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Betzy Kjelsberg er en av Norsk kvinnebevegelses mest ruvende pionerer. Seksbarnsmor,
stemmerettsforkjemper, venstrepolitiker, en av stifterne av Norsk Kvindesaksforening og Norges første
kvinnelige fabrikkinspektør.
Frid Ingulstads tegner et levende og nært portrett av en imponerende historisk skikkelse, som med denne
boken får sin fortjente oppmerksomhet.
Betzy Kjelsberg var en norsk kvinnesaksforkjemper, politiker og fabrikkinspektør. Kjelsberg begynte på det
første 2-årige private artiumskurset for kvinner, men. Stud.
1877, (Oluf Kjelsberg), 1902, 1927; F. Mørck: “Fru Betzy Kjelsberg 60 år”, i Nylænde nr.
21/1926; O. Lorange: biografi i NBL1, bd. 7, 1936 Vi er her for deg ! Er du utsatt for vold i nære relasjoner?
Trenger du noen å snakke med, eller et trygt sted å bo i vanskelig periode av livet? Betzy Kjelsberg
(1866–1950) var Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Hun var virksom i stillingen fra 1910 til 1936. I
historieprofessor Edvard Bulls bok om. Betzy Kjelsberg var født og oppvokst i Drammen, med norsk far og
skotsk mor. Tidlig ble hun en drivende kraft i både Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners.
Kontaktinformasjon for Borettslaget Betzy Kjelsbergsvei 123-147 Drammen, telefonnummer, adresse, se
informasjonen om firmaer. Bakgrunn.
Betzy Kjelsberg, født Børresen, var datter av skipper Thor Børresen (1816-1872) og Jessie McGlashan
(1842-1915). Faren døde da Betzy var seks år gammel. Betzy Rosenberg ble gjemt på Byneset under 2.
verdenskrig. Byavisa skrev en artikkel om henne den 9.

oktober 2012.Les artikkelen her. Margun Betzy Kytiri fra Lysekloster, Os i Hordaland. 1881.no. Søk 1881. X
Hent posisjon Søk. Vis i kart; Veibeskrivelse; Hjem Person. Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Trenger du
noen å snakke med, eller et trygt sted å bo i vanskelig periode av livet? Har du med deg minner som ikke vil
gi.

