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Lär -dogen Mn 4 se pt ember 1909. 

Al/fl· 

Qeorg Fritiof Einar. 

I 

Lördalen den 2B näst11dne augu

ati ingats från detektivatdeln1ngen till 
.. .. 
Ofverstathällareämbetet en aå lydan~e 

rapport: 

•• •• "Till Ofverstathallareämbetet 

för 'Pol1aären~en inkom den 26 innevaran

de au~uati en aå lydande anmälan: 

Stockh. d. 25 Aug. 09. 

Till Klara N. Poliaämbete. 

Offentll gt möte. med föredrag 

av direkt. Svante Svensson fr. Kr1sti-

anat. och herr Einar Ljun$berg Stock

holm avhålles torsda$en den 26 d. kl. 

4 efterm. i Brunkebergateatern härstä-

des. 

För Stookholms tred.je lo~fören. 

av I. O. G. T. 

O. Nilsson 

adr. Tegner~at. 6 n. b. 

netektivkonstaplarne r.ustaf A-

dolf Adolfsson och Anders Welin, som , 

beordrades närvara vid mötet, ha.!'va, 

beträffande hvad därvid förekommit, af-

• bifogade sa lydan~e promemoria . 
I {;ifvlt 

Det i da..; i ti dningen "Svaret" 
, 
, 

I 

I annonserade mötet å Brunkebergsteatern 
I 
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klookan •• l!l e.rt. af en manli Il1O lelll från en Cidtemp

Wel'''' och Ullkinna ars att odtemplarne. Te rsc"tan 6. 
__ "''' lllitet. h",arp~ ordet of-verliillitlades kt direktör E. Svenc-

1011. 

ntr.ktör SYensson uppträd~e därPk ooh höll under 3/4 tim

• ett föredrag uteslutande om nykterhet sarbetet • dess mål ocb 

",ra 1 ",ar • 

Etter direktör Svenssens föredrag uppträdde en yn~re man 

dd!lUll Elnar Ljungberg. hvllken till alla delar lnctämde i di

r~ör SYenssons föredrag. hvarefter han öfvergiok till den nu

,,&rande striden. nämligen storstrejken. P.an yttrade härunder 

bland annat följande. Storstrejken ansk~ han vara internationell 

o~ atoås kulturens vara eller ioke vara. Striden ~äller inget 

.er och lnget mindre. än att arbetarne fordra 
• • behålla och bevara 

4et 4e hatTa. Xapltalisterna öppnade striden först mot kvinnor 

och barn. då de förklarade lockout mot det svagaste förbundet. 

n'-1igen textilarbetarne. som bufvudsakligast består af kvinnor 

o~ • Arbetsgifvarne räknade ut. att då de öppnade striden 

mot dessa. det ej skulle dröja så länge. enär dessa snart nog 

",ore utblottade. För att försvara sig förklarade arbetarne stor

strejk. för att så""!delst få ett fortare slut på den tilliimnade 

stora lookouten. Talaren hade många gånger efter stridens bör

Jan haft samvetsförebråelser. för det ban ringaktat Svenska Ar

betareförbundet. då han sett. att förbundet gått med i striden. 

nl han nu däremot erfarit. att sagda förbund eller de s.k. "gu

lingarne~ sv1kit sin klass. enär de delvis återgått till arbete , 

hade dessa hans sBmvetsförebråelser upphört. Talaren uppmanade 

arbetarne att ställa skuldra lIIot skuldra och stå fast. Talaren 

därpå exempel från Amerika. Han påstod, att där vid 

fabriker ooh verkstäder fanne moderna ma,skiner m. m. jämte verk-

11ga ingenjörer. Här däremot 

Skap 
• • • • 

samt personer. som kallade sig för ingenjorer, men aro en-

daot möjligen ingenjörer till nAmnet och i så fall fått dessa 

titlar att "deras 

Om arbetarne nu förlora, 

fader är okt i eGgare i bolagen." (Bravo). 

kommer emigrantfloden till Amerika att 
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eoh reeten e blir kTar hir blir nerna otter, präater, 

~ter, börlmacnater , Jobbare, galiaier och polacker. (Bravo). 

~tl,lty&rne aköt tram aina alatkontrakt för arbetarne ooh 

~~. att arbetarne akull~ e~ in pM deaen kontrakt aom deas-~~, , 
at- 11\11ehölle törbud för arbetarne att fl l hjälp åt aina 

~lDlle ater. Må Ti etter atridene alut etå ännu etarkn_ 

re ID törut ooh • 
ihag, att etriden ioke är elut med detta. 

JII' .er eDIl .. t atridene början. • 
Ma arbetarne ej glöm~~ Bina 0-

fllT" .. r. Arbetarne hade vid etrider.B borjan förklarat Big 

Ikola upprätthålla ordningen. Pet oBktadt hade man för

etirkt pol1l8n med "borgargarl1iat er", som egentligen icke äro 

aIcot än etrejkbrytare. Tleeeutom hade man tlll<\elat bevä-

r18,.rne akarpa akott ooh blanka bajonetter, men ännu hade "elak

tarkAren" ioke tltt någon arbetare att eticka bajonetten i, 0-

Ittadt an gjort hTad man kunnat tör att reta arbetarne. Det är 

arbetarne eom behäreka esmhälll't. iTån re~ementena har, tvärt 

.. t, arbetarne erhållit penningar, och tinge tydligen vederbö

rlll4e akta elg, att icke bajonetterna stickas åt annat håll. Ar

betarDe atå i början at ein revolution att störta borgarklassen, 

ill tordrae ioke Tapen, endast upplysning. "Grcttekvar

eller "hälTetet" , eom kapitalioterna gett oss, då präster-

.. tOI Ilat ifrån 0811, • eta tomma. påstå, att Gud och Kun-

liD ar 1 person. Kungen kallae för landets fader, men det 

Ir en 4åJ.il tader. Kungen, hvar är han nu? Han har gåt t och 

lbR 111. Vlleerligen har han atbrutit sitt tennisspel och rest 

Idt Ull stookholm och eitter väl nu därborta. Ran kan gärna 

lUta 4ir och lalla tör sig själt sitt valspråk: )led fclket för 

f.lterlandet. 

.... bet7der 

(Bravo ooh hyssningar). Kungen i en stund som 

1 h i medli n'" från det hållet ngenting. Vi ar ngen D 

att vlnta. Talaren beteoknade borgarpressen för usla kloakrÖr, 

loa tortaat IllÖjligt böra tilltäppas j och böra arbetarne taga be-

Itlidt arat.l-d tran· den Fär Ii gga börsmag-~ borgerliga pressen. 

llat'r och andra jobbare på. Bina svällande divaner som svin. 

bir .a-a m med andra svin .....- lle4 dem. då de rota bland arbetarne , BO 

'- rota 1 jorden. Påken på trynet, ooh sedan låta påken ligga 

, 
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så enart de börja rota bland arbetarne, bör Pb-

,.alet an~ändae på trynet, Då akta de Dig nog att rota. 

Talaren I1ppmQnade de närvarande till fortaatt IIlllJlIIlanhåll_ 

aSac och I1tbragt e ett lafve härför. 

~t.t afell1tades klockan 6,15 eftermiddagen. 

?å förelag af den man, 110m öppnat mötet, a1'sjöngs till 

.i.t IAIIleont "Arbetet s Söner ". 

TIe.sutom förekom sång ooh musik samt en serie biografbll_ 

..,.. 
Lokalen. eom rymmer 450 personer, var fullsatt. 

Inga oordnlngar förekommo. Stockholm den 26 augusti 1909. 

G. A. Adolfsson. And. Welin. 

Som Lj\1ngbergs muntliga anförande vid mötet måste anses 

~ara brottsligt, får förhållandet rapporteras till Öfverståthål-

et för dess vidare förordnande. 

, 

Det är ännu lcke kändt, hvarest Einar Ljungberg, som upp- J 

glfvl tll vara reset alar e • för närvarande är boende. stockholm 

11011 of~an. 

G. Lidberg. " 

Öfverståthållareämbetet aflät S3!IQua dag, med bifogande af 

rapporten. en så lydande skrifvelse: 

"T111 Kon\1ngen. 

Med bifogande af när lagda från poliDens detektivafdelning 

1nkc.aala rapport får öfverståthållareämbetet i underdånighet an

hålla, det täcktes Eders Kungl. ~aj:t meddela, huruvida med an

lednin~ af rapporten åtal för brott emot 9 Kapitlet 5 § straff-

lagen må äga rum. 
underdånigst 

Vilhelm Tamm• • 

U
lånad inkom till Rfver

n den 30 i samma augusti 
(i afskr11't b1fofad '''lj nde lydelse: 

etåthåJ.lareiimbetet enYski'if've se af ~O a 

med ""ns NÅ"":, SVERIGES. 00-
"OUS'l' AF. uv 

TES och VENDES KONUNG. 

Gud ,tllSmiiktig! 
• benÄ~enhet med vår ynneet och nadiga ~ 

augusti harven I till 
den aB innevarande 

Ked IIkr11'Telse 

• 
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IDllnat polisrapport angående ett föredrag, som af Rinar 

hållitll vid offentligt möte i Stookholm den 26 i nneva_ 

,.. ... ad, under anhållan at t Oss 

•• Illledning af rapporten åtal för 

täoktes meddela , 
brott mot 9 kap. 

huruvida 

5 § straff_ 

uaen ... äga 

Vid underdånig föredragning härar hafva Vi t unni t godt 

cUYa lot därtill att ifrågavarande mot Ljungberg ang1tna brott 

.& I.talas af allmlin åklagare. 

Detta varder Foder till kännedom och underdånig efterrät

telle II1II ddeladt • Stookholms slott den 30 augusti 1909. 

GUSTAF 

/ Albert Petersson." 

I anledning af denna skrifvelae förordnade öfverståthål

l ... elillbetet om Ljungbergs efterspanande och häktande. 

Onsdagen den l innevarande september på morgonen ingick 

_cI.4elande trån stadsfiskalen i Norrköping till detektivafdel-
• 

D1nfen, att Ljungberg anhållits i Norrköpingj och blet Ljungberg, 

pI. telegrafisk begäran från detektiva!delningen härstädes, e8!!1!UB. 

claS 

Torsdagen den 2 innevarande september var förre snickeri

arbetaren Ljungberg, hvilkens fullständiga naJiln är Georg rr.i H9t 
. 

• 
'inar J.jungberg. _ efter det han töregå.ende dags atton med tang-

transport anländt till härvarande rannsakningsfängelse - inställd. 

1 
• remitterades till detektiv-

""ngl. Polil'kamllaren, därvid målet 

af4elningen för vidare utredning. 
• har Ljun"berg blifvit hörd af under-
A detektivstationen .. 

Alrik Waerner och 
teoknad i närvaro af bit r. pol! skolluuisB8rien 

SV n August Strömberg. 
4etektivkonlltaplarne Karl Ahlatröm och e 

an torsdagen den 26 
Ljungberg ~dgat till en början, att h 

1d4agen å Brunkebergs
niatl1dne augullti klockan 5_tiden ettel!ll 

.. tver ämnet -Stor-
teatern här i staden uppträdt såsom t~lare o 

godtemplarloger anordnadt 
Itrejklit",tionen" vid .tt at flere direktör svensson, 

tillfälle hade en 
dhntl1gt IIiite. 

ett nykterhetstöredrag. 
trOligen från Skåne, hållit h Weli"' rete-

Adolts 80",00 

Efter det detektivkonstaplarne 
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rat titTer Ljungbergs föredrag bl1fvit för honom uppläst, förkl a

raii Ljungberg. att han under föredraget yttrat si g ungefärli gen 

.l. lom detektivkonstaplarne refererat. 

Ban hade dock ioke yttrat, att han • ansage storstrejken 

,.ara internationell. utan i stället "att storstrejken var af en 

internationell betydelse." Enllgt referatet skulle han hafva 

yttrat: "Här däremot endast gammaldags maskiner och r edskap etc.' 

hade i stället sagt: 

lkineT och redskap eto." 

"Här däremot mestadels gammaldags ma-
L L L 

Han hade icke heller, såsom referatet 

i IRmband med "slaktarkåren" längre fram innehåller, yttrat: 

• ___ oaktadt man gjort hvad ma.n kunnat för att r eta arbetar-

new. utan hade hans yttrande i stället varit: • - - - oaktadt 

det gjorts upphetsningsförsök." 

Ljungberg ville dessutom framhålla, att referatet på 

långt när icke innehölle allt, hvad han yttrat under föredr aget, 

utan från sammanhanget lösryckta satser. 

Beträffande de af Ljungberg om Hans Maj:t Konungen hafda 

yttrandena under föredraget uppgaf Ljungberg, det han icke ytt

rat, -att Kungen i allmänhet var en dålig fader", utan i stället 

-att y. it en da'lig fader .. ,· och hade han Aungen i arbetsstriden var 

vidare i detta samma.nhang yttrat, "att Kungen icke synts t 111 

under arbetsstriden. " 

Ljungberg sade sig äfven 
ioke kunna känna igen det i re-

taratet återgifna yttrandet, "att Kungen 

hade nog i stället sagt, "att Kungen ioke 

gåt t och göu:t sig". Ean 

synts till, utan att 

det aer ut, som han vore gömd." "lIan kan gär-
därefter yttrat: 

Ljungberg erkände, att han 

j "lf sitt valspråk: 
Ila aitta där och lalla för sig 8 I'- att då 

med detta yttrande menat, 
Han hade val-så vore 

ågående striden, 
Kungen ioke gripit in under den P " U " 'r xungen sj Il • 

i stället ~o 
Iprlket ioke för folket, utan att han yttrat: 

Lj be erkände vidare. ung rg arbete.tr1d.-
t ela i denna h 

yllat aig ingenting be Y • tt det icke varit an., . ~rt.g"· .. 
Ljungberg rörklarade. pS pereonligen i förhållande 

u_ •• t Jtonungen 

.. .. ""an" _01· ninS att a ... a p 

}led folket 

tör fosterlandet." 

"!tunge n har 
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Itr14en, ~tan meningen hade varit 

"D 1D,enUn, gjort till biläggande 

at t framhålla • "att Kun-

striden, eh~u han möjli-

"II e kunnat göra • nagot. " 

-----------------
Hörd beträffande Bi na lefnadsomständ1gheter. uppgaf Ljung

ber, följande: 

Han vore född den 26 a~gusti 1880 i Kristine förSamling 

l IJtiteborg ooh son till numera aflidne källaremä.staren Johannes 

ooh dennes eedermera frånskilda hustr~ H11da Amalia, 

ttiU LjlUlgberg. Ran vore ogift samt kyrkoskrifven i Giiteborgs 

ng. Rvitfeldtsplatsen n:r l 13. hvarest han jiimväl 

vore boende. 

Hen hade aldrig vistat s i föräldrahem. enär föräldrarne 

före hans födelse skilts och flyttat från hvarandra. utan 

han, efter det han de två första åren af sitt lif varit ut-

aokorderad till 
A 

olika personer, ~ppfostrats af i Lundby samhalle 

1ft1\! Göteborg bosatte arbet skarlen A~gust blidl Andersson och 

'ennes h~str~; oOh hade han vistats hos dessa sina fosterföräld

rll' till 19 års ålder. Han hade därunder från och med sitt 8: de 

t"l och med sitt 13:de år åtnjutit undervisn1ng i Lundby för-

11IIIl.lngs folks~ola; ooh hade han. 14 år gaiiUllal. konfirmerats i 

LlII1db,y försemlings kyrka. Efter slutad skolgång hade han er

hlllit anställning å en så kallad Stick!abrik inom Lundby försaID-

l1n.', ooh hade l i dOar" städes tills han börjat .. han haft anstäl n ng , 
At-o .. 'ta kont Efter konfirmationen hade ..... ~ tions~ndervi9ning. 

åsom kYpare å ett värds
ban erhlllit anställning hos sin fader s 

anställning han inne-
h~ vid Stigbergsliden i Göteborg, hvilken 

börjat arbeta i snic
Därefter hade han till 16 åra ålder. i det ta yrke t 111S 

kareyrket; ooh hade han fortsatt att arbeta 
A ~~ h n arbetat hOS 

p. ~sten år 1905, därunder a 

olika sni ckaremä,ot a-

ra ooh å olika fabriker i Göteborg. t ill föreståndare för 
han antagits 

på höeten år 1905 hade "af Llndhol=ens soc1al-
hvilken a~ts 

aa oigarratfär &. Lindholmen, " attått denna affär 

bb
' och hads han töre 

ieka ungdomeklu • börjat så-
tid hade han 

\111a pl våren 1906. Vid denna 
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... rea.talar. tör Sooialdemokrat hkl\ un~domstörbundet. 
Han ha_ 

II l denna ain .genskap varit atlönad at törbundet, därvid han 

.. et&1orta tör slna r.Dor ooh uppgitna kostnader. ,Tämsides med 

yarkasWb.t.n såsom r.setalar., hade han hatt eget förlag och di

stribution eS agita.tlons.krltter och en del bokarbeten. Etter 

e.t tidning.n ·Stormklookan- började utgifvas, hade han varit 

i da tidning och äfven tidningens distributör i 

lltit.borg. Han hade tör detta sitt medarbetareskap haft en at-

1lSning eS 20 uonor per vecka. De senaste två mÄnaJl.erna ha1e 

han helt och hållet ägnat sig åt agitat ionsverksamhet; och hade 

han aålunda besökt de tlesta at SVeriges städer och hållit såväl 

.nskilda som offentliga töre drag. För omkring 14 dagar sedan 

.ller något mera hade han 1 Folkets park utanför Norrköping hål

lit .tt tör.drag. )led anledning af detta töredrag hade han del-

c1tYita ng att inställa sig vid en Landsrätt med tingshus 

i Borrköping tisdagen den 7 innevarande september. Enligt stäm

II1nlen. som han hade i Göteborg, hade ansvar yrkats på honom för 

uppmaning tl11 brott och tör smädelse mot tjänsteman. . Jr ,.1,.,.' 
I' -'t" ?' ~ ".... , 

-------------
b l huset n:r 49 vid Möbelsniokaren Olof Nilsson, som or 

'o d och uppgifvi t föl-8t7runagatan 2 trappor upp, har bli fv i t hor 

3ande: 

Han vor. ordförande ilokalstyrelsen för en lokal i huset 

förhyres 
D:r 6 T.gnersgatan, hvilken lokal gemensamt 

af fem 10-

1fr ågavar an -d I. o. G. T. lir, tillhörande Verldsgoodtemplaror eD 

ti månad uppdragit åt lokal
le fem loger hade i OOstlidne augus 

no. .. te under storstrejken; 
st:yrels.n. at t anordna ett nykt erhet 9Il10 00 

't Nilsson. For 
arrangeJIIBntet a 

OQh hed. styrels.n ötverlåtit den 26 
förhyrts torsdagen 

hade Branksbergsteatern d anmodat 
Nilsson ha e 

f t rm1d~agen. 
lliatlldn. augusti klookan 4 e e bvllksn voTS ifrig 

• KriStianstad, 
dir.ktör.n Svante Svensson tran uppehållit llig här i 
_.... för tillfället SOIll Nilsson ..... &".rh.tavÄn ooh hvllken , mötet. 

kterheteföredrag redO~Öra för sam-
• att hålla ett ny ~o~etent att ' 

II...... vore • -.. hade ball ",v.n önskat .n talare, 110m bet.rörelsell, 
00 lllen ooh nykter 

btelet .. llan arbetarerare 

".tta 

, 
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~ tllefon vändt lig till ·StormklookanB" redaktion med förfrå_ 

.. 011 lämplig talare för Ba;da • Han hade då fått anvis -

liD' på Ljungberg, Bom han förut icke kände; och hade han senare 

k.mt 1 telefonförbin delBe llied Ljungber g. närvj d hade öt'verenB _ 

~t., att Ljungberg Bkulle hålla ett föredrag å mötet. 

1Il1BBon hade varit närvarande vid mötet och ätven öppnat 

4et..... Lokalen hade varit fullBatt. Som N11sson delviB va

rit ute och delviI) inne under Ljungbergs föredraS ,hade han icke 

hlirt föredraget i det alj. N11sson hade dock varit inne och å-

blirt, då Ljungberg i sitt tal berört Konungens person. • Salunda 

",4e ll11sson hört, at t Ljungberg t alat om Konungen såsom fader 

ooh diirvid framhåll i t, att en fader a.nnars brukar vårda Sig om 

liDa barn, .ärskildt de mindre, men att förhållandet i detta fall 

- ifråga om storstrejken - vore annorlunda, nämligen att de äld-

rl tinge t ned de mindre, utan att något åtgjordes. Ljung-

berg hade ätven y t trat : -Rvar har vi vår fader nu?· och "Har 

bu gömt Sig'. eller något dylikt. Ljungberg hade ätven i detta 
• ä!vensom om Konungens valspråk. 

Huru orden härvid fallit, kunde Nilsson dock icke erinra sig. 

Enligt vunnes upplysning är Ljungberg af t. f. kronoläns-

lallnln Ivan Söderström st'ämd att den 7 innevarande september in

Itllla Big inför BjörkekindB, ÖBtkindB, LÖsings, :sråbo och Mem-
• 

~ng. häradBrätt å tingshuset i Norrköping för att svara i mal 

ancående uppl!IA.ning t11l brott vid offentligt föredrag och för 

-delle mot tjänsteman. KronOlänsman 

tatl 0111 Ljungbergs häktande. 

Stockholm Bom ofvan, 

- , 

Söderström har underrät-

, 

-

I 

, 
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