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I'i Ilyligell hli/,'il upjJlluwalie ,,1/ åt 1/1
]i/alstidlling lelnllll el/ ili,<to/'ik ö(eel' dcn andN
dc smal'!' liren ]iågående (olkilg(t rörelse II i StoCk/W/III,
/Ul(m I'i SllIIlIIllIllfaUa/ I'cLm illkllayelsel' och er(al'enhrte/' i (oljande skihb'ing, /Ilen dä I'i (Ilnnit alt {iII/Ilet icke klllll/at smnmaltt/'iiltf/IIR "il all det kall inlfl!las i eli tidning, i alla hiilldrlser icke uta1/ all "tgekas,
Itral'igelwlII -<anti/uti/hanget mliltiinda klnule .II" (ö/'lorudt, ha ri (örre/rayil al/ 1/lyi(l'fl del/salllma ,.
lIok(orm.
huwlI u/'uelal'l'I'öl'rl.<ell, likSOIII II ra Ije alt/lltn rörel,<e, hUlluit (omta siy "0.11 kla 1'1 och t!flitigt /01' IIIf
a( sam/tiillrl i sin helhet kmUla upp(allas, hal' den
doel: hart en yryende böljUlI, da den till(iill(qe betmklaren !'I'~scrligen k1lnnat iakttaga ell och al/Ilat, mell
ttiall att uppfatta .,al/lllulI/hanget, Jn-ar(ör ollldömrl
o(la bli(cit (alskt.
Denna skildring är stödd pli autentiska aklstycken, tryckta skrifter, protokoll (örda i (örellillgar
och Ii möten, tidnin.qsre(erat /Il. /Il.
O(l'erl!lgelsell, aU illgo verkliga /ralllgungal', illget/ enighcf, intet (ö,·troende skall åt dell (olk/~qa

/orl'ärfl'a:;. om ('} r!fusamlJl 1'

{as/an'. 0 (-"
fi må säga I'ent lit, I'cspr/.:tablnl'l pr;,/{'/)II'I' ,i/l ,I. •

WlkCJl

/fll '

.'om hittills i allmtll/hrl .VOl't .,i./1 !lMI"'/llc II!I!I' I' h,,/'
!llterst till grill/d 101' pl/blikalial/lII nf tIrl/" 'n" ,·
IIImlfräl/gda resl/ltat nf dr .'1'1/0,1, - ol/a ((/'1'/1-' hii,,tIrIser.
Stoc/.://Olm i Fcbl'llari /887.
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Nya demokratiska rörelser.
ru lugnt det folkliga och politiska lifvet här
I i vårt fo,;terland än ma synas dem. som mera
•
ytligt betrakta detsamma. ~å hafva likväl
d~ rörelser. ~om uppstatt i andra ländpr, tagit sa pass
form 'Ifven hos oss, alt de föl' den begrundande iakt·
lagan'n kunna framvisa tydliga skeden .
Partierna ilro visspriigen ej så skarpt atskilda
som i utlandet , men man igenkänner dock samma
lilnkesätt och stl'äfvandcn här som der.
Sedan :..'!llil"'1'(/11I pariiet. spelat ut sin roi och
IIpplöst sig vid :;itt sista sammanträde å .Piperska
muren » 1869, låg den liberala politiken i Stockholm
nere en följd af ar.
~:n anledning till nybildning af ett liberalt parti
pa bred demokratisk grundval blef Arbelal'emölel
187.'1 och Xorl'lrmdsstl'ejken samma ar.
Ifrågava·
rande möte ut,cisade i och för sig, att många af vår
tids arbetare och deras frivilliga vänner af andra
klasser hade en vaken blick på de politiska och so('iala förhållandena . och det behöfdes endast , aU de
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'pridda kran~rna "amiade:; i niil::ot l'E'n t1'111 n , för all
Nt wrkligt parti "nart .kullr l-ara IlIldarll. Men drt
iil' ~i alltid nog med ,adana tillftilliga ,ammantriilTanrlen
af per:;oner, som tiinka mer eller mindre lika, d!'t
fordra, i allmänhet. all vi ,,,a yllre irnpll],el' af Iller
pllel Illindre genomgripande art ötöta till lör att gifva
fart åt en ny l'Iktning, Det är nemiigen niidviindigt,
atl känslorna komma med i 'pelet. ty ntan dem fill'
ingen social eller politi~J" riil'ebe nagon kran och
mraktiglwl.
Denna eggebe fick den demokrati~ka politik('n
J q/fl genom den behandling, man liit dc strejkand.,
"åg"el'harbetarne \'ederfara" ismnerhet häktandet
af öju ,åg\'eI'Ksarbetare_ h\'ilka efter halfannan manad,
l'ängebe frigäfl-os, da genom ran"akningen dera, oskuld
hlif\'it bel-isad,
Följden af rörelsen sommaren 18,0 blef Rr(onll(örel//lI[!eIIS stiftande på hösten, derlill initiati'-et tOl!'
af D:I' Anton Nyström, som blef föreningens sekreterare under det Kapten Julius Mankell blef henne,
(lI'dförande, Undel' den följande vintern utvecklad!'
<.len nybildade föreningen en ganska betydlig verksamI,et, eggande icke blott Stockholms demokrater, utan
äl\-en hela landsortens till ell mksamt deltagande l
de allmänna .angelägenhet~rna, Meningen med föremngen var" sa:om hennes stiftare \'id manga tillfallen
framha~ht ,I bade tal och skrift, all genom det politlRka foremngsl'äsendet utbilda den sanna medborgerhgheten, ~kapa politiska förmågor, studera och noggrannt undersöka de stOl'a frågorna, lära kilnna de

•
grnom olTenlligt fram -

handlandr per:",nlil-\heteI'll3 o~h
Iriidande a möten och genom artiklar och resollltionrr i I"'essell bidraga alt bilda pn \'Nkligt öfverlagd
allmiin opinion,
IHin'id afsåg man alt I'('rka i godt förstånd med
d011 drmokl'atiska pressen, som man ansug skull!'
fn ett det ,'iil'dprikaste stöd i politiHka föreningar,
da dessa biillre Un någon tidningsredaktion genom
,illa mangfaldiga element fa inblick i samhällsförIi,illandena,
Liinge hade dock föreningen icke \'crkat, fUlTän
,kilda riktningar visade sig inom densamma, o~h hvad
som fUrst oeh sist visade sig behöfl'as sasom underlag föl' <.len folkliga politiken var' Uppl!lsuil/g och
Ji /'i liC/j) /r/sl hl'l,
Redan a arbetaremötet hade enstaka röster höjt,;
1II0t de maktegandes ingripande gentemot dc ~trej
kande sag\'erksarbetarne, och i Reformföreningen väckt!'
1):1' Nystl'öm förslag till en protest deremot; förslaget
förkastades dock, sedan ordföranden hotat arga, om
det antoges: saken vore ej utl'edd nog, sades det I
Fiirslags,;tUllaren beslöt då all ensam uttala en olTentlig protest mot myndigheternas, synnerligast Landshiifding TrelTenbergs tillviigagående under strejken,
genom all hålla ett föredrag a Mindre. teatern (Dec,
J 879) till förmllll för de sju oförskyldt häktade sågverksarbelarne, På uppmaning förnyades föredraget,
som väckte den lifiigaste sympati och gjorde, all månget öga tarfyldes; den kontanta behållningen (408 kr,)
skickades till de förut häktade sågverksarbetarne,
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Fastän föredraget. Kapitalets och arbetets probien!> gick ut på all bekämpa kommunismens läror
och revolutionära åtgärder och att i stället, trots orällvisa och nöd, reformera pa det besL<tendes grund
och med moraliska medel utjemna stridigheterna mel·
lan de skiljda samhlillselementen, blef dock D:r Ny·
ström, da han faktiskt uppträdt som oppositionsman.
inför den maktegande delen af samhiiIlet blott I'CI'OIlIliOIlSIII((lIlIfII! De. som känna den poliliska lära .
han sedan manga al' tillbaka hyllat, och som hörde
hans enskilda såväl som offentliga uttalanden 0111
Sundsmllsstrejkarnes behandling, yeta dock allt rör
väl. aft han~ uppträdande till förmån föl' dem helt
och hallet berodde pa den Iifligaste medkänsla för
deras lidanden, hvilken ovilkorligen fordrade att nagot blef ltiordt föl' alt prote~lera llIot dylika blide
orätlvisa och okloka handlingar från ordningsmak·
lens sida. Vis~t är <,mellertid, atl sagverksegarnes
och landshÖfdingen,; ' ingripande mot Sundsvallsstrej·
karm' var en af de yerksammaste anledningarne till
D:r Nystrilms politiska framtrlidande.
Omständigheterna j!jorde nu , all da den Ilyväckta
nykterhetsrörelsen framkallade upplysningsfrågan. A
ett nl'kterhelsmöte den 8 Febr. 1880 a lIIindre teatern
framställde D:r .\nton .'I!yström förslag lill bildande
af ett ~l,.bptarrillstitllt. Hiiri framhölls (se Dagens
:\'yheter ~ 80) .ensidigheten i pietisternas verksam·
het för nl'kterhetssaken; allmän upplysning vore det
medel. hvarigenom nykterhelen skulle främjas; en
Ilpply~t kultur vore ytterligare el! opflergifligl vilkor

för cll folks hÖjande i sedligt afseende. l\Ienniskans morali~ka vandel, hennes sinne för ordning och !lit, hennes svagheter och laster kunna ej
på annat säll regleras lin genom en fullt harmonisk
samhällsordning i såväl vetenskapligt ~om moraliskt
och intellektuelt afseende •.
~'örslaget, som helsades med det största bifall,
fordrade för sin realisering frivilliga bidrag af de rio
kare samhällsmedlemmarne samt af såväl stat som
kommlln. Det afsåg således en jiwWg samcel'kall
II/el/an ({Ila !.'lasRer i samhället. Mötet beslöt tillsätta
I'n komlte, som skulle taga förslaget under behand·
ling och söka bringa det lill verkställighet.
Motstånd och strider saknades icke alltifran för·
sta försöket att åvägabringa detta institut och an led·
ningarne dertill voro många. Att börja med hade
sedan årtionden en hatfull demokratisk politik drifvits
i vissa pressorgan, och malsmännen härför kunde ej
med glädje helsa tillkomsten af en ny, vetenskaplig
och human demokrati. Om, tänkte man på della
håll, förslaget om ett Arbetareinstitut vinner insteg,
~å skall, då detta endast kan komma till stand genom
de högre klassernas samverkan, folket ju icke kunna
hata dessa; man kunde då ej längre skylla folkets
alla lidanden på de högre klasserna, ej säga att dessa
ingenting vilja göra för folket, och vidare, om arbets·
klassen skall drifvas lill dessa långa vetenskapliga
studier för att få en upplyst grund att bygga p,i,
huru skall man då kunna egga dem till praktisk agio
tation. Denna tankegång fick sitt uttryck i Fädernes·
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landet af den 1i ~'ebr. 1880, der iblaud anllat säge~:
,Herr N\"ströms
mera \"älmenta iin praktiska förslag
•
till ett s. k. arbetareinstitllt, ~åsom ell medel mot
dryckenskapen,
tro vi k!lappast /"17m rrllrar'lllul 111('·
•
Iladioch anse derfOre obrhii/liyl all at detsamma
e::lla na::on granskning. Förädlande ni\jen och syssel"iittningar erbjudas nu fÖJ' arbetaren, särdeles i huf\"lIdstaden, i sa manga formrr och öa
all någon särskild il/81il/llioll för det ändamalet I/{/JljJcl(qclI
"!lue.. /lödl"l/lIdiy, iif,'en om den skulle kunna asta~·
kommas pa det af förslagsställaren angiflla sället, .
Del sorgli::a var alt artikf'lförfallarcn sall i Heform·
föreningens stlTebe! Viinnerna lill det framstiillda
förslaget läto sig dock icke afskräckas hiirar. Komi·
teen arbetade, praktiska algärder diskuterades, men
huru del \"al", ville saken icke ga. Om och men
framstiilldes i mängd, och slutet blef, all öfver hälften
af de a mötet utsedda komiterade afgingo, somliga af
enskilda skäl, andra emedan de misströstade om sakens
fJ'amgang, och åter andra, emedan de rj lyckades
sammanbinda arhetareinstitutPl med Stockholms arbe·
tareförening, hvartill försök gjordes. Häremot satte
sig förslagsställaren af det skiil, att, om en vetenskap·
lig föreläsningsinstitution rör arbetare skulle sammanbindas med en arhetareförening, sa skulle, dit denna
S('Dare är o('h maste vara till hela sin tendenR polio
ti~k, institutionen också få en politisk pregel och sålunda aldrig kunna påräkna något understöd af annat
Un ett visst parti. Meningen var allt från början
(~asom JJtfardade cirkulär utvisa), att institutet skulle

~tå utanför den politiska "erksamheten och blolt tjena

som ett medel alt skapa nyktra och upplysta medborgare. Så god t som ensam, blott understödd af
några nitiska arbetare, lyckades emellertid upphofsmannen att fil bidrag till institutet och att inviga des~
liirsta studieår den 4 Okt. 1880.

•
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\-lösten 1880 inträffade inom Refol"mföreningen
en afgörande brytning, som allt sedan gjort sig gällande inom den demokratiska rörelsen i Stockholm.
Anledningen härtill var den bestämda fordran D: ..
Nyström i Reformföreningen gjorde på införandet af
den o/fentliga kandidaturen vid alla politiska \"al såsom det enda medlet all genomföra en upplyst Ocll
iirlig politik. Wirom var man i Heformföreningen
långt ifrån ense. ehuru föreningen dock omsider gick
in på förslaget. Saken var den, att man på denna
tid i den demokratiska pressen sökte förvärfva sym·
patier hos arbetarne i hufvndstadf'n för landtmannapartiet, men all della partis kandidateJ' inom det liberala partiet alltför väl visste, att de icke kunde
paräkna majoritet af Stockholms val män, om de vid
valmöten skulle. i enlighet med offentliga kandidaturens prindper, nödgas bekänna sina sympatier för
detsamma. ~'ör dem gällde det derför all Jllot,-erka
offentliga kandidaturens införande. Man "ille bibe-
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halla dpt iildre s. k. rekommendationssvstemet,
d. v. s .
•
alt man i f6reningar, a möten och i pressen, kort
0("11 godt rekommenderade en viss kandidat m('d th~'
atmljande rurtjenster och utan nagra brister.
Huru riidda somliga af de liberala voro för den
"Il"ntliga kandidaturen, synes af eU bref frän en liberal riksdag,kandidat i Heformföreningens styrelse till
d('ss sekreterare med anll'dninl( af dennes förslag att
införa sy,temet. i hvilket bref bland annat står : . En
~"dan vigtiII sak tal viii vid aU tiinka på och ej fjeska åstad innan man betiinkt mljderna , "
I :,\O\'em!Jl'r 18HO skulle nu \'äljas en rik8dagslilan liir Stockholm . Heforlllfiireningen antol( dä oITent·
liga kandidaturens princip och tryckte
ett cirkuliir '
.
upptagande al"killiga politiska frågor, hvilket tillsänd!'s kandidaterna. Samtidillt hiirllled foljde de demokratiska tidningarne det gamla rekolllm!'ndationssvsll'mct ol'h l'öreslollo utan vidare fabrikör Joh . Ohlsson
s"m det liberala partiets kandidat. Nu följde valstn(11'11, som iiI' alltf1ir karaktl'ristisk för alt ej hitr närmare framh i,llas. I\Nlan mr(' Mt första valmötet
hade I\l'formföreninl(cn förklaral, alt fabrikör O. ej
klInd!' fram5tiillas som mrening('ns kandidat>, da man
1111-' Il honom i "issa fall "ara \'iil konservativ, hvarIiim fi".reninl[l'lI sasom sadan I'J kundp ~lIa hans re·
klllllllll'ndation i den libprala pressen , Vid valmötena
a<hll(ala(le I/!'rl' Ohls"on gl'nllm sina dels intet_ägande,
(1!'ls llIot I\cformföreningen ' prol(ram stridamie me·
ninl(ar alt hun ej kUlIll(> vinna f'rkiillnandl' af denna
fi.reninp:, sOIl\ JII pj kund(' utga fnln nåp:on annan
•

synpunki än sitt f.Qd prngl"fllll och !'j t'gde lJefogenhet aU laga hän sm till, lwad enstaka lrisinnade pNsoner eller tidningar vII rat om fört'slal(na riksdal(skandidater.
Huru otillfredsställandt' ll('rr Ohlssons s\'ar \'oro,
visade a mötet Hrr C. Palmgren, Richard (iustafsson .
A. iii yström och O. .1. Hultgren; den siste föreslol(
D:r Nyström som kandidat, men c!('nnp alböjde
slaget pa det bestämdaste.
~:ll politisk strid lIl!'lIan den offentliga kandida ·
lurens princip och rekommcndationssvstemet, h\'ilka
alldeles utesluta hvarandra, blef nu ound\iklig, SY" '
nerlil(ast ,edan den ifrågavarande kandidaten genolll
sina afgifna svar vi,at sig ej knnna vara et! lih('ralt
partis kandidat. Ifan ansål(, att någon föränd"ing I.'·
IräITandp valbarheten IiII Första KalIIIIIaren ('j V3"
hehöfiig (fastän allmiinlla meningen blund \'almännpn
fordrade en radikal förändring deraO: han fann , all
religionslagstiftningen här \'ar ", viii l'('glt'rad , aU hvar
och pn kunde
del samfund han ville (fasliin
han hort v('la, alt man inl(alunda har denna riittij.(·
het): han ansag, at! kyrkobe"kallningt'n mr han.1!
när omöjlig aU förändra (hvilket doek !'j hindrar aU
('n libl'ral rihdagsman, som vill upphäf\"n slabk yrkan ,
oupphörligen yrkar pa kyrkoskaltl'rno" upl'hlifmnde):
han hade inlet alt anmiirka angupnde yllranderlittPJI
Ilch l·ätL.kipningt>n Ifastiin de orillllil/asl!' tryckfriheb ·
mäl pa ><enare lid!'n Ilppenbarlil(pn fiireknnunit och
riilt.~kipningcns Iröllh(>1 sall1t IIn«!(>rnilt,'m3>' felaktiga
domar iim skamflikkar flir ,arl lan,1 o("h bort mall:l

ro",
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pn hva.' att arbeta på de grundligaste reformel' i fråga
härom, Hvem kan undra pa, att en afgjord protest
nu kom att uttalas emot ifrågavarande kandidat af
dem, som yrkat pa att kandidater ej skulle uppställa,
förrän tillfredsstiillande sl'ar blifvit afgifna på Reform föreningens fragor? Hvem kan fordra , att enighet
här skulle komma till stånd? lIvarom skulle man
enas? Under hvilken gemensam princip skulle alla
liberala fosterlandsvänner här underordna sig~
under den tomma rekommendationen af en förut otillräckligt känd kandidat eller under det öppna och ärliga frägsystemet med dess oförtydbara svar? Var
den ifragavarande kandidaten verkligen ett uttryck al'
vår tids frisinnade ideer? Hvem splittrade den enighet, som man hoppats finna?
J<:nighet hade blifvit en oafvisIig följd af kandidatens svar, drrcsl rle /'frkligclI molscarat {ordl'illgamr; nu splittrades enigheten af - kandidaten i
fråga. Ungefar lika många talade emot som för honom; ingen var fullt tillfredsstäId med svaren_ Enighet ,'<ulle icke destomindre här kunnat vinnas, om
de, ~om fUru t förordat denna kandidat, återtagit l'ekolltfflflldalwllm. Men nej, långt ifran att göra detta ,
yrkade desse fortfarande pa sin kandidat. Fastän
han 'JeI{ tydligen hade tillkännagifvit att han var
kOl!srrmliz', sade hans förespråkare : halt är liberal .'
FTd
.0 J en bIef att D:r Anton Nyström genom en
(,~enthg fOrklaring i tidningarne afgick ur ReformI()~~mngens styrelse och föreslog professor Nordenskluld pa j!"rund af hans frisinnade och folkliga tänke .

säll som det liberala pal'tiels kandidat i stället för
Ilerr Ohlsson, Som motvigt häremot insände Typo~rafen Herr Sv. Linge en olfenllig förklaring, hvaruti
han sade sig hafva upphört med allt samarbete med
Dr N. och att hal'l ulträdt ur Arbrtareinstitutets
,tyrelse.
I sin skrifvelse till f{erormförrningelJ , deri 0:1'
Nyström afgick som sekreterare, protesterade han mot
. det nuvarande halfhetssystemet . o..:h motil'erade sin
afgang med , att han . är en principiel 1Il0tständare till
den kolltpromisspolitik, som föreningens majoritet nu
,ynes vilja följa , och hans iitgöranden, Hum ~j anse:;
1I0g 'politiskt kloka' , ej kunna göra önskligt, att han
int~ger någon ledande plats i Stockholms s. k. liberala
parli för så vidt della lIlI väsendtlig del skulle repre·
senteras af Reformföreningen '.
I sammanhang härmed anlade en annan medlem
af Reformföreningen, som i likhet med Herr Linge
påyrkade Herr Ohlssons kandidatur, Litteratöl'en Herr
Berndt Lundqvist, en plan att störta arbetareinstitutet,
der han en tid var föreliisare i matematik och svenska språket. flan infann sig den 21, Januari 1881
hos Arbetareinstitutets föreståndare med en sorts sal·
moniskrirvelse, innehållande åtskilliga fOl'dl'ingar på
löneförmåner vid institutet Dessutom uttalade han
den hotelsen, att, om D:r Nyström ej gick in härpå
och undertecknade skrifvelsen, skulle han, Ilel'r Ltmdqvist, skandalisera honom i tidningarne och uteblifva
från sin för aftonen samlI1ft tiag annonserade furelru>!ling. Denna hotelse, som framkastades i vittnes
,
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närl'aro, kunde dock ej skriimma D l' r\yström , som
~rinrade Herr Lund(I"ist om, att han redan utbekom·
mit mera af sina honorarier lin han "arit beriilligad
till och förklarade. all han tiinkte trotsa hans smlidp·
skrif\'erier i pres,en . lIerr Lundqvist afliigsnade sigd,i med den upplysningen , att allt var fÖI'beredt föl'
tidningspublikationer i iimnet, och att han ej komme
att fÖI-eläsa samma afton. Hans illvilliga plan i detta
senare hänseende misslyckades dock fullständigt, enär
Arbetareinstitutets förestandare sjelf höll den bestämda
förelii sningen i matematik, hvarpå D:r O. SöderNI
och Ingeniör A. Carleson sedan anställdes som före.
Iiisare.
Tva dagar senare (eller d~n 26 .Januari 1881)
stod I enlighet med nyssnämnda
hotelse ett af Herr
•
L. insänd t tillkiinnagif"ande i tidnillgen Fäderneslandet
(man vet att Dagens .~\'heters redaktion nekade in.
taga detsamma), der han pa grund af all . D'r
A. \ström ej längre "ilie \'idblifva förut träffade
öfverenskommelser om honorerandet af hans före
Iiisningal' i .\rbetareinstitutet , förklarade sig nödgad
upphöra med sin förelä . areverksamhet. Arbetat'ein .
~titutets . tyrelse .ammanträdde nu mangrannt , IlYar.
vid de af Herr Lundqvist utgifna qvittenserna å mot.
taget honorar granskades, och fl'amgick af dessa, alt
Herl' Lundqvist erhallit i5 kr. mera än hl'ad honom
med rii~ta tillkom . .-\.lIa närvarande beslöto, att lIerr
Lundql'lst skulle fran sitt ledamotskap i stvrelsen
varda ..skiljd. lians uppträdande gaf derpå anledning
for haiften af R~formföreningens medlemmar att ut.
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träda ur densamma med en skrifvelse, deri framhölls,
att . 1Ierr Lundqvists ofTentliga uppträdande mot en
för sann upplysning och likställighet så betydelsefull
institution som Arbetareinstitutet ej varit öfverensstäm·
mande med sanningens och hederns fordringar.. Vid
samma tid afgick Herr Johannes Svensson ur Arbe·
tareinstitutets styrelse.
Huru populärt Arbetareinstitutet blifvit, och hvilken 1'01 det spelat bland Stockholms arbetare, trots
alla angrepp alt störta det från så väl högerns som
vensterns sida, synes af den oerhörda jäsniT.lg bland
Stockholms arbetare, som presidenten H. ForselIs be·
kanta angrepp deremot i Stadsfullmäktige den 17 No·
vember 1881 framkallade, och som gaf sig uttryck
genom det för våra förhållanden storartade folkrnötet
i Ridhuset vid Gref·Thuregatan den 27 November, då
3000 deltagare utan långa förberedelser kommo till·
städes och på det mest entusiastiska sätt gåfvo sin
hyllning åt arbetareinstitutet och dess upphofsman.
Äfven på detta möte återfinna vi dock en liten grupp
motståndare från Reformföreningen, som väl 1'01'0
med om en protest mot presid. Forsell, men inga·
lunda om att återkalla D:r Nyström.
Det ur Reformföreningen afgångna partiet kallade
sig först Framstegs·Förbundet och sedan Folkpartiets
FebruariFörening; det räknade vid konstituerande sam·
mankomsten (den 4 April 1881) 59 medlemmar, och
dessa valde D:r A. Nyström till ordförande. Dennes
införande af den ofTentliga kandidaturen hade vunnit
ett sådant bifall af det nya förbundet, att det var
2
,
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nära att förena sig om sin sekreterares, häradshöfding
O. J. Hultgrens förslag att benämna det . Föreningen
för befrämjandet af den politiska kandidaturen • .
Hvad föreningen afsäg framgår af den skrifvelse.
den aflät till en härvarande tidning, som sökt mot·
verka dess bildande. Häri angafs föreningens mål
vara bl. a.:
,att förbindra ytlighet bland de liberala och be·
fordra allmr och gl"lllullighct:
att befordra samhällets gemensamma intressen
genom noggranna utredningar af sociala frågor och
offentliga uttalanden;
att sörja för att ej folkrnötena vanhelgas af pratmakare och orättrådiga personer> etc.; hvarjemte
meddelades, att en paragraf föreslagits af följande
innehåll:
Tidningsskrifvare kan blifva medlem, endast om
någon väl känd redaktör rekommenderat honom, eller
det kan ådagaläggas, att han under minst 5 år visat
kOl1seqrells och moralisk hållning. »

Försök till återförening,
Sedan Framstegsförbundet och Reformföreningen
under :881 verkat hv~r för sig, gjordes i början af
1882 pa upp man mg fran flera inom det demokratiska
lägret försök att sammanföra dem och att bilda ett
..tort {ol!.parti; försöket strandade dock snart.

•

Den vigtiga sammansatta skatte· och försvarsfrågan utRiorde det förnämsta ärendet vid den då sammanträdande riksdagen.
Vid ett stort folkmöte å Mosebacke ordenssalong
den 27 Januari för diskussion öfver frågan: , Hvad
önskar och hoppas svenska folket af innevarande
riksdag., uttalades följande resolntion: .Mötet uttalar
sitt förtroende till landtmannapartict och hoppas, att
folket skall kunna understödja det samma genom
opinionsyttringar och representantsvah.
l\Ian tillkännagaf, alt den komite, som utlyst
mötet och som utgjordes af medlemmar från de båda
demokratiska föreningarna i Stockholm, tänkt sig möjligheten af att dessa skulle kunna sammanslås och
ena sig om ett gemensamt program . Folkpartiets nutidsprogram » , af följande lydelse :
1 :0) Folkets upplysning på ett mera fruktbringande
sätt än hittills;
Meddelande af kunskap om naturens och mensk·
lighetens lagar;
2:0) Rösträttens utvidgning;
3:0) Nedsättande af census för valbarhet till Första
Kammaren;
4:0) Kyrkans skiljande från staten;
Frihet att utan hinder utträda ur statskyrkan,
och att bilda kyrkosamfund, förutsatt att dessas
bekännelser öfverensstämma med allmän moral;
Rättighet föl' IlVar och en att hålla religiösa
föredrag;
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Dissenters fritagande frän skatt till statskyrkan;
Cpphäfvande af kyrkomötet som statsinstitution;
5:0) Militärutgifternas begränsning till minsta möjliga
belopp för åstadkommande af ett mera betryggande försyar än det nuvarande, om möjligt
med bibehållande af nu utgående kostnader_
6:0) Grundskatternas succesiva afskrifning.
Mötet godkände detta och tillsatte en af femton
personer bestående komite för att på grundvalen af
detta program söka åstadkomma den önskade sammanslutningen af de hittills allt för mycket spridda
krafterna. Bland dem, som kallades all vara ledamöter i denna komite, märktes D:r A. Nyström, Kapten J. Mankell och f. Riksdagsmannen Hjelm.
Vid detta möte yttrade sig Herr Hjelm och D:r
A. Nyström för anslutning till försvarskomiteens reservanters förslag samt visade, att vårt land både
kan och bör försvara sin sj elfständighet, hyarför de
motsatte sig de försvarsnihilistiska åsigter, som af
flertalet andra talare, främst Herr Sven Linge, ullalades. Herr Linges anförande, pregladt af hans kända
hoteber mot de maktegande, innehöll bl. a.:
.Folket behöfde tillfälle att i representationen
insätta män, som bevakade deras rätt och som ej,
såsom nu, hU(l:udsakligen hade till uppgift att (örtrycka detsamma
- Statskyrkan, detta innerliga
heh'ete på menniskans själ, måste upphäfvas _ _
Till landtmannapartiet höjdes nu folkets ögon, man
väntade af detsamma, all det skulle tänka på och
arbeta för bortskaffandet af ej allenast eget lidande
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och förtryck, utan äfven hela folkets. I detta hopp
ville folket stödja partiet, 1IIen re det, om det sL'iker
(o/kels (örhoppningar ! - - Ingen af folket kunde
bära de bördor, man ville pålägga detsamma - - Hade arbetaren något annat att (örs vara iin (atalels
makt ö(fer flertalet (lifliga bifallsyttringar). De per·
soner, som vore hans (örtryckm'ij, en makt som vore
honom (örhatlig, det var hvad han hade att (ö"swm
(Iifligt bifall). (se Stockholms Dagblad för 28/ , och
Dagens Nyheter för 2O/, 82).
De åsigter i försvarsfrågan, Bom D:r Nyström
offentligen framställde på denna tid, blefvo, fastän de
väsendtligen sammanföllo med Kapten I\lankells, systematiskt förvridna i de tidningar, som stodo. till
Reformföreningens förfogande, Dagens Nyheter och
Fäderneslandet. Då han i ett föredrag om .Fosterlandskärlek och nationalförsvar. (d. 12/ 2 82) sagt,
att Sverige ej bör afväpna utan måste kosta på sig
ett betryggande försvar, och att man måste trotsa
våra försvarsnihilisters opinion, tills stormakterna börjat afväpna; alt folket bör vara beredt till uppoffrin"ar då fosterlandets väl och ett betryggande försvar
"så ,fordrar o. s. v.; skref Herr Linge i ett referat,
att .D:r Nyström förklarade, att folket skall vara beredt till uppoffringar, om 1'egeringen sa (m'drar> etc.;
och Herr Lundqvist förvred de uttalade åsigterna derhän , att han i Dagens Nyheter skrcf, att D:r Nyström
..
.sade sig vilja det starkaste (örswr, som vore moJligt att åstadkomma, hvarför Sverige bör rusta sig
så långt dess krafter medgifva. o. s. v. Då rättelse
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i tidningarne, fick alltid .vär referent. rätt
och D:r N. fOrklarades . i allmänhet icke nöjd med
tidningarnes referat>!
.
Karakteristiskt är, att Kapten Mankell ( af pol ih.sk klok~let.) aldrig hördes pa mötena yttra sig i
forsvarsfragan; beqvämare var, atl lata arbetarne
yara i ovisshet om hans mening och lata dem kasta
sig öfver D:r Nyström fOr hans öppenhet.
De fromma önskningarne om sanlYerkan mellan
de båda föreningarne blef,'o kort derpa giiekade vid
de efterföljande debatterna om 5:te punkten rörande
för.syursfrågan; • i synnerhet de, som fördes ]la ett all~ant mote, hallet den 18de Februari 1883 pa inbJudan .~f Sto~kholms Arbetareforening i de~s lokal.
Detta mote benstades af en mängd riksdagomän bland
andra Herrar E. Key,
F
. S. A. Hedlund , O. B. O' Isson,
. T. Borg, af hvilka flera deltogo i diskussionen.
Folkparhets Februariförening anslöt sig väsentligt till
reservanternas mom forsvarskomiteen förslag d. v s
t'·'
det billigaste hittills framställda som da had
tt
• .
, e u Sigt
a ga igenom och uttalade sig för Regeringen C"
slag, endast i den händelse att rö,lr "II "
nbs ord"
• a en i Jem redd
ermed utstracktes. Häremot uppträdde åtskilliga af
.old
Reformforemngens
ledande
män
pa
det
;.
..'
va sammaste
.
satt, och sarskildt utfor härvid Herr L'
t F b
'.
.
mge personhgt
mo
e ruanforenmgens ledare samt Landt
f t
h ~ .
mannaparie s c.. e er i ett anförande, deri han stämplade alla C" _
s~'arsvanner och särskildt Herrar E. Key och A. Nvslr~~
~asom folkets fiender och jesuiter . D'a Herr B-ossonOl
sson upptog angreppen pa riksdagens sparsamhets-

partis hiirordnillgsförslag, förklarade han, all sådana
ord som lIerr Linges kunde ej förtjena något svar af en
fosterlandsvän, dervid han vände honom ryggen, och
Ilerr liediund aflägsnade sig med yttrandet, att han
ej ville fortsätta deltagandet i ett sådant möte. Det
förväntade samarbetet mellan de båda föreningarna
var härigenom omöjliggjordt.
•

Vi kunna här ej förbigå en episod inom det
demokratiska partiet med anlpdning af den Rorgefest
till minne af (Jall/betta, som D:r Nyström anordnade
i Arbetareföreningens stora sal den 21 Jan. 1883,
under det inga andra, hvarken enskilda eller föreningar, rörde på sig till firande af den store mannen.
Fastän 1):1' Nyström sjelf hyrt salen och bekostat öfriga utgifter för festen, samt hans namn stod på biljetterna, skref en motstandare i Fäderneslandet, för
all förtaga honom all förtjenst: • Den fest till hyllning
af Gambettas minne, som i söndags anställdes af
Slocklwlms Al'belal'eföreniug, utgör en verklig heder
för Stockholms arbetande klasser.. D:r Nyströms
tal och lIerr E. Fredins poem för Gambetta nämndes
ej ens! Nej, Stockholms Arbetareförening skulle hafva
äran, fastän den intet gjort utom det alt laga betalt
för sin sal.

Fackföreningarna.
En yttre anledning till en ny rörelse bland Stockholms arbetare, faCkföreningsrörelseII, flngo Yi genom
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rlen stora strejken af uYlrgnadsarbetare i hufvudstaden
i Juni 1881, dervid D:r l\"Yströlll,
som be\'isli"en
., ingen del hade deri, kallades att leda förhandlingarne,
sedan de strejkande~ möten vid Lill-Jans under tre
dagar saknat all ledning. Tva dagar leddes nu förhandlingarne af honom i fl'edlig anda, och blef strejken väsendlIigen genom hans tal och förslag upplöst,
utan alt några oordningar inträffade, och utan att de
i ueredskap hallna regementena behöft utkommenderas. Under fOrhandlingarne föreslog D:r Nyström
1111dandet af s. k. ollll)//r/s(jjrCllillgar för alla yrken,
a ena sidan för arbetsgifvare, a den andra för arbetare, hvilka skulle hafva till mal aU ordna den industricla ekonomien, all tillgodose allas intressen, förebygga arbetsbrist och streJker. o. s. v. - Trots den
fredliga och ~trejkupplijsande roi [Jr Nvström härvid
spelade, kunde dock presidenten Forsell' i sitt an"repp
pa honom, vid det rihuekunta sammanträdet i :tadsfullmäktige d. 17 Nov. l!:!Hl, säga, all han varit .le.
daren och ordnaren. af strejken - liksom denne
högt. ~lppsalle embctsman i samma anförande gjorde
poslltvlSInC'n liktydig med kommunismen och anarkien
h~'ilka denna lära just vill fiireuygga. Nyssnämnd~
furslag ltll ombudsföreningar blef utgångspunkten till
d: se.narr organiserade (IIrl.Fm·lIillf/nmr, sedan D.r
.'\ystrolll, sasom sekreterare i . Komil{·en for utredandet af fackföreningSld(·en . , tillsatt ii ett arbetarem(jte (d 8°/12 I!:!Hl), fiirfattat fiir"laget af den 1 Mars
lt!t!2 till program och stadgar för fa{"kföreningar.

Fastän komiteen pa initiativ af Dr Nyström
anordnat ett folkmöte den 8 Januari 1882 a Mindre
teatern till bekämpande af den kommunistiska socialismen, som denna vinter för första gången förkunnats
i Stockholm af skräddaren A. Palm - dera af 16
talare endast en, snickaren O. Il. Cederborg, var i
princip för kommunismen - och fastän nyss nämnda
förslag var atrattadt i en särdeles fredlig anda utan
spår till kommunistisk tendens, må man dock ej tro,
att det antogs utan all försök gjordes, att motverka
det såsom varande kommunistiskt o. s. v. Oppositionen bildades af herrar Sven Linge, Johannes
Svensson, Berndt Lundqvist och N. F. Johans,oll,
som, å ett arbetaremöte den 31 Mars 1882. der förslaget antogs, uppträdde emot detsam~a pa e~t säll,
som skarpt ogillades af komiteen, da ' Opposlltonen
bar pregeln af att vara pa förhand öf:erenskommen
fOr atl motarbeta komiteens för,lag ' l,e protokollet
fOr den 6/,).

---Bränvinsrörelsen.
Ett helt nytt uppslag fick den demokrati~ka rörelsen i Stockholm i Maj lHH3 j!l'nom hil~and t af
.Arvrlamrs ril1g . med thy iitfiiljande briinnn""tnder:
Sedan Herr L. O. ~mith flir:,difl"e-, -iikt fa oktroj
pa bränvinsleverans till Stockholm" n"kiinkninj!soolag, fick man "åren Hl 3 i Fädl'rn landet ~e en
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annons med uppmaning till Stockholms arbetare, att
bilda foreninaar med mål att straffa Stockholms ut·
skänkningsbolag genom att afhålla sig frän att be·
söka dess krogar, genom hvilken annons han utlof.
vade penningebelöning för 11\'art 100·tal medlemmar
i sådana föreningar.
Till följd af denna annons utlystes ett möte den
14:de lIlaj, hvarest rörelsens hufvudmål tillkännagafs
vara, utom afhållandet från krogarne, bildandet af
llon:iumtions(örenill.qar.
Ett möte derpå följande
11.i:de Juni vid Lill·Jans uttalade sig i enahanda rikt.
ning och i det cirkulär, som härvid utdelades af en
å forsta mötet tillsatt komit!!, kallade denna sig sjelf:
Komiten för bildaude af konsumtionsforening.. Komi.
terade forklarade i de cirkulär, som de kort derpa
utsände till riksdagsmän och tidningsl'edakliollel', att:
. den tanke, som leder oss, har till mål att nedbringa
arbetarnes lefnadskostnader mest möjligt, samt der.
efter på klokaste sätt använda besparingarne, och så.
lunda söka motverka emigrationen till Amerika ». Om
någon ny bränvinslagstiftning var här ej talan. Då
fyra deputerade sedan uppvaktade Konungen för att
höra hans åsigt om den pågaende arbetarerörelsen ,
förklarade dessa (enligt Dagens Nyheter 21 / 1883),
6
att, om ock Herr L. O. Smith skulle hafva någon plan
dermed för egna intressen, • betydde det ingenting
för oss . samt att ändamålet vore främjandet af arbe.
tarnes ekonomiska, intellektuela och moraliska ut.
veckling.. Ej heller för Konungen nämndes något
om bränvinslagstiftningen.

f" Arbetarnes ring blifvit tillsatt,
I
Sedan Styre se or
f" I till
;'Id
f" första gången offentligt ett ors ag
L O Smiths . öppna
framsta es or . . ,
ny bränvinslagstJftmng l I1err . '
1883. Den
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I
. h
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.... ' .
d t .' m man haft an e mng
'U bräm'w ttll utlan e , saso
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;. damål hvarvid han 1I1lradde
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I
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lofvat emna
handla fullkomligt fnlt oc l sJe
tt på' 1I1/ldel'hetens
d " Isen skulle vara, a
"
damålet me rore
k för organiserande af
och sparsamhetens grund ver a å
tt kloka försök
.
. /:". . ar Han ans g/ a
konsumtiOns,01 emng ' "
h
-id särs\<ildt exem·
borde goras van
•d
att bilda sa ana.
d k' Il tagas till förebild.
piet i Rochdale l Englan s u e
att om ock rö.
I des af arbetarne,
,
tt
Allmänt u a a .
h denna kuude till
.
kroafrågan oc
relsen börjat genom,
"ett medel all intressera ett
en tid begagnas sasom " I
man skulle snarast
b tare för rore sen,
f"
I
större anta ar e
"
tt öde och verka or
.
bränvinet at SI
l
f"r näringsämnena oc l
möjhgt lemna
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Allt från början var tapetseraren N. F. Johansson Herr Smiths högra hand såsom den egentlige
ringledaren och vid hans sida framstodo i synnerhet snickaren O. II. Cederborg och gjutaren O. Larsson. Till
en början saknas i ringrörelsen åtskilliga af Arbetareföreningens mera kända ledare, omsider fick dock
Herr Smith med sig Herrar Sven Linge och Johanne~
Svensson, hvilka från och med Juli 1883 anslöto sig
1111 honom , och från och med hösten framträdde ibland
de förnämsta kämparne för hans sak.
H,ad Herr Svensson beträffar, vet man, att han sjelf
.
till slut erbjöd sin tjenst åt Herr Smith, hvars ögonsten
?an. blef och som fordrade, att Arbetarnes ring skulle
msaUa honom i Arbetarebankens styrelse (hviJket
majorIteten
dock
ej
ville
bifalla).
Herr
L'
I'
..
lIlge, som
a lt~d forut velat försvara arbetarens fria verksamhet 1Il0m det politiska området, ställde sig helt och
hållet till Herr Smiths disposition, sedan denne i
Arbetareringens Centralstyrelse i Oktober uppmanat
medlemmarne att motverka folkets deltagande i den
pohllska rörelsen.
. fJär förljenar erinras om det hat, Herr S. A.
~pdlll l. ege~skap af Utskänkningsbolagets kontrollant
a~rog SIg, da han ej godkände det system för undersoknlllg af bolagskrogarnes bränvin etc., som Arbetar~es rlllg lät anställa; ledarne uttalade öppet sin harm
ofver ?onom och förklarade, att . han åtminstone ej
skulle fa arbelarnes röster vid nästa riksdagsmanna val> !
Da komlIens flertal ej ville gå fJr Smiths ärenden 1111sattes dem oveIande, en byra, hvars medlem-
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mar utgjordes dels af några komiteledamöler, dels af
ulanför slående. I denna byrå voro Johannes Svensson, N. F. Johansson m. fl. Härifrån utgingo tillkännagifvanden rörande bolagskrogarne m. m., i komi·
tens namn.
Herr Smith tycktes på denna tid hafva tagit hela
folkpolitiken på entreprenad. Han var angelägen att
med hänsyn till den rörelse han framkallat lugna öfverheten med försäkran, att den vore af helt ekonomisk art och skulle afhålla arbetarne från politiken,
hvartill man ansåg att norska vensterns strid mot
högerministeren skulle locka. Att Arbetarnes ring
såsom sådan skulle utesluta politiken och blott vara
en ekonomisk förening, derom var man allmänt ense;
men Herr Smith gick vida längre och förklarade i
sitt .gula bref», aU arbetarne öfver hufvud taget ej
skulle befatta sig alls med politik: . Jag ville icke.,
skref Herr Smith, .att arbetarne under slräfvan efter
ett verkligt och för dem gagnande mål (Herr Smiths
bränvinslagstiftning!) skulle förirra sig i fullföljandet
af politiska skuggbilder, jag håller före, att den, som
ännu behöfver all sin tid och allt sitt arbete för alt
bereda sig dagligt bröd, hvarken kan eller bör sysselsätta sig med allmänna angelägenheter. (utom Herr
Smiths bränvinslagstiftning l).
Då D:r Nyström annonserat om ett föredrag öfver
ämnet skall folket befatta sig med politik? (d. 14/ 10
1883 i Arbetareföreningens sal), fick han derför ett
besök af Herr Smith, som ville höra i hvad riktning
föredraget skulle gå. D:r Nyström förklarade då, alt
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han tänkte nu som förr visa vigten af att arbetarne
politisera, ehuru han visst icke ansåg, att folkpolitiken är felfri
hvilket de maktegandes ej heller är_
Herr Smith förklarade då, att Arbetarnes rings centralstvrelse den 10 Okt. beslutat att afstå från all politik
och äfvenledes att söka hindra alla ringmedlemmarne att
befalla sig dermed ; han upplyste vidare, att han ansett sig i enskild audiens den 11 Okt. böra underrätta konungen derom och meddelade, hurusom han
öfvervunnit Herr Linges motstånd vid styrelsesammanträdet. Sedan Herr Smith i ett långt anförande
utvecklat sitt program och vädjat till Herr Linge,
huruvida han trodde sig mer gagna arbetarne med
sin politik än Herr Smith med sin ekonomi, skall
lIerr Linge hafva afgifvit den förklaringen, att .han
gerna under den närmaste framtiden skulle draga sig
lillbaka från folkpolitiken och i stället verka för Herr
Smiths planer, ty i jemförelse med den framtid, Herr
Smiths planer bereda den svenske arbetaren betydde
hans ord intet>. Slutet på lIerr Smiths samtal med
D:r Nyström, hvilket här återgifves enligt dennes skildring, blef Herr Smiths eftertryckliga förklaring, att
om D:r Nyström uppmuntrade folkpolitiken, >skulle
Arbetarens ring desavouera honom och blifva hans
motståndare.
I sitt föredrag vågade emellertid D:r Nyström
trotsa hotelsen, ty, fastän han framhöll flera brister
i folkpolitiken och ansåg, . att de, som lefva iberoeude
och sakna all erfarenhet och alla studier, böra afhålla
sig fran politiken, framhöll han med bestämdhet, att

•

andra böm befatta sig med gemensamma angelägenheter. Hvem kunde för resten hindra arbetarne från
att politisera? Den vore barnslig och oerfaren eller
listig och despotisk, som trodde sig kunna förhindra
folkpolitiken. Somliga torde vara villiga att afstå
från politiken för tillfället för materiela fördelars skull;
delta vore dock alt sälja sin frihet, sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling » (se Dagens Nyheter
15/
1883).
10
Detta djerfva tal skulle straffas! Då D:r Nyström
åter sökte få hyra Arbetareföreningens sal för ett nytt
föredrag, viigrades detta, nedsättande artiklar skrefvos
om honom i Fäderneslandet och ryktet utspreds, att
han varit den, som försökt hindra folket att befalla
sig med politik, under det Herr Smiths n"ja i detta
afseende aldrig nämndes.
Karakteristiskt för det utomordentliga sjelfförtroende ringledarne fingo var i synnerhet det , utlåtande i bränvinsfrågan >, som Arbetarnes rings komiterade, Herrar J. A. Fjällbäck, Sven Linge och O. H.
Cederborg, afgåfvo den 15 Januari 1884 öfver Herr
Smiths förslag till bränvinslagstiftning (se Tiden 21 / ,
1884).
Här säges bl. a.: >Folkets ögon ha nu öppnats
för den mot detsamma begångna mannamån och (01'drar rät/risa. Sådan skipas om man antager Herr
Smiths (örslag. - - Icke allenast lagsti(tarne ha
att på della Herr Smiths förslag fästa sin uppmärk·
samhet, utan (olket sjelft måste vakna ur sm dvala
och lära sig inse de stora fördelar, som för detsamma
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deri afses. Vill ej folket sj el ft hålla den nu väckta
frågan vid makt och på 1"edcrbörande öfra sådant
tryck, att de kunna förmås att uppgifva något af de
enskilda intressena för ,.ätlt'jsa och billighet, då är
sannerligen detta folk icke färdt att arbeta för .• - Hvad angår inkastet mot Herr Smiths förslag att
höja tillverkningsskatten för bränvin och låta denna
ingå ensamt till staten (hvari:;enom denna skulle få
de riksbekanta 18 millionerna årligen, alldenstund Herr
Smith ingen knusslare är i fråga om löften I), synner·
ligast den uttalade farhågan, att man ej kan vara så
alldeles säker på all lagstiftarne tillförsäkra jordbrukarne och arbetarne någon del af den ökade inkom·
sten, svarade Herrar Fjällbäck, Linge och Cederborg:
• Vi hoppas det bästa. Skulle vi häri misstaga oss,
torde det icke töfva så länge förr än makten flyttas
i andra händer. Folkets uppträdande kommer för·
visso att i icke oväsendtlig mån ?'ätta sig härefter» I
Det var ord och inga visor, erinrande om det
forna kungsordet: det packe r och rätter eder efter I
På två ställen i della .utlåtande. hotas fonnli·
gen riksdagen af de nya representanterna för folket,
för Stockholms arbetares .kompakta majoritet».
Folkpartiets Februariförening fatlade i Nov. 1883
en resolution, som utgjorde den första afgörande pro·
testen i Stockholm mot Herr Smiths bekanta »"ula
"
bref», hvarefter detta partis medlemmar voro de af·
gjordaste fiender till ringrörelsen, alldenstund den be·
visat sig vara en plan af Herr Smith all få Stock·
holms arbetare (först och sist Arbetareföreningens

ledandf' män) som "crktyg för sin bränvinspolitik.
.femte andra nyktel'hetsvcinner - maskinisten A. A.
Andersson, snickaren C. G. T. Vickman, malaren
S. Johansson, korgmakaren P. Schroff och ~oodtem
plarne' bokhållaren K. (i. Nilsson, verkstadsförman·
nen P. Svemson, litteratören C. E. Vestin m. fl. bildade D:r Nyström nu en komite med namn: , Bort
med hriinyinet!, för att omintetgöra f [elT Smiths pla·
ner. Denna komit6 anordnade tya möten a Börsen
nemIigen 2 jo Pebrnari och 9 Mars 18W" men före
det sista utlyste det Smithska partiet under ledning
af Tapetseraren N'. F. Johansson, Metallarbetaren .r.
Svensson. Snickaren Fjällbäck (goodternplaren ') m.
fl. ell miite den :2 Mars i (iymnastikhu~ct vid Södra
Tullportsgatan , och här beslöts {onniigen pa förslag
af Herr Svensson, all de närvarande arbetarne skulle
infinna sig pa det till den \l:de ~Iar; utlysta mötet el
Börsen och derigenom !i;rr/.'Olilllla det be,lut, man
ansåg komma all fallas (se rer. i St. Dagb!. 3/" 1884).
J annonserna hade nemligen komitcen blott inbjudit
dem, som ön"kade motverka Herr Smiths bränvins·
politik. Och eftcr nyssnämnda
möte
förklarades
nu
•
i annonserna, "alt, i betraktande deraf att ifrågavarande
mötesdeltagare, som genom sin resolution i bränYins·
frågan visat, att de ej kunna anses SI/SO/Il inbjudna
till mötet den 9 Mars, genom ofvannlimnda beslut att
infinna sig vid detta möte förklarat sig ej re'l'eklem
fÖI'smlllillgsfrihetell, tillkännagifves härmed, att mdast
de få tillträde till mötet, hvilka äro försedda med in·
trädesbiljetter, samt att sådana utlemnas åt dem, som
3
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torde minna" hul'tl mötet atlopp : alt
manga hundmde medlemmal' af ••\rbetarnes ring> pa
mnv,igar samt med oärliga med~1 (flera per~oner haf"a
försäkrat, alt falska biljetter liknande komitpens tl'yckt:;
och utdelats) infunno sig och genom det fruktans.
viirdaste oväsen fullständigt hindrad r mötets hållande,
ja, hotade med våldsamhetel'; attlläradshöfdin" flult"
gl'en uppmanade D:r Nl'ström , komit('ens ordförande,
att upplösa mötet , hvilket denne ock gjorde, att komiteen i tidningarne intygade, all endast t ,100 personer
fått biljetter, under det all Börsvaktmästaren intygade,
att minst 2.000 personer varit niil'l'arande rå mötet.
I[err Hultgren skref två artiklar i Uagens Nyheter
med allvarliga I'arningar till Stockholms arbetare, deri
han bland annat sade: . Det var ej nog med skandalen, utan det [ag,trid(qa inträffade äfven, att, då ordföranden klockan hall' åtta upplöste mötet, en stor
del af de närvarande likväl icke afliigsnade sig, utan
qvarstannade till klockan inemot nio, då vaktmästaren
hos komitt'en bad om tillstånd att anhålla om handriickning af poliskonstaplar för all aflägsna de försam lade. Jag tror dock icke, att denna åtgärd ble! vidtagen, emedan man vidtog en annan, nemlicren alt
sHicka lamporna, då de objudna gäster, so~ förut
icke gått, ändtligen aOägsnade sig. Elt sådant förfa rande, som de objudna vid detta tillfälle iakttogo, skulle
kunna anses som (rids/)/'ott, ,)eh Hister jag uppmärksamheten derpå, att i/lgell hade rtltt(qhf! alt il/fin Ila

,

"'g

rlel/II II/iite. I'limrl II/III II(fIII' MUI,tt 1/1t'1' il'!.r .
,,/!III il'i.'l' i 11111 .'Ii//w/!' ill/u'/II/al'l/c-' f/I'/I/ul,<alw'l' .
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Hingledarne hade nu den oförsyntheten alt härl"i
i tidningarne genmäla, att tillstl'ömnin~en af flera, ,in
som fått komiteens biljetter, »endast bevisar en dålig
tillsyn > af komit'en, som å sin sida svarade, att , den
bevisar en likgiltighcl ((jr (/lir/ms riiUiglleler, ell nltfl/iir ((jrsallliinys/i'ihelell Ol'l! l'It bcniigcllllf'l
/UI' 1'/1ld.~lumd/il1yar, som komitecn ej förllt~atte skulle

IIkfltillg

linnas hos Stockholms arbetare , .
Sedan Folkpartiets F'ebrllariförening ingripit mot
Arbetareringens bränvinspolitik, som st(iddes af Reformföreningen, afgingo flera medlemmar i förstnii!l1nda
förening genom en offentlig förklaring , som. halhgt
angrep D:r Nyströms verksamhet. Den allmanna mrningen bland ringmedlemmarne pa denna hd var, alt
n :r Nyström nog var nyttig för folkuppll'snmgen, men
i frå"a om arbrtarnes mera trängande behof var L.
(J. S~ith bättre såsom ledare; icke blott sin stor,l
finansiela förmårra, utan ock en del af sin förmögenhet hade han st:llt till arbetarnes disposition I !
En fullständig yra hade gripit hela Stockholm;
öfverallt var L. O. Smith på läpparne och i hvarenda
tidning voro referaterna öfver hans och Arbetarermgens förehafvanden fördelaktigt affatm.de: det var som
om han med spritångor eller guld forglftal hela °PI.
Äfven konservativa tidningsreferenter vIsade
F"d
monen.
.
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f"r
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i
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ne~landet som bar upp hans namn, hat VId forklarand~
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0ppMltH1n nu bära \'iUne om en . otack

utan like ,
Demokraterna, upprörande \'al' pa denna tid "1dant. all man skulle Iroll Ibsen tagit rörhållandena I
:-.tockholm till fiirpbilrl föl' sill skådpsppl .En folkets
fiende. Libom den modige badliikaren D:r Stockman, Il\'ilken ville medelst öppet vädjande till allas
riittskiinsla rensa samhiilIei fran såviil ruttna institlltionE'r '0111 fl'an mUel milen, fördömdes af bade högern och ven,tern, sa rliimdes Dr Nyström
i stort
,
,edt pä enahanda <i tt , ria han kiimpade deh, mot
Ll'iinvinel, rlels mol del nIdre samhiiIlets tvang och
obskuranti,m.
Ibsen later saledrs bnrgmästaren säga till Dr
:'tockman Dn har ell oroligt stridigt och uppl'Ol'iskt
sinne. Och sa din nln'ksali:m lust att skrifva offentligt om alla möjliga och omiijliga saker, - _ Du
beklagar dig örver mmrlig11Pterna, ja, öfver sjelfva
regeringen I
Representanten för den kompakta majoriteten.
bland smafolket, boktrrckaren Aslaksen, förklarar pä
ell folkmöte angaende Doktorns förslager :
Dr Stockman har afslöjat sig på ett sätt, som
Jag föreslår
jag aldrig kunde drömt om följande resolution
Församlingen uttalar, att den
anser badiiikaren Doktor Tomas Stockman som en
folkets fienrle . , Och härtill svarar folket: .Folkets
fiende I Folkets fiende I -I<olkets fiende!
Rf'sultatet af den verksamhet, som komiteen »Bort
med bränvinet utöfvade, blef emellertid, att Herr Smith

vid aterkomsten fran utlandet i Maj manad strök sitt
hränvinsförslag ur ringrörelsen, rör hvilket hans Lundsförvandter så ihärdigt klimpat, hvarpa dessa uppsade
fiirbundet med Smith, och rörelsen som bekanl fullstiindigt lIpplöste~,
Sedan den bubbla, som kallades Arbetarnes ring,
brustit, gingo ledarne olika öden till mötes, Herr N,
F, Johansson begaf ,ig till Amerika, d:i han befunmts
harva bestulit den konsumtionsförening, Jakobsbergsbolaget, som gjort honom till direktör. Kong!. Ma]:t
insatte Herr Smith. förmodligen i den tro all han fortfarande var folkets man, i Arbetareförsäkring:;komlteen,
och arm i arm med honom vandrade Herr Johannes
L'
dl't l'n " '['1'11 Första kammaren lät Herr .Slmth
.wensson
~liIja sig, och der har han förståll så hedra SIg, all
kammarens öfriga ledamöter under hans sista anrorande våren 1886 lemnade honom all ensam tala mför sin frände talmannen, grefve LagerbJelke,.
.
En humorist skref på ringraseriets blom~trll1gslid
.
följande Visa,
som karaktäriserar hela stälImngen :
1<;11 folkvisa
för

Arbetare-ringen,
Melodi: .Kuug KKrl den unga bjelte ...

Herr Smith han är vår hjette
Och vi hans trogna folk,
Då folket led, han hjetpte
Och blef det rältas tolk,

I

När han sin ~llIl'a I'igtrl',
Da bhr det hf min sanu,
Ur rägen morali~ter, :j:
Ty Smith är folket s rnan I ..10,

»Arbetarn alft han ou,f,'''' '
Men illlet han begär>,
Vill blott, all folket blifl'er
Ell lrogrt redskap h'ir.
Bloll \'i ej bli' pultroner,
~Ien stå SOI/l hall be(o/ll,
~Ied sina millioner :1:
H"ad gör han icke allt :1:
• Allt della gel' ja~ Ede,',
Bloll Ni tillbedjen mig . :
Mat, kläder, bildning, sede,',
Pension - helt ståtelig ;
Grundskallerna afskrifl'as
Och "östräll fås 1111 si u!.
Må derför vi eJ' kifvas .'I .'
Men gifva Smith salut I• .• 1.•
I

Och . tiodubbelt renadt ."
Förstås från Skåne blott,
Det skall, så har han menat
Bli den förtrycktes loll!
'
Den VOre ju kanaljen,
Son, drog det från var strand '
Nej intet skall till Spanien,
Allt fö, "årt fosterland I .1.
•••

.1:
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Partiernas olika öden.
Folkpartiets Febl'uariförpning uppgick efler denna
tid i FOI;i/iris/is/.'a öall/(II/ulr/,. som hösten 1881- or·
~aniserades på en l)l'edare bas och <less medlemmar
harva sedan den tiden mera egnat sig at drtta sam·
funds inrI' verksamhet ~amt at Arhetareillsti/ufrts före·
libningar, da nagon principmessig politisk verksamhet,
pa grund af den allmiinna förvirringen och arbetare·
polilikens urartande, synts tills vidare omöjlig. Den
kort derefler bildade Ji'örellingrn /or 1'eligions(rihe/
blef sedan också eU filll för ifråga varande parti .
Heformförenillgen nedlade samtidigt sin verksam·
het och dess ledande män - nerrar J. Mankell , G.
Eriksson, S. Linge, J. Svensson, B. Lundqvist, med
liera _ sökte som förut bearbeta opinionen i Fäder·
neslandet, Dagens Nyheter och Stockholms Arbetare·
förening. Heformföreningen, som Ilinge fört elt 1\"
nande lif (Ich väsenlligell fanns till för att söka leda
den liberala valrörelsen, försvann, då förutom styrelsen
blolt eLl par andra medlemmar besökte dess spar·
samma sammanträden, och dess roi öfvertogs af Lihemta ml/llal/s(Örenil/g/'ll. som bildades med anled·
ning af riksdagsmannavalet 1884.
Emellel-tid skulle Reformföreningen få elt lack
för god hjelp af den man, som genom sina osann·
fårdiga beskyllningar mot Arbetareinstitutets förestån ·
dare t881 vållade föreningens splittring, nlimligen
Herr B. Lundqvist. l början af 188[> skref han kor·

re~pondensartiklar

till landsorten med rubrik . Interiörer ur det liberala politiska lifvl't i Stockholm , deri
han angrep såväl fOreningen :;001 i s ynnerhet dess
ordfOrande kapten J. Mankell or h vi sad!', att denne
blott till skenet upprlitthöll förenin gen, för att denna
,kulle leda riksdagsmannavalen or h uppslitta honom
:;om kandidat på den liberala listan . Reformförenin~en skulle såsom förut drifva verkmmhcten gemen'amt med Fäderneslandet, bvarmed den var ell o. s. v.
Till stöd härför framhölls, all kapten MankeIl till en
depu~ation fran Liberala valmansföreningen, "om gjorde
forfragan om hans kandidatur, svarade, att han önskade bli uppsatt på de liberalas vul"edel, emedan
han , om han kom in i Andra kammaren. skulle der
blifva insatt i ett utskott och som medlem af ett sådant kunna verka vida mera än han nu förmådde i
Första kammaren .. Detta svar gillades ej af Liberala
\:alm,ansföreningens styrelse, som liit kapten Mankell
forsta , att dpn ej ämnade upptaga honom , emedan
atmmstone ÖOO liberala valmän derigenom beräknades
~a förlorade. Gentemot Liberala valmansföreningen ,
so~ .~Ille segra genom ett förbund med de s. k. fril'el~glOsa "', uppträdde nu Fäderneslandet med skarpa
artiklar och sm egen lista, dera kapten Mankells
namn stod; men det hjelpte ej; tvärtom ledde det
Itll . ett fullständigt afslöjande af den hemliga kotteri]Johllk, som alltid utmärkt Reformföreningen. I en
korrespondensartikel skrcf föreningens forne sekrete,En ~enä~ning, som uppranns för alt ~enom nagon ny

fras pa ,ffi ' glfva gtans åt

liberala partiet

rare, I1err H. Lundqvist : »Vid de valtillfållen, som
närmast töregatt den senaste valrörelsen, har ledninI(en alltid legat i kapt~n i\lankells händer. lian har
nämligen, under de sista ö åren sasom ordförande i
HeformfOr!'ningen , kallat till sin sida ett mindre antal
personer, hvilka under hans ordförandeskap konstituerat si~ till en valkomit<" ett slutet sällskap, som
i tysthet arbetade en kortare tid före valet , öfverenskom om kandidater och sökte fa dessa antagna af
atskilliga föreningar och sällskap.
Denna kandidatlista framställdes ej på allmänna
möten till otTentlig diskussion förr än nllgra dagar
före sjelfva valet. Anmärkningar mot detta sätt att
ga till vliga gjordes inom H.eformföI'eningen Vid den
valrörelse , som gick närmast före den senaste, men
I fen Mankell lyckades lätt öfvertyga majoriteten, aU
allmärkningarne voro obefogade och de i. sammanhang med dem framställda förslagen opraktl.ska. ~
Vid ett senare möte i den s. k. B.eformforemngen
lyckades kapten Mankell med den stora majoriteten
afi röster mot :3 åstadkomma ett gillande af sm
mening om den liberala valrörelsens lämpliga hednfvande, men Dagens Nyheter. deri Ilerr Berndt Lundqvist fått fria tyglar, på det att . liberala parhet..
skulle till hvad pris som helst segra, redOgjorde for
föreningens votering medelst anförande af SItTrorna,
hvaraf allmänheten fick kännedom om, hvad Reformföreningen verkligen betydde.
Föreningen åter fick nu se, att den fostrat en
,
den
understödde
Her'r
d
orm vid sin egen barm, a
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man. I ,m maktlystnad gick nu kapten Mankells
kritiker o('h eftertriidal'e sasom ledare för valrörelsen
Sll långt , alt han pll eget beY[lg lät i Liberala I·al·
mansföl'eningens stadl-(ar trycka ett af honom ensalll
~jort tilWgg, men detta steg blef ock sa anledningcn
till hans störtande; han aflägsnades ur styrelsen, orh
högsta ledningen tillföll den som led t oppositionpn
emot honom, Ilerr E. IIjertstedl.
lIerr Lundqvistö sätt alt sasom medarbetare I
Dagenö Nyheter lemna vilseledande refer~t pller all·
deles undertrycka allt omnämnande, der sadant synt,;
honom liilllpiigt, hal' :ljort honom beryktad i vid·
8triickta kretsar. hYilka nck vid manga tillfiillen anmält förhallandet för redaktionen, ehuru utan asyftad
verkan , da han alltid förstått för hufl'udredaktören
bcvisa sin sak . H\'3d arbetarne beträffar, sa gick
det slutligen derhän, alt Fackföreningarnes central·
komil!" . mastc "enom ett siirskildt beslut sätta en
gränö för »referenters " öynnerligast Ilen l.undqvI:ts
delta"andc i komlteenö förhandlingar under framhal·
land: af. huru hans ,talträngdhet och envishet resul·
tatlöst upptagit komiteens halfva tid, och huru falskt
och till förmån för egna meningar Herr LundqVist
alltid refererade diökussioner, i hYilka han deltagit

Lundql"l,t I han' strid 1I10t Arbetarcin,titutet hö,ten
1~80.

I.edningen af elen liberala mIröreIsen öfyergick
nu frun Kapten Mankell och hans lilla gl'llpp till lIerl'
H. I.undq\'ist bitriidd af lIerr Fjällbiick, men om detta
\'ar till större baltmd fOr befordrandet af en upplyst
och liberal politik , lenmas derhiin. Förbundet med
'de fril'('ligiösa I'äckte bade undran och förtrl'telse i
I'idstriiekta kl'ebar, da meningen \'ar, att gen~mföta
t'n fik de I'erkligt frisinnade fOrnedrande kompromiss
nwd personer, III'ilkas röster skulle köpas med stnkandet af alla namn . som särskildt representerad"
"en fria tanken , Il:r I', Bergens namn stod I·is~erli.
gen pa listan. men ledal'lle förklarade oförbehållsamt.
alt man pa intet I'ilkor kunde antaga honom, då han
skulle skrämma bort alla frireligiösa; och pa sanlIna
~rulld söktp saI'äl lIel'!' B. Lundql'ist som den frireli .
giöse kandidaten lh E. Nyström hindra konstituerandet
af . Förening för Religionsfrihet . genom oppositioner
a möten o:.h i, tidningarne, emedan de frireligiösa ej
grundlagt forenmgen utan fritänkarne, hvarföre den
ej kunde .. Jlår~kna den , liberala majoritetens , sym.
pattel',. \ Isst al', alt en CJ'r/ll}Jellö~ de'jJoti,m utöfyades af \'Issa ledare under valagitationen, och alt man
1I10m flera demokratiska grupper både talade och
,hef öppet om det träng, man utöfvade plI yaftnän nen genom åtskilliga djerfva intriger. Herr B. Lundq\'lst . fiirklarade i flera kretsar, att hans mening vore
alt tIlls Yldare leda yalrörelsen i Stockholm och att
han "jelf skulle i sinom tid blif"a ya Id till 'riksdags•

,

~
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(Tiden).
Då .Föreningen föl' religionsfrihet. anställde st
relseval i januari 1885, blef IIerr Lundqyist sup~leant l
styrelsen, och skedde delta, derföre att de fa, som
d~rvid röstade på honom, hoppades en kraftIg sam:
verkan i Dagens Nyheter på grund af hans makt I

y:

,

/

denna tidning. ;\Ien snart fick man bevis pa. att
han tvlirtom förfor svekligt mot fiirpnin~en och dess
styrelse. hvarföre fiireningen rnhällil(t utl'otl'rade ho·
nom i .\priL
Omsider fick Dagens Nyheters hufvudredaktör räll
"yn pa det liberala partiet ledare, hvarföre han i
Juli 18RH entledigade honom derifran. llerr Lund·
'11%t har derefter fall anställning i ]"111'1 !-wul!
.
Ett annat omkast i personalen fran det stom
hberala mlet i Jan. 1885 är D'r E. ~ytitröms ulträ·
dande {ör mu/m gill/gm ur babtistsamfundet hösten
(1886, hVI~~et lika mycket som Herr Lundqvists inträ·
.lande I \ art Lands IJenst spridt ell skimmer af åtlöje
ofver Stockhohm liberala valmän.

En ' allians •.
.In?m ett helt annat omrade se vi enahanda
partistrider
framträda ' vi mena .,
"toe kl10 Ims Arbe·
. .
tareforenmgs
anordnande af 'il
.
..
.
I' ' re l",lsnmgar,
som va·
,e.ntHgen grunda sig på ett förbund inom stadsfull.
maklige mellan dåvarande ordföranden för Stockholms ~rbetaref<irening Herr (;ustaf Eriksson och
motståndare
tArbetaremslltutets
H.
.. .. . från 1881 presl'd en·
. en . Fo:,seIL En forelasnmgsstyrelse tillsattes och
I denna
mvaldes å ena sidan rektor C. G. Bergo
.
man l Beskowska skolan, för hvilken lIerr Forssell är
Inspektor och å andra fyra medlemmar i Heform·

•

fiireningens stITelse. nemIigen Herrar I ~ustaf ~:riksson ,
E. T. Bergim" C. ,\. Sundberg od\ .I. Svensson ly sedan flera ar tillbaka har den upplösta Heform·
fiireninl(cn haft ledningen inom Arbetal'efÖreningen.
I sammanhang härmed kan nlimnas. att fasWn
åtskilliga af Arbetareföreningens ledande miin olTentligl
förklarat, att I):r r\v:;tröm
genom
alt
söka
anslag
af
•
stat och kommu\J till J\rbelareinstitutet bundit dess
fria yerksamhet och dragit folk politiken pil sned, hafva
dc sedan sjcl(m Dryiirl anslag för Arbetareföreningens
fiireläsningar. fastän en stark opposition uttalats inom
föreningen af dem . som fl'llkta all denna hädanelter
pj kunde hah'a fria hiinder för någon politisk verk·
samhet; ocksa har .\rbetareföreningens diskm;sions·
~kola. som yarit centrum för dess politiska yerksam·
het , ~edan dess väsentligen lIpphörl.
Förbundet mellan IIrr Il. FOI'ssell o(;h G. ~~riksson
framträdde för öppen dag under den diskussion. som
föregick stadsfullmäktiges hifall till Arbetareinstitutets
uhörares petition om anslag till institutet i januari
188:1. Då yrkade, som bekant, Forssell återremiss
•
till beredningsutskottet, sedan han strid t för sitt om·
stöpningsförslag, oeh häri instämde ock Ilerr Eriksson
till allmän förvåning.
livad stort sker, sker tyst I tysthet stärkte"
nu kompaniskapet Forssell-Eriksson, och så grundlades Arbetareföreningens föreläsningar, eller såsom
man i vissa penningebeviljande kretsar säger . del
FOI'ssellska ;nstitutet., Herr Forssells välvilja för arbe·
o
tareföreningens föreläsningar har sedan etl par ar

,

.,
, t'
/(ir('lllllgcn" ledare hafva ~elfva nylip;cn handlat emot
dr ran , "om de sjelfva Ipmnadr i aktstycket. lIilr
'ilp;('~ t. ex. . arbetarne sakna i allmänhet dr kun"kaper och det inflytande, som ,iro nödviinrliga föl'
bevakande af arbetsklassens intressrn - - Nödigt
lir att pa allt säU verka för största möjliga enighet
:Il'betarc pmelIan. och ett samtidigt fiirvärfvande af
kunsk{(p!'r och {(lIirutSl'I' med kunskapsrika per"onet'
och partier inom andra samhällsklass!'r, äf,'en om dl'
i('kr i {(lit äro med oss liktlinkande '.
Ordföranden i denna styrelse, som undertecknadp
l!PUa aktstycke, Typografen S. Linge, tyckes glömma,
att han och hans parti vid flera vigtiga tillfällen ej
clragit i betänkande att dels förkaota allianser med
kunskapsrika och inflytelserika personer ', da de icke
i {(lit varit liktänkande med Reformföreningen och
Fäderneslandet, dels antagit allianser, hvilka bevisligen
•
skadat frihetens sak och förhindrat enighet inom det

.'lr:;kildt yttrat :;ig i han:; nih,ka bemödandl' att bland
hllfvudstadens fOrmögnare mrdhol',(are pa 'ma listor
in~amla rätt arti:ra ~nmmor.

,
f

Nyare rörelser.
SOf'ialdrmokmlcma haf,'a linder ledning af Hcrrar

Hj. Branting, A. F. Äkerberg, A. Daniels,on, A. Palm,
Fr. Sterky, G. Ahlenius. K. ~1. Ziesnitz m. fl . pa tvä
ars tid fått en ej obetydlig anslutning bland arbetarne,
orh ,'i kunna med ledning af ofvan skildrade förhål·
landen förstå , huru deras ideer fätt ett vlixande inflytande . Anledningen kan, fransedt den allmänna
orsaken, som ligger till grund derför, - materiel brist
närmast sökas i det liberala partiets urartning.
Vi kunna ej underlåta att i fråga h,irom särskildt
papeka den obetydliga verkan, som . Stockholms Arbetareförenings uttalande angaende den socialistiska
rörelsen. ?östen 1886 anses haft, trots de sanningar,
det mnehaller. Detta beror pa flera omständigheter:
1:0) man är van att se alltför mycken principlös
kompromisspolitik , och äflan att komma in i Andra
kammaren på det hållet, och uttalandet har tolkats
,om ett medel att genom angrepp pa socialisterna
vinna borgarnes röster vid kommunala val; 2:0) dess
ledare hafva förlorat sitt anseende, sedan de sa blindt
lät o sig lockas af Herr L. O. Smith och varit aOönade
af honom för att leda arbl'tarne i hans anda; 3:0)

liberala partiet.
Delta tal om »allianser> leder tanken till den
liden, då .\ rbetareföreningens ledande män ingingo
allians med Arbetareinstitutets svurne fiende, Prcsi- •
denten Forssell, med ledamoten i Vårt Lands stY I'else,
Hektor Bergman, med den »kunskapsrike och inflytelserike , Litteratören B. Lundqvist och med den rike
L. O. Smith samt till de tider, då II crrar E. Key,
O. B. Olsson, S. A. Hedlund, A. Nyström m. n. förkastades såsom folkels fiender, emedan de ville hafva
ett ordnadt försvarsväsende, ehuru af billigaste slag,
Och samma personer, Herr Lingl' m. n., helsa ('u par

•
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11vad beträffar socialdemokraternas agitation, som
vi~st icke alllid är prisvärd, tvärtom, har den ingalunda raril l"llrre iin .lruelames rill!l" a!litalion fÖl"
Smithska bränvinspolitiken, och före Aug. Palm torde
~tockholm ej haft en hänsynslösare folktalare inom
det radikala partiet än Ilerr Linge.
Det sista riksbekanta uppträdet vid mötet i Ar·
betareföreningen den 7 Nov. 1886 mellan dess med·
lemmar och socialdemokraterna må till sist här uno
derkastas en närmare granskning enligt närvarande
icke socialisters beskrifning.
Ifrågavarande möte erbjuder en slående motbild
till ofvan skildrade möte å Börsen den 9:de Mars
1884. Opartiska personer kunna ej annat än finna,
det Ilerr Hultgren begick ett betänkligt formfel genom
att efter sill föredrag först förklara Ilerr Linge vald
till ordförande (sedan votering begärts), fastän nej·
rösterna voro öfvervägande, och, sedan han måst sjelf
vara ordförande, utan något beslut af mötet och emot
den allmänna stämningen afsluta mötet.
Della mot bruket stridande tillvägagående måste
under sådana förhållanden framkalla missnöje. All·
mänheten, som inbjudits till deltagare i mötet, egde
<lvilkorligen rätt all fordra en diskussion under van·
liga former, och Arbetareföreningen hade ej förbehållit
sig någon rätt all leda förhandlinga~ne. Då derför
en socialdemokrat rusade upp på tribunen och fordrade mötets fortsättande, var det ej välbetänkt, all
en af Arbetareföreningens ledande män med våld drog
honom ned. Delta blef signalen till det tumult, som

ar derefter såsom arhetarnr,; !'nd!' representant . I
,\ndl"a kammaren efter rik,dag,;mannavalrt 18~U 11rrl"
S. .\. Hedin, fastiin han yrlat hafva rtt Yida dvrha
•
rarr försvarsd,;rndl" fa,t,in han alltid yarit ('n af
Irdarnc för Yiirnpligten, ,,[inner!
l\Ien huru mr det, [('darne i .\rbetal"llr, ring had.'
ju, då lJrrr Hedin "iig~l(te hafra rn annan menin~
iin des,a om kontrollen öfver bolag,krogal'l1e aret
fOrnt, förklarat, alt ,ammc lIerr 111'din ('j Yidare ,kulle
fil arbetarnes I"ibter vid rik,da~,;mannayal ') :-;kall
man da ej fruga eftpr arbrtarnes opinion "
Det ta~er sig kostli~t nt att ,;p .\rbetarefiil"rnill·
:ren, ordfOrande predika moderation och frid ,amt
,alvelsefullt hi~a bgen rör 'ociald"mokraterna, detTiir
alt dr ej veta biitlr(' iin att röl'llUma rtet IlP4aendp
och de per:;oner, ,om g-jmt sig till tolkar för ett S/II/l1/
framåbkrirlande •.
Hafva ej Arbetarcfiireninp:en, ledande miin rätt
ofta fördiimt det be4llende på det rarlikalagte sätt ')
Hafva ~e ej fördömt [irliga demokrater, som e~nat
"I tt 1If at folketg och framätskridandets ,ak ')
Det är
• som om man hörde boktryckare ,\slahen i En folkefiende: . Jag iir en stilla och fredlig man. som håller
p~ r(ltrli;lIksalll moderatio/l och på /IIor/cral 'flerlauk,a//lhcl - -- Jag har i lif,-ets och erfaren·
hetens skola lärt, all //Ia/la är en d"gd, som passar
statsborgaren bäst och alt 'flerlal/kl' och malla är
hvad samhället ocksa bäst tjenas med.
Lefl:e rart gamla hederliga [,OI:qarrSllIll (Il/zd.' )
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följde, deri en annan af Arbetareföreningens ledamöter
var den förste, som utdelade ett käpprapp , som träffade Herr Palm.
lilan kan här omöjligen åberopa sig den vanliga
rätten till församlingsfrihet, ty mötet var faktiskt offentligl , ej enskildt, sedan Herr Hultgren uppmanat mötet
att utse ordförande; och det var ej heller a(s/utad!
}Ja laga ."W, utan det hela framstod såsom ett försök
af minoriteten att genom maktspråk göra sig motståndarne qvitt. Vi anse att den ,~fij/'sla (ara ligger i att
gentemot socialdemokraterna ej skipa (1l1l1·iitlvisa.
Att vältra skulden på socialdemokraterna för sista
mötets våldshandlingar, kan ej vara rätta sättet att
motverka dem, tvärtom I(ifver detta ytterligare fart
at deras agitation. Hade de verkligen här gjort sig
-kyldiga till fridsbrott, sa lider väl intet tvifvel, att
atal följt efter det polisförhör, som hölls med Arbetareföreningens ledare samt vid mötet närvarande polismän. L'tan tvifvel skulle socialdemokraterna ej
hafva blifvit Hillda, om rättegång blil'vit anställd; uno
der det ett iltal mot det Smithska partiet för dess
I'rid",brott a bör",mötet den 9:de Mars 1884 sannolikt
,kulle medfört ledarnes fällande.
Äfven om socialdemokraterna vid sista mötet
varit !elande, fa vi ej förbise det sorgliga faktum, att
rnot",lundarne, utminstone delvis, förc"ätt dem mec.l.
dåligf r.rel/l}Jrl.

"
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Hvad som fordras. •
lIvad som fordras i den demokratiska politiken
iir å ena sidan att öfvergifva den kortsynta tendensen
att ständigt vara • praktisk> , den ständiga sträfvan
. att lyckas ., .att segra > vid hvarje tillHilIe, ty derigenom tvingas ledarne ofta att använda en förnedrande
kompromiss och undettryckes den fria tanken; å den
andra sidan fordras utbildandet af verkligen ädelmo·
diga och sociala känslor, konseqventa karaktärer.
,tora synpunkter och en pa vetenskapliga forskningar
grundad samhällslära, som lemnar mera orubbliga
skäl för de medborgerliga handlingarne än des "a beräkningar af hur många röster, som kunna vinnas
.,"enarn den eller den eftergiften och dessa ömse_idiga
löften om understöd eller tystnad o. s. v.
Hvad pressens ställning beträffar, furdrar O\~lkor
li"en den sociala rörelsen ett djupare intresse fiir
a;betarnes förhållanden ä tidningsrrdakturema .• sida
itn hittills; dessa måste genom per:sonligt deltagande
I rörelsen sjelfva taga reda P'\ dess alla sidor och ej
öfverlemna allt at re(CI'f/Ill'/'Ila, af hvilka somliga äro
för unga och oerfarna, andra äro parLi,ka och ibland
rent af lidelsefulla i att göra sina meningur gällande
I referaten och blott reta folket och mnstiilla de,,'
.
menIIlgar.
Tidtab har en verklig furor/XIII utiifmt, der:<täor, gentemot skilda demokrati,ka j!ruppcr, hvarfiire
dc"a så smllningom fullstilndigl lIli"trö,lal om ,ma
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ideers rätta framhiiIlande och för niir,'arandE' föredragit att egna sig at en stilla och mera dj upgaende
yerhamhet genom diskus"ioner i föreningar, studier
o. s. v. bemödande :;ig att aYägabringa upplysta refor.
mer af meningar och seder, som Illa kunna lägga,.;
till grund for demokratiska reformer i institutionerna,
SOIll en organisk utvecklillg säkerligen skall medföra.
Ingen erfaren menniska tvi Ilar pa den sanna fri .
hetens, den sallna upplysningens, den sanna demo .
kratiens slutliga seger, men för dess ernaende fordra"
annat, än illlrig- och kolleripolitik. som dock dess.
yärre hittills i många fall drifvits inom liberala par.
tiet Xödvändigt är all rensa partiet från det slagg.
som finnes deruti, och att öppet tillsta dess fel och
ej, som hittills i allmänhet skett, dölja eller rent af
försvara dem. De som vinna pa denna godtyckliga
slentrian inom den liberala politiken äro dels vid
Yissa tillfallen de reaktionära, dels vid andra till fållen
en och annan ifrig agitator samt ett antal betydelse.
lösa medelmåttor eller tillbakablifne sekterister, som
måste sättas upp på vallistorna för att förena hela
.den förbannade kompakta liberala majoriteten. , hela
denna samling af oliktänkande, som vid de politiska
"alen skola sammanföras för att gifva uttryck åt en
ofta obefintlig . allmän opinion •.
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