.a iinibeten eller beiclrivcz civila yr- 
1tki-i. Icke 'h.ell&r skulle'en kvinna på 
s&cialixt, grundkr r vara befrikd från 
pli k t' att tjänstgöra såsonx medleni av 

. . jury. . . . '  

Geiioiii en. siirskild förordning (Or- 
der iii Council)~skulle regering& einel- 
ler tid kunnx bestanma öni vissa .-sar- 
skilda. inskränkningar- $.-  kvinnas ratt 

att tillträda befattningar i d.en c.i v i l a 
statstjänsten. Dylika inskränkning:\r 
gällde  dare emot ej för rätten att ti1.t- 
träda judiciella befattningar. Röran- 
de kvinnons tilltriide till de egenitliga 
högre domareän~betena tyckes i .bör- 
jan . någon tvekan ha rått. A t ' t  o r- 
ii e y-g e n e r a l interpellerad& einel- 
lertid i parlamentet i maj förra Aret 
angående denna fråga och gav p5 den- 
na interpellati.on följande skriftliga 
svar: .Varje kvinna, som visar sig be- 
sitta de kvalifikationer, som . fordras 
för rätten att beklada ett domareiiin- 
-bete, har i likhet nied varje man ratt 
att tillträda ett dylikt ämbete., 

Kvinnor äro således berättigade att 
vinna tilltriide till vilka juridiska Be- 
fattningar som helst. Helt naturligt 
-har ännu icke några kvinnor utnämnts 
'till högre domareämbete. Dessa utses 
nämligen bland de advokater (barris- 
ters) som ha ratt att uppträda inför 
domstol, ocih inan måste, för att 
kunna bliva domare, ha praktiserat 
som barrister ett längre antal år. 
Hittills ha elva. . kvinnor - kvalifi- 
cerat sig såsom barristers. De ha 
därmed, sedan läro- och aspirantaren 
lyckligen genomgåtts, fått rättighet att 
plädera såsoni advokater .inför doni- 
stol. Det forsta upptriidandet av en 
kvinnlig advokat inför domtolen äg-- 
de rum i november 1922 då en kvinna 
med 'framgång förde talan i en skils- 
niiissosak. Att denna d.ebiit måste ha 
väckt ett helt annat uppseende an 
motsval-ande debut hos oss 'kan maii 
lätt förstå. I Sverige får jii vem som 
helst föra talan inför ratta, man be- 
höver icke ens ha tagit jiiridisk exa- 
men' för att - ha - rätt Iiärtill. Barris- 



ters i. England bilda däreniot. ett syn- 
neriigen utvalt o.ch : exklusivt .skrå, och 
de uppträda, .inför d ~ ~ r s k r a n k e t  med 
stor .sole&ite$ - iklädda svart .kåpa och 
stångpiskperuk. ' .' . 

Nar- en :barrister et'ter mång8 lirs 
i'iymgångsrik praktil! . qnser, sig sas- 
skilt . skjcklig i . .  'sitt . yrke, begär ],an 

('och val ' irioni en. icke allt för " i l @ '  
.sen framtid aven .h o n )  att få titel' .av. 
..'King's Coiinseli, .med raett att satta: de' 
b&tydelsefulla' bokstäverna ' K: C. efte:r 
sitt iwnm 0c.h att -bära kåpa. av. sidep 
.i stallet för sådan av \ianligt:svart :tyg. 

' ' 

: RUTH STJEENSTED'X.:~ ! 
Jur. -kand. 

Sakkunnigekommitténs . förslag om .kvinnliga. präster. 
.. . . . 

onimittébe t+k&& t angiende 
kvinboS . . .  tilltrade. till  ' prästerlig 

och. a n n k  kyrklig tjänst %föreligger ni1 
. - '. . [iifdjbtt. . -  . :. . . . 

~ ~ & " b e k ~ i i ; t  liadb denii? fråga *i;från 
böfj&:. . . .  skilts . 1 iit . ifrån den övriga ut- 
redninger! : qiq , kvinnors .tilltr%de till 
s ta t~t j~nster ,  ,-och #deii för iirentdet till- 
satta ' I i lo ih~i t th  liar haft 'att bsiliandlzi . . . . .  
den f& iig kon~niitt6n 1920 frill- 

.. 9 . -  . . 
$joit $en. förta. ii@edningen, oCh frarn- 
hgt; sitt h;etii*&de .på delina punkt. 

Soin'. viintat .var -.iiinel~~ller det nii 

fr&&gida forsl~g& ett. y & i i ~ d e  på ntt 
liv)nno>s.kola.vara 1ikstajld;i i n ~ d  män 
i fraga. om &e1&ighet att. 
 ed avseende på behörigheten att in: 
nelia pi-iister1i.g tjänst begäres 'saninia 
principiella . . %ksti~ighhet, inen iiiirvid 
komna i&i&nkkingiigar in, som prak- 
tiskt ..taget gal~ska.  betydligt kringskära 
l ik&i~i~lleten.  Så.. menar : kommittén 
;ttt .bestiiiniiielse skulle göri-s om att 
& i n a  icke, rna förordnas till prästef- 
lig tj~nstg,öri~ig eller iiRnii11ims till 
pr5sterli.g tjiinst i oiinan 
ii11 sadaii; i  illi lie ii minst två priisterliga 
tjënster fiimm *och ds-r den ena av 
dessa har 1naiil.ig . . inneliavilre. . - Vidare 

koniipletteras denna skyd~d3åtgard, .on1 . 

.111.a11 .så f& uttqkka 'sig, rned.för&krif- 
ter, vilka innebä& ytterligare gar&ti 
för a t t  en församling ej h o t  ,sin 'vilja . . 

skall komna att få en kvinnlig prast. . 

Ilet fö$esl&s att domkapitlet skall vara 
skyldigt att ii!hämta yttrande av' re-. 
spek tive . f.örsamlings kyrkorad .innan 
lqvinnlig präst eilhåI1,er missiv. - :  Då or- 
dinarie prästerlig tjänst, vilken k- 
sökas +v kvinna, - blir ledig skall dom- . 

kapitlet' först 30 dagar efter 1edigh.e- 
tens intriidande kungöra den till arj- 
.söka11 ledig, -och under denna respittkl 
kan församlingen. anniala sin önskan 
om a t t  platsen ej må besättas med . 

kvjnidig piiist. ' 

. . Helt undantagna för. kvinnliga. pras- 
,ter. iiro sårdana prästerliga tjänster myd 
vi1 ka .följer tjanstgoring vid krigsmak- 
ten . eller. - vid ' vissa för man avsediia 
klorrek.tiloiis.:knsrtalter. ni. . m. .*d. . 

.I.-fråga o* kyrkliga, icke prjisterli& 
$inster, d. v. s. till de så. lcallade t i l l  
kyrkobetjaningen 'hörande . eller i 617.- 
rjgt som bitrade åt prästerskapet' in- 
iiittade befattningk, f t j ~ s l å s . l i k s t ~ ~ l ~ ~ -  ' 

Iiet hiin. och kvinnoy emellan. . . . j  . ., 
1. Förslaget upptar .inte något .imdan- 



.tag för gift kvinna från i övrigt för 
'kvinnor-' tillgänglig priisterljg eller an- 
i k i  kyrklig tjänst. På d e m a  punkt 
hanr eniellert id en av de kom-n~it.terade, 
professor E. Rodhe, reserverat sig dh 
Ilan anser att förslagets Bestamn~e'ser 
ciadast bOra giilla ogift Iivinila. 

.Crossby Hd. Det W e r  .soni en p i n -  
iiiul akta ciige1.s.k roniaii me.d det trmlllio~id- 
la iierm5tet, plus fami~lje.spöken och iii.ei.i~ 
sadant. P8 eft satt %.r det ocksa närmast 

. det - .och BedA ,det nyaiste .iiya D ticleii. 
I Blishopsgate, h i ~ d o i i ,  stod aiiiiu i början 

:iv dctl:~ fii~~hundralde ,deii statliga fjoiTtoii.li.und- 
ra tal.sbyggi-i.adeii Crosby Placc. Rykt bara 
n:ian!i iiro .förbundna med den: Sir Jahn 
Crosby sjalv, en av stacleris .m5k tigaste man 
p å  sin lid; Richard, hiirtig i v  Gloucester - 
också känd under tiaiiinet Riicliard III - 
.Sir Tih!oiims More, grevainnan av Peinbroke, 
Sir Philip Sidneys syster. .ooli mor 'till Wil- 
liam .Herher t, .Shn.kespeares van, Uin. äg t den 
elnler 'holt dar. Fem!ton- och sextoniiundra- 
talets !fröma~m1~igixste ooh ryktbara.slte enge1.s- 
mHn 3i;t d.& gktt .ut och in, .den har varit 
resridens f6r cbt flertal Lond u&fayow odi 
scenen för den ÖverdCdiga gästfri1ie:t soiii 
staden Loiidon allli~d varit 'kind för. Kan- 
ske Gir do& den bankett som Sir John Spen- 

'cer gav till ~droItning Ejlisabels :%ra hr 1695 
den rykilbaraste nv ,de festliglieler soiii diii. 
gAlt av ~slapeh.  

Men glanseii kring Crosby P,lacc Börjadc 
Bleknri. Eldsvå~dor härjade den, och snart 
stold endlist wlL;he Grca t Hallla oskacl&i kvar. 
Dcn linde att genomgA m&ng.a f6rnedrings- 
period.er, den blev 3i1r;sineddsniagasin~ vin- 
.upplag, od i  .den underbar4 vnokr? ga-ii~la l id-  
len vai~cla1ker.edes p8 alla :de säbt. Onikring 
injtteii av 1800-talet syntes den !dömd till un- 
dergang, mcn ~5dda;des av  en lk.vinm med 
siii& iför ldess oskatthara hisforiska viir.de, 

.en Miss Maria H.ackett, ao.in ova:tog ooli 11c- 
t;i+ade arrende för .den. 

Ar 1907 slog ~einellertid d a s  ödesbinirnn. 
Ingen Maria .Hackett .fanns som förhiridradc 
det stora Förenade Bnn~k~bulaget Indien, Au-  
slraliieii och Kinn att  inköpa onir&del or11 
riva iied Crosby Piacc. för att  få ruin för 
.sina .a ff:iirsbyggnader. 
SA mycket uträttade eme1lerti.d ~.lliiiiiiian- 

t7:iri odi  vad man kn~mkc får  kdla  Loii- 
dons &önhelsrad nbt varje sten och var- 
jc hjal~kc som .]möts loss från den plats deii 
fj4lt u! i fyr,?:huiidra~f.enibio ar niinirerades 
och oinsorgsfiillt stuvadm undan- tills en dag 

dc11 ganil~a 11i.storiska byggnaden skulle I i in -  
iin Tcsas p5 nytt p5 ett laan~pligt stal3e. 

En :dag restc den isig också verkligen, iiu 
iii~dcr iiaiiin av sCro.sl~y .Hall, p5 nytt, vid 
C1ieTwa Enbaiiikrneiit. Dar finns givclvis cn 
del soni v e ~ k a r  nytt byggai'l~ete. Men en gQng 
innc ii d3om R ~ i i i & w  nied dess &dl% tak- 
rcsiiiiig od i  vaslra viggeii bruten av det ut- 
byggda ofö~is tgt ,  veikar det hda historia o& 
'tr;rdi~lion full t s& mycke t som i Bidliopsgatc, 
od i  Glouocsters, Sir Iïhioimas, .drottning Eli- 
s:d:cis skuggor ~k.unna :f iiPl't sa viil som 11hgon- 
sin 6örï i Bisho.psgate tänkas sölka sig in i 
dcii ganila hallcii :ined .dess gömda niiniien. 

Atidra iniievfinare har dcn efter sin upp- 
s thdelse  inle haft intill nu. Men nu iir det 
som den iiya iiden s k d i  draga darin. Dcii 
engelska Ifören'ingeii nv iAk-a.demk%t Bildade 
ICviniior Znina.r Uielt .cn!keBt förvärva CrosAy 
Hal1 'bi41 clt in4ernationellt klulxl~hus för nll 
vaiMens @tuderande kvirinor som koni.in;i 4ill 
London. 

SMant ikunria e n g e-l s k o r n a Astadkoiii- 
ina. . De för inmdning m. m. erfor&rli.ga 
26,000 puiiden äi:o i .det närmaste .Lcclin;lcle. 
U~tiversi tets- od i  all1inänn.a fören5nPr, 1i:ksoiil 
staden själv Hro livligt intresismade av sa- 
ken. Lord Mnporn av London, grevar ot~li 
baroner, Mrs Fawcctt och baronessan Rhon- 
da s t3  som gynnare av den. U n g e  dröjer 
det val inte iförr an Crosby Hd1 öppnar sig 
som det engelska kluhblius dar  ~nedlerniim-- 
iia lav den inlernationella Mreningen av  aka- 
demiskt bil,dn.d,e kvinnor skola tagas emot 
som i eget hem. 



. Med: Fredrika Bremers van i ett 

.ånga ;iv Herthas läsare kiiiina M Margaret H o w a  genoiii ,lmines 
bok oiii sitt Ar hos Fredrika 13reiiiet 
( T w e l v e  n ~ o n t l - i s  w i t h  F r e c l -  
r i . k . a  B r e m e r  i n  S w e d e n ) .  Meii 
det %r kanske inte s& många soin veta, 
huru denna Sveriges viin :illtja.iiit ined 
oförni.inskat intresse lever och verkar 
i England (sedan Iion genom kriget 
drevd .från sitt förut.vlsrande ,liein i 
Tyrolen).. .U& Gr vackert höra h&- 
ile . tala om Fredrika Brenier. Hon, 
suin redan fi&n barndomen fick leva 
i i i d  .i kretsen av tidens mera beniiirk- 
ta personligheter, iinlgås med spetsar- 
na inom engelsk diktning och. kultur ' 

. over hiiv~id taget, säger om fred rik:^ . 

1 3 r h e r ' ~  rt\ld-rig liar jag träffat 613 

miinniskn, som 11uiini.t till så stor 
e n, k e l  1-i e t so111 hon.* 

De sista aren 13a.r miss H. -- S O n1 
bákonl- sig liar en betydande produk- 
tion, bl: a. den omf~iigsriki, p5 tyska 
~it.givna. 11iografiei.i över konstnären 
Friedrich Overbeck - iignnt &&ilil 

. -iippniiiïksmihet åt Birgitta, och det 
iir 'att. viinta, &t vi snart genom hen- 

' 

lie få en ny bok om viirt helgon. 
Det var. detta geniensaniina iiiires- 

. . 
se, soiii först förskaffade mig, araii 

. h v  ett brev från lienne, med ingaende 
diskussion nv ett detaljproblem inom 
hirgittiiierforsl;ningen. En dam, som 
varit beka.iit med Fredrika Breiiieï, 
iii å s t e naturligtvis vara rysl,igt galii- 
iiial! Jag förest8llcle mig ett bräckligt 
i-iisen i. en vilstol, soni kanske kiitiy- 

kloster. 
kuiide orka taga eniot för li$goii 

. .. 
tiiiiiiie. u . 

Stor blev därför inin över~askiiing, 
iiar iiiiss Homitt vid mitt besök i Loii- 
,clon - sjiilv bor hon .i Coiii.i\v:.ill - 
I~esvariide' iiiitt lilla liiilsniiigskoi: t 
nied förslag om en geriiensam resa till. 
det e.ngelsk:i birgittinerklptrét .i S .  
I>evoiis.hire, Syo11 Abbey, soiii det lietes 
efter det forna klostret (före i'eforiiia- 
tionen). - Det var . ruskigt novenibcr- 
.viider, och jag tijnkte ined oro p$ clen 
risk, för villten detta briicltliga, %d- 
riga viiseii shille iitsiittas genoni en 
'åttie tiniiiiars resa med flere tågby- 
ten. J:ig tackade i~.ördsanit, 111e11 lieni.- 
sti';llcle oin inte mötesplatsen kunde 
ställos så att jag finge lejonparten av 
resiiii o& hon s2ilundii ej behövde 
utsiitta. sig för nLigon förkylning: Var- 
y5 jag fick till svar, a$t hon inte biii- 
knde förkyla sig och att det gidske- 

. . 
lov ej var nigot fel iped lieiines I-iiilsn. 

.Jag hade inte behövt oroa' mig! Deii 
lilla bllikEdd1a iiiuskiilösa gestalten 
iiied de iippleröd8 lti~iderna, det vita 
håret och' de stora, strålande, klare, 
odygclsilitti-ande ' och dock s5 trygga 
och fasta ögonen - allt talade san- 
nerligen 0111 full vigör! ' Eli. sådaii 
Iijartl'igl-ie t, klarhet, iii.telligens och 
kvickhet p: eii gång. Och framför 
allt: Sida11 strålande halsa, sådaii 
tiiidrmd'e friskhet! Miss Howitt var 
tydligen. spänstigare och' yqgre an. jagl 
trots de 80 Aren (eller iner)! 

I den sista 'höstpiakten for0 vi ge- 
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iiom det vackra Devcnshire tills vi . .det - var endast en av de närvarande, 
nådde ~hudleigh och därifrAn .gjorde som kommit med som novis sedan 

- bergbestigningen till aSiom. Till att denna väntan blev fastställd. Några 
börja med undfägnades vi där med en av. dessa, som bestämt sig för sevärde- 
utnlarkt ,god middag, vars alla läcker- lig innelyckelses, h.ade lidandesmarkta 

'h&i&:, från hönken. till honungen och ansikten. Men det var förvånande, 

pijropen, utgjorde produkter' av klost- hur barnsligt muntra och enkla, de - . . _ _  ._. 
rets, oih- hun&snis .omvårdln~d. f lesta. vor6. Skrattsalvorna ljödo g h g  
- .  . a .  . - 

- Den . vä.&& s ~ ~ d $  ~ . b b ~ ~ S s  hade på gång,' under den moderliga' abbe- 

.fillåtit flera av kom.ha ned dissans vänliga deltagande. ' Det var 
i.' ,pa&t&iet f ö r  att &&fa mjss HO- .så mycket utfragning om Sverige, 

.. . 

w i l  och .den sveiSka Här var och- så. var dar ju den oförlikneliga 
. . 

.ingen. svart . rid& bakbm järngaller iniss Homitf, som kunde konsten &t 
7 .  

med. väldiga piggar ((som jag .vari'iing. - .. och glad och få manniskor- 

&tt , '.i ..karmeliterklostret - i  London); na att le; Jag Stod där 'med skam- 

ett ..gleststaket :av Smala triribbor, men, nar hon framställde mig ,soni 

= mellan ..vilkas korsningar ,man i&gi ekpest på Birgitta, ty den som utan- 

kinde bide se varann, .&b racka var- till kunde citaten ur de fornsvensks 
andra handen - det var ,hela':sklau- . handskrifterna, (och dessas nummer- 

. ' )  

srireris. här i .sanitalsrummet.. - . . 'beteckning i biblioteken! ), det .var . , -  inte 

. Ehuni den övriga av klostret j% det, utan miss HOwitt? ' 

Sr helt. avstängd för besökande, kan l<lostrets . manuskript - vän- 
klaus.uren. stundom upphiivas. Sa ligt , till - förfogande, och mer än en 
herfittade.. nunnorna., hur den helige gammal handskrift sköts fram och 
.fadern under kriget, då inga skördear- tillbaka i - lådan under gallref, meden 
l>etme stod0 att få, tillåtit dematt själ- tinlmarna. flög0 under sakliga .samtal 

A ~ a - g i  ut på åkrarna och. ta in säden .ell,er lfiuntert småprat. Den stora bo- 
och - höet, iklädda halmhattar och k , ~  -om klostrets vandringshistoria 
overalls Över nu~edräk ten !  Ogonen fingo vi se. (S kbbeys konvent ham- 
glanste sa n l ~ l l h t  pa den syster, Som ,de - efter tillfällig lan!&fJykt.i Bel- 
herättnd'e detta .- d& måste ha känts gied - med sin abbedissa i Spanien,; 
soni &t . vidunderligt och spännande det $r .den enda engelska orden, : ,som 
iiventyr! - - . . haft obruten succession från Henrik 

. . .  D2 vefkade' så viga,  de flesta syst- VI1I:s dagar anda fram till Aterflytt- * 
= r .  Enligt en,.'ny förordining, som iiingeli. i hemlandet. Det behöll siii - 

g5ller. '1 a l l'a ordnarna, får' novisen eligelska priigel där i Södern genom 
föi'st: efter'f e m 'års föidopp avge nun- att vissa familjer skickade . sina dött- 
melöftena; '(Det betydet 'så föga, mena- rar dit,  iie edan de spanska systrarna 
de en.'nunna i Augustinerklostret, som sökte sig till sina inhemska k0nvent.i 
jag senare besökte. ' +The te-mpfAtioiis Ocli så ' visade klostrets . exeniplar av 
come late? oni, fortsatte 'hon;) Men .Uppenbarelser.na och vidare alla dc 



nytexjade, . . . .  ' fint illuminerade bladen, 
som- '.vaijje syster undertecknar. som 
sitt. klost~rlöft,e.  land det . i lådan . 
transporterade befann sig aven en li- 
ten. engelsk receptbok, tillhörig, en 
svensk f .  d. sjuksköterska, en fröken 
Nyström, som jag har de- enda ut- 
vag &t försöka få rätt på och medde- 
la att hkniles lilla bok finnes att fd 
hos mig!) ' 

Dagen ilade fort mot sitt slut. Och 
nunnorna skulle gå in i kapellet och.  
sjunga »Ave Maris Stella». .Men in- 
nan dess ' bådo de så innerligt att få 
höra Fader vår på Birgittas tungomål. 
S i  skildes vi åt. Ty i kapellet rådde' 
verklig klauszir. Nunnorna syntes ej, 
endast silverklangen av rösterna nåd- 
de ut i den lilla kyrkqn, där iniss Ho- 
witt och jag vor0 de enda åhörarna. 
Om jag undantar kaplanen förstås, en 
ting iiland,rre, i vars' sällskap . vi dar- 
&er intogo aftonvard. 

Det var mitt  inde der irlandska striden. 
Vi råkade in p& spörsmålet om av- 
väpning. Men Fatlier O'Connor log &t 
tanken. Miss Howitt gav vördsamt spy- 
diga och glittrande slcäln~ska inkast - 
hon -såg viil, att »$;ider» O'Connor ann~i.  
mr ung och dum, så >>father» hon an 
i varje m.ening nämnde honom. Men 
jag tog honom på allvar och dispute- 
rade med honom och fick hans slutre- 
plik (uiiderstrhken av de itarkaste. 
gester): »The Irish are the most-Cl-iri- 
stian and the most fighting of all the - 

nations of .the world!» 
. . 

0v&&i detta vilie han i i te tai i  
iner ,utan 'tog lyktan och lyste oss -i 
höstmorkret nerför backen till vards- 
Iiusd i ,i  Chudleigl~ . . Där blirikide I ju- 

sen fredligt 'emot vandrarna, som sökte 
sig till ro efter klo~t&be&ket. 0cl1 
den som eker en lang, ansträngande 
dag steg .upp klockan 6 och gibk i 
mässa i Sym, .det var miss Howitt, det, 
och inte ' 

EMILIA FOGELKLOU. 

De tre nya kretsarna. 
Pfi inbjuclan lav fru Marianne Ekman sam- 

lades den 10 februa~i  5 ianndshövd.ingeresi1deii- 
set i Markstad därvarande lehamöter y Fred: 
rika-Braner-Förbun-det för .alt överlägga oni 
saniniansluhiing till en lokallkrets. Sedan en 
rsclogömlse för F.-B.-F:s arsmöte' föfiden 
sotinwar i sHal-singhlorg Jämnats, begirde fru 
Anidriette I;'lor6n ordet ocli talade for Inil- 
dandet av en M a r i e s t a d s ~ k r e t s ,  vilket 
ocbsb omedelbart besalots. 

Till styrdselea@a;niöter ~'t~sågos h a m a  Ma- 
rianne Ekman, Andriette Floren, Karin 
Brock ooh Emilie Bergman ,savt fröken Ger- 
dn ~indblorn. Till supple.anler valdes fruar- 
lin Signid Holamberg och Hilld Sjöberg-Nil!soii. 

. . 

I Halmislad hade iden 19 febr. .anordna!ts etd 
iiiö'te ii Hotell Svea fö r  u'lrönmde ,av intreisset 
för tillkonisten av en F;-B.-F.-krets. Bland 
.de narvarqnde märktes' ,de flesta ledarna för 
sla&n.s- .föreningsliv, vm-för man genast vid 
1nötet.s öppnande .kunde förutse att  om del1 
p+nernde föreningen, kom 'till 1sl5nd skulk 
~rgniii~atioiiin kunna överlamnas 'st ~fm:ta 01211 

förfarna 11h1der. 
Efter ett  böre.drag a v  fru E. Quensel, 

Malmö, om F.rsds.ika-Bremer-Förb~n~c1et.s . or- 
ganisabion .ooh verk.sa@mhet beslöts 'a tt sanupa 
.kväll bilda en ~lok.a.l.lrre1.s. Till i&dlemiiiar av 
den nya' krelsen-s styrelse' valdes grevinnan 
Ci:i:na MGrner, ordf., ihök. Anna Ljungl~erg, 
v. ordf., fru Asise Fogelklou, sek~.,  f9ru Gerd.ii 
Appelil.q.fift,, ~ass.aförvallnre, o& till övriga le: 
dmiöler fröken Olga ~ i ~ d s t r ö m ,  fru Anila 
Bekggi-en' och fru Vivi Elinbolin. Till revisorer 
ubAg6s fru Hedvig Heumnnn ocli fröken.Ma- 
rit Oi.dl? sam t till reviisoissupplean t fru Anna- 
Nyström. ' . . . .  



. Alla .ck narvaranide, ckt 40-M, antecll<necle 
sig so;ni ~iiccl~eiiiunar i f;öi.eningeii. P I  mötes- 
1'öi:lin1i.cIliiiga.rna %ölj.cle ett par  I.iiii'rn;ir;s av ut- 
iii8rk.t . sliirnning präglat ,sarnkvim, varvkl fö- 
re:k.o.ni sang :iv .frokeii RaPtn Zell. 

Ocili nu, i sjitlm presslaggniiigsögo~~hlic- 
k.et, kommcr underraklelsen .o111 iatt 'krets 
l~i8clni.s .i Kai-lstad, clen 5 mars. Till ord- 
.förnncle valdes :fru Gerda #Hellberg, och ett 
90- l n:1 i111 edlletntin.a r anmäl de ' si n tijillslu tn i ng 
linil den iiya kretsen. 

- Från F.-B.-F.-kretsarna. 
M j ö 11 b k r e it :s e n höll den 1 fe1)r~~ii.i 

eiitt första Arsinöte lin-der .o~clförandesk.ap av 
Fr.öken Iliez Flinta. Aniswrsfrihet beviljades 
styrelsen ocili till ledaniöler av .clensa;~i~ma 
för det qko~niiia~ilcle Aret \naEclcs fröden ~lhi!la, 
orclfijrmidc, fröken Ebba CnnLting.ius, vice 
or.cIföiiliii.cle, froken Lisa Olsson, sekreterarc, 
Fru R.:ikel Gerliolm, vice sekrelerare, ocli arö- 
kcii Ingeborg Barr, Irn;ssö~-, ni!ed fr.öken 
Teckla A4~atlissoii och fru Helga Norrby som 

- ei.siilirir.e. Revistorer blwo Erii Aina GIIS t:i.fs- 
son oci?:!i fru Gertrucl \VL"ignnn. 

J ö ~ i k . ö ~ i i t g : s k ~ r ~ i t a e i i ;  soni höll &It 
, ilrsinöle clen 1 febr., inlodde detla ined en 
diskiissioi; om ,Det nya isikolflörsl~zigeb, med 
lii~overksa~c~junkleii A. Noi.inaii :soni huvud- 
1:nlai.e. Vid dcn cl51-efter .följnilde behaiud- 
1i;igeii. av 5rsinötesarendena fat incles beslirt 

:i l t wk.;~ S t~7relseii~s m ~ d l e ~ i ~ l n a r  +if1 elva 
och vdcles till ~slyrdse för kretscn .frii "TJig- 
IX Sdia rl:iu, orcif., froken Enima Aulin? v. 
ordf., .ini Annn Ljungberg, sekr., fru Signe 
Sörcii;scn, v. sekr., sfi;öken l3l'len Sdh&niherg, 
knsS,öi., f ruarnw Anna lHa11, Amna Weinberg, 
f.3ei:cla Roenipke, I$i.a Anclréii, Elin Neunian 
oeli i ~ ö k e n  Elsii Palersson. Sju nyn nied- 
lein iiin r an~teckna~cle sig uncler :kvällen. 

Propagan:cla gjordes för nya 01ied.laimilni.s 
14iinande 1snni.t iiya prenumeranter å ~er l ihn .  

R . n r l s k r o n a 8 k r e  s s  årsmöte höllis 
clen 5 febr. fi flickliir,oveckels liögtidssd un- 
der orcl~föraird~eskap lav Siu Eva af Geijer- 
stnni. Ans- och re\rision.sberattelserna förc- 

,d rogos och styrelsen beviljades decharge för 
det ghg i ia  Arets tönraltniiig Av årsberiit- 
Ielseii frmigick n l t nicdlenisaiitalet vid årets 
slut var 83, och kretsens a:fifirer visade en 
h.eliAl1niii.g ,sv onikring 100 kronor. 

Dcn gamla styrelsen o~nvaldes, med un- 
c la~~lag av  fru Inez D.aiiehs ocrli Qröke.ii 
Sigrid Kruse, vilka undanbel!t sig Aterval, 
ocli som erosattes av fruarna A h n n  Falk och 
Marta Weii~berg. Styrelsen ulgöres således 
uncler innevarande Br av *fr.ökeli l-hnlia An- 
dersson, tfruariia A$mn Fhl.Ii, Eva af Geijer- 
s iniii, Elisabeth Pihl och grevinii.nn T,ouis.e 
\Vadilmeister, n:ed fröken Nanny Gii*lssoii 
och .fr~inni..i Annn Swedin odi  hfGrl:i Wcin- 
berg som siippleanler. Till revisor oinval- 
des ifru Cimi Sylvan och iiyvaldes, i st. för 
fru Alnia Eallr, !frö'ken Signe Nelwm. Re- 
v i sorssuppl~ i~ le r  Mevo fruwna M:irin Ca- 
gefiolni och Ester. Lmd~nai:k. 

Efter f~rliai~filingarnas &lut 1iimi:sde fru 
Eiis:ibe t Queirscl, Ma.linö, cii av skiopL&onU~il- 
.der he1edis;'gecl redogörelse för F.-R.-F:s 
praktiska verksninliet. 

Vi c1 saniana af lon hAlle t s tyrelsesniim an trii- 
dc 3 tervaldas .till kre1:seiis ord~förande frii 
Eva ~ n f  Ceijerstam, ti1.l vice ortclfo~ai~de Frö- 
ken Hmnn Andersson ocli. ti4l ka.smfiörva1- 
1tai.e fru Anna Swedin. Till sekreterare nt- 
adgs Fru Alinn Fdk .  

R s e t s e i i  L u n d  m.c.d o m n e j d  hndc 
den (i febr. Arsniö te under ordförniildesknp 
:iv fröken H m n a  .Mtiller odi nied slor [ill- . 
..s1 u liiing av anedleiii,niar. l)<: i tur nvg8ciidc 
Jedainölcriia oinvaldes och iiyvnlcles f i i ~  Iia- 
$iii Uor tenscn af ter f rii Anna ICindblo~ri~ 
so.ni unclcr det g&ngnx liret avlidit. Slyrelseri 
.I~eslår nu a~ ifru h i n n  Herirlin, old!!., frG- 
.km Hanna Mij'Iler, v. orclf. o& mötasvar- 
dinna, f röken .Elna Pemcon, 1k.a ssaförv., frii 
Carola Eklundh, sekr., frii Marla Bjöinboni- 
Ronison, fröken Maria kkesson, fr111ani.a Kn- 
xin &$or tensen, iMuilin H d m d  ~5iii-'Ingers, 
Signc Nilsson-Ehle o d i  Marin Rackinaii. Till 
represen;taii.t vid :föiibuiidets årsintite i Gö- 
teborg valdes fru Anm Herrlin med sekre- 
texaren som cuppleanit. 

Efter 6örliandlingarnas slut 1iö.11 'fru Ingers . 
Föredrag ,om Jenny Lind, beledsagat av saii- 
ger .alr Geijber, Josephsson o& A. F. Lind- 



I)l:icl,' 'sjungna av f i i i  'Hiiiinqvist J:ikoihs.son 
ooh' vicl diirpil ifoljmdc samkiriini Iiiste fru 
Ekkundli en be~5tl.e;lse :iv Selaii-a Lagerlöf. 

O ^ i - e b r - o ~ k k e t s c i i  si~iiiin~nlrä~lcle till 
brsiiiö..k den 8 ifebr. i Ri:sbergtsk:i skolan, var- 
vid t;-Gkw voii PII~oingren höll ett :in,för:iii- 
cle, ' &iii rakde om laiiclsorl!skrelsi~r~~i~s bety- 
clelse 'för förbunclct i cless Iielhel: och clcss 
upl$t:tcr .i niin~nrn~icle sliiiid ESl.cr eii' lcliir- 
p5 4öljiiiilde .kort .cliskuusioli ajourncr:icIes 
sniiiii;iinlriddet &?Il .ilen 21 felsruari, cli sty- 

. relscv;i.l förriitl;a!dcs. Frö'keii Acla Arveclson, 
Frii:iriin E l i i i  Lind, E1is:ibeldi I<nr!sson, N:.) t:ilie' 
H:.itiner wcli S.igiie L~iildgren At~.rv:i'ldes 0011 . .. 
iiyv:i$rlcis Sru:ii.n:i ~u&~s l . ; i  J?:&ii;l~org, Anny 
Wicl4ii: .flildegard Larsson smit fröken Elsa 
Li nclili. R.evisoreriia blevo J'rokn:irna Gun iiil 
~ ~ ~ o n i k \ : i s t  ocii Sigrid fH.&kans.soii och revi- 
sorsstupp1c:inter fi~ökn.rtrna 1M:illi Wnhlbcrg 
ocli Ev;i Orströni. 

Vid slmiii:inl'räcle iiloin' sly rel.scn 'u tsiigs 
i i l l  oklförriin.de fr.u Palmborg, ~lill v. orclfö- 
rni;de fröiken A.rvedsoii odi  .bill sekrelei.nre 
fra - Luiiicl@wi. 'Till I<ret~seii.s .i.eprcsent;in tcr 
\:i cl 188 d)ii iidelis bliva n de arsin ö le .i Gö l ebo rg 
v:ilcles 1'1% Rilmborg o& fröken Al-vedsoii. 

ICi.' islY:in.s:L.aclstkre~t~sciis 5i:sniöte 
.iigrk. riini de11 9 febr. i ~ o g r e  :ill-in. Iiii;o\7cr- 
kels aula i Kiisticinsiad imder ffiii ~lisnbelli  
Sjövri4ls ordiför.andesk:~p Styrdse- ocli' re- 
visic~iis11cr.~tle1~seri~n 4 5  1032 ars verli~s:imihet 
i i  pplii s k s  och godka ii  des, va ipp .a issvnrs~fri- 
11.e.l: 1)~vilj;~des. Till leclmiot :iv siyrelisen ef- 
ier frii E\u Vult von Sleyern, soiii iii-i.cler 
drei kiv.12il&t, vddes ffiöken Ai?il:d Jö.nisson 
ocili cfler il'il. *k:iii.d. Rulli >Vecliii, soni nvs:igL: 
sig SortsaLt upp'drag, frilleininiian Olgri 
kl'-:ircks .\:lon Wiirleiiberg. O.vrig:t :s ty uelse- 
1ecl;iniö lcr oni~~lalcles 1ii.hsoiii styrel scsuppleri n- 
1.e rn:i, ,dock nied ~indan~tag I:IV frii Eliii Mec- 
Iielseii, vilken a ~ ~ s a g t  dig och som er,s.allles 
,nieil Sfiöikcn !Iilnii:i 1SYlirii:Ixxg. Rcvisorcïn:~ om- 
v:ilclos od i  lilll revisoi:ssii~pple;i~i~l: .i ,sl.iille'I: för 
fröken .4iiii:i Weiisiter, soni iindriiibelit sig 
{I lervii.1, iilsilgs brii Annn Nlil ssaii. Till mö 
I~csviii~clinnoï vsil-des !fruarna Eniin;i .Ni-lssoii, 
Hii1.li Dörring odi  Majii Engberg. Styrelsen. 
konsl.iiuer:ide :sig ,incc1 fnu Eli.s:ibclh S$övall 
soiii ordförande, fru Greta S.äve-Aiidcrssion 
v. ordf., f'nu Eva Johi~ssoii -klassör, ku Elsil 

Srs rikscliig dutdigt a r i~ t i~g i i~  griiiidIqsiind- . 
riiig:i'rii;~ ' in~iebiira, .ko8nmicr 4 il.1 Eiil'l t ii!t tryck 
i de nyii Izigl~esl.51i.i9iie1.~ernii. 

Tilli:k:i vilje vi ined aiiiledi~iiig .av den Cörc- 
.sbåen.de I~eili~aii~cllingen a v  .frågan om adö- 
niiiigs- loch gen~s~oiisf'örli&11a11;den för ikviimor 
i stnls~jiiiisl ullryckligen hiivda :il11 :ivlönin- 
gcn ]>ör goras ~ol~~eroeiide m bcfnll~i.ii1gs1i.a- ' 

IC ii ni ,l n k r e t s e n hnde 1cl.en 11 f c h .  en 
stu.clie- och ~saink\~ii~iiidii'f!Uo~i .i Bfinsta skolit 
under :inslu Ini ng ,av ert 60-I:iI personer, vii r- 
vit1 ~I'röik-ii Vieniin ~Mcstertoii, SaS~yhiincl, 
1iö91 elt !Pörcclr:.~g oni 'Nidie, h,ehmdlnn.de 
'rlcss ,cl;iniiig ur geologisk synpunkt. Vid ' 

d5 i;pa Föl j:i n cjc saniikvtini, niiccl -k;iififesc::!:- 
vering, iiiicc1veiik:ide frok.iin.riia Lis;i S:koglund, 
E :  Lii:nclholni med soloshg .obh n'iusik. 
Diirjiiiiiie gjofides cii .i~ii.saln.iling för 1cl.e nö~dli- 
ac1:incle i11:iriicii i Rwhr so.m irii1)rwgle kr. 68:00. 
' K r #e ;t s e ii M a .l m ö ni e .d o ni ii c j il 11:i- 

d c  sit4: ,'ir.sniiote .dsen 12 kh-uafii A S tad t Hmn- 
Biiig, varvid forhaiidliiignrnin leddes :nr vicc 
oi-cl f .  ifrökcn Marie Lodse Liunclislr~öni 'som 
föredrog . ~i:sl~era!l.Ielsei och i.e~7i:siaonsberätlcl- 

5rel:s .r%kens'k:iper b.diin.sernt niad kr. 3)582:35. 
An sv:i r.F;l'ritiet l~cvil jades slyrc1:sen för 1932 
?I 11s ii~örval liiing. 

Tiil 1e'da.n~oter :nr styrelsen omvallcles arii 
Lina Grcn-Nilsson) ~fröiken Marie Louise 
Liinclisl.rölin, ffiöben 0A1iii:~ N~ilsson . och fri; 
Oli\v:t Se'liiier, samt nyv.ald.es a'fter fru K m i n  
Norriixin och direktör Axel Hulh im,  aoin 
ii.i~cl:~ii.ibc'lt sig Itcr\w1, ,fl:u Magnihil~cl Björk- 



vall och fröken Maria Kärrberg. Till revi- 
. sorer \&des fröken %Millie af Rosens-cuiöld 
. 0th Euma  Svensson och tili rev'isorssupple- 

antef fröken Hama  'Lihdstnanld och fru Anna 
Green:' Att representera krebsen vid iförbun- 
dats ammote i Cöteborg -,valdes fru Elisabeth 
Quensel. oned e. :o. ih.ovratt.sno.tarien frölken 
Elisabeth Nilsson :som ersättare. 

.H.arefter .höll fröiken Signe Isberg eit med 
skioptikonbil~der belyst föredrag om aesemin- 
lien -fran Ober-Bayern. 

Efter :supen föredrog fru Adalmsén-Hardelh 
sagor av H. C. Andersen, Predrika Bremer 
och Helena Nyblom. 

S k e l l e f ! t e å k r - e  t s e w  :hade den 12 
$&r. anordnat soaré varvid ett parrnusilknu<m- 
mer ui!fiö.rdes av .foLks'kollarare S. Lundmark 
o& kapdamastare Tihiornquist, och solo~ång 
av Iöverl6nare Biunstrikm med .fru Wermelin 
vild pianot. F ~ ö k e n  B u ~ h t  . fdn  Luleå höll 
därpli Pöradrag om kvinnanss uppgift i vä14ds- 
försondng.sarbete8t. Har Ctiljde en 'längre paus, 
under vilken katffe !serveraldes. Till sist 
visades ekt 10-'tal tabllier v ika  livligt applå- 
denndes av publiken. 

L a n d s a k r o  nnaik r e  trsen hade den 14 
febr. årsmöte å Hotdl Continental varvid 
förestiindarinnan för Landskrona husmoders- 
sklolor, ifröjk-en Annie Weibull h.öH .el4 före- 
drag om ~T<vinnkig yrkesutbildning» byggt på 
Studier f6rXlden sonimar under en resa i 
England, Fmnkri'ke och Schweiz. 

Y \s t .a d s k r e t :s e n hade den 14 febr. 
årsmötie å hotell ,Conlinental varvid förhand- 
lingarna ledldes av hiherinnan Anna Staël 
von iHoLstein. .Ansvarsfrilhet cbe;iI'jades. för- 
förvaltningen !nider 1922, vilket år kretsen 
raknade 1 l 6  :medlemmar. Till dtyrelse val- 
des , friherriniian Anna Sta. von Htohtein, 
ordföran~de, fru Maja Strandberg, vioe ordfö- 
rande, ifröken Olga Jo-hnsson, asekreterare, fru 

'Cdary Schultz, kassör, f.röken Anna Fridrniaii, 
f ruarnn Anna .Nlills.son, .Herta Persson, Alpha 
Stenberg ocih afröken Ida WidiIho!frf med fröken 
Brita Hiol.m.er, fr.u Ingeborg Olson och fro- 
ken Elin Strandberg som ,.suppleanter. Till - 

ombud vid %rbun!dets trsmö'te i Göteborg 
valdes fru .Maja Strandbe* och &tiken 'Olga 
Joihnson smed fru Herta Persson och fröken 
Elin Strandberg \som suppleanter. Reviso- 
rerna, ifrök-narna Berta Gr.önwvall och Emilia 
Davidsson, isa.m!t dems ersatt tam, fru Inge- 
borg Borg och fö.ken Ida Malmborg, &ter- 
valdes. Tio nya medlemmar .anslöto sig "n- 
der %viillen. .Efter föiihandlingariias d u  t 
Iiöi.1 ifröken Anna Weibull i f r h  Landskrona 
föredrag 0111 kvinnlig yiukesutbildn8ng. Arfto- 
nen nvslöhs med samkväm. 

S t o c k h u l I . m . s k r e : t s e n s  5cslmöte lhtills 
den 16 febr. i Ii. F. U. 1i:s sal under. ond- 
.förandeskap av fröken &lien Kleman. Ars- 
och revisionsbera t teher .uppl& tes odi de- 
charge beviljades styrelsen för 1922 års för- 
valtning. 

Till kretsei 's oldförande återvaldes friöken 
Ellen Klema4 o011 i övrigt tik1 lebarnöter av 
s tyre'ken :fi+ö ken Elsa 43kstr;öm, fru Ahma 
Faustman, fröknarna Eva Fröberg, Ingrid 
Ha.m#marberg, f m  %ter Hedlund, frö~ken Id:i 
voii Plomgren, d:r Hanna R y a  o& fr% Ruth 
tSdhurer von Waldheim. TiB suppleanter &ter- 
valtdes fröknarna Elsbetrh Fehrimann, Hanna 
Olsen .ooh Inger Sundeliiis samt nyvddes fru 
Anm Hdlberg, ifröken Beth Hennings 
och fru Ge~ tmd  Rodhe i stallet för f r ~ k e n  
Hanna BmL't, fruarna Karin ~ ~ l s s o n  och Evn 
Wigforss, vilka undanbet4 isig Atei~all. 

Representanter vid förbundets blivandc 5 rs- 
möte i Göteborg uts5igo.s . t i l l  ert a i~tal  :iv 
fjorion. 

IE~fter slutade . If.ör@md!ingar vidiog 
diskussion om idel åter framlagda regc- 
ringstförslaget angaende kvinnors heli5rig- 
Iiet till stahstjihst, inledd av  friiken Tlior- 
stemon aom gav en historik över frågans ut- 
veckling och vad som från cIcn organiserade 
kvinno~öïelsens sida gjorts för .att föra f m i ~ i  
den tin aktualitet. I diskussionen fmmhöll 
asdvok.aat Mathilda SL.aël voii Holsiein i ctt 
längre anförande sina sk51 för att domarc- 
tjänsterna riittvisligen ])öra öppnas för kvin- 
norna och fru Anna Wicksell tdod,e om den 
erkända stallning kvinnor redan imtog i Nn- 
tioneriias förbunds - representation. 



H E R T H A  
Tidskrift för den svenska kvinnorörelsen, utgiven av Fredrika-Bremer-Förbundet. 

Redaktör: Ellen Klcnian. 

Fiirbir~dsmedlernmar erhålla tidskriften till ett pris av kr. 5: 50, varvid prenumeration 
sker direkt genom Fredrika-Bremer-Förbundets byra, 48 Klarabergsgatan, 
Stockholm. Icke-förbundsmedlemmar prenumerera å n~rmaste  postanstalt eller i bok- 
htindel. Pris för postupplaga: '/, år kr. 6: 50; 'lz år kr. 3: 50; år kr. 1: 90. Lösnum- 
mer 65 öre. Redaktion och expedition : 48 Klarabergsgatan 11, Stockholm. Redaktions- 
tid: tisdagar och fredagar kl. 1-3. Allm. T. Norr 48 50, Riks 27 62. Expeditionen: kl. 
I 7 4  vatje söckendag. Allm. T .  Norr 48 50, Riks 27 62. 
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Pipersgatan 9, Stockholm. Utgir till skolhusen, 
speciellt ii landsbygden, över hela Sverige. Kom- 
munernas annonsorgan vid ledigförklarande av 

skoltjänster. 

Tidning för Lärarinnor fyller 1923  25 Br. 

Collaai-Oljan 
Viiïldens fiirrihsta li'tder- 
preservi~tiv, @r skodonen 
tibsoiic t vrctbclifiitcc och w iiist 
. . dubbelt caraktiga. - 

APB. Collan-Olje-Fabriken 
T e  OLSEN STOCKHOLM 

för HERTHA upptagas av 
fröken INGEBORG BERG- 
STROM, Östermalmsg. 31. 
Rikst. 75783. Riks 757 83 

Biblioteksgat. 1 2 Svensk Hemslöid Rikstel. 76 25. N. .II-. 8143. 1 
J I Möbler, Mattar, Textilier, Spetsar, Nationaldräkter, Lergods. Smide, Armatur 

m. m. I 
Tysk spraklararinna f 

alder omkring 35 år, som beherskar cngclska och iranska språken, Cvan 
kunnig i spanska, s5ker anställning i svensk familj; ar villig deltaga i h.1~- 
liga göromil och sömnad. Närmare upplysningar lämnas av Anna Klrmm, 
Valliallavagen 59, Stockholm. 
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i SakkPnnigekommitt6ns förslag om kvinnliga präster. 

i De tre nya kretsarna, 

: Med Fredrika Bremers vän i ett Birgittas kloster. Av 
Emilia   og el kl ou. 

i F r b  F,-B.=F,-kretsarna. 

A n d r e a  E n e r o  t h s  H ö g r e  Handarbetsseminarium 
Kommendörsgatan 32; 1 tr. STOCKHOLM Allm. Tel. Osterm. 16 18 

Av Kungl. Maj:f godkänd högre lärarinnekurs p6 7 eller 2 år. 

Ettårig eller tvåårig lärarinneutbildning. Seminariet itnjuter statsan- 
slag och kan därför mottaga några frielever. Ansökan göres helst före 
den 1 juni till nytt arbetsår, som börjar 1 sept. Mottagningstid varje 
dag 12-1. Fullstandig prospekt sändes på begäran. 

SJUKKASSA-  
f ö r  b i Z d a  d e  s j a Z v f ö r s ö r j a n d e  k v i n n o r  

Expeditionen: KLARABERGSGATAN 4811 

OBS.! Öppen endast tisdagar kl. L,, 1: fredagar l/, 3 -4. OBS.! 

Stockholm 7923, Tryckeri-Akt.-Bol. Alfa. 
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