
 
 
 
 
 
Ö-färnebo den 27 dec 1913. 
(adr. under jullovet) 
 
Det var riktigt roligt få sköta listorna och prata med gummor och gubbar. Visserligen finns det 
en och annan bonde som ser den ”lede” själv i dessa, men de äro dess bättre ganska få. Jag 
hade ej väntat så stor förståelse i vår landsända för vår rättvisa sak. 
En bondgumma sade, att hon skrivit på två gånger, ifall hon varit ung, en annan röt: ”inte vill 
vi ha nån rösträtt inte”, åter en annan att hon ej fick skriva på för sin man. 
Den som inte ville ha rösträtt gick det bra att komma till rätta med. Bara jag sade, att jag 
förstod, att hon, som satt där o spann lin och hade det bra inte önskade något annorlunda. Men 
jag tänker, tillade jag, att Ni ej är något emot, att andra, som ha både tid, lust och krafter att 
gagna sitt land även i politiskt hänseende, ska få medborgarrätt, så att de kunna uträtta något 
nyttigt därvid lag. När då gumma till sist fick höra att hon kunde hjälpa de andra till 
medborgarrätt, skrev hon genast sitt namn på listan, fast hon insåg, det var till föga nytta för 
henne själv. 
De hustrur, som ej fingo skriva på för sina älsande män, var det ju ej lönt bearbeta. Till antalet 
vore de ej heller mer än 4 á 5 st. Åtminstone 2 av dem påstodo, att vi voro ute i socialisternas 
ärenden och lade ut fina snaror åt bondkäringarna. - En envis bonde tar ej heller reson. Och 
äro de, enligt sitt eget förmenande, mera gudfruktiga än andra, så är det fast värre illa beställt 
med dem. - Jag bad dem i st. för att, som de, hata – i stället älska även socialister. Men det 
skulle jag aldrig ha gjort, för det var som att tända på krut. 
Roligt var det emellertid att ”udda” år höger och ”gadda” åt vänster, när det behövdes. De 
flesta av männen inse rättvisan i vårt krav men bäva för att själva få krypa i skuggan. 
- Kvinnorna på landet ha ej tid med politik, så det säga, de ej förstå den i många fall. Andra 
äro klyftigare än männen. 
Sju (7) kr. 5 öre äro samlade på Frk Jakobssons o minas listor. Håll till godo! Hälsn! 
Johanna Wiberg, Fsk. lär 
 
De listor, som voro adr. till små-skl.lär. an J. Wiberg sände jag till Jämtland. Jag tänker Elna 
Bränholm skickar dem. Hon är energisk. 


