
§ 13, 

Angående Herr Lundbergh: D ä jag tyvärr var hindrad 

d 
nnslatg till det sammanträde i drätselnämndens första afdelning, 
en In erna· .. 

närvara vid 
där detta 

tioneila kvin- ärende behandlades, ber jag att genast vid diskussionens början fä 
norösträtts- förklara, att om J' ag- dä varit närvarande, J' ag- nog icke skulle hafva 

kongressen i ...... ...... 
Stockholm saknats bland reservanterna, men att jag hade gätt längre än de 

1911. 
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reservanter, vi här se antecknade. Jag hade nämligen tänkt mig, 
att man skulle yrka pä, att hela det begärda bidraget bevil
jades. 

Nu skrämmer man nuturligtvis här som allt emellanät för kon
sekvenserna! Detta gör man, när det är opportunt men när 
det icke är det, läter man bli. Stadsfullmäktige hafva emellertid 
vid flera tillfällen visat sig icke vara sä rädda af sig, och jag 
hoppas, att sä skall blifva fallet äfven i afton! Det är ju gifvet; 
att en del frägor, om jag sä mä uttrycka mig, stä pä gränsen och 
äro af den beskaffenhet, att man icke kan bedöma dem precis med 
metermätt eller efter pä förhand uppställda principer. Det mäste 
natUl'ligtvis vara sä, att just när stadsfullmäktige hafva en viss 
fråga under behandling, är ögonblicket inne för att afgöra denna 
fråga pä det för tillfället mest lämpliga och rättvisa sättet. 

Alltsä förfalla för mig dessa skäl om .konsekvenserna. . Det 
enda skäl, som skulle imponera pä mig, vore ett, som jag hört 
anföras frän ett och annat häll, nämligen sparsamhetssynpnnkten. 
Men om det läter sig göra att eliminera bort denna synpunkt sä
som skäl för afslag och i stället söka visa, att det är i den verk
liga sparsamhetens intresse man vill att detta anslag skall beviljas, 
sä förfaller ju äfven den synpunkten. J ag ber dä att fä säga, 
att sagan om en förnuftig sparsamhet troligen enligt min upp
fattning åtminstone icke kommer att blifva en verklighet, sä
vida vi icke fä kvinnorna med i det offentliga arbetet och i syn
nerhet i de anslagsgifvande församlingarna. Kvinnan har inom 
stadsfullmäktige först helt nyss vunnit inträde och i riksdagen sak
nas hon ju helt och hållet där fäl' man ännu inte höra hen
nes röst. När jag talar om sparsamhetssynpunkten, vägar jag pä
stä att anläggandet af denua synpunkt just gätt kvinnan i blodet. 
Jag ber härvid att fä hänvisa till hennes verksamhet säväl inom 
hemmet som utom detsamma. Kvinnan har fätt lära sig och är 
nog den, som fortfarande fär lära sig att inom hemmet vända pä 
penningen, innan den utgifves till familjens fromma och båtnad. 
Detta gör hon, äfven om hon ibland icke fär det understöd frän 
den manliga parten, som hon borde kunna räkna pä, ty det har 
alltid fastslagits som ett axiom, 'att mannen behöfver ätskilligt mer 
i lifvet, . för att kunna gä till sitt arbete med godt mod. lefva 
utelif, en del stimulantia m. m. och ju mer han behöfver i detta 
afseende, dess mer är det kvinnan som inom hemmet fär se till 
att debet och kredit gä ihop. 

• 

Angående 
aoslag till 

den interna
tionella kvin

norös trätts-
kongressen i 

Stockholm 
1911. 

(Forts.) 
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. Angående Detta om hennes verksamhet inom hemmet. Sedermera ber 
anslag till J' ab" att fä erinra om hennes verksamhet utom hemmet. J ag ber 

den i.nterna-
tionella kvin· att fä hänvisa till hennes arbete inom skola, fattigvärd, sjukvärd, 

norösträtts .. där hon mot en ytterst ringa penning fär i barmhärtighetens tjänst 
kongressen l 

Stockholm slita ut sitt lif i förväg. Vidare 'hennes slumverksamhet och hur 

• 

1911. väl, praktiskt och billigt hon har organiserat t. ex. arbetsstuge-
(Forts.) 

verksaU1heten. koloniträdgärdsverksamheten och ätskilligt annat. Be-
träffande hennes verksamhet i ämbetsverken, hennes verksamhet så
som butiksbiträde och i handelsvärden i allmänhet, fär hon ju öf
verallt mot en ringa förtjänst gÖTa ett mycket aktningsvärdt och 
mycket plikttroget arbete; hon mäste därför lefva ytterst sparsamt. 
Ja, sä sparsamt tillmätas henne lönerna, att man knappast kan 
fatta, huru hon i vissa fall kan reda sig. Alltsä har sparsamheten 
gätt henne i blodet, säsom jag nyss tillät mig säga, .men med den 
fina takt, som är kvinnan medfödd, icke minst vär svenska kvinna, 
har hon icke gjort något väsen af sig och af sin uppoffrande verk-o 
samhet, utan har stilla men med tälamod och energi arbetat pä 
sina framtidsmäl. 

Det är pä grund af detta och pä grund af den . sparsamhet, 
som jag väntar mig af kvinnans verksamhet, när hon har kommit 
med helt och Mllet i det offentliga lifvet, som jag anser, att man 
bör hjälpa henne och icke motarbeta henne härvidlag. Det före
faller mig, som om man här icke borde anlägga en tillfällig spar
samhetssynpunkt och nu draga in på ett litet tillfälligt anslag, utan 
ha den stora frågan i sikte, den att draga fördel af kvinnans in~ 

satser i det offentliga lifvet för att de stora, verkliga sparsamhets
synpunkterna skola kunna göra sig gällande. 

För öfrigt ber jag att få påpeka, att stadsfullmäktige redan 
gifvit anslag till fredskongressen. Stadsfullmäktige hafva ej heller 
dragit sig för de utgifter, som varit förenade med stadens utsmyc
kande vid furstliga och andra framstående främmande personers be
sök. J ag har varit med om dessa beslut, men aldrig har det fallit 
mig in att anlägga polit.iska synpunkter därvidlag, utan jag har 
funnit det helt naturligt, att Stockholms stad velat göra sitt till 
för att staden mätte göra ett vackert och tillt(tlande intryck pä de 
främlingar, som kommit hit. Här är det endast fråga om samma 
sak nämligen att kvinnorösträttskongressen skall sättas i tillfälle 
att taga emot ätskilliga framstäende kvinnor frän andra länder, 
och jag vet icke, hvarför vi skulle förmena våra svenska kvinnor 
att kunna visa sina främmande gäster den artigheten att här taga 
emot dem på ett tilltalande och för oss hedrande sätt. 

• 
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P ä de skäl, jag nu anfört, ber jag att fä yrka pä att hela 
det begärda anslaget 3, 000 kronor mätte beviljas den internationella 
"kvinnorösträttskongressen, och anhäller jag, herr ordförande, om 
proposition ä detta mitt yrkande. 

Fröken Palm g r en: H err ordförande, mina herrar ! Jag säger 
afsiktligt mina herrar, ty det är till de manliga representanterna 
för Stockholms stad, som jag i dag riktar mina ord. Det har till 
Stockholms stadsfullmäktige inkommit en begäran frän Sveriges 
kvinnliga rösträttsförening om ett anslag ä 3,000 kronor, som skulle 
underlätta mottagandet af den internationella kvinnorösträttskongress, 
som nästa sommar skall hällas i Stockholm. K vinnorna ha blifvit 
afvisade af såväl drätselnämndens första afdelning som af bered
ningsutskottet. Det oaktadt vägar jag i dag vädja till herrar stads
fullmäktige. 

Jag vill dä först granska de Skäl, som förebragts mot bevil
jandet af detta anslag. Hufvudskälet synes vara det, att kongres
sen är af politisk art, och man anser olämpligt att bevilj a anslag 
ät politiska kongresser. Ingen förn ekar riktigheten af en sädan 
tankegäng, om man med politisk menar paj,ti-politisk, och frän 
en diskussion inom stadsfullmäktige under sistlidne vär fick jag 
ett bestämdt intryck af att staden, som riktigt är, icke vill genom 
anslag visa sitt intresse för nägot visst politiskt parti, Att staden 
däremot anser sig kunna och böra bevilja anslag ät kongresser med 
allmänt social-politiskt-kulturella syften, det har redan visat sig, 
t. ex. beträffande skytterörelsen, vid nykterhetsmöten af olika slag 
och vid den internationella fredskongressen. Det synes mig otvif
velaktigt, att den internationella kvinnorösträttsalliansen intager 
ungefär samma ställning till politik och kultur som nyss nämnda 
sammanslutningar. Kvinnorösträttsalliansen har icke den ringaste 
parti-politiska prägel. Den utgör tvärtom en sammanslutning af 
kvinnor, som representera alla politiska partier, ja alla nyanser af 
politiska partier. Och kvinnorösträtten omfattas ju icke blott af 
kvinnor utan af män, som likaledes representera de mest skilda parti
politiska äskådningar. Vi veta ju alla, att i Sveriges riksdag kvin
norösträtten har varma anhängare och ifriga motständare inom hvart 
och ett af våra politiska partier, och bland herrar stadsfullmäktige 
själfva är det icke parti-vis, som man söker förespräkare för eller 
motständare till kvinnoröshätten. Det skälet mot anslagets utdelande, 
att kongressen är af politisk art, om man, säsom skett i första 

Angående 
anslag till 

den interna.,.. 
t ion ell& k\'in

noröeträtts-
kongressen i 

Stock.holm 
1911. 

(Forts.) 

• 
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Angåen de afdelningen, likställer politisk med partipoli tisk, duger således icke. 
"ns~ag till Från denna synpunkt kan och bör man rättvisligen jämställa vår 

den lntern a- . 
tioneUa kvin- kongress med t. ex. fredskongressen och säledes glfva oss det be-

noröstri.Ltts 
lcongressen i 

Sto ckholm 
1911. 

(For ts.) 

• 

gärda anslaget. 
Men det finn s ännu ett skäl för afslag och det ett, som för 

Stockholms stads vidkommande onekligen är mycket talande, och 
det är sparsamhetsskälet. Och vi kvinnor, i synnerhet de själf
försörjande bland oss med vär intimare bekantskap med debetsed
iarna, uppskatta i hög grad sträfvanden i riktning mot större spar
samhet med kommunens medel. Men vi väga i alla ' fall att taga 
pli. värt samvete denna utgift af 3,000 kronor pli. stadens representa
tionskonto. För att motivera en sädan dj ärf het skall jag be att 
fä omtala, hur det kom sig, att denna internationella kongress 
kommer att sammanträda just i Stockholm. Vid den sista inter
nationella rösträttskongressen, som hölls i L ondon 1909, kom frägan 
på tal, hvar nästa kongress borde hällas. H ärunder uttalade kon
.gressen icke de svenska delegerade sin önskan att fä sam
mankalla nästa kongress till Stockholm. Och h varför? J o, det 
är kändt i utlandet hur lugnt och lyckligt kvinnosaken i dess 
helhet och äfven rösträttssaken utvecklat sig i värt land. Och 
man uttalade nu sin varma önskan att just därför hedra värt land 
genom att hit sammankalla nästa världskongress. De svenska de
legerade befunno sig i en svär ställning. A tt vägra kongresRen 
att sammanträda här hade dels vi ttnat' om bristande kännedom om 
hvad den internationella gästfriheten fordrar, sä mycket mera, som 
det fanns andra länder, som med glädj e velat blifva föremål för 
en sädan artighet som den, som nu kommit de svenska kvinnorna 
till del. Dels hade en sådan vägran inneburit ett fömekande af 
riktigheten af de för Sverige sä smickrande omdömen, som lågo 
till grund för förslaget att samlas här. Att helt enkelt gli. in pli. 
den uttalade önskan var att påtaga sig ett stort ansvar, större än 
de svenska kvinnorna kanske skulle förmå att bära. Efter läng 
tvekan segrade emellertid den mångbesprisade svenska gästfrihetens 
röst hos vära kvinnor, och kongressen lämnades det svar, att den 
vore välkommen till Stockholm 1911. Sedan detta beslut fattats, 
har bland kvinnorna ett intensivt arbete pågätt och pågår ännu 
för att hopbringa de medel, som kunna sätta oss i ständ att pli. 
ett för Sverige någorlunda hedrande sätt mottaga våra hundratals 
utländska gäster, kvinnor, som representera icke mindre än 22 
olika länder, af hvilka flera stater låta officiellt representera sig. 
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De internationella rösträttskongresserna hafva varit vana att under Angåeode 

sina fem föregående sammanträden : i Förenta staterna i Berlin anolag till 
, , den Jnterna.-

Amsterdam, Köpenhamn och L ondon mottagas med den mest stor- tionell .. kvin · 

artade gästfrihet. V i kunna naturligtvis icke hoppas, att här i 
Stockholm visa en gästfrihet liknande den, som i så stora och rika 
samhällen som t. ex. Berlin och London kommit kvinnorna till del. 
Icke heller kunna vi mäta oss med Köpenhamn, där staden själf 
i sitt rådhus gaf en lysande fest för kvi nnorösträtt kongressen. Men 
vi hoppas, att vi vid denna kongress, som vi icke kunnat förvägra 
ett mottagande, skola göra den svenska gästfriheten heder, och det 
är härför vi utbedja oss herrar stadsfullmäktiges bis tänd. 

Om det är sannt, som man tror i utlandet, att kvinnofrågan 
häller på att lösas lugnare och lyckligare här i Sverige än i många 
andra lånder och jag tror att det är sannt så beror detta 
natnrligtvis ytterst pil. kvinnorna. Men det äro vi skyldiga 
att erkänna det beror äfven i väsentlig grad på det stöd vi 
haft hos Sveriges män . Därför våga vi också nu vädja till denna 
representantförsamling om officiellt stöd för vår sak. 

Hade en anMllan liknande vår utgått frän män eller hade 
åtmninstone en del inflyte lserika män stätt bakom densamma, dä 
hade kanske dess öde såväl i första afdelnillgen som i berednings
utskottet blifvit ett annat. 

Om Ni, mina herrar, vore kvinnor, skulle Ni alla, det är jag 
lifligt öfvertygad om, vara med i vär kamp. Vi begära j u inte, 
att alla män skola kunna i denna fråga sätta sig in i vår tanke
gång. Men vi hoppas, att Ni, mina herrar, vare sig N i för öf
rigt äro för eller emot rösträtt för kvinnor, skola kunna bortse frän 
att det nu är fråga om kvinnor', och skola känna med oss som 
svenskar helt enkelt, n;ir det gäller att hjälpa oss att pä ett vär
digt sätt representera inför hela den öfriga världen. Jag vet väl, 
att vi", om stadsfullmäktige nu vägra oss bistånd, icke för den 
skull skola sända kono-ressen återbud, utan att vi i alla fall skola o . 
blifva man för att taga emot den. l\'l:en jag anser mig också skyl-
dig att nämna, att vi, om vi vägras dessa 3,000 kronor, komma 
i trångmål och endast med yttersta svårighet skola blifva i 
stånd att på den enskilda offervillighetens väg skrapa ihop dessa 
pengar. 

En stor del af Sveriges kvinnor och bland dem flera tusen 
skattebetalande stockholmskvinnor bedja i dag om Stockl,lolms stads 
gästfl'ihet för de hundratals främmande kvinnor, som 1911 vilja 

norösträtts· 
kongre8sen i 

S tockholm 
1911. 

Forts.) 

• 
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Angående gästa oss. Det är första gängen, som Sveriges kvinnor rikta en 
anslag till sädan vädJ' an till svenska män, och det blir anta"crligen den enda 

den interna-
tionella kvin- gängen. Åtminstdne behöfva Ni mina herrar, icke vara oroliga för 

noröstr,.tts- att den skall upprepas i Eder tid, ty som jag redan nämnt, 22 
kongressen i 

Stockholm länder äro anslutna till alliansen, kongresser hällas blott hvart-
1911. annat är och detta är ännu endast den sjätte kongressen. 

(Forts.) 
J ag hemställer till herrar stadsfullmäktige att trots första af-

delningen och trots beredningsutskottet visa, att det är med rätta, 
som vi kvinnor icke blott lita till oss själfva utan äfven, när det är 
rättvist, lita till stöd och hjälp från Sveriges män. 

Herr ordförande, jag ber att få yrka på ett anslag af 3 ,000 
kronor till den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 
1911. 

• 

Herr Lamm: Dä jag anmält mig såsom reservant i första 
afdelningen, skall jag med anledning däraf be att fä säga några 
ord i denna fråga. ,Tag kan i alla händelser inte arbeta upp mig 
till den lyriska schvung, som den förste talaren hade, när han 
yttrade sig; icke heller kan j ag likt den föregående talaren ställa den 
där antitesen: mannen mot kvinnan. J ag anhåller att fä se saken 
helt torrt och naket. 

Det förhåller sig nog så att om man tycker, att kvinnans 
politiska rösträtt är någonting i sig själf af ondo, så är man na
turligtvis emot anslaget. Men jag förstår ocksä mycket väl, att 
man med motsatt uppfattning kan hysa principiella betänkligheter. 
-För min del kan jag icke gå med på dem. J ag tycker icke att 
man behöfver draga resonnemanget så hårdt, som första afdelningen 
gör. När den redogör för landsföreningen för kvi.nnans politiska 
rösträtt, framhåller den, att denna förening, såsom vi alla veta, 
är en förening med politiskt syfte och att den bedrifver politisk 
agitation. Därpå tillägger afdelningen: »Slutligen får afdelningen 
erinra, att vid upprepade tillfällen stadsfullmäktige, då fråga varit 
att understödja föreningar, såsom t. ex. arbetarinstitut, nykterhets
föreningar o. d., gjort uttalanden om att för bidrags erhällande 
förening icke finge bedrjfva politisk propaganda.. J a, detta vore 
ytterst riktigt, ifall det gällde att på något sätt understödja före
ningen själf, men sä är ej fallet. Här är det ju sä att föreningen 
och dess verkställande utskott ställt sig såsom kongressanordnare. 
De äro här de kommitterade, som skola anordna den internationella 
kongressen, och för den, men icke för verksamheten i öfrigt, be-
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gära de anslag . . Stadsfullmäktige hafva varit mycket liberala i lik- Angående 

nande fall: den internationella fredskongressen fick blott pil. grund a.nslag till 
den ioterna

af enskild motionärs framställning ganska afsevärdt understöd. Jag tioneUa kvin-

anser därför, att man icke direkt understöder. föreningen i och med noröstriltts
kongressen i 

att man beviljar detta anslag till kongressen. Stockholm 

Rvad den internationella kvinnorösträttskongressens sträfvanden 191L 

f d l k f (Forts.) beträffar, har öregäen e ta are myc et ut örligt och ganska riktigt 
framhållit, att det strängt taget ·icke är nägon partipolitik, som det 
här gäller. Det är en politik likartad med den, som bedrifves 
för den eviga freden och för nykterhetsintressena. För att komma 
till nägot mäl mäste visserligen h var och ett af dessa stritfvanden 
inom sitt land använda politiska medel. Men själfva saken i det 
stora hela har mera kulturell än partipolitisk prägel. Äfven pil. 
dcu grund anser jag mig oförhindrad att rösta för bidrag till denna 
kongress. 

Det hufvudsakliga är i alla fall, att det här gäller ett sta
dens representationsintresse: det gäller att representera stadens in-
vänare och taga emot främlingar, som besöka staden här i mänga 
hänseenden framstående främlingar. Det är denna synpunkt vi i 
allmänhet anlägga, när vi understödja kongresser af hvad slag det 
vara mil.. När man ser hur föregäende kongresser af samma slag 
blifvit mottagna t. ex. i Köpenhamn, mäste man säga, att det vore 
underligt, om icke äfven Stockholms stad skulle kunna göra nå
gonting. Det är naturligtvis mycket tilltalande att taga emot dem 
på det sätt som Köpenhams stad gjort, men vi veta ju att detta 
icke gär för sig här därför att för att använda ett kändt uttryck 
ur en pjäs, hvilken för närvarande spelas på en af våra teatrar: 
»De lokala förhällandena» lägga hinder i vägen för den saken. 
Dä finnes intet annat sätt än att läta andra å stadens vägnar taga 
€mot främlingarna. Rär är det verkställande utskottet i lands
föreningen för kvinnans plitiska rösträtt, som ' tager saken om 
hand. 

l första afdelningen har jag yrkat och äfven reserverat mig 
i den riktningen, att man skulle bevilja endast 1,500 kronor. Det 
är hos mio- sparsamhetskänslan, som gjort sig gällande vid bestäm-

t> . 

mande af beloppet. Säsom herrarna torde erinra sig, har jag, när 
det varit fråga om anslag till sådana här kongresser, till Nordiska 
spelen och dylikt tidigare pläderat emot och endast långsamt låtit . 
mig dragas med på denna väg. Men när man gifvit upp gärdet 

. och börjat läta ' staden representera och gifva anslag till kongresser, 

• 

-
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Angående är det svärt att sitta och döma: de där skola: vi taga emot pä 
anslag till värdigt sfitt, men inte de där! J ag tycker det skulle väcka ganska 

den mterna· 
tiouella kvin- stor förstämning, om man efter fredskongressen m. fL sade: nej, 

norösträtts- dessa kvinnor skola V;i icke pä värdigt sätt taga emot. 
kongressen i 

Stockholm Dä krafven blifva mänga, fär man emellertid se till att hålla 
1911. igen något i hvarje särskildt fall, och dä anser jag af b'ä skäl 

(Forts.) 
ett belopp af 1,500 kronor härvidlag vara lämpligt. Det ena 
skälet är, att det är ett relativt fåtal personer, som kommer till 
ifrågavarande kongress. Jag ber stadsfullmäktige erinra sig, hvad 
vi gäfvo till Nordiska skolmötet och hur talrikt dllt var besökt. 
Det andra skälet är, att jag tycker mig i redogörelsen för kon
gressens beräknade budget, å sidan 30 i utskottets betänkande, 
finna att man tagit upp väl stor summa för festligheter och ut
flykter och däri kunde en reducering göras. , Det är på dessa 
grunder jag har tyckt, att det vore nog om stadsfullmäktige be
viljade 1,600 kronor. Nu kommer härtill att, säsom herrarna sett 
af tidningarna, en enskild person ställt ytterligare 1,000 kronor 
till kongressens förfogande för visst angifvet festligt syfte. 

Pä grund af hvad jag här anfört, ber jag att fä föresiä att 
stadsfnllmäktige med anledning af landsföreningens för kvinnans 
politiska rösträtt verkställande utskotts hemställan mätte till den 
internationella kvinnorösträttskongress, som under är 191 1 kommer 
att hällas i Stockholm, bevilja ett anslag af 1 ,500 kronor, dock 
med villkor att anslaget ej användes till bestridande af utgifter 
för de samkväm och fester, .som under kongressen kunna ifråga-
komma. . 
, Säsom herrarna känna igen, är det ett villkor, som i all
mänhet brukar uppställas, när staden beviljar anslag till kon-
gresser. • 

Herr Fries: Jag tal' mig friheten att taga uppmärksamheten 
i anspråk nägra minuter, emedan jag för min del känner behof af 
att redo!!:öra för ne skäl, som ·i afton skulle beveka mi O' att lämna 

~ , " 
min röst till beviljandet af ett anslag till ifrågavarande kongress, 
vare sig man vill sätta det till 3,000 kronor eller till 1,500 
kronor. Förhållandet är det, hvad mig beträffar, herr ordförande, 
att jag egentligen är principiell motståndare till att ett enda öre ur 
kommunens kassa betalas ut till några som helst kongresser. Själf 
har jag år 1897 varit med om att starta en kongress här i Stock
holm, den religionsvetenskapliga kongressen, 'hvilken senare fått 
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efterföljare ute i Europa. J\'ren det rann aldrig upp i min hjärna A ngående 

och inte heller i någon annans af dem, som hade med saken att anslag till 
den Interna-

göra, att . man skulle besvära kommunen, än mindre staten med tioneHa kvin~ 
begäran om anslag till kongressen, utan vi skaffade själfva de be- noröstriltts

kongressen i 
böfliga medlen, och silken lyc~ades bra ehuru det naturligtvis Stockholm 

icke blef så lysande fäster mau gaf vid detta tillfälle. 1911-

Om jag nu uppkasta,r den Jrägau, Oill Stockholms stad vid ett (Forts.) 

sådant tillfälle skulle 'kunnat bevilj a oss ett anslag, gissar jag, att 
herrar stadsfullmäktige skulle hafya resonerat ungefär så här : dä 
denna kongress vill vara r~nt vetenskaplig och således är att jämn-
ställa med till exempel orientalistkougressen, som en gång i tiden, 
eller med geologkongressen, som nyligen hölls här, sä, emedan och 
så långt som denna kongress är rent vetenskaplig, synes icke nå-
got hinder föreligga att lämna äfven en religionsvetenskaplig kongress 
understöd. Men om kong-ressen hade haft till syfte att bedrifv!L 
propaganda i irreligiositet, skulle stadsfullmäktige icke kunnat be-
yilja anslag till ' densamma, därför att Sveriges rike känner en 
statsreligion och en statskyrka, och det naturligtvis inte kan komma 
i fräga, att en offeutlig korporation skulle hafva rätt att under-
stödja nägon rörelse, som vore direkt fientlig mot· den rådande stats
religionen. 

N u, helT ordförande, tar jag mig friheten att gä öfver till 
själfva den här föreliggande begäran. Stadsfullmäktige ha nu en 
gäng slagit in på denna väg att bevilja ett eller flera tusental 
kronor till understod åt kongressers mottagande och jag grat u
lerar oss, herr ordförande, om det i framtiden kommer att stanna 
därvid, ty jag fruktar, och det är för ' mig ett skäl mot att bygga 
ett storståtligt rådhus, jag fruktar, att det där kommer att gifvas 
de mest lysande och dyrbara fester för alla kongresser. Kunna vi 
på detta vis någorlunda billigt och hyggligt komma ifrån saken, 
förstår jag icke, h varför stadsfullmäktige gång efter annan gifva 
presenter i form af reda penningar till kongressbestyrelser, för att 
en annan gång plötsligt draga in dem. J o, skälet i detta fall 
hörde yi: det gäller ju en politisk kongress ! Redau har en af 
stadsfullmäktige, fröken Palmgren, sökt visa oss, att detta icke är 
någon parti-politisk kongress. J ag skall icke kritisera hennes re
sonnemang, det beror så mycket på personliga synpunkter, och det 
må vara huru som helst med den saken; men äfven' om kongressen 
är politisk, skulle jag för min del icke hafva något skäl att säga 
nej till anslaget, så länge den politik, som tiJläfventyrs genom 

• 

• 
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Angående kongressar betet åsyftas, icke på något sätt strider mot det svenska 
ausl.ag till samhällsskickets grundvalar. J ag har inte hört talas om, att dessa 

den lnterna-. . 
tionella kvin- rösträttsifrande kvmnor tänka vända upp och ned på samhället l 

norösträtts· fråga om den monarkiska statsformen eller egendomens fördelning. 
kongressen i 

Stockholm De vilja tvärtom blifva delaktiga af det samhällsskick, som nu 
1911. är rådande. Jag kan därför inte förstå, att hvad de hafva för 

(Forts.) sig, skall på ringaste sätt kunna skada det samhällsskick, som i 
stort sedt är härskande hos oss. Skulle återigen kongresser komma, 
som begärde stadsfullmäktiges ,understöd till sådan politisk propa
ganda, som afsåge omstörtande af den bestående samhällsordningen 

• 

de må hafva rätt eller inte då kunna naturligtvis Stockholms 
stadsfullmäktige icke bevilja anslag. 

Sä länge, . herr ordförande, kongressens politiska verksamhet 
egentligen icke går ut på annat än att placera kvinnorna på sam
ma plattform, som vi män intaga i samhället, kan jag icke finna 
någon fara i att bevilja dem anslag. Strängt taget har jag ingen
ting emot, att det beviljas 3,000 kronor, men då herr Lamm upp
lyste om att redan 1,000 kronor äro skänkta, skulle man ju kunna 
nöja sig med 3,000 kronor. Förmodligen trodde herr Lamm, att 
skillnaden häremellan och hvad han förordade, 500 kronor, skulle 
kunna inflyta lätt nog. J ag har emellertid för min del, som sagdt, 
ingenting emot att nu beviljas 3,000 kronor. Men jag går också 
gärna med pä ett anslag af 1,500 kronor och yrkar bifall till herr 
Lamms förslag. 

Herr War b u r g: Herr ordförande, stadsfullmäktige ! Jag 
ber att få förklara, att då jag röstar för bifall till denna ansökan, 
sker det icke därför att jag är öfvertygad och principiell anhängare 
af kvinnans rösträtt och en af de tidigaste motionärerna i ämnet 

utan jag skulle röstat lika fullt därför, äfven om jag varit 
motståndare till dessa sträfvanden. J ag hyser nämligen den åsikten, 
att Stockholms stad icke kan undandraga sig det värdskap, som 
det åligger den första kommunen i riket att utöfva vid internatio
nella kongresser. Jag har flera gånger i stadsfullmäktige sökt 
häfda den meningen, att vi hafva representationsskyldighet på 
samma sätt som en enskild person har det. När främlingar 
komma hit, beundra dessa de inrättningar, vi bekostat för vår 
kommun, och 'till och med har man hört, att de tycka att det är 
ofantligt gentilt. Då vore det litet underligt, om kommunen i 
motsats till andra likartade kommuner i hela världen skulle undan-
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draga , sig den representationsplikt, som enligt allmänna uppfatt- Angående 

ningen äligger den. Det vore ungefär som om en enskild person ans.lag till 
. ' den luterna.-

som har det utomordentlIgt vackert och fint hemma hos sig själf, tion. Ua kvin-

nekade till att lägga ut en enda styfver för andra. Enligt min noröstriltts
kongressen i 

uppfattning vore det olämpligt, om den erfarenheten gjorde sig gällande, Stockholm 

att Stockholms kommun är mycket godhjärtad mot sig själf, men 1 911. 

d t k 
. (Forta.) 

icke mot e gäs er, som omma hIt. I motsats till herr Fries 
är jag principiell anhängare af att Stockholms kommun ger anslag 
till intemationella kongresser, som komma hit och som äro af mera 
allmän art och icke äga skadliga syften. Man hy Ilar ju en lik-
artad princip att Stockholms stad skall visa artighet utät. när det 
gäller att mottaga främmande statschefer pä ett lysande sätt, äfven 
om det skulle finnas de bland kommunens invånare, som icke anse 
att de precis hafva sä starka sympatier för användningen af de 
penningarnA. Jag finner exempelvis här i byggnadschefens redo-
görelse, att icke mindre än 16,728 kronor 16 öre anvisats till 
anordningar vid ryske tsarens mottagande den 26 juni 1909. ' Sä-
som vi alla veta, hade det i förväg gjorts ätskilliga erinringar 
mot det anslaget. Säledes visste man, att det icke precis skedde 
med allmän sympati. Men det oaktadt anser jag det vara riktigt 
att residens~taden visade en främmande monark den höfligheten, 
äfv en om jag tycker, att det föll sig ovanligt dyrt. 

Säledes, den principen att hufvudstaden mäste ur rent politisk 
synpunkt visa en viss artighet utät, den principen är fastslagen. 
Och dä anser jag ock, att Stockholms stad bör principiellt bevilja 
anslag till internationella kongresser, för sä vida icke det mäste 
riktas sädana invändningar mot kongressens art och beskaffenhet, 
att det för Stockholms kommun icke vore värdigt att understödja 
den. Dä detta naturligtvis omöjligen kan vara fallet med afseende 
ä nu ifrägavarande kongress, ber jag för min del att fä yrka bifall 
till den gjorda anhällan om anslag. För min del skulle jag mest 
vara benägen att rösta för det högre beloppet, men af klokhets
skäl vill jag, herr ordförande, ansluta mig till herr Lamms 
förslag. 

Herr P a l m e: Herr ordförande, mina damer och herrar! 
Man har lagt pä mina skuldror det föga angenällHt och tacksamma 
värfvet att efter det ur vissa synpunkter lysande försvar, som 
förevarande hemställan om anslag hittills frän flera häll redan 
fätt, yrka bifall till det af majoriteten inom drätselnämndens första 
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Angående afdelning gjorda uttalandet. J ag ber att först fä vända mig till 
anslag till min ärade vän i afdelningeri, herr Lundbergh, och jag vill rörande 

den interna-
tionella kvin- hans anförande säga, att han mindre sysslade med det föreliggande 

noröstriitts- ämnet än visade hvilken varm vän han var af kvinnans rösträtt. 
kongressen i 

Stockholm Ja, herr Lundbergh, gällde det att med ett votum . här i afton 
1911. uttala en ständpunkt i afseende ä kvinnans politiska rösträtt, skulle 

(Forts.) . , 
han finna mig vid sin sida, men han finner det icke, när det 
rör förevarande anslag, och 1etta hufvudsakligen af principiella 
skäl. 

, 

Beträffande fröken Palmgrens yttrande vill jag erinra därom, 
att det nog gär för sig att afböja kongressbesök. Min vän herr 
Herlitz kan intyga, att jag i snart 10 är lyckats afböja tvä inter
nationella kongressers förläggande till Stockholm. De hafva är 
efter är försökt att komma hit, men vi hafva tacksammast 
tills vidare afböjt deras hitkomst. 

Fröken Palmgren yttrade, bland annat, att det var flera 
• 

statel', som skulle skicka officiella representanter till här om-. , 

handlade kongress. J ag tror, att det icke är mer än tvä stater, 
nämligen Australien och :Ni:irge, som hit skulle, skicka officiella 
representanter, enligt h-iad jag i en tidning ' sett. Är det flera, 
sä har tidningen misstagit sig, men inte jag. 

Fröken Palmgren gjorde sig till im mycket vältalig tolk föl' 
de känslor, som , besjälat kongressbestyreisen, när man vändt sig 
till Stockholms stad, och hon redogjorde för de motiv , som därvid
tag hafva spelat in. J ag mä dä fräga, hvarför kongressbestyrelsen 
icke vändt sig till svenska staten, tillregei'ingen? ' Det ar väl 
icke i internationellt hänseende Stockholms stad, som har att om
besörja vära förbindelser och vär ' representation'splikt i utrikes af
seende, utan det är , väl i främsta rummet regeringen och l,iks-
dagen , staten som bör göra detta.' . ' 

Hon och flera af dem, som sedan yttrade sig, betonade med 
mycken skarpa, hurusom vi ' hade en ovillkorlig skyldighet att fylla 
den representationsplikt, hvilken .'illäge oss säsomsvenska rikets 
främsta kommun. Ja väl, men Stockholms stads representations
plikt fullgöres icke genom, att staden sätter andra i tillfälle att 
representera, utan genom att staden representerar själf. 'Men detta 
är det ju inte fräga om här. -

Att Stockholms stad emellertid, där sä lämpligen bör ske, 
icke undandrager sig sin plikt, ntan verkligen representerar vid 
kongresser, veta vi alla. Jag ,har frän stadskamrern erhällit en 
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förteckning på de af Stockholms stadsfullmäktige beviljade bidrag Angående 

till konoO"resser ,m: m. , som uto,,"ått under de senaste åren. Ja"" d anslag till 
o en mteroa-

finner där ett belopp af sammanlagdt 9,000 kronor, beviljade till tionelJ. hin ' 

tre stycken nykterhetskongresser och ett annat på" 2,000 kronor, nor~strätts
k ongressen i 

beviljadt till kommunalkongressen. Jag finner där 5,000 kronor, S tocJmolm 

beviljade till en tuberkuloskongress, 3,000 kronol' till den iuter- 1911. 

f d k (Forts .) 
nationella re s ongressen och 4.000 kronor t ill t ionde nordiska 
skolrnötet. Efter en granskning af de ändamål, som dessa kon-
gresser ställt upp för sig, tror jag, att man kan härleda vissa 
principer, som, äfven om de icke hafva blifvit uttalade i ord här 
i stadsfullmäktige, dock synas hafva legat till grund för stads
fullmäktiges beslut. Jag vill därvid icke så mycket fästa mig 
vid den närmast liggande synpunkt, som jag hört uppgifvas, näm-
ligen att samtliga dessa kongresser kunnat säga~ hafva i någon mån 
,-arit till gagn för Stockholms stad, direkt eller indirekt, d. Y. s. 
åsyftat kommunens allmänna gagn eller särskilda dess behof. som 
det heter i kommuna.lförordningen. En alltför egoistisk syn på 
denna sak får man icke hafva, ty, ~fven utan att vara till direkt 
gagn för ' kommunen, synes ett kommunalt anslag t ill ett inter-
nationellt möte eller kongress mycket väl kunna ifrågakomm a, 
blott vissa andra fordring'ar uppfyllas. . 

Och den princip, . som därvid, oafsedt kommunalförordningeiJs 
föreskrift, särskildt framställer sig för mig, skulle jag vilja gifva 
följande formulering: kongressens föremål måste vara oomtvistligt 
eller så godt som oomtvistligt eller åtminstone understödt af en 
stark och allmän opinion inom samhället. " 

De kongresser, t ill hvilka vi, såsom jag nyss redogjort för, 
gifvit anslag, hafva allesammans fyllt detta villkor. Att arbeta 
för freden, för undervisningen, mot alkoholen och mot tuberknlosen 
är ändamål, som uppbäras af hela vårt samhälle, och till och med 
flertalet. drinkare torde vara med om att det arbetas i nykterhetens 
intresse. . 

Men att nu vilja anslå medel till stödjande af kvingans . 
politiska rösträtt, tror jag vara mindre välbetänkt. Rörande denna 
frå,,"a äro nämli""en det veta yi J' u alla och det har nyss o o " 
konstaterats af fröken Palmgren meningarna inom vårt' sam-
hälle och likaledes inom denna krets ·synnerligen. delade. Jag 
för min del har i andra kammaren varit med om att rösta för 
den kvinnliga politiska rösträtten. Men därifr~n och till att. af 
skattemedel gifva ett anslag af denna natur här l stadsfullmäktige, 
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Angående. är steget längt. Sträfvandet uppbäres nämligen ännu icke af en 

d 
ans~'tg till tillräckligt stark och allmän opinion i värt sa.mhälle. Genom att 
en In erna' ....... 

tionella kvin· bevilja detta bidrag tvinga vi de mänga skattdragare, hvilka äro 
Dorösträtts· absoluta motständare till den kvinnliga rösträtten, att med sina 

kongressen i 
Stockholm skattemedel bidraga till ett ändamäl, hvilket de vilja motarbeta, 

1 9 11. och detta synes mig .icke kunna vara riktigt och icke i enlighet 
(Forts.) 

med vär plikt mot dem, hvilkas talan vi här föra. 
J ag vill belysa detta med ett exempel. Om här skulle an

ordnas en internationell djurskyddskongress, sä skulle jag vilja 
vara med om att här i stadsfullmäktige besluta om bidrag till 
denna kongress , därest ett sädant begärdes. Djurskyddet att 
gifva en värdig behandling ät djuren, att införa bättre slaktmeto-
der o: s. v. äro vi alla med om, och det är äfven till allmänt 
gagn. Men om och det är ofta samma personer, som ifra för 
bägge rörelserna man komme och begärde ". ett anslag till en 
anti vivisektionskongress i Stockholm, skulle j a;g :-just af det skäl 
jag nyss nämnde anse mig icke kunna vara med härom. Det är 
nämligen icke blott så, att .antivivisektionsrörelsen icke uppbäres 
af nägon allmän opinion, utan det finnes tvärtom, huru lofvärd 
än den etiska grunden för denna sträfvan kan vara, många, som 
äro direkta motständare till och energiskt motarbeta antivivisektio
nismens sträfvanden, som de finna skadliga. 

Den princip, som jag nu berört, kompletteras af en annan, 
hvilken af flera talare i afton förut blifvit berörd, nämligen den 
princip, . hvilken medan den förra icke vid förut skedda' be
viljanden af kongressanslag berörts med ord i stället funnit 
ett bestämdt uttryck i stadsfullmäktiges protokoll, nämligen att 
dylika anslag icke må gä till ändamål, som afse en politisk 
agitation. . 

Nu har här i afton af flera talare framhälli ts, att i före
varande fall det icke skulle gälla en politisk agitation. Alla 
kvinnor, har man sagt, de må tillhöra högern, det liberala eller 

. det socialdemokratiska partiet, alla sträfva sida vid sida för den 
kvinnliga politiska rösträtten. Nä, det är ju icke alla. J ag tror 
mig veta, att det är åtskilliga kvinnor, som icke äro . med därom. 
lIfen i hvarje fall är det väl ändå icke så, att detta ej är en 
politisk fråga. Man fär 'ju säga, att det förhåller sig sä, att de 
vanliga politiska partibanden hafva brustit rörande denna fräga, 
pä samma sätt som de politiska partibanden för ett par och tjugo 
är sedan brusto, när det gällde tullskyddsystem eller frihandel. 
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Det är nya partigrupperingar, som bildat sig, men det är politiska Angående 

Partigrupperingar i alla fall, och det är en politisk agitation det ansla g till 
. . den mterna-

gäller, en agItatIOn som åsyftar att gifva en ny sammansättning tionella kvin-

ät vår politiska representation. Det är endast det, att indelnings- Dorös trätts· 
kongressen i 

grunden, här som under tullstriden, är en annan än den vanliga: Stockholm 

höger och vänster. 1911-

Om här sku' Ile bl·f f·h d l k . S (Forts.) 1 va en fl an e s ongress l tockholm 
det har nyligen hållits en sädan i Anvers sil. tror jag icke, 
att till denna kongress skulle kunna vinnas anslag af Stockholms 
stadsfullmäktige, just emedan man skulle anse den afse ett politiskt 
ändamål. Lika mycket kan man säga, att kvinnorösträttskongressen 
~~ politi*natur. . 

H err ordförande! Med anledning af hvad jag nu påpekat 
och då jag är rädd för de, enligt min tanke, betänkliga konse
kvenser, som skulle medfölja ett sådant beslut som det af de 
föregående talarna förordade, ber jag att fä yrka bifall till bered
ningsutskottets afstyrkande förslag. 

H err M a r t i n: Herr ordförande! Det är säsom den före
gående talaren sade icke något nöje att i denna fråga uppträda 
och uttala den mening, att det här ifrågavarande anslaget icke 
bör beviljas, och det är desto mindre nägot nöje för mig, som jag 
i denna f:råga från början hyst stor tvekan och endast efter nog
grannare eftertanke och begrundande af dess verkliga innebörd 
bestämt mig för att tillhöra majoriteten inom beredningsutskottet 
och instämma i dess afstyrkande. 

Den föregäende talaren har på ett synnerligen utförligt och 
klart sätt framlagt de skäl, som enligt min tanke för · stadsfull
mäktige nödvändiggöra att äfven i strid utan tvifvel mot sina 
känslor votera mot detta anslag. 

Herr Lundbergh har i sitt anförande enligt min uppfattning 
till full evidens bevisat, att denna fråga är en aktuell politisk 
fråga, en fråga för dagen, en opinionsfråga och en känslofräga, 
som kommer känslorna att svalla högt uti en sak, som är synner
ligen omtvistad mellan olika tänkande. 

Herr Palme har tydligt och klart redogjort för hurusom det 
är omöjligt att säga, att en kongress för befrämjande af nykter
heten, som alla vilja understödja, en kongress för fredssträfva~det, 
mot hvilket väl ino-en i allmänhet kan hafva något att erlllra, 
äfven om man i en: eller . andra afseendet kan vara skilj akti g i 
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Angående fråga" om medlen; en ' kongress, afseer:.de ' att finna botemedel mot 
anslag till tuberkulosen och äfveu en kon"o-ress för understöd af skytterörelsen, 

den loteroa- , 
tion ella kvi ri - en ' af de väsentligaste g,rundvalarna för vårt försvar, afse frågor 

n Ol'Us tl'ätts - af samma art som , denna' fråga om ' kvinnans p0litiska rösträtt, 
kongressen i 

Stockholm Den frågan är, såsom vi alla veta, före 'Vid , hvarje Tiksdag i en 
1911. eller, annan form, Den är sålunda en sak, som håller på att 
(F~t. ,) , 

drifvas fram mot en ännu icke för densamma mogen ' opinion inom 
land'et, Det är visserligen sannt, hvad fröken Palmgren sade därom, 
att d.en Icke passar , in i dagens politiska partiindelning, Men 
detta hindrar naturligtvis icke, att bakom denna fråga ligger en 
bestämd partiuppfattning i ett politiskt spörsmål. D et gäller egent
ligen ' och detta är frågans innebörd att gent emot den alL
männa opinionen drifva propaganda för nya ideer, s6m ännn inga
lunda ingått i det allmänna medvetandet, 

, Skulle det ' emellertid hafva visat sig, att i denna fråga inom 
stadsfullmäktiges nämnder och' beredningsutskott förefunnits en opi
nion, som icke tvekat att bevilja ifrågavarande anslag, sliulle jag 
för min personliga del icke hafva fnnnit några betänkligheter, Men 
jag anser, att just det motstånd, som denna fråga har ' rönt, och 
detta just på de skäl, som af den föregående ' talaren så väl och 
utförligt anförts, är alldeles ' tillräckligt för att visa, att ett anslag 
till ifrågavarande kvinnliga rösträttskongress vore stridande mot 
en ganska allmän opinion i samhället. Att bevilja ett sådant 
ansIag för en sak, som den allmänna meningen icke vill befordra, 
utan mot h,vilken densamma ännu åtminstone 'enligt min tanke 
ställer sig ganska oförstående, jag vill nu här ' icke alls redo
göra för min egen mening i denna sak 'tror jag icke skulle 
vara 'riktigt, och det skulle definitivt strida mot de principer, som 
stadsfullmäktige i hithörande fall förut tillämpat. 

J ag ber därför att få vidhålla yrkandet om afslag. 
, Skulle emellertid bifall vinnas till ett anslag, så får jag för 

min del säga, att jag då röstar för det högre anslaget, enär jag, 
om staden nu skall representera i detta afseende, ingalunda anser 
det vara staden värdigt att pruta 1,500 kronor. Skall staden 
representera, böra vi åtminstone kunna bestå så mycket som de 
begärda 3,000 kronorna. 

Herr ordförande! J ag yrkar bifall till beredningsntskottet 
hemställan. 

, 

Herr R a b e: Herr ordförande! Jag ' skall icke uppehålla 
stadsfullmäktige länge. Jag har endast ansett mig skyldig att i 
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korthet redogöra för de' skäl , hvarför jag, ehuru såsom medborgare Angående 

i den svenska staten en bestämd anhäno&are af kvinnans politiska anslag till 
. den lOterna-

rösträtt, likväl såsom medlem af Stockholms kommnnalförvaltning tianeila kvin ' 

anser mig fÖl'hindrad att rösta för ifrågavarande anslag. . norösträtt.· 
kongresse n i 

Det har sagts. att Stockholms stad skulle såsom rikets främsta Stockholm 

kommun vara skyldig att i förevarande fall utöfva representations- ' 1.911. 

och värdskapsplikter . (For ts.) 

J\<Iot detta yttrande skulle jag vilj a säga, att Stockholms stad 
• 

icke kan utöfva nägot värdskap eller representation därigenom, att 
staden lämnar ett litet obetydligt anslag till organisationskostnader, 
ett anslag som drunknar bland de öfriga t illgångar, hvilka er-
fordras fö r · kongressens organiserande , Detta är icke att utöfva 
nägon representation eller värdskap. Däremot skulle ett dylikt 
anslag innebära ett gill ande af kongressens syfte. 

Ett utöfvande af värdskap eller , om man så vill, fyllande af 
en representationsplikt vore det, om Stockholms stad visar kon
gressen, dä den hitkommer, den artigheten att låta flagga på sed
vanligt sätt samt att till kongressens utländska ledamöter utdela 
den bok om Stockholm, som redan är utarbetad och om staden 
vidare . t . e~. låter' sina instit utioner beses af kongressens leda
möter under ' sakkunni g ledning. Härigenom utöfvar staden re-

• 

presentation, hvilket icke sker genom ett anslag till organisations-
kostnadem a. . 

J ag har alltid varit en bestämd motständare till att man ut
sträcker anslagens beviljande till alla möjliga olika föremål, och 
jag har alltid ' försökt at t i detta afseende hålla igen. De kon
gresser, till hvilka Stockholms stad förut · gifvit anslag, hafv a varit 

• 

fattigvåi'dskongressen, kongressen mot alkoholism, fredskongressen, 
tuberkuloskongressen ocn det allmänna skolmötet. Alla dessa 
kongresser hafva' till föremäl för sina förhandlingar haft ämnen, 
som på det allra närmaste ·beröra kommunen. Men huruvida den 
svenska kvinnan får politisk rösträtt eller icke, är ej eh sak, som 
be~ör Stockholms stads lif säsom kommun. . 

J aO' har därför icke kunnat underlåta att ställa mig på deras . o 
sida, som afstyrkt anslaget, ocli jag anhåller, att, då Ju, såsom 
själfva konooressens ' titel angifver, den fråga,· som är förema,! för 

o . . 
dess förhandlinO'ar, otvifvelaktigt är, ' leke en kommunal, utan en 
polit;sk fräga', o stadsfullmäktige måtte bifalla beredningsutskottets 

hemställan . 
• 

• 
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Angående Herr W e l i n : H err ordförande I Vid för ta afdelningens 
an slag till utlätande har jag låtit anteckna, att jag icke deltagit i ärendets 

den >Dterna· . E Il t·d . d k d 
tiooeila kvin' behandling i afdelOlngen. ' me er I var Jag me om sa en un er 

noxö, triltts· dess första behandling. För min del biträdde jag då ett yrkande 
kongressen i 

Stock holm om att kommunen skulle med någon del af det begärda anslaget bi-
1911. draga till hållandet af kongressen. J ag vidhåller denna ständ- . 

(F orts .) 

• 

punkt. 
Emellertid kan jag icke neka till att äfven goda skäl före

bragts mot anslaget, och särskildt vill jag medgifva, att somligt 
af det som anförts frän herrar Palm~s och Rabes sida är beaktans
värdt. 

Gent emot herr Palme vill jag dock framhålla, att det är 
skillnad mellan en politisk fräga som denna, om man nu skall 
kalla den föl' en sädan, och politiska frägor i allmänhet, sådana 
poli tiska frägor nämligen , som skilj a de stora par tierna frän h var
andra. Säsom vi alla veta, fi nnas ju utpräglade högermän, som 
äro anhängare af den kvinnliga rösträtten till dessa räknar jag 
mig liksom det tvärtom finnes utpräglade vänstermän, hvilka 
äro motständare till . denna rösträtt. Under sädana förhållanden 
kan jag icke se annat än att det är fullkomligt riktigt att säga, 
att denna anslagsfräga ätminstone icke har nägon partipoli tisk 
prägel, och det är frän denna synpunkt som jag för min del kan 
vara med om anslaget. 

H err Rabe uttalade, att Stockholms stad icke skulle uppträda 
säsom värd, dä staden lämnar ett anslag. Detta kan visserligen 
vara sannt pä sätt och vis, men saken är därigenom icke fullkom
ligt klarlagd, ty Stockholms stad har icke nägot annat sätt än 
att gifva penningar, dä staden saknar offentliga lokaler fö r festers 
afhå.Uande, och det är just och endast därigenom , at t kommunen 
gifver penningar, som kommunen kan uppträda säsom värd här i 
stockholm och äfven har gjort detta. I detta afseende kan jag 
sälunda för min del icke instämma med herr Rabe. 

Dä jag å ena sidan är en liflig anhängare af den kvinnliga 
rösträtten, men ä andra sidan är ledamot af drätselnämndens första 
afdelning och såsom sädan mäste se pä pengarna, har jag för min 
del stannat vid den ständpunkten att biträda herr Borgströms re
servation om anslag ä 1,500 kronor. 

J ag ber sälunda att med all de~ kraft som är möjlig fä 
tillstyrka detta anslag, under äberopande Jämväl af att till de ur
gamla svenska dygderna höra gästfriheten och ridderligheten. 
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Fröken M å n s s o n : H err ordförande ! J ag har begärt 
ordet endast för att något bemöta första afdelningens utlåtande. 

Första afdelningen säger, att den ifrågavarande föreningens 
verksamhet vore att anse såsom af hufvudsakligen politisk art, 
och det - är ju sannt. Argumentet har emellertid blifvit bemött 
häl' förut. Föreningens verksamhet är af politisk art, men den 
är icke partipolitisk. J ag tycker, at t detta spelar en så väsentlig 
roll, att det böl' blifva afgörande för det beslut, som fattas här 
i kväll. 

Vidare säger första afdelningen, att sparsamhetssynpunkten 
måste göra sig gällande, och detta är af h vad andra talare här 
förut sagt det skäl, som jag anser vara mest bärande och möjligen 
kunna föranleda till afslag å framställningen. Men då stadsfull
mäktige vid flera föregående tillfällen visat sig tillmötesgående, 
tycker jag, att det vore orätt att just vid detta tillfälle låta spar
sl1l!1hetssynpunkten få råda. 

Herr ordförande! J ag tager mig därför friheten yrka bifall 
till det begärda anslaget. 

Herr Borg ström: Herr ordförande! J ag hade icke trott, 
att jag skulle behöfva uppträda här i dag, då fröken -Palmgren 
mycket . bättre än hvad jag kunnat har sagt, hvad jag tänkt säga. 
Men det är ett par anföranden mot anslaget, som jag anser icke 

-böra stå oemotsagda. ' 
H err P alme vill såsom måttstock för sitt votum lägga någon 

lllags undersökning, huruvida anslaget skulle ses med blida- ögon 
af Rtörre delen utaf de skattdragande, som måste bidraga till det
samma. Detta är en ' synpunkt, som; så vidt jag förstår , 'icke i 
längden kan upprätth'ällas. Man måste väl se till , huruvida man 
själf anser ati ansiaget är lämpligt. Detta är det enda möjliga. 
Annars skulle man ju vid hvarje mera betydande fråga anställa 
något sorts plebiscit för att utröna, huru de skattskyldige 'lltällde 
sig till saken. ' 

Vidare tror jag det vara en missuppfattning af , herr ' Palme; 
~å han säger, att det ifrågavarande anslaget icke skulle ' ses med 
blida ögon · af de skattdragande. J ag' tror, att det förhåller sig 
tvärtom tv anslaO'ets ändamål är, så vidt jag kan förstå, icke att 

' . " på något -sätt understödja den kvinnliga rösträtten såsom sådan, 
utan ändamålet med 'auslaget är att möjliggöra, att kongressen här 

• 
• 

• 

• 
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i , staden blir vä~'dig~ mottagen, och jag 1;I.pd,ar, om icke detta ända
mi\~ skulle gillas åf litet hvar, , 

Herr Rabe sade, att det aI\slag, som begäres, drunknar i de 
öfriga kostnaderna, Detta t,or jag , vara ,icke , fullt riktigt, Det 
är !lock ' !l5 % af utgifterna, som begäres" och detta är väl icke 
så liten del, att man icke kan ställa vederbörande inför ganska 
allvarliga svårigheter, om anslaget ej beviljas, 

Vidare gjorde h,err Rabe en jämförel~e mellan de föregående 
kongressanslagen och anslaget till denna kongress samt kom därvid 
till det resultat, att alla föregående 1!:ongresser tjänat något visst 
kommunalt ändamål. Men, om jag nu också skulle gå med på. 
att tuberkuloskongressen och skolmötet tjänat kommunala ändamål, 
är det för mig alldeles ofattligt, huru man kan påstå, att freds
kongressen gjort detta, Då kan man nästan lika väl säga, att 
kvinnornas rösträttskongress tjänar ett kommunalt ändamål. 

I fråga om huru stort belopp staden bör gifva, har jag 
inom första afdelningen af sparsamhetsskäl röstat för 1,500 
kronor, men jag skall icke sörja, om stadsfullmäktige bevilja de 
3,000 kronorna, 

Herr Lindhagen: Jag begärde egentligen ordet för att 'yttra 
mig i anledning af herrar Rabes och Palmes anföranden, Den 
siste talaren hal' dock nu ihufvudsak sag't, hvad jag velat anföra, 

Jag vill emellertid begagna tillfället att, ehuru ämnet är 
uttömdt, säga, att , utgångspunkten väl icke kan vara, att stadsfull
mäktige icke skola gifva sig in på att' understödja andra kongres
ser än sådana, som skola afhandla ämncIJ,. utan hvarje politisk 
anstrykning, Detta är en oerhördt blek ()ch blod,lös lära, ty poli
tik är allting, som rÖr våra mest vitala ' intressen, och det är där
om man besluter vid de flesta tillfällen både i riksdagen och i 
stadsfullmäktige, Stadsfullmäktige själfva och ännu mer riksdagen 
besluta med enkel majoritet oerhörda anslag ,af stridig politisk natur 
och taga penningarna ur de skattdragande fickor, oaktadt äfven de, 
som äro af en annan mening, fä betala dem, Det är, tycker jag, 
att sila mygg och svälja kameler, då man på grund af det häl' 
förda resonemanget vill afslå detta lilla anslag ,på 3,000, even-
tuellt 1,500 kronor, , 

Hufvudsaken här är väl i hvarje fall, huruvida -nu föreligger 
en sä omtvistad politisk fråga, att det icke kan vara lämpligt att 
understödja kongressen. Man bar då anfört, att bär gällde det 
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verkligen, t ill skillnad från en bel del audra kongresser ocb möten, 
som stadsfullmäktige understöd t, eu mycket omtvistad politisk fråga. 
Ingalunda, mina ber rar ! 

Hur är det med den åberopade nykterhetsfrågan? J o det är 
den allmänna tanken om nykterheten, som alla möjligen äro eniga 
om. Men vi veta alla, att nykterhetsrepresentationer samlas för 
att besluta om medlen att nå mälet, . och därom äro icke alla 

• enIga. 
Hur är det vidare med fredsstriifvandet? Ja, alla sannolikt 

vilja vi den ev.iga freden, men fredskongresserna skola fatta beslut 
angäende metodema att vinna densamma, och äro alla med härom? 
Nej, visst icke. J ag har för öfrigt haft den lifligaste erfarenhet 
om fredsfrägans tvistiga politiska natur, då det Nobelska fredspri
set instiftats . H vilken agitation bedrefs icke då här för att fä 
omkull testam entet, just därför att det afsäg att på en punkt 
gynna fredssträfvandena. J ag stod själf. midt i striden. Det är 
felaktigt att påstä, att det praktiska fredssträfvandet, sådan det i 
~erkligheten framträder, gillas af alla. 

So. hafva vi vidare skytterörelsen. Men icke afser den ett 
ändamäl, hvars gagn är obestridt. F innas icke äfven i stadsfull
mäktige de, som bestrida anslag till skytterörelsen, och är det icke 
i andra kammaren två bestämdt motsatta meningar, huruvida skytte
rörelsen skall und erstödjas eller icke? 

Herr P almes anförande fann herr Martin vara klart och ut
redande. H ärom kunna ju olika meningar räda. F ör min del 
har jag en motsatt uppfattning. . 

Herr P alme sade bland annat, att djurskyddskongresser borde 
understödjas, men icke kvinnorösträttskongresser. A lltsO., när det 

. gäller att undanröja den orättvisa, som lagam a äsamka djuren', 
vill man vara med om det, men icke när det gäller kvinnorna. 
Detta k~n man åtminstone kalla människovänligt. 

J a, det är nog so., mina herrar, att kvinnornas sträfvande.n 
för l'ättvisa äro en sak, som vi alla äro eniga om, alldeles som 
vi äro eniga om fredsrörelsen, djUl'skyddet o. s. v. Jag förutsätter 
åtminstone, att alla bär äro med om det, ocb är det nägon af 
herrarna, som icke är med därom, .kan han verkligen go. belD. och 
lägga sig, ty do. taga vi ingen hänsyn . till honom. . _ . 

Ja, man kan ju vara lyrisk säsom hen Lundbergh, . 
det är, säsom Geijer sade en gäng, att »rättsmedve~andets utveck
ling gäl' i bredd med erkännandet ,af kVl~nans rätt1gheter ~ . ,Tag 
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Angående föreställer mig, att vi nu hunnit till ett sä starkt rättsmedvetande, 
anslag till att vi alla anse kvinnornas sak vara värd en utredning ätminstone. 

den i nterna-
tionella kvin- Då man nu emellertid talar om olika meningar i denna fräga 

noröstriitts ' bland svenska folket , vill jag päpeka, att vid 1906 ärs riksdag 
kongressen i 

Stockholm häda kamrarna och alla riksdagens partier utan egentlig menings-
19 11. skiljaktighet, såvidt jag mins, beslöto skrifva till konungen med be

(Forts.) gäran om undersökning- i frägan. Det var en samlad partilös 
svensk opinion, uttryckt genom beslut af svenska folkets represen
tanter i riksdagen. Vid denna utredning, som riksdagen begärt, 
vilja kvinnorna draga sitt strä till stacker:; genom att bedja hela 
världen komma hit och hjälpa till med utredningen. Skola vi da 
säga, att till förmån för detta bidrag till den af svenska folket 
själft begärda utredningen, pä hvilken staten nu nedlägger bety
dande belopp, kunna vi här i hufvudstaden af politiska skäl icke 
ens skänka 3,000 kronor. 

• 

J 'ag kommer sedermera till sparsamhetssynpun~ten. Ja, mina 
herrar, man är sä sparsam, när man icke vill -en 'sak, men vill 
man, så rulla miljonerna. Det är här icke sparsamheten, utan 
vilj an det gäller. 

Nu gäller det en stor kongress, som skall bestä af represen
tanter från 22 olika nationaliteter; vi veta, att hit komma repre
sentanter för alla partier: höger, liberaler, socialdemokrater och 
alla möjliga skiftningar dem emellan. Jag vill dä .endast fraga: 
skola vi i detta fall, dä vi eljest bevilja alla möjliga ·till repre
sentativa ändamäl, säga, att för ifrägavarande ändamål hafva vi 
icke råd att gifva ut 3,000 kronor? Och för öfrigt, skall jag 
gå in pä politiska frägor, så vill jag säga, att, om kvinnorna er
hälla medbestämmanderätt i de allmänna angelägenheterna, detta 
kommer Säkerligen att medföra större sparsamhet, sä att dessa . 
3,000 kronor, i den män de kunna bidraga till vinnandet af 
nämnda ändamål, komma att ur sparsamhetssynpunkt göra god 
nytta. 

Staden själf 
genom alla dessa 
indirekt. 

och dess innevånare ha 
främlingar som komma 

väl 
hit 

också stor nytta 
både direkt och 

Dessutom, då vi beviljat anslag till alla dessa andra ändamål, 
om hvilk/l. jag nyss talat, så tycker jag, att det är bra hårdt, att, 
just när det för en gångs skull gäller kvinnorna, man skall ändra 
systemet, fälla ned bommen, vägra anslag. Då Sätter man sig 
emot, såsom männen gjort i alla tider, i sin lagstiftning, bevill-
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ningsmyndighet och öfverallt. J ag tycker icke, att detta är rik- Angående 

tigt och rätt. Till kvinnornas samfälda förslag skänkas inga fri _ an8lag till 
. b'd t d . Iff . den interna-kostIga l l'ag, U an e SJä örsörJande kvinnorna, som egentligen tion.Ua kvin· 

hålla kongressen, mäste samla ihop slantarna härför af sina små n orö8trätts · 
kongressen i 

inkomster. Enligt det sätt, pä hvilket kvinnoarbetet är inrättadt. Stockholm 

fä kvinnorna oftast nöja sig med ringa betalning i motsats till 1 9 1i. 

M k d . f (F orts.) männen. an an ä åtmlllstone gi va dem detta lilla bidrag. 
Det är ändå blott en droppe i det haf af aflatspenningar, som 
skulle kunna utplåna den sparsamhet, man iakttager i fråga om 
kvinnornas aflöningar. 

Då jag sålunda nu tänker på, att riksdagen beslutat den 
nämnda utredningen, tycker jag att stadsfullmäktige också kunde 
främja den . Genom ett afslag resa sig stadsfullmäktige sannerli
gen icke något monumentnm aere perennius. Då nu dessa 22 
nationers representanter skola komma hit och utreda frågan om 
halfm mänsklighetens rätt, skola vi då säga : detta vilja vi icke 
understödja pä något sätt? 

J ag ber att yrka bifall till ett anslag på 3,000 kronor. Att 
pruta af 1,500 kronor tycker jag icke bör komma i fråga. 

Herr vice ordföranden: Jag har icke deltagit i bered
ningsutskottets behandling af detta ärende, men har kommit t ill 
samma slut som utskottets majoritet. 

Kommunallagarna stadga ju, att stadens medel och iillgångar 
skola användas till utgifter . för stadens allmänna gagn eller sär
skilda dess behof». 

N u kan väl ingen påstå, att denna kongress skulle vara till 
stadens allmänna gagn eller för dess särskilda behof. Kommunal
lagarnas ordalydelse gifva således icke anledning att bevilja något 
anslag till kongressen. 

N u säger man emellertid, att vi förut beviljat anslag till 
kongresser, och herr Warburg gär sä långt, att han anser, att vi 
skola gifva alla kongresser, som samlas här, ett värdigt mottagande, 
i synnerhet när det är fräga om utlänningar . 

J a, skall man gå sä längt, att man gifver alla här samman
trädande konO'resser anslag till organisationskostnaderna, komma vi 
snart att fä ~å mycket långt, ty kongresser samlas i alla möjliga 
ämnen och Stockholm har blifvit en af turister ganska eftersökt 
stad. Det kan 0'11 så långt, som det lärer gått i Dresden i somras. 
Där höll os niimli~en 100 kongresser, och fä vi sä mänga, lära vi 

3 
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fä , oro fY vida uw f" er lll'ad d n spar. amm ordförund n 
i d nlimnden föl' ta afd Inin"" i dac, fram höll m lämpli . 

lUen d t är i ke mdn<>a, om vilja följa h rr \~T arburr, diiri 
att alla kongresser skola und er tödja af 'tockholms bd, o h d tta 
har staden fö ru t icko hell r gjort. Vi hafva und rsWdt n r~rn fa. 
Vi hafva undcrstödt där, herr R abc framhöll, iindam let ID r 
än eljest tangerade det kommunala. omr det, h iiisoI" rden II r und r
,-i Dingens område, och "i haf,-a beträffande alla kon res r 
alltid ställ t oss på den ståndp unkt n, att. vi lii mnat an la<>-, ål"idu. 
statsverket gifvit sådant, och att yi d gif"i t UD efilr hälften mot 
hvad stateu lämnat. ilr stat n ",ifvit , hafm vi an ett, att 
det vore fråga om ett offentl igt ändamål , till h var främjande äf"en 
hufvudstaden borde bidraga. 

Så är icke förhålland t här. Vederbörande haf,'a icke ,' öndt 
sig till statsyerk t och haf"a ej f tt nå<>ot därifr n. ed rbörande 
hafva icke heller uppgifYit, att i andra täd r, där liknande kon
gresser hållits, kommunalt lJidrag lämnats ti ll . bonsko t
naderna. 

Att kommunen vid tillfällen, då gä ter frän främmande länder 
amias, på något sätt representerar genom flaggning, eller elj e t, 

ligger i sakens natur, och lUan liirer väl icke undandraga ig detta 
vid nu ifrågayarande tillfiille, om kongressen vinner den an lutnin O', 
som förespeglats. l\fen hiir yill man, att staden gUl-a ett 
direkt bidrag t ill organisationen af kongressen, och detta är ju eu 
helt annan sak. lUan kan icke tala om att staden har plikter 
såsom värd, ty, såsom herr Rabe framh öll, uppträder staden icke 
såsom värd. Dess anslag skulle drunkna i de öfriga kostnaderna, 
och staden har icke heller någon kontroll öfver hill' detta ans lag 
komme att användas. 

Men utom den principen att det måste fordras, att det skall 
vara ett kommunalt ändamål oller ett ändamål, hvartill staten 
lämnat bidrag, har ockSå, hvilket herr Palme framhållit, såsom en 
naturlig fordran hittills uppställts, att på kOllgressen icke får be
dTifvas politisk propaganda. För politisk verksamhet har kommu
nen vid beviljande af anslag hittills ställt sig främmande. 

Nu säger man, ä ena sidan, att här icke är fräga om någon 
politik. Herr Lilldhagen säger öppet, ä andra sidan, att det iir 
politik. Herr Lilldhagen ser ju visserligen för sin del politik i 
allt och söker fä in en politisk synpunkt i allt, som man företager 
sig, hvilket ju kan hafva skäl för sig frän hans politiska ständ-
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puukt. Men i hvarje fall måsto väl alla, som förfäkta anslaget, Angående 

medo-ifva, att det här är fråo-a om politik tv här afser man .J. U anslag till 
b o' J den lOterna-

att få grundlagarna och represeutationens sammansättning ändrade, tionella kvio-

och detta måtte väl vara politik om något i världen. oorösträtts
kongressen i 

H är har framhållits, att frågan OlU skyddstullar eller frihan- Stockholm 

del är poli tik, som bryter partigränserna . Frågan om enkel eller 1911.. 

f k d (For ts .) 
dubbel mynt ut är oc så en så an politisk fråga. Men icke skulle 
det falla stadsfullmäktige in att bevilja anslag till en frihandels-
kongress eller till en kongress för silfvermyntfotens införande. 
Dessa kongresser skulle anses afhandla politiska frågor,- som icke 
angå stadsfullmäktige. Detta är klart som dagen. 

Äfven här gäller det politik, ehuru an.dm partigränser upp
dragas. Det är politik, en politisk strid mellan anhängarna af den 
kvinnliga rösträtten och dem, SOlU icke äro det. Ock så, som 
lan det här ligger, behöfva väl Stockholms stadsfullmäktige icke taga 
parti i denna politiska strid. Äfven om kongressens arbete får 
karakteren af en utredning, bör dock Stockholms stad icke lägga 
sig i denna utredning, h vilken dessutom, såsom herr Lindhagen 
fram höll, redan är föremål för de svenska statsmakternas omsorg. 

Då jag sålunda icke kan finna, att här föreligga sådana skäl, 
som hafva medfört, att vi förut lämnat anslag till kongresser, kan 
jag för min del icke vara med om anslag till denna kongress, 
och jag kan så mycket mindre vara det, som jag erimar mig den 
diskussion, hvilket här fördes om anslaget till fredskongressen . 
Detta var dock en kongress, t ill' h vilken äfven staten, om jag 
illinnes rätt, lämnat bidrag. Dä framhöll herr Gerhard Magnusson , 
att han med glädje hälsade detta anslag, ty snart skulle man hälla 
en socialdemokratisk kongress, och då, menade han, borde kOill 
lUunen också lämna anslag. Dit komme ock folk från olika länder, 
och man borde då konsekvent understödja äfven denna kongress. 
Häremot påpekades å andra ~idan , att kommunen icke borde under
stödja en kongress med direkt politiskt syfte, och däri instämdE>, 
sävidt jag mindes, herr IJamm. Han sade, att hau, ehuru han 
icke tyckte om hela diskussionen, delade den uppfattningen, at t 
kommunen icke borde understödj a rent politiska kongl·esser. 

Det är ju klart, att, om vi nu slå in på denna väg, gäl·det 
är uppgifvet . Då kommer den majoritet, som kan finnas i stads
fullmäkti o-e att drifva fram ansl aoo-, till de kongresser , som den o , 
anser sig böra ur politisk synpunkt befrämja_ ~ ag anser, att .stads-
fullmäktige hafva anledning at t i detta fall !Dtaga en af visande 
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Angående hällning utan att därför ställa sig fientliga mot att staden på ett 
anslag till sätt som kan finnas lämpligt visar sig i en festlig prägel för främ-

den lUterna- . . 
tioneila kvin- lingar, som kunna komma hIt, och utan att vägra lämna bIdrag 

norösträtts- till sådana kongresser och förhandlingar, som beröra kommunala 
kongressen i 

Stockholm spörsmål eller med dem närbesläktade ämnen . 
• 1911. Då jag anser, att kommunallagarnas föreskrift, om kvalifice-
(Forts.) rad majoritet vid beviljande af anslag till nya ändamål eller behof, 

i detta fall bör komma till tillämpning, enär här utan tvifvel är 
fråga om anslag till ett nytt Undamål, nämligen en rent politisk 
kongress för politisk propaganda, yrkar jag för min del på tillämp
ning af nämnda föreskrift samt hemställer för närvarande om 
bifall till berednings~tskottets förslag. . 

Grefve von Ros en: H err ordförande! Jag vill icke förlänga 
diskussionen genom att ingå något vidare i denna fråga. J ag har 
endast begärt ordet med anledning af den kritik, som från flera 
häll har riktats mot första afdelningens yttrande i ämnet. 

Det har af många utaf de föregående talarna framhållits , att 
här icke vore fråga om någon partipolitik. Frågan om kvinnans 
rösträtt vore ett område, där personer af mycket olika åsikter, 
såväl mycket konservativa som avancerade liberala och radikala, 
mötas i all endräkt. Första aftlelningen har icke heller talat ett 
ord om eller berört partipolitik såsom skäl för sitt afstyrkande af 
anslaget. Afdelningen erinrar, att vid upprepade tillfällen stads
fullmäktige, då fråga varit att' understödja föreningar, såsom t: ex. 
arbetareinstitut, nykterhetsföreningar o. d., gjort uttalanden om att 
fö r bidrags erhållande föreningen icke finge bedrifva politisk propa
ganda. Det lär väl icke kunlla af nägon förnekas, att de, som 
ifra för kvinnans rösträtt i våra dagar, bedrifva en politisk propa
ganda och denna af mycket kraftig samt pä sina håll, särskildt i 
andra länder, särdeles hänsynslös natur. 

Af vice ordföraliden har redan päpekats det stora antal kon
gresser, som i vår tid samlas pä olika ställen. Den internationella 
samfärdseln har antagit dimensioner, om hvilka vi för ett tio- eller 
t j ugotal är tillbaka icke hade nägon aning, och Sverige, som är 
bindt för sin naturskönhet och äfven ur mänga andra synpunkter 
har tillvunnit sig utlänningars beundran, är nog ett land, dit man 
gärna styr kosan. Vi hafv.a haft och komma nog att fä många 
möten och kongresser af olika beskaffenhet. Jag tror då, att det 
är viktigt att, säsom drätselnämnden gjort, framhälla, att man bör 
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taga i all varligt betraktande de konsekvenser, h vartill beviljandet 
af ett anslag som det ifrågavarande kan leda. Det är, synbs det 
mig, mycket goda skäl för att fasthålla vid de principer, som i 
detta afseende hafva blifvit, särskildt af helTar Martin och Palme, 
framhållna. 

Det är ju icke fråga om och härom kunna ju alla vara 
ense att staden ej bör genom flaggning eller på annat sätt be
visa främlingar uppmärksamhet, och jag är visst en anhängare af 
att staden skall utöfva gästfrihet mot främlingar. Herr Warburg 
sade, att det skulle vara förskräckligt, om vi icke liksom i alla 
andra länder beviljade sådana anslag, att staden sattes i stånd att 
gifva bidrag t ill fester och dylikt. .Tag tror, att det var litet för 
mycket sagdt, då herr Warburg sade alla andra länder, ty jag erinrar 
mig en fest, t ill hvilken vi för två år sedan, då jag hade äran 
att vara eu af de till London in bjudna delegerade för stadsfullmäk
tige vid konungens och drottningens besök där, hade inviterats af 
ledamöter utaf County Council. Då resonerade jag med några af 
dessa angående stadens representationsplikt och jag talade äfven 
med några af dem, som jag hade tillfälle att t räffa här sistlidna 
sommar i detta ämne. De berättade, att i London icke funnos all
männa anslag, utan fes ter och banketter anordnades där på samma 
sätt som vi hafva gjort här och fortfarande göra, nämligen genom 
bidrag af enskilda, som kunna vara intresserade af den fråga, för 
hvilka främlin garna samlas, eller också af andra mera förmögna 
personer i samhället, som vilja lämna bidrag för att festligheter 
mä kunna anordnas på ett lämpligt sätt. 

Således anser Londons kommunalrepresentation, att anslag för 
sådana ändamål bör vara för kommunen främmande. Jag tror, att 
det är skäl att intaga den bestämda ståndpunkten ianslagsfrågor 
af denna art att anslag ej må beviljas till kongl'esser, där man kan 
befal'a att det politiska intresset är det förnämsta. De konsekvenser, 
som såväl i ena som andra afseendet i dylika fall kunna komma 
att följa kunna blifva farliga. 

Jag ber därför, herr ordförande, att få yrka bifall till bered
ningsutskottets hemställan. 

Herr Höglund: Herr ordförande, mina herrar! I sak är min 
äsikt klal'ast och bäst uttryckt här i afton af herr Palme. Det är 
ej heller för att yttel'ligare förlänga diskussionen om hufvudgrun
derna, som jag nu begärt ordet, utan endast för att påpeka, att 

Angående 
anslag till 

den interna.
tionella. krin

norösträtts-

• 

kongressen i 
Stockholm 

1911. 

(Forts.) 
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Angående hittills det alltid varit sä, dä det varit fräga om att bevilja anslag 
ans~ag till till liknande ändamål, att det goJ' orts till villkor, att penningarna 

den mterna- . v 

tionelI. kvin- icko skulle fä användas till festligheter och dylikt. Herr L amm, 
norös trätts' som nu yrkat, att det skall beviljas ett anslag af 1,500 kronor 

kongressen i 
Stockholm för ifrägavarande ändamäl, vill ocksä att vid detsamma skall fogas 

1911. det villkor, att medlen icke fä användas till bestridande af utgifter 
(Forts .) 

för de samkväm och fester, som kunna ifrägakomma. 
L ätom oss nu granska det här uppgjorda förslaget till inkomster 

och utgifter för ifrågavarande kongress. Vi finna dä först bland 
utgifterna kostnader för program, trycksaker m. m. med 2,200 kronor, 
vidare kontorskostnader m. m. med 3,250 kronor, och kostnader 
för möteslokaler, hyra, betjäning och dekorering med 2,140 kronor. 
Dessa utgifter äro sädana, som icke kunna undvikas; de nödvändiga 
utgifterna uppgä säledes sammanlagdt till 7 ,590 kronor. 

Se vi nu pä de inkomster, som kunna päräknas utan bidrag 
af staden, sä uppgä de ti ll 9,290 kronor; de äro således tillräckliga 
fö r bestridande af de nödvändiga utgifterna. Men sedan är bland 
utgifterna upptagen en post ä 4 ,700 kronor för fester och utfärder. 
Ja, därtill finnes icke nägra penningar, och dä kommer man och 
begär att fä 3 ,000 kronor af Stockholms stad för att fylla denna 
brist. J ag vill fräga hvem som . helst, om det icke j ust är till 
fester och utfärder, som de penningar, hvilka kongressen sknlle fä 
af Stockholms stad, sknlle användas . Till de nödvändiga utgif
terna, de utgifter, som äro för kongressen konstitutiva, finnes redan 
medel. Detta päminner mig Oill en liten historia, som passerade 
för ett antal är sedan. Det var en person, som kom upp till en 
förmögen person och bad om penningar till nägot välgörande ända
mäl. Efter ätskilligt parlamenterande sade den sistnämnda per
sonen: Räl' . skall du fä af mina surt förviirfvade penningar. N ej, 
för all del, yttrade elen andre, tag icke af dem, utan tag af dem 
som du fätt med din hustru. Pä samma sätt är det med detta. 
lUan kan icke komm a ifrån, att de penningar, som här begäras, 
just skulle gå till fester och utfärder. 

J ag kan säledes icke finna annat än att de skäl , som blifvit 
anförda mot bevilj andet af detta anslag, äro fullt berättigade, och 
därför yrkar jag också bifall till beredningsutskottets förslag. 

Fröken Palmgren : Jag begärde ursprnngligen ordet för att 
bemöta herr Palmes anförande. Det har emellertid redan förut 
bl ifvit pä ett förtriiffligt sätt bemött af herrar Borgström och Lind-
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hagen, och jag har endast en sak att tillägga. Säsom en röd träd Angående 

i de senare talarnes anföranden har framhållits det klara och ut- Bnslag till 
den interna,... 

märkta framställningssätt herr Palme begagnade. För min del var tionella hin-
det endast tre saker, som jag fick rikt igt klart för mio"', nämlio"'en : noröstriitts

kongressen i 
. 1:0) att herr Palme är en stor vän af den kvinnliga rösträtten, Stockholm 

2 :0) att han på ett klart sätt visat skillnaden mellan teori och 191L 
(Forts. 

praktik och 3 :0) lttt man ibland har skäl att erinra sig det gamla 
ordet : Gud bevaTe oss för vära vänner! 

Herr Hernlund: H err vice ordförande! Jag begärde icke 
ordet för att komma med något längre föredrag; det behöfver jag 
icke efter det myckna pro och contra, som här har sagts. Men 
jag har, trots det att jag med spänd uppmärksamhet följt denna 
diskussion, icke fått klart för mig, att det existerar någon verklig 
skillnad mellan det understöd, som gafs ät fredskongressen, och det 
understöd, som nu ifrågasättes. Man har sökt att få fram en 
distinktion mellan det ena och det andra, men jag anser, att det är 
riitt, hvad som här blifvit sagt af frökell Palmgren, nämligen att 
niir det icke är fråga om partipolitik, sä iir det icke värdt att 
hälla så mycket på den politiska principen. Jag anser, att hufvud
saken är frägan, huruvida Stockholms stadsfnllmäkti ge vilja bereda 
denna kvinnliga förening, som bar lämnat sin medverkan t ill anord
nande af ifrågavarande kongress, ett materiellt stöd. V issa af herrar 
stadsfullmäktige hafva icke haft något emot att man flaggar , och 
man kan ju pä det sättet visa sina sympatier för en rösträttskon
gress lika lätt som för en fred skongress. J ag undrar emellertid, 
om IDan icke då i alla fa ll afgifver en opinionsyttring, och om 
det är stor Rkillnad mellan att afgifva en opinionsyttring genom 
att bevilja ett anslag af 3,000 kronor och att göra det i form af 
flaggning, som kostar 4,000 krouor eller därutöfver; ty så mycket 
kostar det bvarje gång. Byggnadskontoret har till drätselnämndens 
andra afdelning, som brukar få besväl'et med anordnande af flagg
ning, meddelat, att det är en ganska ansenlig kost, som denna 
ideligen päkallade flaggning medför, nämligen som sagdt omkring 
4,000 kronor, utom själfva flaggorna. Om vi gifva bevis pä vår 
Yälvilja i form af flaggning, som kostar 4,000 kronor eller mera, 
eller om vi göra det pä det sättet, att vi gifva ett anslag af 3,000 
kronor och sätta vederbörande i tillfälle att am-ända det för kon
gressens ändamäl , dock med iakttagande af det af berr Lamm före
slagna tillägget nämligen att dessa penningar icke fä användas t ill 

• 
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Angående fester utan till andra utgifter sä tror jag, att man kan stä till 
anslag till svars likaväl för det senare som för det förra. 

den interna-
tionella kviu- För min del anser jag därför, att man bör bevilja det anslag, 

Doröstriitts- som här ifrågasättes, emedan det verkligen behöfves. Och jag kan 
kongressen i 

Stockholm icke tro, att det ridderliga beredningsutskottet skall tveka, att, när 
1911. rösträttskvinnorna komma till staden, jämväl päkalla drätselnämndens 

~orts .) . . 

• 

andra afdelnings medverkan för att få den sedvanhga f1aggnmgen 
till stånd. 

Hvad beträffar det som herr vice ordföranden ifrågasatte, näm
ligen att för beviljande af detta anslag skulle erfordras kvalificerad 
majoritet, sä vill jag fråga, af hvad skäl nämnda villkor skulle 
uppställas 'vid detta tillfälle, då man icke gjort det vid föregående 
liknande tillfällen. Att afgöra, huruvida den ena kongressen har 
mera kommunal betydelse än den andra torde nog blifva ganska 
svårt för herr vice ordföranden. 

Då jag som sagdt icke kan finna annat än att man söker 
skäl, när man här vill uppdraga nägon skillnad mellan fredskon
gressen, som understöddes med 3,000 kronor, och denna kongress, 
för hvilken det begäres 3,000 kronor, så ber jag för min del att 
fä påyrka bifall till förslaget om anvisande af 3,000 kronor för 
ifrågavarande ändamål. 

Herr War b u r g: H err vice ordföranden spelade mycket starkt 
på den strängen, att det här icke var fräga om något, som rörde 
kommunens gagn eller dess särskilda behof. J a, den satsen är 
mycket bra att anföra, då den behöfves, men, mina damer och 
herrar, jag vill fråga, om den verkligen alltid tillämpats. J ag vill 
icke göra någon längre upprepning af sådana fall, då den icke 
tillämpats, utan vill endast fräga: Kan det anses hafva varit till 
Stockholms kommuns allmänna gagn eller för att tjäna dess behof 
att 16,000 kronor användts till tsarens emottagande? Jag vill 
ock säga, att om det yrkas två tredjedels majoritet i detta fall. så 
kan det blifva ganska farligt i framtiden, ty då kunna också frän 
andra häll liknande yrkanden framställas, när liknande anslag här 
skola afgöras. Exempelvis då här snart torde förekomma frågan 
om anslag till nordiska spelen, så anser jag att, om det nu förelig
gande anslaget afslås, de, som anse, att öfverdriften på idrottens 
område icke är något som är värdt att premieras, ocksä hafva full 
rätt och de göra det väl nästan med glädje, att vägra an
slag därtilL 
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För öfrigt anser jag att det verkligen ä,· till kommunens Angående 
aagn, att allmänna kongresser, som sammanträda här i staden er- anslag till 
O ' elen Interna.-
hälla nägot understöd, sä att, dä vi icke kunna utöfva gästfrihet tiooella k,~n· 
i nägon kommunens allmänna lokal , vi i stället pä ett eller annat norö.trätts-

kongressen i 
sätt lämna bidrag. Stockholm 

Af hvilken anledning har exempelvis staden Briissel med sä 1911. 

d d d d 
(Forts.) 

frikostig han un erstö t e kongresser , som i är hålli ts där? Det 
har nog icke varit endast för kongressdeltagarnas vackra ögon, utan 
därför att man ansett att staden Briissel däraf haft direkt eller in-
direkt gagn. Det är alls icke min mening att urgera denna sida 
af saken alltför mycket. Men det är otvifvelaktigt en fördel, om 
uppmärksamheten fästes på Stockholm. Det fin nes de som säga, 
att det vore en stor olycka, om allt för många kongresser komm e 
hit upp. J ag tror däremot, att det vore en stor lycka för vårt 
land och vär hufv udstad, om uppmärksftmheten fästes pä densamma, 
och jag anser att i detta fall det kan vara nyttig reklam om 
kvinnokongressen blir väl mottagen här. 

J ag vet mycket väl att grefve von Rosen har rätt i, att i 
London sker gästfriheten genom lordmayorn eller andra rike män. 
Men jag anser det icke vara nägot efteTsträfvansvärdt, att ingen 
kan emottaga ett uppdrag i L ondon säsom lordmayor utan att vara 
miljonär, och jag tror, att man snarare bör sträfva efter , att det 
icke är de enskilde rike männen utan kommunen säsom sädan, 
som skall visa gästfrihet. Det är ätminstone en demokratisk upp
fattning. 

Slutligen vill jag säga till herr H öglund med afseende pä den 
roliga anekdoten om, att man icke skulle använda de » förvärfvade» 
utan de »ärfda » pengarna, att den anekdoten kan jag just vända 
mot honom själf. Det är icke till fästafgi ftm'na som vi skola lämna 
bidrag. A f den beräkning, som är uppgjord öfver inkomster och 
utgifter för kongressen, finner man, att särskilda insamlingar äro 
gjorda för ett belopp af 4,365 kronor. Dessa penningar antar jag 
att enskilda personer hafva sammanskjutit just till fester och ut
färder , och hvad särskild t beträffar det här omtalade beloppet å 
1,000 kronor , som är beräknadt, sä är vid detta belopp uttryck
ligen fäst det villkor, att det skall användas för automobilfärder. 
Drar man då 4 365 kronor frän 4,700 kronor, som äro beräk-, 
nade för fester oeh utfärder, återstäI' 335 kronor, och till täckande 
af detta belopp anser jag, att man kunde taga en tredj~~el af kon
gressafgifterna. Ty vanligen anser man , att kongressatglfterna äro 
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Angående afsedda äfven till bidrag för utfurder och f: stligheter. För de åt r
no sJng till stående omkostnaderna lämnar för ning n för kvinnan per ouli!ra 

den interna-
tionella kvin- rösträtt 4,000 kronor. 

norOstriitts- J aorr yrkar säledes princi piellt, att tadsfullmilkLig mätte för 
kong-resse o i 

Stockholm ifrågavarande ändaID l bevilja ett belopp af a, o o kronor. Om 
1911. emellertid detta yrkande icke skulle hafnl. ut ikt att \'inna lJifall 

(Forts.) 

• 

af $tadsfullmäktige, iiI' jag beredd att rö tll föl' tt ans la'" af 1,600 
kronor. 

Herr B o r g s t r ö m: Mot herr vice ordförand n tolkning lJer 
jag fä inliigga en gensaga. Han påstod, att det i dettu 
fall kvalificerad majoritet, men icke diirför att h\'arje ny kongre", 
afser ett nytt ändamål , utan därför att, s om han sade, vi mcu 
denna kongress gå alldeles utanför den mm, inom hrilken vi hit
tills varit vana att hälla 

Nu hade han två skäl, hvarför denna kon!ITe s ""är utanför 
de andras ram. Det ena yar, att denna kon icke yar tat,
understödd; och därför borde man icke "ifva an laO'. Diirmed 
menar han naturligtvis icke, att främ-aron af statsunderstöd kulle 
göra bevilj andet af detta anslag till ett nytt kommunalt undamnl. 
Inom parentes vill jag för öfrigt säga, att frägan om tlltsunder-
töd eller icke borde suarast "erka derhän att man tänker sig, att 

den statsunderstödda kongressen skulle närmast vara n politi k 
kongress, hvilken icke borde fä und rstöd af kommunen. 

Vidare säger herr vice ordföranden att med denna kongres 
kan icke förknippas något som helst kommunalt iindamål. Det iir 
salllma strung som .flera föregående talare spelat på. Ingen har 
emellertid kunnat ti llfredsställ ande försvara, att n 
tjänar ett kommunalt iindamål i högre grad än b-innolcongressen. 
Det skulle uteslutande vara beroende diirpä, att Stockholms stnd 
såsom obefästad skull e hafva ett visst intresse af att icke fä krig. 
J ag kan icke förstå det. För mig ii.r det klart, att det iir stadens 
ändamäl och be hof, som gör, att man beviljar anslag t ill en kon
gress, som hälles i staden. Det är icke vederbörande kongress
ändamål , som är anledningen till anslaget, utan den omständigheten 
att kongressen sammanträder här i Sveriges hnfvudstad och att 
Sveriges hufvudstad såsom sädan har samma förpliktelser mot dem 
som samlas här till denna kongress som mot deltagarne i föregå
ende kongresser, till hvilka staden gifvit Rnslag. Diirför kan jag 
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icke finna annat än att h alificerad 
viljandet af dett!l ansla . 

majoritet icke erfordra för be- AogAeod" 
aUlluK t iU 

deD i llt.erua ~ 

H err L i n d h a g o n : Äf"en ja'" m t uttala min s)'nnerJi "a 
fö n 'åning öfver b rr vi ce ordförand n yrkande att k,'uJ ifi erad 
majoritet här skull e behöfva komma t ill am'lindning. Ja<>' \' ill icke 
påstå, att d tta " ice ordförandens yrkande har n partipoli tisk 
priigel, men ja .... t ror, att man verkligen är parti~k mot kvinnorna, 
om man i detta fall skall tillärul a nämnden be tiimmelse. 

Vi hafva ju edan län ao haft detta tad andet om att fö r ny tt 
iindamål kräf,' es två tr dj edels maj ori tet. Denna bestämmelse hah'a 
stadsfu ll mäktige dock alltid ul1vlindt med stor försikti "bet och en
dast undantags vi , och det kulle bl ifva ett skönt tillstånd, om "id 
all a möjliga tillfiilIen d nna fn'\O'a komll1o upp för att lå ibjäl 
mi ss hagliga anslag. 

N u ii I' det emellertid , så. att det i detta foll icke är fråga om 
n fi~ot nytt ändamål, utan iindamåJ et är, fl.tt staden ans r sig L -
riittigad att representera utåt. Detta är icke nägon nyhet, stad .n 
har gjort sä mllnga O'änO'er fö rut. Och betriiffande fråO'an huruvida 
staden skall göra det nu, bör det sälul1da stå 5tadsfullmäktige frit t 
att med enkel majori tot afgöra, om den skall representera vid detta 
til! fiille. Ätt komma ti ll att detta anslag skulle ti ll ki llnad från 
all a andra anslag för representati.on afse ett alldeles nytt ändamål 
är oerhörd t vanskligt. Exempelvis bvari ligger n gon oerhörd 
skillnad mellan fred kongressen, till h\'ilken anslag gifvits, och ifr ga
varande kongress? 

Jag ber dessutom att fä p. peka, att vice ordföranden yur 
beredd på att taden ur egen kassa skulle bevilj a för flaggning ett 
belopp af 4 ,000 l\.1'onor, hvul'till ko tnaden enligt herr H eru,lunds 
uppgift uppgår, oeh dessutom bokosta den bok, 80m skall delas ut 
till alla kongresse ns medlemmar. Kommer icke då ~taden utan 
till ämpning af best,immelsen om kvalificerad majori tet att disponera 
just fö l' sin reprcsentatiousskyldighet i detta fall en del penningar ? 
Här är det sålunda fråg'a endast om huru stort beloppet skall 'rara, 
Jag kan under inga förhållanden tänka mig, att i deuna fråga herr 
vice ordföranden kan fä maj oritet i stadsfullm äktige för sin åsikt , 
hval'igenom man helt enkelt skulle skapa ett beroende af minori
teten i snart sagdt oriikneli ga frågor. 

H err H e r l i t z: J ag skall endast bedja att få presentera mig 
såsom en af de vunner, om h vilka fröken Palmgren yttrat, att man 

t io ueJla },,-iu
Doröltröilll
kODgr~ I?n j 

Stockholw 
l VII. 

( Ji'ort . 1 

• 
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Angåend e skall bedja Gud bevara kvinnosaken från dem. J ag vill säga, att 
ans~ag t lil J' ag' tror, att fröken Palmgren begär något för mycket af kvinno-

den lnterna- v 

tioneila kvin · sakens vänner, om hon begär, att de, som representera Stockholms 
norösträtts -. kommun, skola frångå hvad de anse vara rätt. Sin åsikt i denna 

kongressen l • 

Stockholm sak äro de berättIgade att häfda, utan att därför kunna beskyllas 
1 911 . för att vara ljumma vänner. 

(For ts.) -
J ag skall icke inlåta rUlg på allt detta tal om partipolitik 

och politiska partier och om statens intresse och kommunens in
tresse och hvad som ytterligare häl' blifvit framhållet , utan helt 
enkelt säga, att för mig ställer saken sig så, att de föregående 
kongresser, till hvilka stadsfullmäktige lämnat bidrag, hafva upp
ställt för sig sådana ändamål, om hvilka det icke kunnat bland 
normalt utrustade människor finnas någon tvekan om att de äro 
eftersträfvansvärda, hur mycket man än kan vara af olika åsikter 
om de medel, med hvilka dessa ändamål böra eftersträfvas_ Frågan 
om kvinnans politiska rösträtt är elD€llertid en af de mest om
tvistade politiska parti frågor, som finnas här i landet, och därför 
menar jag, att Stockholms stad icke har rätt att i denna fråga taga 
parti för den ena sidan genom att lämna detta anslag och sålunda 
uttrycka sina sympatier för det mål, som kongressen satt sig före. 
Kongressen har icke satt sig före , såsom herr Lindhagen ville 
framställa saken, att främja kvinnans bästa i allmänhet, utan kon
gressen har satt sig före att främja genomförandet af kvinnans 
politiska rösträtt, ett mål således, som . jag upprepar det ännu en 
gång är synnerligen omtvistadt_ 

J ag tror för öfrigt, att det icke betyder så synnerligen mycket 
om det beviljas ett bidrag på 1,500 kronor eller ett på 3,000 
kronor. .Tag är säker på, att kvinnorna skola lyckas att insamla 
det belopp, som fel as_ Och den antydan, som här blifvit gjord 
därom att männen skulle draga sig undan från att lämna bidrag 
tror jag icke kommer att hålla streck. 

Med afseende på beloppet vill jag i likhet med herr Martin 
och flera andra säga, att jag anser att om Stockholms stad skall 
taga parti i frågan och genom ett anslag visa sin sympati för sträf
vandet att genomföra kvinnans politiska rösträtt, skall det göras 
på ett så pass ordentligt sätt, att man icke prutar på ett be-

. lopp på 3,000 kronor_ I valet mellan 3,000 kronor och 1,500 
kronor kommer jag således att rösta för 3,000 kronor_ 

Herr v i c e o r d f ö r a n d e n : Jag instämmer med herr Her
litz därutinnan, att det icke torde blifva några svårigheter för hin-
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norna att insamla de penningar, 3 ,000 kronor, som det här är Angående 

fråoO'a om. Jag tror , att om den energi , som i da" utvecklats här anslag till 
o den Interna· 

i debatten, användts föl' att på enskild väg in 'amla dessa pennin - tion.lla kvin-

"ar, hade ue redan varit insamlade. Och J'ag tror i likhet med noröstriith-. 
o kongressen I 

herr Lindhagen, att det är männen , som i hufvudsak i hvarje fall . t ockbolm 

komma att tills läpp a penningarna, ty kvinnorna äro, såsom y j veta, 1 9 11. 

f d l . (Forts .) i detta a seen e oemotstänc b ga. 
Beträffande herr H el'Dlunds åskådning att, dä man be\~ljat 

anslag till fredskongressen, och dä man vid mänO'a tillfällen be
kostat flaggning föl' 4,000 kronor, man skull e kunna göra detta nu 
också, så är ju detta mycket liberalt, men hl'ar är O'riLnse n? Allt 
möjligt kan fä namn af kongress. DriLtselnämnd ens andra afdelning 
låter flaggning ske för 4,000 kronor, och stadsfullm äktige gifm 
penningar till organisationskostnadel'Da. Blir detta ett vanligt för-
hållande, blir det nog dyrt föl' staden. . 

Skillnaden mellan fredskongressen och denna kongress är, att 
fredskongressen icke hade något politiskt syfte: Nu säger man , 
att denna kongress icke hal' något partipolitiskt syfte, därför att det 
icke är någon så bestämd skillnad mellan högel'D och venstern i denna 
sak. Men det måste ju ändock vara partipolitik att drifva politisk röst
rätt för kvinnan, liksom det är partipolitik att drifva allmän röst
rätt. Om det blir en förening för afskaffande af männens rösträtt, 
blir det också partipolitik, äfven om det vore kvinnor ur olika 
läger, som drifva denna politik. 

J ag vill framhålla en sak, som icke häl' blifvit omnämnd, 
nämligen hnru varsam man i andra städer är just i fråga om un
derstöd åt politiska kongresser. Själfva Köpenhamn, hvars magi
stratsmedlemmar t ill stor del äro socialdemokrater, lämnade icke 
understöd ät en socialdemokratisk kongress, som i år hölls där. 

Om Stockholms stad vill vid kongressen flagga och utdela 
någon broschyr om Stockholm, må ju detta vara, men staden bör 
icke bidraga till organisationskostnadel'Da för kongressen. 

Hvad beträffar frågan om kvalificerad majoritet, så kan jag 
icke aunat än vidhålla min uppfattning, att kvalificerad majoritet 
erfordras i detta fall. Rätteligen är väl hvarj e kongress, till hvil
ken man lämnar bidrag, att räkna till nytt ändamål. Om anslaget 
till fredskon gressen var här icke någon votering. Men äfven om 
man icke skulle vilja anse, att hvarje kongress är att anse såsom 
ett nytt ändamål eller ett nytt behof, så måste man väl anse, att 
då vi komma in pil. frågan om att gifva bidrag till en kongress, 
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som drifver politisk propaganda, sä är det ett nytt ändamål. F reds
kongTessen val' icke en kongress med viss politisk propaganda. 

Det har för öfrigt förut fordmts kvalificerad majoritet vid be
viljandet af liknande anslag. Jag vill erinra om, att vid bevil
jandet af anslag till Skansens utveckling fOTdrades kvalificierad ma
joritet, likaså i fråga om anslag till kungliga teatern. 

J ag vill ocksä fästa uppmäTksamheten pä, att deu nya lag
stiftningen just skäTper fräganom anslag för nya ändamäl eller 
behof, diirför att den vill begränsa kommunemas utgiftsmöj lighetcr. 
Och i belysning af den nya lagstiftningen torde efteT min mening 
det icke kunna sägas, att därför att stadsfullmäktige en gäng med 
enkel majoritet beslutat att representera utät, sä skall vid ett annat 
tillfälle , dä det är fräga om att representera utät, äfven användas 
enkel majoritet, hvart kommeT Illan då? Vi representera vid mänga 
tillfiiUen utät, och dä skulle ingenting blifva nytt ändamål, nytt 
behof. Så säkert som det här är första gängen, som stadsfullmäktige 
skulle bevilja anslag för en kongress mt d rent politiskt syfte, och 
första gången anslag begärts till en in temationell politisk kongress, 
lika siikert bör det enligt min uppfattning vara, att i det före
varande fall för lagenligt beslut erfordras kvalificerad majoritet. 

Herr E n e Il : Jag vill egentligen vända mig mot herr W ar
borg. Herr Warburg nämnde nyss, att staden Briissel skulle vara 
så utomordentligt gentil mot kongresser. Förgäfves väntade jag' 
mig dock i berörda hänseende fä höra nägra siffror från herr War
burg. Jag har ocksä varit på kongress i BJiissel i är, men hvad 
Briissel dä bjöd pä var ganska obetydligt. Där skulle under året 
hällas, efter hvad jag hörde, pä ort och ställe, 130 kong resser, 
och den dag, dä vi skulle vara staden Briissels gäster ä Hotel de· 
Ville, voro tre kongresser samlade där pä en gäng. Där rädde en 
obeskriflig trängsel och värmen där päminde om krematorievärme. 
och mycket fä kunde förtära champagnen och konfekten, hyilket 
var allt som där bjöds. J ag tager för gifvet att staden Briissel 
gjort ganska litet för sina mänga kongresser i är. Hvad jag vet. 
är att afgiften för hvarje deltagare i den kongress, hvari jag del
tog yar 20 francs afsedda till ol'ganisationskostnader och nöjen. 
J ag vet icke huru många deltagare i den nu tillämnade kongres-

. sen skola blifva, men att döma af den inkomst, som i detta hän
seende beräknats, 925 kronor, skulle det, om det vore samma af
gift som för mig i Briissel, blifva ett fåtal, som skulle besöka. 
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kongressen. Sä tror jag dock icke är fallet, men däremot tror 
jag, 'att afgifterna i allmänhet sättas alltför lågt för deltagarn e i 
utländska kongresser här i staden. 

J ag har ansett det behöfligt att i någon mån göra en juste
ring, då man, pil, det sätt som skett, anför utländska städers gene
rositet mot kongressdeltagare; den är nog icke sil, stor som det i 
allmänhet talas om. 

Herr We l i n : Jag har förut tillkännagifvit, att jag i egen
skap af ledamot i drätselnämudens första afdelning önskar, att det. 
lägre anslaget beviljas, men jag vill nu ti llkännagifva, att om stäm
ningen hill' i stadsfullmäktige skulle vara för det större anslaget, 
skall jag för min del icke »skäl'a halsen af mig ». 

Då jag nu säger detta, skall jag emellertid be att få rikta 
en broderligt vilnlig gensaga emot heTT Warburgs åsikt om kom
munens skyldighet att bevilja anslag åt alla kougresser. Jag kan 
icke under nägot förhällande gä med därpIl,. Om det exempelvis 
bl' skulle blifva fråga om att gifva ett anslag åt en internatio
nell syndikalistisk kongress, så tror jag, att till och med flere 
medlemmar af det socialdemokratiska partiet i stadsfullmäktige 
skulle vilj a använda ett bevingadt uttryck, som förut fällts i afton: 
Nå Gud bevara oss för vära vänner! 

• 

Herr T h e l a n d e r: J a.g vill endast säga några ord, emedan 
jag anser, att det redan anförts till'I'äCkligt goda skäl i denna sak 
föl' att det högre anslaget böl' gä igenom. J ag vill emellertid 
upptaga nägra synpunkter, som icke blifvit af de föregående talarna 
berörda, till den kraft och verkan det hafva kan, pil, dem som 
möjligen äro tveksamma. 

Det iiI' ju vanligt, att om man icke vill en sak, sil, är det 
liitt att finna skäl för dess afstyrkande. Och jag för min del 
anser, att man gått alldeles för långt, då man vill drifva denna 
sak in på det storpolitiska om];ådet. Man hal' hotat med, att far
liga konsekvenser skulle uppstå, om man bifölle ifrågavarande fram
stullning. J a, dessa konsekvenser tror jag, att vi med stort lugn 
kuuna taga på oss; vi komma nog att bedöma hvarje fråga för sig 
häda nefter som hittills. 

Här har sagts, att om staten understödde denna kongress, sli 
vore det större skäl, att kommunen äfven lämnade .understöd. J ag 
anser det vara tvärtom, ty om staten lämnat understöd, sä vore 
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Angående redan behofyet mindre och man kunde då hafva stöne skiil att 
anslag till säga att det är en sak, hvarmed kommunen icke bör betungas. 

den interna- '-' 
tionelln kvin - Herr H erlitz yttrade, att om det gällde kvinnornas bästa i 

norösh'ätts- allmänhet, så skulle han hafva röstat för anslag till ifrågavarande 
kongressen i 
dockholm kongress, men icke nu då det häl' gällde endast rösträtten. Jag 

1911 . fdgar hyem som helst, om han troT, att kvinnornas bästa någon-
(Forts.) sin kommer att riktigt befrämj as förrän de få allmän rösträtt. 

J ag för min del tror det icke. Hade vi i allmänhet varit rätt
yisare mot kvinnan och gifvit henne mera skäligt betalt för hennes 
arbete, hade yi icke behöft resonnera sä mycket som nu skett om 
denua sak, ty då hade kvinnorna antagligen icke besväTat oss med 
denna framställning, då det tydligen på grund af, att de själfva icke 
haha Tåd att anordna denna kongress, så att den får en värdig 
prägel , som de vtindt sig till stadsfullmäktige. 

H err Palme vill icke ,ara med om ifrågavarande anslag afden an
ledning, att det, enligt hvad han påstår, icke sknlle finnas något under
lag af allmän stiimning för detsamma inom Stockholms kommun. Ja, 
jag vill påstå, att om det röstades därom, icke med grademd röst-
kala, utan helt enkelt efter hufvudtalet inom Stockholms kommun, 

d. ,-o s. om kvinnorna hade lika rösträtt med männen, skulle man 
äkerligen fä t. o. m. kvalificerad majoritet för beviljande af detta 

an lag. J ag tror, att det, som anförts mot anslaget, är af uppkon.-
huerad natur, och att jag icke säger för mycket, då jag påstår, 

att de som kommit hit och tviftat på att något anslag alls skulle 
beviljas, öfverg1'ltt till att tro pä, att det lägre anslaget blir be
nljadt, och att de som i likhet med mig trott, att det lägre itu-
laO'et kulle beviljas, öfvergått till den åsikten, att yrkandet om 

det törre anslaget nu kommer att antagas. 
J ag ber därför, herr ordföTande, att fä YTka bifall till det 

högre beloppet. 
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