
Prottokoll fördt vid 

mötet hållet med Strbro Goodt Studie 

Cirkel den 22/11 -21 

 

§.1. 

Mötet öppnades av dagens ordförande Uno Lindberg som hälsade de närvarande välkomna 

samt föredrog dagordning vilken godkändes Sång 61 

§.2. 

Protokollet från mötet den 8/11 upplästes och godk till justering sedan anmärkning gjorts mot 

§.6 ang Ture Bergs yttrande vilket omedelbart rättades. Likaledes upplästes prottokollet från 

föregående möte och godkändes för justering 

§.3. 

Övergick till lexion i Esperanto 

§.4. 

Läste D Skog en berättelse av Pelle Molin: Sagan om Gunnel Sång 95 

§.5. 

Inledde Dennis Skog sin disk. fråga ”Står kvinnan intellektuellt lägre än mannen” Dennis 

Skog yttrade att Kvinnan har inte alltid stått lägre än mannen i tidernas begynnelse var det 

hon som stod över mannen och var den bestämmande. Men allt eftersom tiden gick sjönk hon 

ner och och blev inte stort mer än en slavinna och under det hon sjönk i social hänseende 

sjönk hon även andligt och det har hon inte repat sig från än så från den sidan taget står hon 

intel[lektuellt] lägre än mannen. Det märker man bara man får tillfälle att tala med dem 

naturligtvis finns det undantag men de äro få. T. ex. när det gäller bara en disk. här på cirkeln 

hur många kvinl är det som yttrar sig. Disk här är så lätta så att om dom inte kan yttra sig är 

dom dum. Och är det för att dom inte törs ja då är dom dum då också. Ett tecken på att ett 

folkslag står lågt är att dom älskar att som kvinnor pynta ut sig. Hildur Skog anmärkte att hos 

fåglarna är det mannen som är grann och styr ut sig men blev upplyst ”att de var väl skillnad 

de” 

Henr. Norman frågade vem det varit som uppfostrat mannen innan han blev så klok. å vilket 

D Skog svarade att mannen höjt sig upp över sina herrar. d.v.s. kvinnorna och har uppfostrat 

sig själva 

Henrietta Norman fastslog att Kvinnorna står i sådan ställning att dom inte kunnat höja sig 

högre om dom än velat dom har blivit hållna nere av männen. Men det bästa männen har har 

dom fått av sina mammor 



Ture Berg skulle vilja veta vad det bästa var som männen fått av kvinnorna. Därefter yttrade 

han att när det gäller en sådan sak som att upprätta ett nytt samhälle däri deltar alla manliga 

men högst få kvinnliga. Dennis Skog yttrade att han inte sagt mannen var så bra. Men om 

Kvinnorna som H. Norman sade äro de som höjt mannen över sig visar ju att hon är dum. 

höjde mannen och lät sig själv sjunka. 

Erik Hedlund yttrade att det visst inte är kvinnorna som uppfostrar mannen det ser man bevis 

för i skolan. i småskolan där har dom lärarinnor men sedan då pojkarna kommer till den 

punkten då de börja fatta och förstå något får manliga lärare taga hand om dem. Undert 

yttrade att om det är så att det är kvinnorna som uppfostrar varför är då kvinnorna så dum att 

då dom, ju i flesta fall har både pojkar och flickor att uppfostra ger pojkarna bästa uppfostran. 

H Norman yttrade att skilnaden mellan man och Kvinna är att Kvinnorna låter känslorna tala 

och mannen förstånde och i många fall är känslornas språk bästa språket beträffande det 

samhälle som är och som skall störtas, som varande dåligt det har ju männen byggt upp. Det 

godaste som finns i människorna har kommit från kvinnorna. Förståndet som männen anses 

ha hand om dominerar ej alltid hos dem. Det finns toffelhjältar. och de äro sämre än 

kvinnorna. 

Ture Berg yttrade att man framhåller det goda hos Kvinnan. Vid alla förbrytelser som mord 

bankstölder o dyl kan man fråga ”Oui est la femme” 

D. Skog yttrade att Berg jämt ska vara framme och förstöra han menade naturligtvis att vid 

alla intriger där det gått dåligt har Kvinnan varit med. Därpå som svar på H. Normans 

yttrande om känslorna att ju lägre ett folk står ju mer låter dom känslorna framträda. Kvinnan 

är ett nödvändigt ont. 

Erik Hedlund yttrade att det skulle bli svårt att bevisa att det inte är mannens ära att han står 

högt. Kvinnan har alldrig och blir aldrig mäktig att höja honom. Det har han gjort själv dels 

tagit exp och genom lärdom. 

Bevisade Uno Lindberg genom summering av inläggen i disk. Att kvinnan i intellektuellt 

hänseende i förhållande till mannen står som 3 till 10. 

Henrietta Norman ville att frågan skulle få vila i 10 år å vilket svarades att den kunde få vila 

hur länge som hälst. uppfattningen skulle vara den samma. 

Disk fick utgöra svar på frågan 

§.6. 

Till ordf nästa möte valdes Hilda Zetterman till uppl Erik Hedlund disk frågeinlämnare 

Verner Berg. 

§.7. 



Fick Carl Englund uppskov till nästa möte med inl. av disk fråga. 

§.8. 

Meddelade Ture Berg att ett nummer av Bokstugan kommit vilket gav upphovet till en skarp 

disk Erik Hedlund klandrade skrapt att att blott en del medlemmar får läsa den en del får 

knappt se den Det är meningen att den skall cirkulera mellan medl. men den cirkulerar väldigt 

dåligt förslog att att vi har uppläsningar ur den på mötena. Undert. svarade att det inte är 

många som bryr sig i tidningen det frågas bara efter den när ett nummer kommer sedan glöms 

den bort. förslog att den lägges till broschyravd. samt får lånas därifrån påminde om att de 5 

första numren som bortkommit skulle inköpas. Erik Hedlunds förslag godk. Ture Berg fick i 

uppdrag att inköpa felande n:r 

Angående prenumeration av tidningen för år 1922 besöls att prenumerera å 1 exp. 

§.9. 

Påmindes om att cirkeln svarar för Ungdomslogens program om söndag. Undert förslog att en 

Kom. tillsättande vilket godk. Kom. fick följande sammansättning. Uno Lindberg. Dennis 

Skog. Karl Löfgren Hildur Skog Astrid Nordgren. 

§.10. 

Ture Berg föreslog tillsättandet av en person, som upptager Julhälsningar i tidn 

”Studiecirkeln”. Ture Berg befanns vara självskriven 

§.11. 

Erik Hedlund omtalade hur det varit på Studiefolkets månadssammankomst. där det enligt 

hans berättelse har varit roligt (givande intressant) 

§.12. 

Då intet vidare förekom avslutades mötet med sång n:r 39. 

 

Strömsbro som ovan 

Carl Löfgren sekr 


