
Veckorna före valet 
D a  är en vacker höstmorgon med liten grupp människor stå a h  vänta - Jag  hade bara femton, men 

septemberblå himmel. på en. Kanske är där någon som att få tala f i l l  den där lantarbetaren 
Utanför högkvarteret startar en tar emot, följer en in och öppnar på andra bänken var värt hela val- 

bil med rektor Hermelin vid ratten. mötet. Kanske syns det inte t i l l  en rörelsen. 
Doktor Ada  Nilsson sitter bredvid enda varelse, och man tinker på den - Tänk så många klarögda 
och i baksätet kapellet som skall spe- där amerikanska kväkaren som tala- omutliga, sjävständiga människor 
la rid dagens möten. Fiolen är med, de for  tomma väggar i skosarbe- det finns ute i bygderna. 
men pianot’ eller orgeln f i r  man leta tarnas blockhus och först många år 
upp eller låna a h  släpa in i lokalen, efteråt fick veta aft en enda själ - Jag tycker männen förstår 
allt som det bär sig. Förresten är hade hört honom, men den hade al- bäst 
varje skrymsle i bilen fullproppad drig glömt det. Men så småningom - Ofta är de mera intresserade 
med valsedlar, Tidevarv, affischer blir det folk. det kan bli tio, men för den sakliga utredningen av en 
a h  upprop. Det närmaste målet är det kan också gott bli hundra. Det fråga. 
Nyköping, där krigsråd skall hål- kan hända, att man hinner bli så - Det skulle fru Järte höra, som 
las med styrelsen för Södermanlands god vän med auditoriet att alla kom- far omkring och utlägger att vi ska 
länsförbund BY Frisinnade kvinnor, ma fram och skakar hand till adjö. bilda ett feministiskt parti för att 
en styrelse som i dessa dagar gör och att några lovar att göra vad tjäna våra kvinnointressen. 
storverk genom att ordna tätt med de kan. Det kan också hända att - Jag förklarade för mina kar- 
möten varje dag i hela Söderman- man f i r  ovett, att man blir interpel- lar att jag ville se den man i vit- 
land. På många platser finns det lerad och måste se väl upp för sna- ögat som inte önskade sina barns 

mor den bästa tänkbara vård vid de- visserligen förbundsmedlemmar, ror a h  själskott .  
som kunna hjälpa till, men på andra Det är mcyket möjligt att inte ras födelse, ty hittills hade j ag  al- 
finns det inte, och likväl går det alla talarna hinna tillbaks till hög- drig mött någon, Men det var ing- 
alltid i lså, kvarteret på natten. Kanske har nå- en av dem som kom och kal- 

En annan bil kom icke med på gon av dem, lämnad utan bil. lyc- lade förbättrad mödra- och späd- 
bilden, ty den hade redan startat kats beveka en meningsfrände med barnsvård, steriliseringslag och sexu- 
fu l l  till brädden av talare och val- motorcykel att ge Frisinnade kvin- ell upplysning för kvinnointressen. 
tryck. Man har  viftat farväl och nors valrörelse ett handtag p i  ett - Jag har mött en konkurrent 
kommit överens om att försöka mö- par mil och blivit avsatt å någon och talte om för honom att han kör- 
tas nån gång p i  nattsidan för aft avsides ort, varifrån sedan telefo- de fel. Han fick vända för mina 
jämföra sina öden. niskt kommer en ensam röst som ber ögon. 

Stämmningen är den allra bästa. att få veta, varför den inte kan få - Jag har träffat en annan, som 
Det är troligt att Södermanlands vara i ett stor parti. där man har frågade om vi inte ville vända istäl- 
Nyheter skulle bli ännu beklämdare medhåll och får hålla med. 
in den redan är över Frisinnade Men annars låter det så här:  hur  - - - 
Kvinnors bristande insikt av lägets Uppe på Tidevarvet råder också 
allvar o m  d e n  hörde de muntra re- glad brådska. Vår egen lilla 
plikterna. Men kanske skulle den andra hundra. De sa att det var fler- hemtryckpress. multigrafen, spyr u t  
också fatta att fast del finns djupt dubbelt mat den talare Lorn VAT här kort och upprop hela &gama. fliti- 
allvar p i  bottnen av det hela, kan strax förut. Men där var en som ga hinder ta hand om dem och sän- 
man inte vara annat in glad under sa ifrån, att for det behövde man da ut dem kors och tvärs i Halland 
inflytandet av den vackra morgonen ju  inte rösta på vår lista. och Södermanland Det kan vara li- 

tet benigt att sitta långt ut på nät- och den kosyra och eggelse som lig- 
terna och stoppa in kort i kuvert, när i att helt ge sig in i en uppgift. 

Dagarna bjuda ständigt p i  nya så mycket annat också måste göras 
äventyr, de ligga långa, oförtutse- Men så tänker man på att det här 

kortet med en vänlig inbjudan till 
arrendator Anderson i Tystberga 

bara och innehållsrika framför en. 

att komma till ett möte, det når en 
De börja of ta  tidigt, men de sluta 
alltid sent. Man skall till  platser 
man aldrig sett eller ens hört talas 
am, och möta okända männi- 'post. Det sätter igång en människa 

eller flera, det skapar en kontakt, ett 
frö skall sås, och människor ska se 

skor som förut bara varit namn 

in  i ett par Ofta lyssna och känna 
igen klangen av en övertygelse. 

- Som förstår. 

let och följa med hans parti ! 

många åhörare hade du? 
- På första stället trettio, på det en 

stuga, dit annars sällan kommer en 

i en katalog och på ett kuvert 
och stundom inte ens det. Man skall 
svänga upp framför en goodtem- 
plarlokal eller ett skolhus a h  se en 

niskor, som i obenägenhet att kasta bort 

något t i l l  det yttre så helt a h  lint samla 
sina lampor till buketter att pryda blomset- 
rabatterna med Det ser rörande a. Man 
vet inte om det är en sedan uråldriga tider 
samlad vana att akta a h  vårda ljuset ah 
husvilla med dess möjligheter. Eller om 
det är våra egna dagars sorglösa säkerhet, 
som i förvissningen att på ett betryggande 

låta sig detta lilla skämt med lamporna. 
sätt ha bundit ljuset i sin tjänst, vågar till. 

Blott till förstörelse. 
Den ödmjuka strävan och det utsökta be- 

härskandet i människans ställning till ljuset 
är pi det mest fängslande sätt åskådlig- 
gjorda på den roliga a h  utomordentligt 
vackra ljusutställning, som Ingenjörsakade- 
mien och Svenska föreningen för ljuskultur 
anordnat på Liljewalchs i Stockholm. Lju- 
set i människans tjänst. 

Ännu medan man vandrar bland de enkla 
föremål, som en gång förmedlat ljusets 

kraft till människan, förnimmer man denna 
lyktan med stadiga gröna väggar, den lilla 
ljuskatten, fär en gul vaxstapel är ringlad 
framför elddonet, vagnslyktan med rum för 
reservljus framkalla ännu där de mörka 
ligga på en hylla, lviliga idéförbindelser. En 
tyst gård med mörka träd, en stillsam lykta 
som vandrar över backen, en ladugård, där 
den i glimtar visar en halmstack, en öpp- 
nad dörr, en man som sysslar - En vit 
landsväg med mjuka drivor där det ostadi- 
ga men härdiga ljuset från städlyktorna 
dansar och flyttar sig. Eller se på de gam- 
la fotogenlamporna som leva i en oförstör- 
bar luft av barnkammare a h  läxläsning 
a h  förmak. 
Men låt ljuset självt tala. I en monter 

sitter ningen ett växlar Strindbergshuvud oupphörligt genom i gips. att ljusets Belys- 
infallsriktning ändras. Skuggan som flyttar 
sig, som faller i taket, på sidan, tvingar en 
att varje minut kasta sig in i en ny stäm- 
ning. Den blir rysande och övergiven eller 
hemmastadd set går Den eller drömaktiga strålande väntsalens allteftersom ödsliga lju- 

ljus över livet hinner knappast avlösas av 
solen över en sommarstrand förrän scenen 
åter växlar 
I ett annat rum finns den praktiska si- 

dan av detta spel. Där har kunskapen ut- nyttjats fabrikslokaler och kontor och *'- 
porna, lysande de skarpa fristående eller 
skrivpulpet äro kraftiga ljuskällor placera- 
de så att hela rummet får en jämn, varm 
belysning, Så åskådlig som gärna är möj- 
ligt ligger ljusförhållandenas betydelse l& 
arbetet framför en. Man tvekar inte ett 

ögonblick om i vilken av lokalerna arbets- 
lusten vill bo. 

Det blänkande fyrljuset ah de olika båg- 
lampkonstruktionerna är roliga att se, fast- 
än man inte så lätt genomtränger deras 
hemligheter. Man överlämnar dem åt de 
unga teknologernas begrundande, som 
trängas omkring de fina apparaterna Men 
när man möter dem i livet, där de utföra 
sina funktioner, finner man dem kanske in- 
te märkvärdigare än blosset av hopbundna 
törestickor som skulle ha lyst en gruvarbe- 
tare rid hans värv eller den lilla lyktan av 
sammanfogade hönspennor, De ha också 
en gång betecknad trappsteg pi den vand- 
ring, som människan gått för att göra sig 
till ljusets herre. 

Cason. 



T R E  R O S T E R  
Till Redaktionen av Tidevarvet, Är icke en valrörelse som denna 

Stockholm. i själva verket stark, alldeles oavsett 
ultatet Har den 

för framtiden ge- 
heten av att även 

tygelsen gå före anpassning efter 

Då jag ej till^, någon av de val- det tillfälliga 
kretsar, för nom att visa 
nors känner program jag ett behov av att i denna under valstrider låta trohet mot över- 

form 
slutning till detta program. Såsom 
jag utläser det, är det ett förnyel- 
sens tecken icke ett sönderfallets. 

Jakobsberg den 31 augusti 1928. 

förklara min personliga an- konjunkturer 
Stockholm 5 sept. 1928. 

il^^ Svenson 

Emilia Fogelklou Norlind. N& jop fönla pBnpm läste hl 
wffalmrdr infar md~nbmttnnr;.il<n 

* rp?9., soni F&irinmrdc hvinnmr 
j+ub/ic-prnf. i.m miff 

alla politiska organisationer, är glad intryck, att kär äntligen gavs ett 
få tillfälle att betyga sin vördnad valprogram, som jag med glädje 
och sympati för den valrörelse, som och övertygelse skulle kunna stödja 

Detta intrycket har befästs, när jag 
karaktäriserar sig så här: 

»Inre övertygelse har framtvingat, att punkter är jag lika övertygad me- 
den går emot samhällets uppdelning i klas- ningsfrände, men i sin helhet är pro- 
ser. Den har alltså ställts utanför den hor- 
gerliga samlingen. Och i en tid, då de mån- 
ga listorna under samma partibeteckning 
ställer i vida fältet at vem man ger sin 
röst, möter väljaren här ett klart person- gen ett program byggt på en ideell 

livsåskådning och dock inriktat på val.» 

Undertecknad som står utanför Riksförbund 

studerat det på nytt. Icke på alla 

praktiskt handling. Man har kland- 
rat Frisinnade Kvinnors Riksför- 
bund för att det genom att i två 
valkretsar ställa upp egna kandida- 
ter bragt förvirrrad i valrörelsen och 
äventyrat den borgerliga samlingen. 
För min del finner jag den borger- 
liga samlingen fullt lika osympatisk 
som det socialdemokratiska partiets 
samgående med kommunisterna- Och 
jag högaktar modet att i en valsitua- 
tron, som i d köp grad präglas av 
kamp om makten, gå till strids för 
ett idéprogram med utsikt att för 
egen del kanske icke skörda annan 
vinst därav än smädelse och förlöj- 
ligande Och även om Riksförbun- 
det denna gång icke skulle lyckas 
att sätta in någon av sina båda kon- 
didater har det dock tillfört :,& po- 
litik en moralisk tillgång som när 
valagitationens larm har tystnat och 
den upphetsade sinnesstämningen 
lag! .;,-. torde komma att uppskattas 
av många, som längta efter en rens- 
ning av den politiska atmosfären. 

Djursholm den 4 sept. 1928. 
Natanael Beskow. 

ej att främja dem. I klyftan mel- fastslagit att folkens förseende 
lan de båda blocken ha de kastat in med elektrisk kraft. bör ske efter en 
sitt program, de tro på nödvändig- gemensam plan och i den ömsesidi- 
heten och möjligheten av ett sam- ga  hjälpens tecken. Man kan allt- 

så inte utnyttja ett av det moderna 
arbete som löser tidens problem ut livets viktigaste energikällor, dess 
från saklig synpunkt, och från ing- mest mångsidiga tjänare fullt ra- 

tionellt med mindre man samarbetar 
en annan. Tidevarvets Iäsare finna i detta tvärs över gränserna Detta ar  bara. 

nummer några uttalanden från per- ett av de ständigt sig ökande exem- 
plen på att vår civilisation arbetar 

soner som känt ett behov av att på att binda hop oss och göra oss 
stödja Frisinnade Kvinnors idéer beroende av varandra. Det är som 
och visa sin sympati för  det satt am det vore ett över- eller bortom- 
varpå de inför valet i handling sökt mänskligt medvetande som arbetade 
ta konsekvenserna av sina åsikter. efter en uppgjord plan. Från alla 
Till dem vilja vi foga ett par utta- hi11 attackerat vårt gamla. odugliga 

system som står där med sina pri- 
landen rom visa att det f inns en an- vatstater och privatarméer som en 

Svart på Vitt 

rättighet. den att 
ett instrument i n 

Antagligen menas med det cite- 
r a d ~  uttrycket blott att vi kvinnor 
ska kämpa för en modern och stark 
krigsberedskap M e n  innan man om- 
kläder detta med uttrycket: »beva- 
randet av landets självständighet», 
borde man göra klart för  sig a t t  den 
självständiga nationalstaten i gam- 
mal mening är en verklighet som 
hotar att försvinna, fast v i  ha skyl- 
ten kvar. 

Nya toner tycker man sig för- 
nimm3 i  stockholmsliberalernas upp- 
rop inför valen. På många punkter 
skiljer det sig från det upprop som 
Sveriges liberala parti sände ut för 
två månader sedan. Det här är mi- 

Nationernas förbunds församling sam- 

manträder för 9:de gången. En av Sve- 
riges representanter är denna gin^ fröken 
Kerstin Hesselgren som inträtt i fru Anna 
Wicksells ställe. Tidevarvet har löfte att 
mm henne få en skildring från försam- 
lingens förhandlingar. Fröken Hesselgren 
är medlem¨ av det sociala utskottet och 
suppleant i det ekonomiska och finansiella 
utskottet 

Fru Rut Adler begärde vid personligt 
k hor en kyrkoherde i Halland att i 

mal andra politiska talare under den 
na alrörelse få disponera skollokalerna i 

hans församlingar för föredrag. Denna an- 
hållan som kyrkoherden på stående fot 
beviljat t i l l  exempel bondeförbundarna an 
såg han sig böra gå vidare till skolrådet. 
Kort därefter kom hans svar 

»Härmed har jag äran meddela att skol- 
rådet i X och Y beslutat att icke upplåta 

sk okal för föredrag av Eder, enär skol- 
anse det olämpligt att stödja poli- 

agitationsverksamhet från partier som 
hava tillslutning inom resp. försam- 

lingar.» 
Alt man stöter på fördomar och att det 

drives politik med skollokalerna, det förvå- 
nar ingen som vet mal sig att icke höra till 
de välsinnade Men motiveringen är t. o. 
m. ovanligt lyckad. Hur vet kyrkoherden 
att det inte finns en enda radikal frisin- 
nad fredsvän inom hans områden Och 
skola de arma socknarna x och Y för all- 
tid avstängas från allt nytt? 
Om kyrkoherden varit så bergsäker på 

sina församlingar a h  stadgan av deras 
åsikter borde han ha riskerat att låta fru 
Adler kamma. Men kanske var han rädd 
all hon genom sina föredrag skulle vinna 
tillslutning och ville förhindra detta? Vad 
det hade varit uppfriskande om han sagt 
ärligt ifrån! 

I danska Politiken redogör yrkes- 
inspektrisen, f ru  Julie Arenholt, för 
de motiv som bestämt Fris. kvinnors 
hållning inför valen och fortsätter: 
»antingen denna kvinnornas särak- 
tion lyckas eller ej, miste man dock 
glädja sig över att det icke blott i 
ord men också i handling proteste- 
ras mot en sammansvetsning av de 
borgerliga patierna mot arbetar- 
klassen. Att denna protest just 
kommer f r in  kvinnohåll, pekar f ram 
mot den särskilda insats som kvin- 
norna kunna komma att göra i fram- 
tidens politiska arbete.» 

Även Dansk Kvindesamfunds or- 
gan  Kvinden och Samfundet ger  en 
utförlig redogörelse för Frisinnade 
Kvinnors program och de skäl som 
bevekt Riksförbundet att gå mot 
borgerliga samling ut  i en egen val- 
rörelse. Tidningen gör därefter föl- 
jande uttalande som för  oss känns 
rom en uppmuntran: 
»Vi följer med de svenske Kvin- 

der, der i disse Dage 'gör det orim- 
liligaga' — det utænkelige för at löfte 
Elisabeth Tamm ind i d m  svenske 
Riksdag. Og vi önsker dem at  de- 

Ett annat yttrande finna vi i tid- 
res Hensigt maa lykkes.» 

ningen Vita Bandet. Det lyder: 

Vita Bandets tidning formulerar »Nyk- 
terhetsfolket politiska krav» inför andra 
kammarvalet i följande sätt: 

ning av rusdryckslagstiftningen kräves. 

mest frånstötande detaljerna i eländet, men 

kesseden, som är superiets egentliga källa. 

dertryckes och undrrgräves. Den bör byg- 
ga på och utnyttja de mänskliga böjelser 
som motverka alkoholbruket. Samtidigt 
böra de fästen, rid vilka dryckesseden för- 
ankrats, demoleras. I första rummet vinst- 
intressena, såväl de privata som de samhäl- 
leliga. Om ingen förtjänar något på lasten 
skall den lättare undertryckas och avskaffas 
än när mäktiga ekonomiska intressen slå 
vakt om densamma.» 

Vi citera detta uttalande ii mycket hellre 
som tidningen härmed uttrycker en uppfatt- 
ning Om sättet för folknykterhetens be- 
främjande som Frisinnade Kvinnors Riks- 
förbund sedan länge förfäktat Det kan 

P i  samma front ram de nykterhetsvänliga 

»En fullständig revidering eller omlägg- 

Den nuvarande putsar visserligen bort de 

fastlåser, j a ,  utvecklar och utbreder dryc- 

Lagen bör vara sådan, att sedvänjan un- 

inte annat än glädje oss att "i numera stå 

kvinnornas egen tidning. 

. '  

f r i  sikt och framfart, annars blir någonsin nödvändig heter det. gläd- 
det sammanstötningar och katastro- jande nog. Detsamma yttrande exc. 
fer. Löfgren i sitt Skånetal där han fur- 

Allmänna valmansförbundet cen- ordade samfälld aktion mot de mak- 
trala kvinnoråd har ett upprop till ter som framkallat kriget. 
Sveriges kvinnor som i detta sam- Försvarspunkten har fått en ny 
manhang är värt a t t  begrunda. Et t  formulering. och en som blott for  
tidens tecken är att ordet försvar några år sen skulle varit otänkbar. 
icke förekommer i uppropet. Där »Sveriges försvar bör rara ett ut- 
står att »vi kvinnor vilja kampa för» tryck för nationellt självansvar och 
bl. a. »bevarandet av landets själv- internationellt medansvar» heter 
ständighet». Mycket bra, men vad det. Det Ii inte bara fråga om at t  
menas därmed? Vårt land är indra- skydda neutraliteten längre, vår 
get i den internationella finansen, gamla utrikespolitik genom många 
hur ska vi komma från det? Vi ha stiften. Vi ha ett internationellt 
skiljedomsfördrag med en rad sta- medansvar. Ut från denna stånd- 
ter, där vi  alltså erkänner en över- punkt blir det nödvändig att yrka 
nationell auktoritet över oss, för vars på en saklig inredning av försvars- 
beslut v i  lovat höja oss. Ska vi upp- behovet något som icke förekom i 
säga dem? Ska i i  motarbeta alla de uppropet av juni månad. Vad ska 
tusentals oliks förbindelser, fördrag. väl en sidan leds t i l l? 
överenskommelser över gränserna, Punkten om frihandel och om det 
som inkräkta på vår självständig- positiva fredsarbetet kunde vara 

tagna ur vårt program. likaså de- 
detta r i t t .  Frisinnade kvinnor äro klarationen att den allmänna pen- 
emot den borgerliga samlingen och sionsförsäkringen bör grundas på 
vil ja nu genom detta självständiga full solidaritet mellan män och kvin- 
framträdande visa sin s t å n d p u n k t . »  Ha vi at t  tacka fröken Thor- 

Resultatet av en valrörelse kan stenson därför? att fä s r^  alltför 
icke endast mätas i avgivna. röster. stor vikt vid valupprop. Och ett 
I Frisinnade Kvinnors valrörelse ha faktum är att den kandidat det 
väljarna mött en ny frågeställning främst skall stödja är högerbetonad. 
Det är ett fak tum som alltid måste Men redan dessa förändringar i sät- 
ha sin betydelse. Sedan må det bä- tet att framställa programmet visar 

vad slags stämning bland väljarna 
ledningen räknar med. ra eller brista, helst bära. 

Något händer ändå. 



Den vid allehanda slags jubileer 
krampaktigt uppmobiliserade entu- 
siasmen för de döda eller levande 
»festföremålen» har alltid synts 
mig misstänkt. Vilken schablonise- 
r ing ligger icke i ordet »föremål. 
Man firar ett »föremål», men man 
känner föga personligheten. Under 
vardagarna kastar man sten, r id  ju- 
bileerna strör man blommor. Det är 
löjligt eller tragiskt a t t  jämföra t. 
ex. de nedgörande kritiker, som rik- 
tades mot de flesta av Strindbergs 
arbeten, när de utkommo, och de 
hyllningar, som nu bestås honom på 
hans födelsedag eller andra »mär- 
kesdagar». Vad stora diktare eller 
tänkare beträffar, äro jubileerna 
särskilt meningslösa E n  diktare el- 
ler tänkare. som har något verkligt 
a t t  ge, läser man, därför at t  man be- 
höver honom eller älskar honom. a h  
icke därför att  jubileernas väckar- 
klocka manar en därtill- 1928 tycks 
vara ett skaldejubileernas år. I 
mars firades Ibsenminnet i Norge 
så grundligt  a t t  ingen människa p i  
lång tid efteråt orkade läsa honom 
eller höra talas om honom. Tid- 
ningsreferaten av jubileet visade 
med all tydlighet det stadium av 
utmattning och kväljningar, man 
mådde till efter någon veckas fest- 
tal och festmåltider. Och nu skall 
Tolstoj firas lika grundligt. Måtte 
man under festernas rus plötsligt 
re i eldskrift lysa p i  väggen de ord, 
den gamle Leo Tolstoj yttrade p i  
sitt dödsläger efter den sista vand- 
ringen: »Det finns på jorden mil- 
lioner människor, som lida. Varför 
sysselsätter ni er alla med mig en- 
sam? 

Blod sköljer jorden i en hejdlös fors, 
och det är du, mitt  hjärtas gud, som 

och världens öster, väster, norr a h  

de äro armarna utav ditt kors. 

blöder, 

söder, 

Dessa ord av en stor svensk skald, 
som också skall avfestas i år, ringa 
i mina öron när jag tänker på Tol- 
stoj. En av de djupaste orsakerna 
till krisen i hans liv var just hans 
upptäckt av den hejdlösa fors av 
mänskligt lidande, som sköljer över 
jorden. Och dock slapp han att upp- 

leva världskriget. Men han r i g  de till Tolstojs senare protester mot Meresjkovski, som underkastat mot dem, som hon skulle vilja att 
fattigas och förkommas liv. I skrif- kriget : »Kunna då icke människor- Tolstojs religiösa utveckling en svi- de handlade mot henne. vilket enligt 
ten »Vad böra v i  göra?» berättar na leva i lugn a h  ro i denna sköna dande kritik söker förklara denna evangeliet är hela lagen a h  profe- 
han, hur han 1882 kom i tillfälle värld, under denna omätliga stjär- oro såsom framsprungen ur döds- terna. Jag tror, att livets mening 
att se de gattigaste kvarteren i Mosk- nehimmel? Hur kunna de här hysa fruktan. Det är ju möjligt, att bak- för var a h  en av oss är blott och 
va a h  hur han efteråt gråtande ro- känslor av hat och hämnd och brin- om krisen ligga omedvetna fysiska bart att öka kärleken till honom; 
pade till en vän: »Man k a n  inte na av begär att tillintetgöra sina li- a h  psykiska faktorer liksom hos jag tror, at t  denna utveckling av 
leva på det sättet! Det k a n  inte kar? Allt ont som bor i människo- Strindberg. men man har ingen an- vår förmåga att älska skall i detta 
vara möjligt! Det kan inte vara hjärtat  borde försvinna r id  berö- ledning att draga Tolstojs ärlighet liv förskaffa oss en lycka. som för 
möjligt!» I flera månader efter den- ringen med naturen, det omedelba- i tvivelsmål när han skildrar sitt varje dag blir allt större. a h  i den 
na upplevelse var han ett offer flr raste uttrycket för det sköna a h  sökande. sin oro a h  sin glädje, när andra världen en fullkomligare lyck- 
den djupaste förtvivlan a h  kunde goda. »Under tre år deltog han i han tycker sig skönja en väg till salighet. J ag  tror, att detta ökande 
aldrig under hela sitt långa liv fri- Krimkriget kärleken mer än någon annan 
göra sig från de  förfärande syner- skildringarna tecknat skakande sce- sådan den är uttryckt i evangelier- kraft skall bidraga att p i  jorden 
na. Liksom alla människor med ner därur. Från denna tid var han na, starkast i Jesu bergspredikan. grunda Guds rike, der vill säga till 
ömtåliga samveten kände han sig den berömde författaren. som beru- Denna lira är för honom framför att ersätta en organisation av livet. 
medskyldig a h  medansvarig för li- sade sig själv med dun ära, som allt en kärlekens l i r a :  »Kärleken i vilken söndringen, lögnen och vål- 
dandet och eländet i världen och bjöds honom. En djup slagskugga är själens rationellaste och ljusaste det äro allsmäktiga, med en ny ord- 
kunde aldrig få frid. När han kom- föll över hans liv, när brodern Ni- tillstånd. Kärleken är det verk- ning. där endräkt, sanning a h  bro- 
mit till en religiös livssyn. tyckters kolai dog. men allt ljusnade åter, liga goda, det högsta goda, som lö- derskap skola råda.» 
det honom, at t  det nuvarande sam- när han 1862 ingick det äktenskap, ser alla livets motsägelser; som icke Bergspredikans lära sammanfat- 
hället med sina sociala missförhål- som sedan i så hög grad blev före- blott borttager fruktan för döden tade han i fem bud: Vredgas icke: 
landen och sina i system satta bro- mål för samtidens uppmärksamhet. utan driver människan att offra sig lev kyskt: gå aldrig ed; gå icke i 
dermord, krigen, skändade och för- De första åren voro oblandat lyckli- för andra, ty det finns ingen annan krig; motsta icke det onda med ont. 
trampade den gud, som bor i varje ga, a h  under denna tid av högsta kärlek än den, som giver sitt l iv  f i r  Dessa bud kunna även sammanfat- 
människas hjärta Även han skulle konstnärliga skaparkraft skrev han den man älskar: kärleken är blott då tar i ett kärleksbudet. Tolstojs 
kunnat säga: »Det är du, mitt hjär- sina mest berömda verk. Krig och värd detta namn, när den är själv- starka framhävande av icke-motstån- 
tas gud, som blöder.» fred och Anna Karenin. Det först- uppoffring.» Då Tolstoj fann, att det mot det onda har blivit föremål 

Jasnaja Poljana, den gird.  där nämnda är en stor roman, ett väldigt kyrkan avlägsnat s ig  ifrån Kristi för mycken diskussion. Man har 
Tolstoj föddes för hundra år sedan epos, som i mäktiga fresker tecknar kärleksbud genom sin ofördragsam- tolkat det som ett uttryck för sla- 
a h  där ha r  tillbragte större delen Rysslands undergivenhet och apati, men 
av sitt liv, är på ett oupplösligt sätt onstiden. Allt är uppbyggt med den tion av brodermord: krig och döds- av Tolstojs brev och dagböcker fram- 
förbunden med hans historia. Där säkraste konst a h  genomströmmat straff. bröt han öppet med kyrkan. går, a t t  han ansåg s ig  missförstådd. 
tillbragte han sin bandom och gjor- av intensivt liv. Händelserna rulla I skrift efter skrift angrep han den Han menade icke, att man skulle 
de med tidigt vaken observations- upp s ig  i rytmiska böljegångar ortodoxa kyrkans sätt att i dogmer tolerera det onda men at t  man skulle 
förmåga iakttagelser av frappant först lugnet före stormen, så ljudet instängda a h  i praktiken förtrampa möta det och besegra det med gott. 
skärpa Under nigra  studieår vid av de annalkande vågorna och där- Kristi läror. Kyrkan svarade på a t t  möta det med våld vore at t  stäl- 
Kasans universitet prövade han i fe- efter stormen krigets lössläp- hans angrepp först 20 år senare med la s ig  p i  samma nivå som den onde 
beraktigt sökande den ena livsåskåd- pande av alla primitiva drifter och att bannlysa honom som en »falsk och kärlekslöse. Tolstojs l ira har i 
ningen efter den andra. Efter en elementära krafter, till dess stormen profet» och utesluta honom ur kyr- våra dagar fått en motsvarighet i 
intensiv upplevelse av Rousseaus i ter  bedarrar. Ej mindre storslagen kans gemenskap. I Tolstojs svar Gandhis förkunnelse om det passiva 
skrifter återvände ban till landet i sin art är Anna Karenin, romanen till synoden förekomma de kända ra- motståndet, som vägrar a t t  begagna 
och jorden för at t  leva för Jasnaja om kvinnan, som älskar och för- der, som uttrycka hans dogmfria, våldets och hatets vapen. 
Poljanas bönder. Ännu var han brännes av sin lidelse. Outplånligt en smula panteistiskt färgade reli- Tolstoj sökte i liv och verk prak- 
dock för ung och full av sjudande etsar sig hennes bild i ens sinne- giösa tro: »Jag tror på Gud, som tisera sina läror. Han övade barm- 
levnadslust och njutningsbegär för När helst man erinrar sig henne fur  mig är anden, kärleken, alltings härtighet bland de fatt iga han ar- 
att kunna gå upp i m livsgärning, förnimmer man den heta passions- yttersta grund. Jag tror, att han är betade för at t  sprida upplysning 
År 1851 flydde han från spelskul- vinden genom verket. i mig, liksom jag är i honom. Jag bland bönderna, han önskade att 
der och andra obehag till Kaukasus Medab Leo Tolstoj avslutade ro- tror, a t t  Guds vilja aldrig blivit kla- skänka bort allt vad han ägde. Man 
för att liksom brodern Nikolali bli manen om Anna Karenin, greps rare uttryckt än i människan Kristi har hånat honom för at t  han trots 
officer- Denna tid blir hans genom- han av en allt starkare inre oro lära, men man kan icke utan att gö- allt ända till 1910 stannade kvar p i  
brott som diktare. Naturens stor- förebudet till den religiösa kris, han ra sig skyldig till den största hädel- Jasnaja Poljana, där hans familj 
slagna skönhet a h  mötet med en snart skulk genomgå »Jag liknade re betrakta Kristus såsom Gud och levde de rikes liv. Man har ironiskt 
mängd nya intressanta människoty- en i skogen vilsegången, som gripes a böner. Jag tror, att prisat hans konst a t t  förbli kamel 
per frigjorde diktaren inom honom. av f a n .  emedan han gått vilse, och nna lycka består i a t t  och dock vilja gå genom nålsögat, 
Hans första verk tillkommo här. I som springer åt alia hi l l  och icke a. Jag tror, att Guds Men ingen vet, vilka strider han 

en berättelse hör man redan den kan stanna, ehuru han vet. a t t  han varje människa skall kämpade, även om dagböcker och 
rousseauanskt färgade förklangen för varje steg går mera vilse.» älska sina likar och alltid handla brev förråda åtskilligt. När han 

a h  har i Sebastopol- fr id i accepterandet av Kristi lära. av 

historia. under Napole- het mat oliktänkande a h  sin rank- visk 



Två inlägg i valstriden 
u t a n f ö r  klass- från sinnade Södermanlands Kvinnor Fri- M ö t e s p l a t s e n  

kampen 
Kvarnägare Claes Lundberg vi återge här två inlägg som till- SÖDERMANLAND. (Floda). Goodtemplarlokalen kl .  

söndagen den 9 sept. i Östra Ving- 
i Katrineholm som själv betecknar ställts ortspressen i Södermanland. 

sig flygblad som en avgivit gammal sin liberal dklaration h o  i för ett fru Vira Eklund har på sin Sörm- 
den fristående listan Fred orh rätt landresa framfört en del reflexio- Goodtemplarlokalen kl. 8 em. 
Han skriver bl. a. 

V. Vingåker d. I I Sept.. i Nyköping 
första namn (i Södermanland) bli Til l i t  oss att här nedan ge vår egen 
valda därom råder ju ingen tvekan. syn på saken. 
återstår då högerns och folkfrisin- Fru Eklunds uppfattning bandslokalen Malmkö- den I 2  sept. i Eskilstuna den 13 

nes och Frisinnade kvinnors första icke längre lämnar något övrigt a t t  ping Teatersalongen kl- 7.30 em. och fröken i Katrineholm T Tamm Tamm talar den vid 14 dessa sept. mö- där 
namn De sistnämndas kandidat är önska och att man efter rösträtten 

genomförande icke längre kan tala hos söndagen fru Nanna de" Andersson 9 rept, i i Mellösa FlenmoI'lrnnio ten liksom vid avslutningsmöten i 
Gnesta den 1 5  sept. kommer en från om förtryck torde vara för optimis- 

Fröken Elisabeth Tamm tallar 
torsdagen den 6 sept. i Österåker 

7.30 em.. 

åker Forsa Festplats kl. 4 em" 

holm Folkets hus kl. 7 em. 
ner över Frisinnade Kvinnors val- fredagen den 7 sept, i Nävekvarn söndagen den 9 sept. i Sparre- 

»Att högerns och folkfrisinnades rörelse vilka refererats i pressen. Missionshuset kl. 7 em. Dessutom anordnas stora möten i fredagen den 7 sept. i Trosa Blå- 

V a r  dagens 

hjältar 
Men säger att fredstider sakna roman- 
mar ,och sociala missförhållanden erbjuder 
de mest underbara skådespel och på den 
krigsskådeplatsen utföras de stoltaste hjäl- 

år 1900 lät sig ympas med gula febern och 
tedåd Vi kunna erinra oss John Kissinger som 

överlevde vilket icke alla göra Dr. Adrian 
Stokes dukade under I kampen mot gula 
febern som rasade I Västafrika Nu är den 
den på flykt få nu och det de erkännande hjältar som som överlevt tillkommer stri- 

dem En engelsk vetenskapsman J. B. S. H i -  
dane experimenterade på sig själv och Un- 

tisk. de genom I teorien den råder allmänna likaberättigande rösträtten 
men i praktiken återstår ännu myc- 
ket innan jämlikhet är genomförd 

Fru Eklund lämnar Själv et t  bevis 
på att likställigheten mellan män 

fröken Den T a m m  borgerliga Mir vald.  samlingen ropar och kvinnor icke ä r  genomförd i hen- 
Rösta med oss så att vänsterpartier- nes egen åskådning Beviset är att 
na ej komma t i l l  makten - och vän- hon 4 kan uppfatta Frisinnade kvin- 

sterpartierna lag han ej finnns annat mot de än borgerliga. a t t  klass nors klaglig politik frondering annat än av som några en »be- för- 
eggas mot klass Är det oss värdigt? villade som lämnat fadershuset 

»En allvarligt tänkande idellt 
Rösta därför i år med Frisinnade betonad kvinnad som vill göra sin 
kvinnor - det enda parti som står plikt också i det politiska livet» 

Vi ha så få kvinnor i riksdagen (cit.efter fru E.) kan ej tänkas nå 
och d i  nu Sörmland har förmånen program och, om det är de folkfri- 

av lämplig kandidat böra även sinnades gilla det. Fru E. kommer 
ej att tänka på at t  en grupp kvinnor 

Frisinnade Till dem kvinnor som säga att  dessa rös- skulle kunna ha en egen konsekvens 
och välbegrundad åsikt bakom sin 

jag mandat egen unna valrörelse ha sitt eget eller program. att de  som skulle de 
rinner i år så är dock i stort sett slitit sig fram till,  
kring detta program som de fyra Vad skola vi göm. om vi icke så- 
nuvarande mel!anPartierna böra som frisinnade gilla den politik som 

Frisinnade FolkPartiet för? Skola samlas rid nästa val.» 
var 82 år gammal, kom så äntligen vi ändå följa partiledningens lösen 
stunden d i  han grep sin stav och Vi anse vår frisinnade åskådning 
vandrade bort från hemmet för att bättre representerad av den kandidat 
fattig och hemlös lera efter sin lä- vi  ratt upp Elisabeth Tamm än av 
ra. Men denna vandring blev en det Frisinnade partiets kandidater 
vandring Vid sidan mot av döden. S i t t  religiösa förfat- hennes val det är hela saken 
tarskap bedrev Tolstoj även skön- I Man kan tvista om rätten att heta frisinnad Allt beror p i  om man 
litterärt. Han kunde ej förneka sin med ordet menar en partibeteckning 
natur, han miste ständigt dikta, eller en åskådning Föreningen Fri. 

»skapa:Icke den som får diplomer sinnade Kvinnor har haft sitt namn 
konstnär det blir blott den som hört vad fru E. kallar »vår organisa- ' tion» den har varit och framför 
skulle vara glad att slippa tänka och allt är en fullt självständig samman- 
slippa uttrycka det som nedlagts i Slutning. Från början tillhörde fler- 

hans själ men som icke kan låta bli medlemmar Frisinnade Landsföreningen.talet av dess 
därtill av två oemotståndliga kraf- tillhöra en del medlemmar det fri- 

sinnade partiet och ha mycket ge- 
ter: hans inre behov och hans kärlek mensamt med detsamma men ej dess 
till människorna. Det gives inga fe- 
ta. njutningslystna och självbelåtna 
konstnärer 

ut0om Klasskampen 

k l .  söndagen 4.30 em. den 9 sept, i Hällefors- Södermanland samlad kvinnokör tt 
näs, Rosenborg kI.  7.30 em. under fröken Elsa Stenhammars 

fred söndagen den 9 sept. 

ledning utföra körsång 

måst sluta sig till den skara som genom 
Dr. Ada Nilsson talar i Marie- Halland 

Hovrättsnotarien Elisabeth Nils- Den energi varmed valarbetet be- Röntgenforskning blivitliberal kronisk sjuka 

son tala lördagen den 8 sept. i Väs- drives i Halland framgår av föl- Nyligen dog dr. Sidney i Manchester mitt 
jande imponerande lista p i  möten under ett farligt experiment med bedöv- 

terme Marieborg kl. 8 em., sönda- som hållits och skola hållas 
gen den 9 sept. i Torshälla Folkets Sedan den ' S  aug. har  Rut Adler På ett sjukhus i Newyork underkastadeendast 
Hus kl. 3.30 em. Samt i Eskilstuna talat för Fria Listan på följande sig förra året ett femtiotal studenter (frivil- 

Goodtemplarlokalen kl. 8 em, ställen Slöinge Harplinge Ves- ligt under ett halvt år att låta sig förgiftas Rektor Honorine Hermelin talar Tvååker Köinge Lindome av olika slags växt- eller insektgifter De 
Halmstad Vallberga n i  alltjämt under ständig kontroll a h  o- 

torsdagen den 6 sept. i Helgestad Edenberga Veinge Väröbacka Gäl- servation och en dag skola de kanske be- 
lönas av medvetandet att deras uppoffring 

Elisabeth Tamm har talat i Slö- tjänat till mänskligheten gagn. Men det 
måndagen den 3 sept. i Näshulta inge Harplinge Vessinge och Två- kan också hända att den risk a h  det o k -  

Missionshuset. kl. 8.30 em.. åker 
har de underkastat sig endast haft nega- 

Advokat Elisabeth Nilsson har tivt resultat I alla fall var det ett ståtligt 

spel tisdagen den 4 sept. i Husby-Re- talat i Lindome 
karne Husby Värn Hållsta kl. 8 Dr. Laura Petri har talat i vall- En ung samvetsgrann ingenjör vid namn 

em.. berga Trönninge Laholm Simlån- Clifford Holland uttömde sira droppen 
onsdagen den 5 sept, i Ärla Kom- den Bygget Röinge och Rydabruk av sin energi i arbetet att konstruera en 

Fröken Ebba Holgersson i Halm- tunnel under Hudsonfloden så perfekt att 

de båda grävningarna skulle mötas på cen- munalrummet kl. 8 em.. 

torsdagen den 6 sept. i Råby- . Fröken Karin Cardell i Träslöv timetern Han dog två dar innan d e  v.- 
Rekarne. Gmdtcmplarlokalrn kl. 8 och Frillesås sade sig hur häpnadsväckande exakt han 
em.. Under den innevarande verkan räknat. Många av hans män på mera un- 

fredagen den 7 sept, i Gillberga hållas föredrag på följande plat- derordnade poster hade också offrat livet 

Tisdagen den 4 sept. i Åskloster De du. de överleva somett krymplingar Broborg kl. 8 em., 

lördagen den 8 sept. i Vallby För- av Rut Adler och i Rydöbruk av eller de klara sig igenom oskadade Men 
eningshuset vid kyrkan kl.  8 em. Laura Petri dessa tappra krigares strider äro ett vackert 

söndagen den 9 sept. i Eklången Onsdagen den 5 sept. i Hune- inslag i det moderna livet Ingen rege- 
stad Rut Adler och i Johanfors mentsmusik sänder ut dem i striden i deras 

hjärtan och på deras läppar finnes inte 
Frideborg k l .  8 em. 

Veckan därpå talar fröken Hol- Laura Petri den 6 sept, i Dagsås hat, skriver World To-morrow De dräpa 
gersson i Strängnästrakten Tider  Rut Adler och i Genevad Laura icke sina medmänniskor och när de slutat 

sitt verk lämna de icke världen förbittrad Kemisten Dr. Naima Sahlbom ta- Fredagen den 7 sept. i Skedala och förnedrad De äro vardagen heroer 
Rut Adler och i Tönnesjö Laura men deras strid är en helig strid Den ger 

dem möjlighet att visa an det finnes ett 
lar 

torsdagen den 6 sept. i Högsjö Lördagen den 8 sept. i Morup och hjältemod jämbörligt allra minst med kri- 
Heberg Rut Adler och i Skattetorp garens Krigets moraliska likvärde är att 

Folkets hus kl. 7.30 em. 
fredagen den 7 sept. i Valla Laura Petri 

Templarlokalen kl. 7.30 em.. Söndagen den 9 sept. i Ätrafors ligheten var än fronten befinner sig 

den kartellbeteckning som den bor- lördagen den 8 sept, i Björkvik Och Gällared Rut Adler Och i Or- 
kommunalrummet kl .  7.30 m.. Oskarsström Petri i Ullared gerliga vänstern har tillsammans med 

söndagen den 9 sept. i Vadsbro Rut Adler och i Falkenberg Elisa- högern Vi ha hela tiden vetat att 
beth Tamm vi på den vägen kunde säkra fröken 

Dessutom planeras föredrag av Tamms inval M e n  vi mena allvar 
Rut Adler i Fridhemsberg Ätran med vårt principiella förkastande av 

talar 

ningsmedel 

Kommunalrummet kl. 7.30 em. linge Veddinge 
Fröken Ebba Holgersson talar 

stad Veinge Ågarp och Nyhem 

ser : under arbetet 

finna i striden för bättre villkor åt mänsk- 

Årdala 
Hans sista skönlitterära arbeten 

äro utpräglade tendensskrifter En- 
dast en konst. sam till sin natur är 
predikan, uppfostran har nu för ho- 
nom berättigande: »Konsten skall vi ha i c k e  gjort det. Vid detta ningen Fred och Rätt för ett själv- 
göra slut på våldet Dess uppgift val ha vi  tagit konsekvenserna av ständigt framstegsvänligt program. 

De ha goda tillfällen att under den är att bereda väg för Guds, det Läget är i själva verket klart, rad möten som veckorna före valen 
vill säga kärlekens rike.. Detta led- Kvinnorna i Södermanland behöva hållits och komma att hållas höra 
motiv återfinner man t. ex. i roma- icke >känna Sig desorienterade el- fröken Tamm och de talare som gå 
nen Uppståndelse och i den mycket ler »tveka hur de skola ställa sig» in för hennes lista. D e  ha bara att 
omdiskuterade Kreutzersonater dir  De veta var de ha oss och vår välja 

Ingrid Örström Nyköping Han- 
han hudflänger liderligheten inn- att vi. gå fram under partibeteck- na Johansson, Flen, Hildur Hult. 
ligheten utan andligt och etiskt Eskilstuna. Honorine Hermelin, Fo- 
underlag. gon, jag har aldrig givit mig ut för gelstad. Anna Skoglund, Gnesta 

Att skriva om Tolstoj i några att vara det. Jag är en människa Sigrid Andersson. Flen. Malla An- 
korta spalter är ett lönlöst företag som låter locka mig och som stun- dersdotter Julita. Emmy Bosson. 
Hans universella kämpande ande II. dom icke säger allt vad jag tänker Nyköping Rut Malm. Malmköping. 
ter sig ej fångas bakom dessa raders och känner. icke därför att j a g  icke Ti l l  väljarna i II. Södermanlands län. 
galler. Hans verk som konstnär v i l l  det, utan därför att jag icke Styrelsen för Södermanlands läns- 
som förkunnare och uppfostrare är k a n  det, därfor att det ofta händer, förbund av Frisinnade Kvinnors 

Svedberg 

dagen den 8 sept. i Öknaby 

vår uppfattning. 

för rikt för  att ens kunna antydan att j a g  Överdriver eller far vilse. I 
i en kort översikt. Men när nu hans mina handlingar är det ännu sim- 
verk utgivas i en ny svensk upplaga. re- J a g  är en helt svag människa Varför kastar 

Fegen och Drängsered av Laura en borgerlig samling. vars udd är 
Petri i Slättökna fröslida och rlktad mot socialdemokraterna och. 
Kungsbacka samt av Karin och Gre- så underligt det må låta. kunna vi 

Riksförbund har både offentligt i 
pressen och privat blivit uppmanad samma kartellbeteckningen, gå vi 
att i sista stund vända av från sina gärna tillsammans med den under ge- 
vilse vägar och gå tillsammans med mensam partikbeteckning 
»den bergerliga vänstern» för att De som oroa sig för att vår 
rädda fröken Tamms mandat Man aktion skall bli oroa eller social 
har visat oss visionen av fröken demokraterna tiil gagn behöva ej 
Tamm i riksdagen och förklarat att sitta overksamma och maktlösa Om 
detta skall tillfalls oss om vi avstå de hellre önska se fröken Tamm 
från vår självständiga partibeteck- vald står dem den raka utvägen öp- 
ning. 

Så långt rom dessa uppmaningar välja begrun- 
äro dikteradc av intresse för vår dad, öppen och omutlig, När grum- 
kandidats inval, äro de enbart gläd- set efter valstriden lagt sig blir 
jande och vittna om styrkan av det det lätt att se var ansvaret ligger 
namn Med som anledning v i  framfört. härav be vi  att få för Styrelsen situationen för Södermanlands i Södermanland, läns- 
avgiva följande förklaring. förbund Frisinnade Kvinnors Riks- 

ta Cardell i Varbergstrakten icke ändra mening för ett mandat. 

III 

förbund 1 .  Vi kunna icke gå in under 

Ni bort en extrainkomst må man hoppas, att många skola bli 
i tillfälle att lyssna till dar  stora 
fuga över mänskligt liv, mänsklig 
strävan. mänsklig svaghet och 
mänsklig storhet. Må man då min- 
nas hans egna ord: 'Jag är intet hel- 

med lastfulla vanor, rom vill tjäna 
sanningens Gud. men som ständigt 
snavar. Om man anser mig för en 
människa. som icke kan taga minte, s 
m h t e  vart oeh ett av mina fel te  
sig u>m en lögn eller ett hyckleri Ränta 4 % 

och en god kontroll? 
sitt in avlöningen i postsparbanken och tag ut pengar 
endast i man av behov Postsparbankboken gäller vid 
alla postanstalter och 3oo kr, utbetalades utan uppsägning. 
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