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Vid det i CirkUs du Nord A föderm8lm den 25

j

an'l '

ari 1914 anoDdnade opinionsmötet för Araaltheamännens
frigifnin«. hölls af advolcaten C. Romanus ett sa lydande anförande:
"Den galOla grp.k1ska

~dasaglU1

berättar, att öfV0r-

gUden Zeus var mycker besvärlig i sin ba rndom.

Det

var neUlligell sa, att hans pappa, Pollus, hade blifvit spådd, att hans välde skulle störtas af en af
hans afkomlingar, och dett,a gjorde , att Pollus, 80m
annars r0gerade under den gyllene tiden, fruktade så
för detta, att när hans maka fick ba !'Il I sa slukade han
dem,

Det Mrättas, at.t han slUkade 6 å 7 stYCken af

sina barn, till dess Zeus blef öfVergud.

Denne Zeus

undanhölls af sin matrona, sa att radern ej lyckades
ka J onam.

sw-

Denne Zeus omhuldades äfVen af en get, som

hette Almathea.

sedan togs ZeUS och satte upp Almathe-

a som stjärna på hinnnelen.

så det var från denna get

och dpnna stjärna som det stora skeppet från Malmö
1908 har sitt nru~.

Det. är eg~ndomligt. ja" sår,

här om dagen en tecknin« af Ossian Engström, en teckning, en slutsaga af Amal thea.
hamn i Halland.

Skeppet ligger i en

sen det blef ramponeradt köptes det

nemligen från Malmö af ett bolag och fördes upp och
lades pA stranden för att huggas UPP.

Det bIer

oc~

så upphugget, och det enda som ligger kvar är kölen.
Vi ser hur det gltt med detta skepp.
och ligger som vrak.

Det är slut DU

Men Almathea Ilar blifV1t ett bee-

grepp, som icke skall d6.

Vi tala om Ama) theamö

theakowo1tt'er och Ama1theamijn o.s.v.

Amslthea

har blifVit ett begrepp för allt hvad vi vilja här i
landet, vi som stå längst till venster.
be~riper

Ams l thea in-

i sig nästan alltinI hvad vi ha ait göra på

yttersta venstern, och om vi kasta en blick på själfVa
dagspolit11.en, så gör det sig ooksl där. ty i bet;rep.pet Amal thea inbegripes anarkistisk anstrykninI på
grund

a~

de medel, som användes vid Amaltheadådet samt

därrör, att de som utförde
af anark18111.

d~tta

dld voro anstrukna

Vi vet. att anarkismen är något som kom.-

mer fftlm sä att säga Inera klart under förra arhundl'8
det.

Mm1

anarkism.

har i alla länders och folkslags historier
Historier, som går igenom hos alla folk,

ooh det är hvad vi i bibeln kalla syndaflOden.

vår

Herre strök bort allt samman a och lät en ända familj
tap:a ain tlllf'Ykt till sin Ams] thea, och den var tio
aoks ark.

nAtta går igen och man har många

~ånger

pa

tanken. att

det vore rätta sättet att stryka bort all

ooh

under mlinsklighetens

utvecklin~

kommit

•

lata några nya exemplar vara kvar Ooh bilda det nya
slägtet. på 1800-talet eller 1840 var det en fransman,
som kom fram med det uttryoket. som vi lefVa ,på, nem1jgen:

wÄgendom är stöld".

allra

ädlast~

Anarkismen är något af det

som kan tänkas.

Om hvarje människa Sk1!l-

le fl vara sin egen och härska öfVer sig
tan all t intryck.

Mall \(an säga, att all t

ras kan hänföras till anarkismen.
an att hålla på

d~tta.

JAen

själ~

och "

som hl.llll8Dise-

det gick icke

Det kom en, som satte hand-

lings8ysiem i anarkismen.

BaltUni ooh Garl Ilarx al't>c-

tade en tid till sauuuans pi. internatioilAl en, men så
det till brytning dem emellan.

k".

Det var sammA skU

nas i lsikter dem emellan, 80m de. hvilk8 i vira dalar

-
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itsk1lja soc1aldemokrater ooh ttn«ao01al1eter.
e~endOmligt,

Det är

denne Balruni yar i stookholm en tid, och

sauQll8 Af'tOllblad , som nu är organ för bOndeti« o.S.Y ••
hade honom Bom

Denne rena anarkiat.

~orresponQen\.

han omhUldades mycket.

Det är också egendOml1gt, ut

Aftonbladet ockai inom ai, hyst en af de mä.st anarkist1 ·
slca element vi ha i landet
Han har

oc~sl

neml1~~m

Hinke BergegreJl.

vari t vid At't on bl ac.1e t.
, si nnna vl v1d

Om vi nu se pl A
•

•

Bidan at' denna anarki_ ett nytt begrepp. 8()!!! liuer
nära anarkil!llllen,

nelllli~en

antlm1l1tar1amen.

Ja, ja«

kOlnmer 1M, en at' dap;81'lla innan douv; n t'öll 1
då Anton Nilsson och jag gltt igenom protokollet ooh
Nilsson skUlle gl

tillba~a

till sin cell, att en ting-

vaktare lagt sln mÖSS1i på bordet och hUl'u Nilsson tog
fånp;va~tarens

till Iillsson:

mössa och sRotta den pi SiS.

Jag sade

lir ni så goda vänner, så att han iclte

bryr s1g om detta?

Nils80n svarade:

den här mössan

är så l1k. bevär:IAgrnösean och Jag är ant 1mllitarist.
Han t11lhöl:'Qe den de) at' antimjlitariater, 80m inrik.ta
sig pi, att om vi ha 1tr1gsJ!!8kt vi icke fa använda den
:lAlt.

Vi se ockel att 1 alla aropeiSka länder krigs-

makten användes inåt mot strejkande arbetare.
just inom

AmeltbeakomD1t~n

pi llngholmen t'ör sin tro.
DAt är en I113"cltet Ilrllg 1II8Il.
PaUlua pl .in tid.
lfIIQ och blltvit
det lir

•
s,

en

Vi ha

som själf sutt1t

Det är Henning von lIeletetta
Han Ilr nlcot 1 .tU _el

Han har sett ett eken
Detta är lIIFoket Jlärkl1g\. oolL

man kall alSa om SIren Hedin, som det en gins

sades trin !'ariser1.kt hill
verlden löper et'ter honGa.

Jell\.l8 lri8tua:
Wen vi kan se pi en

Mla

-
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Ulan, som står Ama l thearörelsen mycket när.a och som lyser som ett ltlart sken genom tiden.

Ja~

sä~

tänkte

sklld.t på det när i sallllllanhang med Melstedts omvändelse 7i. Höglund sade:
Ii ta pi.

kulturradikalerna kan man icke

Därf'ör vill j ag :rr8mhUla ell

Wall,

som står

så klar som en stjärna och det är prof'essor Knut Wicktle11.

Han star klar pa denna punkt.

då han fÖrsta gången kom till Lund.

Jag kOlJllJler ihåg
Det var for att

halla ett möte med anledning af den bäror dning vi fick
Han sade, att ban för sin del e j hade något e-

1901.

mot att den svenska kulturen strä ckte s i g

...

don transsibiriska j 11 L'llv!!.,;en.

efter

län~s

Nu är det icke längre

sen'<'i går pOlismästaren i stockholm gaf a fslag på arbe tarnas begäran om en motdemonstration mot bondetåget.

bond~

Han motiverade. att ban fann något förnuftigt i
ge t, men e j i arbetsl'l1as demonstration.
•

Det talas sa

mycket bär om försvare t mot Tyskland och Ryssland, och
i Ryssland säges. att det är fara från var sida.

Vi

ha haft mycket märkliga ting SOlIl f'ramträdt senaste tiden.

Vi ha 7.abernaf'f'ären frun Elsass-LotbringeD.

En

•

iöj tnal'lt åberopade

S:l,g pil.

llödvä en, da llan lJJed en bel

patrull omkring sig mötte en halt skomakare och ett
par män i patrullen bö.1l fast skomakaren medan IÖJ tnanten slog bonom i skallen med sin sabel.
trande rör

mycket

OS8,

Det är

i~ke

,

som icke äro pigga pa bon_

datag och starkare försvar/att se sådant.

Vi ha en

liknande process som zaberprocessen i Ryssland för en
tid sedaD.

Jag menar ritltlmordsprooessen i K1eff.

Nu klagas d

myoket öfver '

.

_~ättslösheten

land, och i vårt land håller sig hvarje
med en spiOD.
i Ryssland.

•

i Rysssig

Men jag vill visa på hur det går till
Ingeniör segebaden och lÖ3tnant von Issen

-
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blefVo frikända, så vi ha icke något att beklaga oss
örver den ryska rättvisan.
på tiden

g""nOJIJ

Men jag skall icke dra ut

R.tt rör länge hållR. mig på denna punkt.
f'rå~a,

Jag skall visa på en annan

neml.igen nYkterllets-

f'rågan. som spelar in äf'Ven i Ama) theabep:reppet.
fanns i bomben icke en droppe sprit.

Det

Alla som voro

med voro nykterister och till och med en mycket
nykterhets8g1tator var just Rosberg.

krafti~

Man har talat om.

att sprit är orsaken till brott, men på den vägen kan
man icke kO)ll!ua f'ram till nå&ot brott i detta fall.
Jag menar. man skall ha f'rihet på det hållet ockal,
och i vår tid är detta ändå
starkt, att de ssa män

äl~

nå~ot

att tänka pi mycket

nYkterister.
,

Innan jag fortsätter kanske det är skäl jag näm
ner nagot om

rätte~ången.

Det är nu mer än 5 år S8-

dan högsta domstolens utslag föll.

Det var den 5 ja-

nuari 1909. men det dröjde sedan f'ram i februari innan Anton Nilssons nådeansökan blef beviljad.
sitatuionen

var där nere i Malmö 1908 tror

HUrU

j~

ni kän-

na till. ty den hör så noga ihop med denna sak.

Det

var lOkaut och transportarbetarekonflikt oeh strejkbryteri försiggick.

Men man måste ha klart för si!
•

att ingen af dem/som atår tilltalade var transport,
arbetare, hvarför man kan mera se de ideella motiven.
De stodO där tilltalade 8 stYCken.

Det var Anton

Nilsson. Rosb"rg, stern, Andersson-Reimers, Rosbergs
~stekv1nna.

som det kallas på juridiskt sprak. Nata-

li8 MSlmström. Stål. bagare Jönsson och danske
såten Johansen-st1ss1er.
själf varit ute en

gån~

unde~

,örst hade Anton Nilsson
1 maj, den 19 maj. han hade

varit ute på egen hand ooh tas1t dynamit.

sedan

hade

Nilsson. Rosberg. Stern ooh Andersson-Reimera varit
•

ute den 13 juni.

Rosbert. stern Och

Reim~rs

höll vakt

och Anton Nilsson bröt sig in och tog 20 kilogram dy_
namit och en ask knallhattmo.
dA ~örst

sil blef deasa tilltala.-

vid häradsrätten, där man

skU11~

handlägga

denna dynrunitstöld. och sKulle deCWra";ådhUSrätten
•

rannsakas för själfVa attentatet, som skedde den 12
juli på natten.

Sa• blef Anton Nilsson, Rosberg, sterIl

och Reimers förklarade saker till stöld och som delaktig i denna stöld förKlarades bagare Jönsson, för det
han lånt ut en kofot utan vetskap om hvartill den skUlle användas.

Han dömdes till 2 manaders straffarbete.

Så llänvlsades till rådhusrätten Natalia Malmström och

stil.
t,,,:,!}

Anton Nilsson och Rosbers dömdes vid rådhusrät-

till döden, stern till lifstids straffarbete och

Andersson-Reimers dömdes till 4 månaders fängelse och
4 månaders straffarbete eller tillsammans 6 månaders
straf'farbete.

•

Vidare dömdes Nat81~ Malmström till

100 kronors böter, men stll och stigsler blefVo frikända.

Nu blef således af dessa 8 tre frikända i för-

sta instans och d'" andt"9. 2 Andersson-Reimers och ba.gars Jönsson fingo korta frihetsstraff.
dem i Malmö i SO!lil'as och

ba~are

Jag träffade

Jönsson hade satt en

försilf'rad kofot i sin Klockkedja som ett minne.
Nu sitter Rosberg å fängelset i Härlanda, Anton
Nilsson 1 HemöJ!aand och stem sitter kvar å Långholmen.
,

Aklagaren han yrkade

dödsstra~

och lifstids

straf'farbete för mordbrand enligt 19 kapitlet strafflagen jemf'Ört med 14 kapitlet' l och
mord och mordförsök.

a.

som talar om

Men dessa synpunkter å m0rd ooh

mordförsök fanns icke med hos nAgon af de domare. 80m
hade band

OlA

saken.

Skulle det varit mord, så blir cl.t

-
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ett mord och 80 mordförsök.

Men de dömdes emellertid

i Malmö endast efter 19 kapitlet Brunt stöldparagrafen.
I

hofrätten dömdes Nilsson ocll Rosberg till döden

med 3 röster mot 2, i

hö~sta

domstolen dömdes sedan

Anton Nilsson till dÖden och ROSber! till 11fstida
•

straffarbete.

stern hade hela tiden 1 alla instanser

b11fVit ädömd 11fstids straffarbete •
•

Jag talade med dem 1 Malmö om huru uts1kterna voro.

Då jag talade vid Rosberl talade jag om en eventlul-

ell nadeansökan, men då sade han:
alltsammans.

jag tycker det ärnåd

Han blef under rättegången

sa

bitter, så

•

att han sedan sade nej och yttrade äfVen:
huf'vudet så får de det.
sitt lugna sätt.

vll1 de ta

pa

Anton Nilsson såg all ting

Det v1sado sig sedan att man icke

behöfde söka nåd för Rosberg, rör han blef af med
dödsstraffet.

För Anton Nilsson lllgafs en nadeansökan

Och Nilsson skref själf till kungen och tackade honom.
tro~

Det var många som icke tYCkte om detta för det de

någon slags omvändelse af Hilsson. men det viQade s1g, att det ej var någon omvändelse. ty när han fÖrdes till LånghOlmen utbringade han på
L11jehOlmens station

lef've fÖr den revolutionära

~tt

soc1alismen.
Det är kanske fördelakti!t att vi se på de tre
männen Anton Nilssons, Rosbergs och sterns olika människotY])er.

A~lende Rosberg fick

or wollin på

Långholmen för s1l. att han var myoket trotsig, sl vi
kunna ej göra annat än att tycka avnd om honom.

kom med mera af kamrat-

ner är en anäll karl., och
sUp än af afs1kt.

Han

var

BOID

därför aU

hAn var lokautad, och han var en ärl1g kS!!li"at.
sade al vid rätteglngen:

ster-

när

Han

B11880n bad mig

-
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bära bomben kunde ja~ väl göra honom den tjänsten.
fängelset är hWl också mycket beskedl11.

I

Hvad nu An-

ton Nil SS011 beträffar, så har han vi sa t en större in•

'.

tens1tet 1 handl1ng •
Beträffande talet OUl anarkiSUIen, så hade Bakun1
en gOd vän 1 Ryssland, som hette Metskojeff. hv1lken
~lllade

d~

handlingens propaganda och det var af denna

fått anstrykn1n!, synner11gast Anton N1lsson.

Det-

ta framgår ocksl. då man ser på de torra rättegångs-förhandlingarna.

Han gick ensam åstad och tO! 6 ki•

logram dynamit. Men ban ,står i elektuell kraft och intilligens icke sa högt som ROsber!. men han hade detta
oakttadt alltitig mycket klart för sig.

Han hade sa

myCket reflektioner. hvilket visas at;- att domstola'"1la
icke gerna ville gå med på mord och mordförsök.
sade:

Han

Jag hade kunnat taga denna bam t och gatt ombord

på Amal thea sawt sj äl f strukit med. men j ag tänk te,
att de som voro ombord var prOletärer som jag själf.
Därför kan man tänka s1g, att det icke var hW1S afsikt
att f'ÖrÖfVa mord och det bar ju för resten domstolarna
visat.

Hosberg skref också et·t bref till sin malIUIla.

att det icke var deras afs1kt att dÖda.

Bomben ,är i

fria luften och det var en ren händelse att utgången
blef så ödesdiger.

Bomben sattes nemllgen 1 en last-

port och de visste lcke. att bakom en pressenn 1n r
fanns

~n

järnketting, som ledde till det däck. där

"ngeIsmännen lågo och såf'Vo.

Det var d"mna järnket-

ting som åstadkom, att en af en,elsmännen fick ha1f'Va
l1uf'Vudet bortslitet och att tre af' dem skadades.

E-

mellertid frsmhÖllS, att hos Rosberg eller någon af de
andra hade det

lck~

endast att skrämrna.

varlt afslkten att taga 111', utan
Bland annat t'.rawträdde det mYcket

klart, att det icke är ett dynam1tattentat i vanlig a-

•

narkist!k stil, utan det är ett åkarpsbrott, och det
är det SOI11 gör, att arbetareklassen tager detta Amal-

,.

th~aminn~

såsom något för sig själft heligt, ty det

star på hÖjdpunkten af alla åkarpsmaL och åkarpsbrott.
Det är ocksl en detalj Jag skUlle VilJa visa på,
som kanske kan kasta ett annat lJUS öf'ver saken på v1.ssa håll.

Det var en man, som satte 11f'vet till på

af attentatet.

m!r stod nu denne man i lifvet..

på det allra lä~sta trappsteget.

JO,

Han hade 1 England

maka och 7 barn och måste y,e sig till strejkbrytare.
Hur gick det för honom?

Man kan säga utan att hAna:

han gjorde si~ sjä1~ till offer för dYnamttattentatet. men han gjorde sin familj en stor tjänst, ty till
den insamlades 9,000 kronor, hvilket belopp attentats-

•

för örrigt dömdes att betala, fast de saknade
tillgiingar.

•
Nu sltall efter mig hallas
tal af Axel Holmström,

. och han känner mycket väl till LanghOlms:förhallandena
och kan slt11dl'a dessa, hvarför jag skall sluta •
•

Jag skUlle bara vilja säga nigra ord om hvad som
kom

frWll

i saJomanhang med Anton Nilssons nadeansökan.

Bland annat uttalade sig ett 80-1.81 riksdagsmän för
önsltvärdheten af at.t han erhölls nid och professor
ThF~n inst.ärade med dem.

Detta gjorde starkt lntry.::k

och Konungen var IIIYcket \,änlig, sil d",t \'ar ingenting
att. b'lklar,a sig öf\rer.

I1rm uttalade, att det var för-

sta gången ett brott ~f dylik b~skaffenh ... t begåtts här
1 landet och trodde ej det. vidare skulle upprepas.
pil t.al

014

utverkand" af' dessa mäns rriglf't11ng. sa

är det. ordet. icke rikt.1,t. som heter
har l.cke rät.t att ge !lIDnesU.
nest.1 en SUa& och det.

VAl'

carl XIV Johan ga~

I1I1II- .

6.t. kapten Lind"berl. hall

SOI4
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,

S~l18rmera

by

tiska teatern.

Han hade begått

majestätsbrott och blef dömd till döden.

Det var stark

stämning i land~t och man sökte förmå honom att begära nld.

,

Han svarade:

låt dem gerna ta hufVudet, det

gör så gOdt, sa gOdt.

Men man vågade icke och visste

ej heller hur man skUlle slippa ifrån saken.

så

när

•

det var

~n

födelseda& så passade Carl XIV Johan pa och

gaf amnesti.

på tal om delaktigheten

i

Amal theabrottet och de

i olika distanser tillmätta straffen, så skulle ju
stern i första hand haf'va utsikt att l.omma ut, däreft~r

från

ROsbr-lrg och sist Anton Nilsson.
arb~tarehåll

Nu ser man nog

saken m9ra ideell t och önslear att

portarIia öppnaa för alla på en

gan,.

Men så fort

stern är ute, så är detta i alla fall ett godt omen
för de andra.
Jag skall nu sluta mitt anförande och vill utbringa ett lef'Ve för

Amaltheamänn~ns

frihet.

LefVe de.

( Hurrarop). - stockholm den 20 fe bruari 1914.
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