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Deasa blads innehåll ir till det Ylsentli,aste hemtadt ur den af undertecknad lltgifna tidningen "Östgöten", för hruken den efterhand akrifvits
under, af påträngande, flerfaldiga och olikartade göromU orsakad brådaka,
som i allmänhet är förenad med utgifvande i landserlsstad af 8n tidning,
hvars redaktions krafter af brist på riklipre penningetillgång
Ilro mycket
,
begränude.
Tanken på och beslutet att aärakildt trycka och utgifva deteamma i
bokform kommo sig af att, under dtt artikelserien pågick i tidningen, från
olika håll ingingo reqviaitioner af Wenummer till mångdubbelt stÖIIE: antal, än det 80m stod till buds.
Betänkligheterna mot att .å här för aig utgifva detta hastverk ha tillräckligt undanröjts genom nyss Bämnda lifliga eflerfrågan, samt af den
föreställningen, att hvad här
dock torde, allmännare spridt, blifva .
af något ~agn för en god SAk. Helat som del, om än helt ytligt, är grundadt på sjelfständiga iakttagelser .amt öfverenll8tlimmandcmed god vilja och
fast öfvertygelse, är ju den förhoppningen icke allt för djerf, att det .kall
i någon mån med fördel kunna anvlndu som rättelnöre särakildt för de
utomordentligt vigtiga valen till nista arbetaremöte.
Linköping i Augusti 1879.
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för dl'n. ~()m k/lmmit i tillLi.llf' att t:\g~\ u:ll'lI1 ... re
k~innedum uIll V:tLl arhetarefiirelllllgar~ ~aIrllWlll"ilttTJing
m. m., var det i 19a1ulllla Hitt att 1111'1":1. be. tiimdt förutsä.ga, hurudan karakter c1etta llli.itto ~kull(' k(,mma att VIsa; blutt
"ii. mycket tyckte ~ig den med förh:"tllandf'llll ment furtruguc
kunlla siiga på förhand, att föreningarna i allmiillhetkullt' \'jel
val af ombud icke ynnerligt fd'tga efter, om kandidaten '.ure,
hmd man egentligen föntår med uf/let arbdn'l'e, pj heller fil'ita
tillbörligt af~eende vid ham politi~ka åsigter m. m., ID(-'n ":t mycket mera "id hans förmttga att upptriida ogen('radt i l ' ll ::.l<irre
öfH~rlii.ggaJt(le fön;a.mling.
~lalt autog "åledes att mötet ~kullt'
kumma att till stor del best[l af icke-ar hetare, af arbet 'gifrare
och andre, o('h man au-,ag lId alb icke omöjligt att rniitet" beslut 'S;"d.:dps skulle i ett och annat af:-eemlp visa sig i :-trid. mot
arbet!:;lda,>,. . , l' 1,..11.r ;1, 1 lill:.:al \Ich lwrii,Uigalle Hllspn'tk, eller
mNl a'ldl' 'I; d att arl.da!"llc'i intn's en :-kulll' bli f(jrLiktade
helt lamt. Den fl'i~innade, meu arbetarrförellillgarna nwra hekante gjorde sig icke !': llTlprligt höga förhoppningar af <Irtta
möu>, men, Yiintandc Illera f!IlIlt iin ()wlt cl('r"f. mots:Lg han dock
detsamma mell tillfred""Ullr!:-l'. Ih'n kOl'Sl'nativ(', (len folk- och
frihetsriendtligf', "om egel,' hlott elen minsta clIp!" alls illgell kiinnedom om landetH ar!wt:m,riirenillg:lr:-. nu varnndr :-tan(lpunkt, med
hänsyn till (le allmällna Clngpliig( 'llhfltel'lla, nWIt föl' hvilka i Hjelfva
ordet "m'belare-föreniltg" liggl'r nftgot motllju(lallcit" illtogs grnast
vid undf'rrättelsen, att luötet ... kllllp kommn. till ~tallcl, af fmktan och iJäfvan, ett sinnestilbtiuHl. 11 ya)'j han alltid försattE:s ~if
ven af blott den lindrigaste, helt Ilskvl(liga rörpl:-.p fl'rm den stora,
till bakasatta. oe h förol'iit tade lna.s:s~ II:::. :si( la, En Iwteckna wIe
yttring, bland andra, af det ulli la ;,u m vrtct och l1en denued fi..ilenade fruktan för vidriikllillg utgick fmn kuugl. Altollhladet n~l
gon vecka innan mötet !:lkulle ijppna __ , i form ,tf ('Il uppsat:s,
hvari farhåga för öfvel'llriftel' uttrycktes o(·h mangt.'l. v[. ming
fvell
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och förmaning förekom. Vi nämna särskihlt deuna Aftonbladsartikel såsom tolkande alla Jeras kiinslor, hvilka i hög grad
rädas för demokratien.
Efter denna inledning öfverga. vi till mötet. Genast viu dess
öppnande fann man att de s. k. moderate (.- beskedlige och
osjelfsHindige, om än hederlige män, samt mindre samvetsgranna
verktyg i konservatismens tjenst hade sin hand med i i:>pelet,
hnlket hedrefs derhän, att sme mästaren Hagerman blef. fast
med knapp pluralitet, vald till mötets ordförande. Detta, ehuru
hr HageIIuan, såsom Stoc.~llOlms arbetareförenings ordförande
och såsom ledamot af riksdagens andre kammare, visat sig helt
liknöjd för, bland andra, den utomordentligt vigtiga frågan: röstut8tdickande, och ehuru Jet af sednaste valen framgått,
att han gjort sig omöjlig både för residentbefattningen inom
arbetareföreningen och representa nts apet (i riksförsamlingen )
för
Herr Hagerman blef, som man väl minnes, nästan samtidigt skiljd från båda dessa. förtroendeposter. Hans
liknöjdhet för de stora, arbetarne. närmast rörande, reformfrågorna och hans öppet visade fjesk för dem på. höjderna gjor1lr
honom, som sagdt, omöjlig för de ansvarsfulla, hedrande platserna inom föreningen och riksdagen, men detta hindrade dock
icke att han nu blef utsedd att leda det allmänna svenska arbetaremötets förhandlingar; och att de "moderate" icke misstagit sig om hans vilja och förmåga att binda mötet inom den,
a:f dem helt godtyckligt utstakade gränsen, det erfor man tydlIgt under mötets fortgång.
.
Tack vare hr Hagermans och anures ansträngningar - jemte
den omständigheten att inemot hälften af mötcsdeltagarn(' utgjordes af ickl-arbetare
blef mötet:! hållning i flere vig tiga
punkter osäker och vacklande mellan det "politiskt kloka'" olh
det moraliBlct f'åtta, oftast till förfång fiir uet sednare. Hen llagermau och konsorter tycktes allt för lifligt dela Aftonbladet
och dess anhängares räddhåga för "'liamhällsomstörtande telldenser", och denna rädsla dref hr Hagermall till att flere iin "'u
gång oeh på flere än ett sätt begagna sin :;tiilluing såsom proobes
till att helt våldsamt gå yttrandefrihetens rätt för nära.
Så t. ex. drog han icke i betänkande att medelst klubbuu
taga ordet från flere 80m, enligt hans förmenande, afveko frän
saken, då de visade sig hågade att i sammanhang med föreliggande fråga framställa något slags anmärkning mot höga vedel'börande, och våldet härvidlag föreföll så mycket betänkligare

\ll1 iaktläl'allde af hurn--oJU dl'. hvilka. \ oro af mot:-.att lllPuing
och ~ ttrau~ ~lg i konse.rvativ :,uH1a) tingo:, ostör(~e a~ klubban,
fOl'tsiitta. sitt föredra.g. iifven då uetta utma.rkte tag fOf personIi "il förnil nne ll-l'r och ~ väfvade ut i det oändliga*). Man lyrka-.
d;:-; ho~ mötet införa. den falska. föreställningen, hvilken blef omt'att:ul ~i.f\'en af må.ngen i Rjäl odt hjerta frisinna.d mötesdelta.gare. att det icke vor~ pasallde, omöjligt ginge för sig, att i
ln,uJe tycke :>ttga sin mening oförlJehållbamt, rent ut. Etl'~kten
kulle bli ~tön'e och må.let säkrare nås genom baH va melllng,\'f
och pa Ol1n ägar, menade lllall tro på; och ehuru tIetta påstående af ma,nga ogillades, l;Lecepteradcb det dork å andra sidan
af tillräckligt många, för att blifY:i. i allt för hög grad bestämmande vid ett eller annat besluts fattanue, "Jag anser detta
prillcipielt riktigt, men röstade t!o('k för uet andra, ty
vi må~tl' iakttaga all lDodera tion" , tid. man ofta höra man och mall
emellan.
\'i skynda att tilliigga att, trots det IUindre pribvärda. inflytandet. hlefvo mötets he ' lut och dess resultat i all hufvudsak
lyckligare. än \'i ntlgomill vågat med ::;äkerhpt riikna pa. Det
me::ita. af möteb \'igtigare beslut :tr öt\erensstämmande med våra
åigter, och skulle vi klaga ufrer något, vore det öfver att åt~killigt, som dertill bort autagas, blef lemnadt åt sidan eller förkastadt. Detta allmä.ulla arbetaremöte iiI' dock i våra ögon en
l)l'~:tglig ljuspunkt i ~et politiska lifvcl; och vi hoppas att ('tt
fölJanue m:;t .... k'\ll rlrrl!;~U1fl(' fördel nf opttas forberedande arbt>k \t'rk . : lä Jet nu urakllåtnn.. Det vore väl obilligt att begära mycket mera på. ell gållg. DE:'t bör kanske f. n. tyckas nog,
at~ mötet i rösträttsangdägf'nbetell uttalat sig för personlighetspnncipen
den härvidlag enda riktiga och fullt hållbara samt att det ej, i likhet mell lalldshöfding TrefIenberg och hans
anhang, hetecknat fredliga arbetsinställelser såsom omorali~:,1U1.
och olagliga.
o Yåy ,afsigt
är ,a.tt i det följande pre~entel'a fOr \ ,ha läl'~~e åt~kllhge personlIgheter, förbundne meo detta möte, och vi
nlJtL el :.tf::,luta vår artikels första afdelning innan vi till Jet,
~

Ha~erman

sjelf hölJ ,sig visst icke alltid su strängt till saken
u~an foreto~ nu och d~ ganska ~ldsträckta utflygter vid sidan deraf; t. l'x:
~ar "ban Vid ett nf motets allmanna sammanträden anstälde en godmodig
Jemforelse m~l1~n br lsillor Kjellberg ~ch hr Curry Trefi'cnberg och påstod
att de.~8e tya aro h varandra mycket like. både till sitt yttre och sitt inrc
Icke borde väl dpI till sa/.e7l,
'
Hr
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10m ofvan
om mötets ordförande, fått uttrycka det omdömet, att
Hagel man gjort sig förtjent om våra arbetareföreningar i
.
och om St~kholmsröreningen isynnerhet .på
ett sätt, som Är egnadt att forsona mycket af hans tvetydIga
pl
tiden. Arbetareförenings-väsendet stode, om
han'
val'it, kanske
sA högt. MA detta lända honom till
ror hans a1Fall!
af hvilka man på grund af· (>n
och högre bildningsgrad hade rätt att
fordra
visat sig vara affå.llingar i mycket högre grad,
in denne man, en "simpel arbetare" från början, starkt frestad
af dem som aldrig glömma regeln: ,öndra och het'r8lca och hvilka,
ieke nogrilmade om medlen, försti att spinna fina nät till en
besvärlig
fOl'Villande och fängslande. Vi tillåta· ORS
ej att utkasta förkastelsedomen mot denne man af folket. \j i
tinio~ honom hellre ett tack för hvad han uträttat, arbetsklassen till gagn, på samma gång som vi förklara att han, så långt
'fi kunna se, "" mtra alldeles icke är värd arbetarnes förtroende .
•

•
•

II.

Bland mötesdeltagare, som gjorde sig mera bemärkte, finna.
n, utom den efter förtjenst framhållne hr Hagerman:
Hr J. Å. Ballherg, konstforvandt, Stockholmsforellingens
n. v. ordförande, en ung, intelligent man med frisinnade ansatser, om än med något osäker hållning. Hr Hallbergs ta.l, med
hvilket mötet öppnades, vitnade om öppen hlick för massans
kraf samt om ganska god
att redigt uttrycka sina tankar: Af hr H:s ungdom är att
rätt mycket för framtiden, men äfven att frukta, att han ej skall kunna hålla sig fullkomligt fri från de konservatives skadliga inflytande.
Hr P. Stedt, gjutare, tjenstgjorde i mötets tredje afdelllillg
såsom vice ordförande och utmärkte sig for ett allvarligt, anspråkslöst väsen, samt for en sannt medborgerlig anda. Ha.n
tycktes vä.l veta, hvad han Tille, och utgör helt sä.kert en heder
för Stockholmsföreningen.
Hr J0Å4f1 01,,0,,-, asfaltfabrikör i
gammal
teknolog, en bland småfo kets riksdagskandidater, ovanligt drif.) Hr OI88on bar från trycket otgifvh ltakilliga smA böcker, somligerörands hane fabrikation af a.falt m. m., andre angående allmänna angel ..

· etig industriidkare, ifrig politiker och uppriktig arbetarevän. Liten
kropp, 'tor själ. Outtröttlig föreningsledamot, i besittning af en •
rik fond af allmän, medborgerlig bildning. Frisinnad i så hög
grad som en fabrikör möjligen kan vara det, kiimpade hr Olsson tappert och framgångsrikt på deras :--ida, som fordrade all·
män rösträtt; hänvisade dem, som ville ha reda pit skattefördelningen, till de statistiska tabellerna; yttrade bland annat: "Om
40 millioner af våra skatter repartisera alla lannets inbyggare;
6 millioner erHigga skattebönderna; men endast 3 millioner komma
under rubriken di1'ekta skatter, och det vill man kalla att skatta
till staten! Uppenbart är <lork att alla skatta och derför böra
alla medgifvas rösträtt."
A1lstälde jemförelse mellan skolkostnaden fOr dem i folkskolan och dem vid högre elementarläroverk
och universitet. "När fil. doktorn blir färdig, har hans undervisning kostat staten inemot 6,000 kr., eller mångdubbelt mera
än det, ~om staten pungat ut med för folkskoleeleven" . Detta
borde tagas med i räkniugen, tyckte hr Olsson.
Hr W Rubemon, grosshandlare, ledamot af och mötesombud för Stockholms arbetareförening, frisinnad, verksam, redhar och pålitlig. Exempel: I rösträttsfrågan framhöll han huru
godtyckligt ett streck alltid blefve, hvar man än satte det samma,
lIeh ansåg, att det cuda sättet att komma ifdm denna godtycklighet vore att icke bestämma någon grällS alls. Han halle icke
heller lUt.got emot att gifva äfvell qvinllGLU politisk rösträtt uch
öm,kade, att mött't i ::.ill l't:'::.olutioll ville uttala sig för, att så. äfven i ell framtid måtte komma att ske. Dock trodde hall q vinnorna vara för blygsamma att i någon vidsträcktare m{m hegagna sig der af.
Slutligen påminde tal. om den undantagsstä.llning, . hvari han sjelf, såsUJll mosaisk trosbekännare, befUlllJit
sig, hvaraf man lätt kunde förstå de sympatier han kände för
dem som änuu stå. under strecket.
Hr G. E1'l'k88on, jernarbetare (vid Bergsund), stadsfullmäktig och riksdagsman. Att hr E. fått plats i stadsfulJmäktigeförsamlingen och i audre kammaren, dert'öl' har man att i första
rummet tacka byrå.kraterna och deras bundsförvandter, penniogegenheter, alla utmärkande författaren för verklig insigt i ämnel, för redig
tankegång och lycklig, origincl framställningsförmåga. På vårt bor~ ligger
ett prof under rubrik: "En fråga med anledning af bostadsbristen l Stockholm; fiirpurag i föreningen T. 1:8 (Teknolo föreningens) tredje ' secuon;
m. fl." Pris: 1 kr.
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männen, hvilka anse att en arLetare borde släppas dit in, tC)/' byns
• $/cJJll. J 11 l>eskedlig&re stackare, desto bättre i deras tycke, förstås.
en hr Eriksson har visat sig \'ilja ",ara en lTI;m för sig, och
tvifvelaktigt är, huruvida hans höge gynuare skola vi l1i~sta valtillfälle U.ta honom behålla riksdagsplatsen. Af arbetaremötet blef
hr E. vald till ordförande för tredje afdelningen, och dertiJl var
han i alla afseenden lämplig. Han törde klubban med oväld och
lä.t folk tala till punkt. Ordlling, sjelf~.tändighet och ()msesidig
fördragsamhet rådde i hans afdelninf,. Amnena betraktau\~5 från
ana sidor och besluten fattades enhälligt. VIIder de all männa
sammanträdena gaf hr Eriksson flere äu ett bevis på stark rätts.känsla och på oförskräckthet, när "(]et gälde att försvara sak eller
person.
.
Hr E. Bammarlund, skollärare, är att räkna bland de frisinnade i .. visade sig fullt vuxen uppdraget H tt vara mötets sekreterare. Al' ung och kraftig. Lofvar åtskilligt godt för framtiden.
Hr JUNU8 .JJankell, kapten. f. d. riksdagsman, fort i'arandc
statsrevisor, till ytterlighet fruktad, hatad och förföljd af de kOI1servative småsjåiarne, tack vare djupa insigtel' i de allmänna angelägenheterna, ovanlig arbetsförmåga och frisinnade c'bigter. 111g~n bland värt lands nu lefvande offentlige män läre)' blitvit så,
otl'eI)tligt och enskildt. beljugen, som han, af folk- och frihet::,tienderna. och detta bevisar bäst hr Mankells höga värde. Att br
Mankens deltagande (så80m formligt valdt ombud tör Stockbolmsf6reuingen) i arbetaremötet blef den goda saken till stort gagn,
Rirstås af sig sjelf.
Hr E. Fä,·nlund. skräddaremästare i Stockholm, en sannt
'frisinnad demokrat, en ärlig republikan, som tycker bäst "ara att
'utan vidare krus och komplimanger sjunga ut sitt varma hjertas
mening. Visste man icke att han vore arbetsgifvare, skulle man
tro honom vara arbetstagare, när han talar om bvad arbetarnc
hafva rätt att fordra i ett och annat afseende.
Hr J()han Lindbeck, f. d. skollärare, nu mera stadsbud, måste -- om vår menniskokännedom icke är allt tör ringa
räknas till m(}~ts sorgligaste företeelser, ty bland mötets medlemmar
funno vi icke någon, som stod på en så osäker och vacklande
grund. Hr Lindbecks hela uppträdande löjde en för iakttagareu
_ . och antagligen äfven fOr honom sjelf ' mycket plågsam disharmoni inom hans
et bröst, och den hos honom inneboende
'bitterheten slet honom it och dit och urladdade sig ofta mot 'fyen de mest billiga. refQrmyrkaoden och resolutionsför~lag. Det
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till "h-ert y l II, att oktor ~ ~y tröm tAr anningoll och det riLtta
nårm t. ty hall h Ir tort !rill n ridderligt, med \'ardig hållnin:;
ch rh ra .... pen. d hans "eder akare
helt \'i st i kiill 'lan af
in undpr "g~nho
gjort Il{ kyldige till den ena plumpa öl'venhllngcn ett r delJ andra. Doktor Nyström~ upptr!i.dande hur
tydligen föranledts af kärlok (ch nit f(ir aal.:en; hallS motstulldare
ha ~ mött honom med hättiga, den sårade egenkäri~kens pe1'lIonllglL
:lnlall, m allt för illa tämt öfveren meu deras an~yar fulla. kall
ch t~lta auktoritets-anspråk.
l)etta i förbigående. F6r vår tids stora, sociala och politiska frågor har hr Anton :y_tröm \'i~at sig hafva en lJppen. affördomar ofl)nilla<l hlick.
De ring!'· samMlJ medlemmarnes. arbp.tarne~, an elägenhetcr li~ga
honom ömt om hjertat. och ett lyckligare va k~nde e.i trfiffas
än det. genom h vilket hr Nyström biet' referent l mötet andra.
afdelning. som fått sig fCirelagda de vigtiga frågorna om arbetareassociationer, skatteväsendet och de socialistiska rörelserna. Hans
~eferat voro de ojemförligt utförligaste och b~~t aftattade: hans
otlytande på. mötet resolutioner med håns D till dessa frågor. dt.'t
yckliga~te. Det är oss ett sannt nöje att unna omtala, att strax
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efter det ett ombud frän Linköping tillå.tit sig skarpt nog klandr&
Jandshöfding Treffenbergs tillvägagångssätt mot de strejkande i
Sundsvall, uttryckte doktor Nyström i ett, så. till form som innehill ypperligt, föredra.g (~ru po~itiL'i8men~ pn ö.nskan och förhoppning, att mötet måtte gl~va tIllkänua SItt ogIllande af landshöfdingens samma väldshandhng Ett sådant uttalande, fa!'t blott ett
mera indirekt, kom ock till stånd, i det mötet, gent emot hr landsböfdingeni och andres påstående och handlingssätt, förklarade al t
fredliga a.rl,etsinsUUlelser och ~trejker icke kunna ume8 oberättigade
eller olagliga. Flere mötesdeltagare ansågo dock, att härmed sagts
för litet viu betraktande af den nyss timade tilldragelsen i Norrland, och bland desse befann sig hr N ström, 80m hade upp~att
fOrsla g till ett re8( l lutionstiJlägg, innehä lande en beställld protest
mot myndigheters och militärmakts i<Jgripande så länge de strejkande törhölle sig fredliga. Detta förslag blef icke framlagdt,
förmodligen der rör att man på grund af ordförandens, hr Hagermans, mot andra förlagsställare iakttagna, lindrigt sagdt sjelfsvåldiga, bemötande hade att frukta hänsynslösa invändningar och te' rvrängningar, åstadkommande allt för stor tidsutdrägt och allt for
obehagliga. meningsbrytningar i mötets sista stund.
Vi stanna här för att säga, att det föreföll oss som fördes ·
härvidlag icke riktigt rent spel ltf hr Hagerman och nägre andre, hVllka t!cktes på förhand hafva sammansvurit sig mot, att
frågan om myndigheternas åtgä.rder mot de strejkande i Sundsvall blefve ens i förbigA.ende af mötet vidrörd. Helt visst hade
hr Hagerman och ht~ns förtrogne, långt innan mötet öppnades, fullkomligt klart för sig att höga vedfll'börande annars omÖjligt skulle
kunna ungA en strängare prickning af mötet. Det var delta som
måste förekommas, om än på bekostnad af yttranderätt och parlamentarisk takt, och for ä.ndamålet sökte ordföranden, figurligt
talad t, klubba ned hvar och en som d'erfdes röra på den ömtåliga.
strängen. Icke desto mindre lycka es ett par, mera en~ise, .rör
hr Hagermans klubba mindre känslige mötesdeltagare, unuer vadja: u till mötet mot honom, som på ordförandeplatsen ville styra en väl~~gt, förmå. hr Hagerman att ändtligen i nåder upptaga och förelagga. mötet ett par resolutioDstillägg, af hvilka det en~, .framlagdt af
hr A. Cedergren, konstförvandt, Stockholmare, hade tolJande lydelse:
. Kl . sammanhan~ härmed uttalar mötet sitt ogillande af militärmak.
tens lngrlpande i strejken vid Sundsvall".

och det andra, uppsatt och öfverlemnaot af hr Isidor Kj~llberg,.
Tar så. lydande:

10 "Vid tanken pl den nyligen i Norrland inträffade Iltora arbeteinatäl
1elsen och v~~ betraktande af sätt.et för densammas häfvande harva vi at;
frukta, att rorelaerna utomlands hos 088 nu vunnit allmännare delta~ande
och .kola lättare än annars leda bl} ('fterföljd nu och då; detta hufvudsakligast eller ute8lut8~de med anlednmg af vederbörande länBmyndighets partiskhet för a~betsglfvarne OC? ,:,åld!am~a sprängniogsåtgärd, 80m allt for
illa öfverensstamma med krlsthg ratta kanal a och den personliga frihetens
princip."

Dessa båda förslag blefvo. fast ick., utan prut, underkastade
öppen omröstning (medelst kort med olika fårger for ia och för
ne;") och, enligt utslag frå.n ordförandens upphöjda plats förkastade. med huru stor eller liten pluralitet, uppgafs icke. 'Att vid
mötet icke saknades' sympatier för de norrländske strejkarne och
-ogillande tankar med afseende på hr Treffenbergs sprängningsåtgärd mot desamma, är lika säkert som att frågan om befogenhet
af de förstnämndes arbetsim:tällelse och om obefogenheten af hr
Treffenbergs åtgörande härvidlag icke kom oväntad för hr Hagerman m. fl.
En blick bakom knlisserna skulle tvifvelsutau leda till uppdagande af ett och annat förhållande, om hvilket de fleste ha alls
ingen aning. Vi ha ej kommit i tillfälle dertill, men 11ågat veta
vi dock ooh Kunna, som vi ock böra, berätta:
_
Som bekant, bade de llU behandlade möt,)sfrågorna blifvit
uppstäida och af de olika föreningarna godkända, innan den stora
arbetsinstälIeIsen inträffade, i slutet af sistlidne Maj. Tisdagen
den 2 Juni "sprängde" br Treffenberg strejken med hot af bajonetter (Ich tMs\'arslöshetsstadga o. s. v., och ett par dagar derefter
atgick frän en ledamot af Linköpings Itrbetareförening till mötesinb.iudaren (Stockholms arbetareförening) en anbällan att få förelagd mötet en fråga af ungefär foljande lydelse:
B'Vad å1' mötets åaigt om vede1'börande länsmYlldigMts åtgår'der mot deltagarn e i derl 8. k. Sundsvallsstrejken1
På s/eUe dagen-) efter hr Treffenbergs sprängr.ings-bragd
kom från Stockholm ett bref så.som svar:
Stockholm den 8 Juni 1879.
Till B. Herr Isidor Kjellberg.
Direktionen för Stockholm. arbetarefiirening får härmed tacksamt
~rkiinna mottagandet af såväl eder skrifvelse so_m
. '
.Hvad den af eder fraTlIstäida frågan betraffar, sa ar beslutad t ntt den
8kf\1l öfverlemnas till den afdelnin" af mötet, som kommer att nfhanula
,

.
.) Vi lägga här vigt på data, emedan vi önska visa, att f:å~an in gIck _ofördröjligen efter d!:'t anledning dertill af hr Treff(',nberg, glf\lt e och
ro", an en hel månl\d före m o tpt~ öppnande. TIds nog sa ledes .

-11pOJlktea
i den ~
• & llt&ID& pwn, af hvilken oi torde erhållit ett
exemplar,
delta Ivar .mIaoder.
AM de ~trlbd.ke atbeta~el beklagliga ställning hoa 01111 vunnit
deltaland', b. l b'~ mil! bevllal de~f att vid förML fl8mmanträdet 00ptan blltIDudee . '.e'am har af U1edeJ, · för ,att något lindra den rådande
Döden.
10m eJ· Dåron
en~m kaa~, eJ heller n~on aärlkild, namn.
WaPe iD~el ()Ch, Ittejken ~u l, det nårmute upphört, lä har
fattats att forala,el l
må tillIIVIdare hvila,
f~4el.. förWIlas.de. ~m lig tillkä~na, att någon eller
JI r.
l
be1inaa Ilg 1 bebor af pekUlnl\r hjelp ai. äro vi
'ti.l ige. att,
J>l
aätt ulkaff" aidall,
'
I

•

1 Stockholm,

. .,

,

.

,FrA,as
1&1'811.
t
.

Arbetareförenings direktioll8 vägnar:
Go,·l Li'ldblf4d.

BIt!

enligt formligt fattlldt, tramstilcJelgifl8~ betlut, mrelagd den nämnda ulötesafdelhQrll
detta beiJut ihop med lir Hager ans
,.AaolQ
ordförande, ligga hinder i Vä~CD för BådaD
och. besvarande?
A
8&k~D synes mystisk i hög grad, lärer byar och en
Il\l: .

medgU'va.. -,
Vi

att u
är allt för iDskränt for nå on so
helst
föl' br
Nyströms skriftstAllarever sam het
pt~ (,lika omr4de~ en v~rksamhet som vitnar högeligen f9rdelaktiJt
m
'fri~ne, kunskaper och hjerta. Vi få här blott
han1iaa f,m han. skrifter*).
Bl' A. F. Lind&tröm. bokbållare (?), Stockholmare, framen bland de ifrig8&te under debatten
fIlot personstod
lighet'
. oe.h "det sim la" tolket
och lärer hans plats
vara
n af. eller atrax ~ stadsbudet, Lind beck.
Hr E.
. vaktm.ste.re. lepresenterande Stockholmssälh,kapet, ·Enighet och vä.n~kap", utmiLrkte sig i mötets andra af·
delning fbr stor fö(måga , att uttrYcka sina tankar, manliga och
ädla, till förmån fbr Arbetaren' tadlade i ett väl moti veradt anförande r~ringen8 ingripande i Sundsvalls-strejken och vi,sade ~~ru
mycket bättre d(.t varit, att re~riDgen anvindt d~~ halfva mIlhonen, 80m
• '
till län och understöd At arbetarne,
~aD bildade sålunda en skarp och uppfriskande kontrast geut emot
8lD bror,
- PomiYiatia &Ilcfaktabok; bymDer och Iprak! .prll 50 ore
Kapitalets
och arbetet. problem' pril' 16 öre
Den potltive anden af Aug. Comte
(~e...~ttniDg); pnl i h. 'M> öre, m•. ft.
l·o.i';"i,~e71 är namne~ pi ett
'f1dlyftlg~re arbete, 1I0tn Dl" ut\ommlt och med hVl1ket hr NYlltröm "ya·
selaatt Il, flere Ar. De.. pris ir 6 kr •
•

-
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br P. l!!. LilldI.jVl'/j't" di"pouellteu, hvilkells "moderata- och
mäklande tal hll fromma for de styrande och embetsmännen var
ytterst pinsamt att åhöra.
Hr J. Håkan8son, målare
detta ha E.. skrif\'its till oss af en
motestleltal!~re, t~1l bvilkens omdöme vi sätta högt förtroende
var nnder Ihskas810nen ofta särdeles lyckad, sann och kraftig som
vanligt. En ärlig och upplyst frihetskämpe, talade han ro; frihandeln oc~ de direktll s~attel. na ?cb belyste skyddstull~princip~n
med upprorande smugghngshlstorler. Desto mera öfverraskandevar, att Håkansson ptL det afgjordaste uppträdde mot strejk-principen. Mästare-intresset stode hä.r fram, och han visade huru ett
klart hafvud r.cb en vä.lment karaktel' kunlla grumlas af de enskilda intressena. Också replikerades ban 8llrdkildt af referenten.
doktor Nyström, som visade, att arbttarne alldeles icke göra uppror, dä de vägt'a arbeta, såsom man är alltför benägen att föreställa sig saken, utan att de begagna sig af sin obestridliga rätt,.
en rätt, som ror öfrigt. är oskiljaktig från den enklaste arl af friIletsprincip.
Hr Bock, instrumentmakare, född i Tyskland, svensk sedalJ ~2 år, vi~ade sig vara en bfgåfvad och ytterst frisinnad man.
Hans yttranden vitnade om ganska djura insigte.r, de utmärkte
sig ofta för qvickhet och dräpande kraft. Hr Bock antydde t. ex,
att uppbäfvandet af vAra 13 biskopsstolar vore ett lämpligt medel
lit t spara utgifterna och lindra skatterll3, och han påpekade det
fl'llktiia j .U de neoske industricheferuas söner ofta danas till
elllbe
fl l
sl. f. till fadt'rDS yrke, samt att patronerne icke
sjeJfve äro disponenter vid fabrikerna o. s. \'.
Bland Stockbolmslöreningaroas representanter utmärkte 6ig
Here, men tid och utrymme medgifva ej deras upptagande i den
korta förteckning vi Jöresatt OS8, utan öh'ergå vi nU till Göteborgarue.
Göteborgs arbeta.ref~reDings ordforande.
.. hr J. A. Bal/gren, läroverksadjunkt. motsv~t~de ,~cke vår
fönantan, grundad på iakttagelser under dpt pubh(;l~tmote, SO'!1
f~r . några få. år sedan egde rum i Link~ping. En l den pubh~l~ttska verlden, som ock af arbetareföremngarna. okät,ld personlIghet, samt med en helt :\Dspråk~lös plats i. s,koJans tJenst, .. lade
~r Hallgren, deltagare i ofv&n nämnda publlClstmö~e, ~elt oppet
I dageu sina sYlJlV8tier för reformsträ!van.de~a tIll formAn för
s~~tolket och sällade ban sig d;'~ gerna. bli tldOl~gspressens mest
nde
frISinnade män. Vi återfunno honom uu
lDnebafv8:
e~
bögle \)ch säkrare plats i skolan samt oJ'dföl'andebefattmngen f
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-GOteborgsMrpoin en· oväntadt förändrad. Vid första anblicken
faDrJ man att an ansåg si vara en mycket betydallde man i
staten, . en matador bland hac oroa, ohågad att så innerligt som
{Orr beblc.:ldll sig med de frisinnade. En eller annan bland desse
ilade emellertid, under antagande att han vore sig lik, rekommenderat honom till det bAsta vid kandidatlistornas uppsättande,
och sA mycket llttare gick det fOr honom att blifva utsedd till
arbetll'eJDÖtets vice ordförande vid sidan af hr Hagerman, hvilken
UD ,id ordtöraDdeval~t, föredragit framför kaptpn MankeJl. Länge
drö'de det icke innan hr H811~ren fick ett troligen efterlångtadt
till ålle att visa, hvars andas barn ha.n nu blifvit. Härom har
skrifvits frAn Stockholm till "Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning- i ett mOtesreferat:
.Kom nu i ~Dingen pr~ram~et~ ,jUr/d, fråga, på hvilken tredje
afdelnlogen föNslaglt det här ofvan återglma avaret. Det var gifyet, att,
Dir den anapråkalö.. frågan om pa.tora sjelfskrifvE.'Jlbet i Ikolrådet hade
framkallat eldan värma, den vida vigtigare om röaträtteB skulle göra luften het. Den omstllndigheten, att frågan blifvit så affattad, att avaret icke
~unde innefatta ett direkt uttalande om den önskvärda gränsen för rostri/tent utsträckning, utan blott om de qru'lde,', aom talade for att en utdräckning borde ake, minskade betydhgt hennes omfång:. Det försöktea
ifven frln början att lägga en ganska snäf tvån atrllja pa talfriheten om
'henne, i hvilket afae8nde hr J. A. Hall~ren från öteborg gjorde sitt bästa,
i det han aökte lramhinga ett aärakildt beslut om, att Intet tal om uta~ och omfing .kulle få ega rum. När deUa miNlyckata
~ch hr
l viaat, att Atminatone två af de i afdelningens svar förekommande a8rakilda p.tlnkternll tydligen inneburo ett uttalande om v.erI!onlighelllprincipens tillllmpning, af hvilken anledning han yrkade bIfall
till relOlutionlföralaget, &ck hr Hallgren 'ter ordet, och med en ifver, som
hade det varit någon Tilllolycka pi färde, bad han "mötet bjertligen att
icke dra a skam och hån MTer ai genom att bifalla några. fanwters yrkan på. lmsn rö.trätt och deriII
draga öfver värt land alla de olyckor,
&Om Napoleon III beredt Fran., ike ~enom att der införa allmän rösträtt."
~ ifvem utkaatade han ock den beskJllningen, att då det i de 'upa I~en
ar ondt om atora b.nktärer, ,kulle en allmän rösträtt blott l a derhan,
att atore arbets ifvare kunde ~ra linl\ viljelöse arbetareskaror till valurnan, och geuera ema dit kODlI!l~ndera lina ·härm8B1or. "Så jag mAlar,. ty
aå. roar mig att måla", tänkte hr Hallgren, och_~an lyckadea verkligen
ilrifva den andliga atmoaCeren nAgra grader mot hOJden.

Ja, der hade man unge hr Hallgr~n i all s.~n gl~ns! I?cm,
110m yrkade på rösträtt för hvarje myndig och valfre.ldad .. varnpligtig och skattdragande man, behafl,ade hr Hallgren tItulera
".fantaster", "ett stormande framstegsparti", och deras RlIsprAklå
hka rätt för alla med lika skyldigheter stämplade han som öfverdrifter·. Uttrycket "politiskt rättslös~"_ vor~. e~. tom fras och
passade ej in på dem, som icke ha polItIsk rostratt, påstod hr
•
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Hallgren, ty de äro ju ändå icke utan lag och föroniningar, fast
de ej fä.tt eller få delta gli i dessas stiftande.
Till svar härpå yttrade en mötesdeltagare a~t br Ballgl'en
framstode oresonligare än mången högerman i förste kammaren
som ändtligen kommit till den tanken, att rösträttsyrkandet vore
oafvisligt. Att de medborgare. som icke ha politisk rÖ$trätt, äro
politiskt rättslöse, oaktadt de hafva af andre stiftade lag~r, vore
icke e[] fras, utan en enkel sanning. Må vi taga ~tt e~empel!
Tänkom oss att mötet vore en stat f6r sig och att· mötesdeltap;arnes stora flertal hade länga rockar och fattade beslut att endast de med långa rockar skulle stifta lagar till ef~rrtiUelse för
alla! .Tänkom oss vidare att hr Hallgren befU-llues nå ot för
kort i rocken, för att fä deltaga i l~stittniDgen, samt att e med
länga rockar gjorde till lag att samtlIge skulle sjunga marseljäsen!
.Månne icke br Hallgren, sålunda tvungen att d~ltaga i denna .
sång, ville kalla sig rättslös? . . .
Flere andre uppträdde mot hr Hallgren i rösträtb3frågan,
och hos de frisinnade lyckades Ilr H. kn~ppt fört~a det dåliga
intrycket genom att, på tal om strejker, uttrycka sundare äsigter
)('h ett hjertligare deltagande för de ringe. ' Skada på. kar l!
Strax efter mötet lästes foljande i ')Svenske Medborgaren";
Ett litet intermezzo från afskedsfesten å "Piperska muren" an_er jag
mig kunna omtala.. Stämningen val' lifvad, och en af våra uppriktigt rsc1ikllla IJade hållit ett 2'anaka "rödt" tal ) Summa hr H. som var så för·
~kra(;kt för den allmänna rösträtten, ville nu, midt bhmd de öfriga talen,
"' !e~lfl en skål för .-- konungen. Det kunde möjligen hll gått ap i hörjan,
In!'! ,
nu
.. "Ii.X ' efter sedan man lalat om hr Treffenberg och hans
framfart i Norrland! Hr H. afråddes p~ det enträgnaetej men han VRr envis 80m en finne. Slutligen lät han dock öfvertala sig att tiga, sedan några
fijretå.ndiga män splitt, att hlln möjligen skulle bli -- uthvi8IJlad.
Jag har velat låta dQtta komma i dagen, emeda.n hr H. mtijligen
härigeflom skulle kunna bli ihågkommen å h~gre ort -' med en krll<nål
eller ett par maDehettknappar af guld. . ..

Af lätt insedt skäl trodde vi först att den, !'om här betecknades med bokstafven H., vore hr Hagerman, men blefvo snart
nog underrättade om att det var just hr Hallg1'en, som på df'tta
sätt ville hålla sig framme. Samtidigt med denna underrättelse
'vans upplys[]ingen a:t en af d~ td., 80m ifr~.gast afrådue honom
från att föreslå skalen, var lOgen annan an _ . hr Hagerman,
hVllken j u af egen erfarenhet visste, hvad sådant der fjesk för
kungligheten kostar.
Hr Aug. Tömgt·en,. skollärare, ombud för Göteborgs arhetareförening, nära ntt bh riksdagsman, tick mötet att tacka tör

icke illa hoptOlDDa resolutionsförslaaet med
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,
rare, orobud f(Jr Göteborg88ll1skapet
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.
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icke i
att begagna, andre efter sig sjeJfve
småsjälara taktik. i det ban tillät sig personliga tillmälen och bsiouaUoner af betAnkligaste art.
Efter hvad här yttrats, fprstå8
~äl att hr S. icke upptI1dde såsom vän till r6strätts,rtaudet.
Det af tredj' afdelninge~ f~mlagda resoln' ..,
mötte.
trAn ballS sida af ett hk. llskefullt SOlD va;,makti t motsUnd.
Härom innehåller Stockholm, Dagblads mötesre ..... t fö liande, b,ilket ~i återgifva., ror att undgå mic1stanke för pattiskbet och MverHr Å.
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"-ta våra rorhoppniDgar och Get h.

lMl pd OTbetOT7JU ,torka rJlggOT dl ,i" egea

'
att de Wou

"'~.

hygga en pi,de-

• (BraTorop hYlmiTlJ'u).

Det fägnar 088 aU kunna till mölets heder fOrBakra, att
bra voropen voro hAde 11 ocb matta.
Åfven i aodra frågor framstod hr S. lika dråplig.
tndje afdclning bade förealagit tillsättande af en komit~ for uppaf förslag till en tidning sär..;kildt för detta lands arbe·
'ugar; n,en hr Segerstedt afstyrkte på det ifrigaste: en
sAd,.,n tidnin vore visst icke nödvändig och borde alls icke komma
till stAnd.
t töresla«na t idningsföretaget vore farligt, ty det
skulle utan tvifvel bli anvä.ndt dsom agitationsmedel. Nej, nej,
förkastom hvar' förslag i den riktDi~eD! til1rådde den Offer
börvan sku
för upplysoing och frihet fasande skolmannen.
Och då man icke desto mindre viaade sig allmänt intagen af ell
önskan i enlighet med afdelningens forslag, rägade vAr man mlftet genom att, tydligen mot bättre vetande, tillropa mötesdeltagarne: "Må byar och eD, som Ar bojd för att
förslaget,
komma väl ihåg att han samtidigt med an
det
. r sig
till kontant bidrag, som icke -Järer bli o
!"
icke
beller detta skrämskott visade sig tillräckligt
afsigten, utan
tjeIWie det endast.
ett njtt bevis l oMrsynthet. Läsaren
torde, för sanningens skun, ursäkta det s arp,., ordet! Att det är
på sin plats, läTer medgifv88 af bvar ocb en 80m sammanstä.lIer
hr Segerstedts varningarop med afdelningens förslag, lydande s4
här:
Ett gemeDl&Dlt tidningllOl'JllID InleS i bög grad Dyttigt och Dö,ligt,
och besluter mötet att föl' ändamllet utae en nämnd eller komite, lom mi
torelag till uppsät'tande och utgifvande af en tidskrift eller tidning,
af en af komiten tillsatt perIOn i samrAd med och under konaf samma komite. Komitens förslag underetällee de olika föreninpr11&1 prörning och beelut.

Vi trotsa hyem som belst att bir finna ett
ord, bindande till pekuniär utgift den. som röstade ja till detta förslag.
Ännu ett exempel! Ved erb:öran de ~ötesafdelning bade
framlagt följande förslag till resolution:
Fl'ldbga arbet8inlJtälle18~' tll~' ,tlrike-r k.,,.na icke amt' obtrött'gade elle~' olagliga, mtn aflöpa, om dt iclu äro Iårdele8 'Vål
förlJ~,.tdda och allol'dnudt. vanligtvi8 vida
till ol'betornl'8 8kada
-all !Jagn.
Detta bIet' af mötet godkl·.dt. Men äfven härvidlag lät

br Segerstedt sitt nlot ~rbetarne i gr~Dd ocb botten ahoga sinne
skymta fram. Då. ban Icke hade ublg-t att. få det bel:. af mötet
förkastajt, yrkade ban antagandet af ett tillägg:

-·17Ål/t tJYclc ocÅ wdng
, 8fmI vtljt% m-lHta,
H.-ad lIr Segerst~t

tU .tl"ejlamdf8 81'da på aluZ,"(I ar-

.f'rycldigen.
hlr ville ha sagdt, Ar i och for sig
iullkomJigt på sin plats, men dt'tta tirJägg måste tyckas öfverflödigt, ty desB mening ill~gripe8 i resolutionen8 först& ord (se
ofv_ !): F"'~dlig(l arbet~ihAtä.lIeIBet o. R. v," Dessutom, ansåg hr
Seg~rcteat nMigt att arbetarn e too gånger i samma punkt påmifldes 4llO att ari>etsilistillelser måste, flji- att ej stämplas som
vara ffledJ'gfi (eller, för att
na hans ord, "fria frän
allt tryck~b tvä.'9~ fn\o de strejkandes sida") hvarför tyckte han
ic~ lt'vtn det
'
att my1tdighturna. samtidigt, åtminstone
e_ gång.
ndei om det oberättigade i allt tryck och tvAng frl\n
dlrtll .... (ör arbetsp'ffl'arne, mot arbetarn e ?
'.
"Vi 1'anse ~8
·bOra neka plats för foljande, nyss ingånget
ffåft Stvelhöflll
ocht af Mrfattarens namn:
,
.. Evad anpr serninsriiadjuflkten S., kunde man ej annat än på det
'II

l

(aoh. enli;& hans
kundit v' lIlilll'~

dt.nde

"

litet BOtIt ~

Af en man, lom gör anspråk på att vara r n J al"(>
ji~ en frisinnad ledare) ftir Sveriges RkolläraJ'('kir.
4&ttförnIW fUr de förvrilngda iOrnufts· och andedoo(th den ännu rådande döda utanläsmngen, Lika
"Folkskolans VeckobIRd", e11er hvad tidnin

_r

,

<lfBM& i aiofrildet, iika litet hacle vi väntat 8tt han jl'ent emot en fnRinnad och ~, '~oW~ 'Iln~ikt .. 6ftt erfara. liml.res "ord ~ulle med dumma
och elaka JnllDuaboner fOrBvara den 8. k nOI'D1allasordmngen fiir svensk~
folklkolall{ Men hIID!! motståndare hade varit redalttör för en skoltidning,
IQln alf!iCl .fog ~bl~t ftl'n munne~ och höll tnmmen l;å ögat pli herrar se·
~JlarH ;rare .- .. ftvilktm IIOID tortorade på anfanet, Icke var det fliremfi"
1et1 ~r
S~g:er&lt>dts dndeka, ty Ilas flertalet Stookbolmsarbetare står
he'l'r L. O: HlJdth ~It Mgt i Jlnseend'e-, att det fordras dUIAint~1 tlcminarijlärm för att nedgöra '!lanorn.
Det DU an(ö~da .är bel t visst nog. för att hr Segerstedt

icke skall lyokas.h.Qs ..de frisinnade, som läsa vår tidn,ing, framställa si,g såiop) en arbetareväQ. Alla de som deJtogo 1 mötet ha
såkert funnit, hvad hån går för. Ocksä ådrog ban sig under diskussionen åtskilliga stränge. tnJi"ättavisoingar af män sådane som
kapten Mankell 'och j.ernal'betaren Erihson m, fl, Från nenne
Junker vända vi 08& ~u tm en annan skol karl,
hr K. A. G-rundel, läroverkskollega i Kristinehamn, en iiiJre
maD bildad folkvä.lllig och frisiuoad. Att Kristineharns arbetarefÖJ"e~iDg h~r allt i,käl att kä.noa si~ ~~olt ~fver_ de,?ue ledam,ot.
ins.es genast vid betraktande af det·'ttUagg tIll rostrattsresolutIoneD, som utgick frålD hr Grundet och antogs af mötet, Enligt
•

•

,
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deita tillägg at" hr Grundel törklaraJe mötet att ett bJal,~d skäl,en.
h varför arbetarne böra &cia kunna forora en Jemllare tordehung
af rösträ.tten (den lommun~la), är detta,:_

att de för
m;sabrtJ.:a f 8m, r01·~,.,deLlt 'luva/'vnde /'Öllt!/"lAd beli:7ttHgu ,utskt genofH att mån!!" '1,~tå'JiI i/I'ån /c1.J/Jllltlml Nia!!
,'tpr8tJentation Ulestä"ga måll, '0111 h/lmlat föra tU mindre bemedladf.
M

.robe

ta/an. u •
Vi alla. smMolk och venstermäu, som känna :;tad~fllllmä.k
tiges högst oegentliga sammansättning, olid!i~a tryck och mall·
gtlDstädes tot.alt ruinerande 1agstiftuing, vi veta väl ait hr Grundel rär skaffat rum for en beaktanvärd, obestridlig sanning.
Till hr ili-uodels heder må. i'ör öfrigt anföras att otva.n
nämnde hr Segerstedt, ~lomsk af åldern:; och erfarenhetens företräden, på ett mindre passande ~ätt uppträdde mot honom under
mötets öfverläggnillgar, i det ban (tit. 8egerstedt), då hr Grundel
vilIe anföra ett eller annat forhällauue i na.gou vi~s kommuu säsom skäl för sin åiigt, h,ilken ock enhälligt godkändf's af mötet.
til1ät sig, blaod aouat, ell tillrätta visande "anhållan ~ att bliltta
förskonad frdn j'Ö'J'eläS:Rinya',. 1'öI'atUle kom/llffnalu t'lliJkildhet~
liksom icke just det vore fullkomligt på. .. in plats och ledande
till bestämd öfvertyge}se, samt till uerpfl ;,(rulJdade kloka beslut,
att framdraga ett exempel härifrån och ttt anutit derifrån ! _..
hvarjemte br Segerstedt sedall rå.gadt' udltret genom att i sin
stads tidning ytwrligare (i ett sli.&gs lllöte;:,r~{erat) uppträda mot
hr Grundel så, att den ärlige., upplyste mannen funnit sig föranlåten att geIWm samma tidning förklara att br Segerstedts "referat" är "hvarken exakt eller opartiskt, utan rätt mycket färgadt
af referentens afsigt att fram stalla motståJada,res yttrailden i en
falsk belysnini".
Hr Segerstedts motsatta hållning "får väl."
s~ger llr Gruuael i sin försvarsskrift, "förklaras gellorn någon skilDad mellan vira stäudpunK ter i frågan (om pastors sjelfskrifvenbet
till ordf~randeplatsen i skol.råd)., so si torde kunna uttrY,?kas,
att dä jag ahst1".-therar. tran mm.. egens.kap af staWns lo~ta
ganda tjenstema.n, nllr· JAg ~PP'ra~er sa,som en albetarefoTe~
Dings ombud på ett arbetaremote, re~elenten (hr Segerstedt)
ej
blott i denna träga - torde halva gjort tvert om".
Hr Lis8 010/ Larsson, "länge dalkarle,ll", riksdElgsmanneIl, var
en för de Besta o"Vänta~ u~~D.barelse VId detta möte. Gud vet,
hvarför han ~gent1ig~n lDilmfvlt SIg bland deltagarne. Han befann sig i Stockholm tör något offen,tligt värf och tyckte väl att
tidtln blef lång. om ban sysselsatte SIg med detta eJl~amt.. Huru
aom helst, hr Liss Olof Larsson lyste stundtals unuer mötet::! 61-

-
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.erJlggningar nled sin höga närvaro, och en glng hörde vi honom
f.a«a ordet. Det var i rösträttsfr1gan. Han utmärkte si dA,
h.arken bättre eller sämre In en vanlig bränvinsadvokat.
ans
höghet förestllde naturligtvis mötet att, ville det vinna nå.got,
mAste det gA moderat till v
(underförstAdt: alldeles som landta rösträtteo8 utsträckande till
mannapartiet>. Geoom att
bnrje myndig, Yälfrej~ad, !lrnl?1i~tjg, sig sje.~f f~~'bö~Jande medborgare, skulle man V18a Polg SJelt omogen for rostratt, menade
dr laodtman tro pi. Motet stiftade ej grundlag, påminte hr L.
O. Larsson och lät törstå att, fOr att behaga och möjligen inverka'
p1 dem som
dt9t (landtmaunllpartiet), måste mötet iakttaga
moderation.
L. O.
klappade faderligt mötet på bufvudet, i det h.n sade: Låt nu se, du är forstAndig, snäll och beskedlig!
Och s, företog sig den store maunen att smått "vri'a
och vränga- på reaolutionsf6rslagets ordalydelse, samt att drifva
litet med en och annan sanning. Han begrep icke Lättre, fader
Lisa Olof. Fötst plstod h~n att man gifvit sig en allt för stor
. g i resolutionen, då man sagt att al betarnes
hela
och ,e Hro af riksdagen. Och likväl fOrbåller det sig
si, ty .
~ger makt att "hålla igen" gent emot en eItra'&gut
vidt BvifVllnde plalJer, bvilkas utfolaLJde bestämd t
skulle
total u ndergilng, men A andra sidan kan riksdagen
ock genom att göra gemensam sak med en sl.dan regering störta
folket i det djnpaste elä.nde i och fAr sAledes sägas att svenske arbetarens, såväl lom bela svenska folkets, öde tig er i I'venska
riksförsamlingeD8 bl.nder. . Mun hade, advocerade r L. O. Lars.on vidare, plstAtt att det vore okristligt att hålla penningen 80m
gradDlA
fOr det
ga värd~t, ~en detta är <>1!ndm1digt (! l),
till och med i arbetaresamfund; JA, tIll (·ch med VId detta mote
vore penningen gradmltare, dA det ju fordrades att hafva 3 krovara med. . Denna sny ga advokatyr "mottes
nor fOr alt
värdigt af en
tag&l'e. med påminne sen om, att med denna
'ft af 3 kr. vore dock ~renade med ltskilliga fclrmäner, såsom
till Stockholms arbetarefOrenings lokaler, rättighet att
deltaga i mötets ö
niDga~, tillfille .att resa p' jeen vä.g .för
halfva priset o. s. v., hvaremot mga skyldIghete! .fran m(itets Sida
pålagts icke-deltagare i. men dem under det poht.~sk.a ~trecket be:
. tungar man med skyl~lgheter uta!l motsvarande ra~tIgbeter. Derl
låge den vä.sentliga skIlnad, hr L18S Olof Larsson ICke kunde eller
icke ville se.
f tal
Hr Liss 010 s
ick for resten ut på att gOra narr af
bemödandet att fä bort et politiska strecket till förmån f~r

•
•

bvarje m ndig, välfrejdad, vBrnphgtig sjelft'Ortlörjare. Sl t. ex.
framhöll an (let som ett vapen mot detta bemödande, att
de frisinnade satt ett annat streck, en ålder af 21 år, för
Ilktrlitte'1. Och så skrattade hr L. åt, att äfven de som ropade
Ixwt mtd ,treclc~t! !ljelfve anbragte streck här eller der.
Vi tro att hr Lills Olof Larsson, beHre In att fram~ra sådant nonsens, bort iakttaga tystnad, 1y i egenskap af en framsTående ll1ndtmannapal tist nedsatte han, enom den misslyckade
vindlkationeJ:l i konservatismens iutresse, andtrnannapartiets anseende hos mången, som hittills truget ståt.t å des B sida mot intt>lligenspArtiet. Vi skulle vilja råda hr
iss Olof Larsson att
icke allt for rljerft trotsa på landtmannapartiets än varande maktställning. ty denna ställning kan omöjligt uppebålltts utan stöd
at den trisinnade pressen (Ich af den allmänna opinionen; men
~t6det kan lä.tt nog förlorAs genom öfvermodiga fingervisningar,
h1llliga, ohållbara invändningar och fortsatt motstånd mot reformYl kanden, som äro fullt berättigade")

Hr J.

N ~ir

O. AMin, ombud för Enköpings arbetareförenine.
berr Ahlin uppträdde, så bkedde det med största bestämdhet,

~

att han framkallade en (Ich annan mycket IJflig protest från
de n modprates~ sida. l fråga om religionsundervisnillgen i skolorna.
utmärkte !lig hr Ablin i syr.nel het bland dem som klandrade denna,
.. ) \ Id valet mellaR det "pol~~1:t klol. u" och det "nwTaLi,kt rätta" i
Ti.i-trättsfnigan ställa vi oss utan betänknDde på det 8ednares sida och frAga
icke synnerligt efter det hlokn, när dettR, SOm här, innehär en stor orättvisa. Dessutom, här vid arbetaremötet gälde det ju icke att stifta lag, utan
. ~ndast att uttrycka sunda ocb rl{ttvisa principer. Detta tillät sig ett ombnd
kl()ka Göteborn

andels- och SJofartsbdDmg med fölJande ord:
"D('n mera principiela men:ingen vann seger, med ett .ringa flerta~
ilfver den, så att säga, m.era. p~aktl8ka. Hade fråg;.n väckts Vld. rlksdagpn,
bade det utan tvifve! varIt nkugare att omfatta den senare menmgen, men
då det här gälde en meningsyttring från ett arbetaremöte, kUl/de man lika
~el na IIiiIla pil den grund'll/sen. Man har visaerIigen en sAdaD i erläggandet
'lIf direkt inkomstskatt hvilket innebär nedflyttande af "strecket" till en inkomst af 400 kronor ~en dervid må ej förbises, atl den "indirekta" skatten uti tullafgifter 'bränvinsafgitter, m. m., erlä ges äfven af dem, 80m
n unen går till rätt hoga belopp. Hart1ll kornmt>r ock den allrnanna varnpligten'. skall staten hafva rätt att med tvång tillegna sig en mans tid
-och arbeukraft, likasom ock en god del af .bat;ls arbetsförtjenst, i .oC'b ~r
.itt forsvarsverk, s, ml denne .man också atnJuta den !Ded?orgerhga ratti h t
I igger i att deltaga l val af. de f<;>lkombud, 1 hVllkas band fri-

lIP.
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.att den )lit &iile ADvända
toden i-r högst sArande
•
ett
r.U
siane. l"präntande af dogmer, Rf mycket tfli
t
har
tiH hllhudt;ak, men finge hr
dilla, ';kulM
. mingen vara konfessionslö8, ty,
hr .Al;
lao joke sagas ekistera, då aHa barn
. ·i en, ·vi.. kJru8 do mat 'Och med all makt tillhållas
tr, p4
.....e». fir ö rigt framhöll ht A., atricte draur fifna premis8el', att qvinnan, lika väl
il' tWtberlLititad och aU hane grunder för allmänna
.for. icke så Joket, (eKar hufnQeakligen) menniatt h~ pi den
grunden (skatteu) kom till
.,JeCis 8anl~a re.a1~t ~
P~ grund af menoiskol.Ardet,
Jt'l ~U )lV&rJe .l6aft och qnana skat_ till "Gtera (mantalspennlllgar)
~ till k<>mQluQeo
afgill till preet, kyrka och skola).
Hr B. AI~-..d, bektryckare, ombud fOr Falll arbetaretöre. , ntcihu. af deD lilta frisinnade Falup06ten, talade icke så.
ofta, men man lArer kunna vartl läker på. att ban vid "voteringa"
. det

I

stod

.-

P'

ritMt. si

,
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Qäm~8

, f. d. redaktör af tidn. "Sunake

i
delt
tidningsAr eg6Iltligea honom mötet har att ta a för det Slniill SY&!' p1 fOrsta punkten af progra
6: te
Tar den som uppsatte detta resolutionsförslag, och
&OIB &t nigon tidning angihits som dess upp. ~ar .
de. fl1lmbitftre till 3:dje afdelningen.
nr M~,l
t käud u~er namnet Göteborgsposteus
Göran
r ' llte81~u ur fm-teckuingen öfver tidningsmän
delfbgo i
.-r icke vald aU ft~esentera
någon
1I'tau hade kommit tillstAdes .renom andans till·~nd.e och
~
.vi ye1&, mycket skickeligt. Eu
koaser'
u
. ade baD klCske funderat på att,
om och när il .re tiD,
med iin -talande tunga"
titta ett Itugg ltldt -de fri8iJlna~ ideal, men kanske inverkade
bODQ1a. en bl' SegArslt~U8 oiörSJ'l)t& lWptrldaode derhän, att
n 'Qff
p'
vägnar.
tåll bättre tankar. Vi
hö~e icke be MeDgel yttra sig
~bg under de allmänna
.tnUl~Jlt~Da; men dl m~tet8 andra afdelnini disk~terade tull1rApn, 1>egirde han ot~, har map sagt O~, och fortiktade på.
••

•

I

.

luclsbygdeD bvar 1w åk
.h~t och måttligt hruk d
•

-
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ett lyckligt sätt fribandelspr;n 'l»E'rna. För resten sågs han An
6ch än der bos de "ärskihla afdelniug».rna
de allmä.nna.
:-~mmanträdena öfvenar hau fr1\n början till slut
' och vit:lade
lJ ~anska öfverseende och fryntlig. HaD8 hufvudsakliga uppgift
barVldlag var väl att tjena Oöteborgspoaten 80m mötesrCMrent.
QckIA bar baDs referat upptagit mlnga spalter i nämnda tidning.
Annat. Tar ej att viDta, än att han skulle ~agna. tillfållet att
offen
t gifn de ~erkligt frisinnade mötesdeltagarne ocb dtras
g<lda sa en och annan släng, men, fast på sina ställen bitt~rt och
orättvist. är möte8re~ratet i Göteborg8~ten pl det hela hyggligt
nog - fOr att 'fara at -Göran".
Hr Birger Hallen, tidningsredaktör, ombud ror Gefle arbetaref'6rening, en till SItt yttre
och troligE'n äfven till sitt inre
mycket fio, urig man, som erna satt bredvid seminariiadjunkten Seger tedt, då platsen vid en riksbekante tidningskorrespondentep Mengels ida ej var ledig. Br Hallen begärde ickd ofta
ordet för att låta veta sin åsigt, men man läler dock kunna taga..
lör afgjordt att ban tillhör de "moderate", så mycket hellre efter~om han hade vänligheten att enskildt uppmana en viss mötesdelt~gare 1'r:\n Linköping att köra vackert i backarne.
Hr lsidol' Kjellbe"g frAn Linköping, tidningaman. Läsaren,
behagade ursäkta att ,i upp1a"a detta namn i denna torteckning r
Det sker af aktning, för deu törening, bland hva.rs ombud Kjellberg var ett och hrilien har rätt att tordra en forklaring med
afseende på en ooh annan tidningsuppgift rörande detta ombuds
uppträdande. Mannen i {rAga. är" en.lig.t vårt fOrroenande, satlsadt
hberal och fordrar slledes at SIg sJolt och ~ndre lydnad far gäl.
lande Jagar, Arven om ban uppträder med rkandet att en och
annan af desse lagar ~ått.~ änd~e eller fOr ,astas. N~ ~ar det
emellertid icke veJat 8lg battre an sl. att Kjellberg bh/vIt, belt
nSllt med orätt at både bundaförvandter och motstAndare utpekad
sAsom en till ytterlighet radikal 1)enon, och särskildt strax rore
mötets öppnande roade sig några tidningar med att spä att vid
mötet "Angan skulle komme. att drifns upp ända till högtryck" (l»
o. s. v., O. 8. v" tack 'fI~,e jfri~avarande K. Icke uD,?erligt då,
att en tOr det inbillade rod>d. epöket sä ytterst oppsk,ram?' berre,
8M1l mötets ordförande,. hr ~agerma~, med flere hka lattrördc
mötesdeltagare intogo~ af d~n ,töreställmngen, att aUt hvad kunde
lItgA trån KoS UD vore af 6Je Uv..a den onde, och att lSYlMlerhet

"ff
d
"ng
efter anDan a
ID t ra a e gj)

un er 18 US8Ionen samme

., un-

•

der III ..le~ ...... före'fändning. stördes eller afbröts medelst klubb•• ,
lay""inpr. 16 .tt hud han 'fille framföra bler bestående
ar. endast balln..
.
. SI t. ex. fick K.. fast ej utan ro_ter, yttra
.kulle
fra tid socialism eller nibi ism
bfAnDae
här i landet. sA larer d.. tta bOra dateras
tra\1l den dq.. dA·
Treft'enberg med bajooetternu till-bjelp sprängde den;
laka strejken, eu fredli arbetaioställellae, och aa\ltlllda BAdde bitterhet mot samhälle
stat i mAnga
tuses redlige
,iDDe,
talaren tilläts icke, till fOljd af
«dfQranclUl
ltgärd mot ytt.randerätten, att der till
foga slutsatsen: tör (Jtt, om nwjligt, godtgöra och tör60n(J dtnna
.myndi!lhtUt,rwu
m(]t d, "ol.,.lå.d8k~ at'b~ta1'ne, åt' ,el m!lcUt
nödfJåndigaf'e att v
lands arbetsklass ändtligen medgifves poU·
ti8k rö6t;-ått. Flere .ådana exempel skulle kunna anföras, men vi
afstA deritrAD, 8&
hellre alldenstund K. dock i bufvudiak
'fann seger, genom att tå sitt, pA personligbetsprincipen grundade
f~rslllg till rösträ.tt8r.esolution .antaget af motet.
Hr H. Balldin, frAn Örfbro, fabrikör, ledamot af riksdaandre ka
ir, i vArt · tycke, en man att taga vara pA.
plats slsom
i arbetaremotet f Ide han förtraffligt.
Hao rörde ' sig här fu
ligt c\generadt oc visade sig vill förmed arbetsklasseos aD~ligenheter. Under de allmänna
oÖ.fverlig~~ingarna yttrade han sig icke ofta, men när han nå.gon
~i.ng tog ordet, kunde IDan vara viss om att tå värderika upplysniagar och kloka räd. I tredje afdelniogen behandlade ban bränYil18frAgan grundligare iD nägon annan. Hans föredrag i det
bör , bel.~
riknas till mötets värderi
slsom vitnade
~Ql mera.
och om mycket rik känsla. Hr
Halldin är var'
frisinnad; hans varmaste sympatier äro tOr
smlfolket.
nel' det trdligt äfven då ban, af den menin n
..tt· ti~ . tö.- ugon. i friga satt.. reform icke.än ä~ i~n~, s~ger
tt
det
till deS- tördel. StraDgt rättrådig, IJeltstandJg och ka. h-ser. hr. H. ·en li . rårboppnklg
de' rattas slut~a
• tfoder debatt.n
.. ha.. en pria- och a'undsvärd
lugn
'
. Hans röre_ äro fsamma, väJ. afmitta, oeh lik,901 Br ej·
.att de vi.. ~g ~örellkrifDa af na\gon beräknad,
ö{v.rdrnv.a .föraigtigbet. Hr HalldIll tyckes, utan att hafva s6k t
4e~ nr_ i beaittaing af detta.lal0m, SOlD för mAngen är 8Vlrt,
ror att ej 81p omöjligt, att. fiuna. -Vi 11'0
att ba gjort dt>D
redliga maaoeDS närmare
ocb ,åga hoppas att han
I

riksdagen representera

rebro.

Det tillhör 083 att i denna berättelse upptaga fOr sig en
och annan mötesdeltagare frAn Östergötland.
Hr O. T. Cedw vut, urfabrikört ombud tör Linköpings afbetareförening, uppstAl es som kandidat, först för en och sedan t~r
en nunan förtroendepost vid mötet; och särskildt framhöll man
lämpligheten af att hr Cederqvist valdes till ordförande för tredje
afdelningen, som fått på sin Jott rösträttsfrågan, i hvilken den
forening Linköpings), hvara ordförltnde hr C. Ar, medelst pt'titionen till . m:t uttalat sig för personlighetsprincipen ; men hr C.
haJe
hunnit föres]ås till en eller annan befattning, innan
han
sig, med åberopande af den aragraf j mötesprogLammet som lyder: "Dvck eger en hvar un anbedja eller
..
aig val"; och har man att endast häri söka orsaken till att hr .
blef hvarken ordförande, sekreterare (·lJer referent. Hr Cederqvists
rÖ3t för personlif$hetsprincipen tog man för alldeles gifven j men
så föll det sig Icke bättrll än att, när det etter en ganska het
diskussion . . i hvilkea hr Cederqvist icke deltog
kommit till
öppen votering, hr C. hemtade frisk luft i forstugan, då hans
namn uppropades, sA att hans röst blef oanvänd. Hr Cederqvist
höll sig afsigtligt undan, då omröstningen försiggick, har någon
spjufver velat göra trnligt, under påstående att han tog värmen i
ulen till f(5revändning; men denna beskyllning tillbakavisa vi.
Yår öfvertygelse är att hr C. slutligen fann luften derinne olidlig,
tack vare seminariiadjunkten Segerstedts och andre intelligensers
ohållbara anmärkningar mot den af hr C. så innerligt omhuldade
personlighetsprincipen, sA. att han icke stod ut längre. Att han
åter kom in först, när omröstningen redan egt rum, det val' för
honom, liksom för den goda saken, en mycket förarglig otur in enting annat. Otur var också. det, att br Cederqvist i fjor. till
fö jd af någon tids utflygt frin staden, blef f(5rekommen, så. att
en annan under bans bortaVltro inom Linköpin s arbetareforening
'Väckte ett förslag (hvars framläggande sku e varit h
ett
sanut nö'e) om en petition till k. m:t an.glende allmän rösträtt.
När hr ederqvist åter~om, hade de~t& forslag, honom oveta~~e,
hunnit anta~as af föreDlngen, men for hr C. återstod dock nOJet
att leda förhandlingarna under de sammanträden då petitionstoralAget granskades. Medlemmarne at Linköpings arbetaref6reuing
minnas väl hurusom, då petitionen låg färdig att underskrifvas
och en hemställan gjordes, om det icke vore nog att, af styrelsen,
{)rdföranden ensam u~der~cknade.. deD pd
.
t·ägna,., ~r
Cede vist tog illa nd 8lg och forklarade att
finge peti-

~ • •r \JtaD

:-we :lruktan

nawngifnfJ med brottelingar trida fram
iör kong!. majestätr"oob f6r heJa
fOr reaten,
ett 8å
:.. .
!dalt att br C&elerq vist motsatte
~da&C
.
att ban an@åg. detvOI'e illa ban.
mar, att m1J.n ieke lite ahen de...
'.D8WIb i.aftbL.
IM meH den, rätt.,;_ fMdrande, hedrande pe•
. • ' oj
öP..... 'p&, · llae I en ohjelplig Thomu, hvillllD vi äelieke den ärade ord1{JraDtien fi')}Jl!r "eR
exempel och smugglar uader sitt
.
I
. 69' ojag t.&ld ocla 't1'N1Jg~!" . Vik hädan,
! .rdpUe ri: tclt
. tott vid det rtundande arbetareD)öt8t
hr .~, \ helt .~8tft att genom sitt. upp~rA<l&nde tltoppa
mUDD. tillbllaokårftd" Ga~ Bl skulle Just 1 det afgor&l1de·
br O. ~I~m
8ig q...at i förstugan! , .. Aj! Ack,
.~ord~ Iåldrig .~* \in! . . .
H~ c.. J: T~ J0ni6o/'. 8a.del~akare, ombud för Linköpings
arbetireförenm , p'tgades ttke si Ina af värmen. Han satt qvar
pÅ sin
~b STårade i t-itt tur ett Jjudligt ja till den rösträtts~eohxti«h1, sOm ~t!lf8 pl peI8obJigbetsprincipen: lika för aUa.
l
1Jirgft' Lu,nd, barberare, ombud för Linköpings andra.
. ,ga:t
ätveotedes
de
frisinnades
resolutionsförslag
h
,

sitt fnlla
.

"

O~ku,.

bygrmåstare, ledam(,t af Linköpings
arb~eforeniDg,
~oIn. icke särskildt vaJdt ombud, röstritt vid detta
JDeD
kaD var a säker å att ban i sitt
hjerta sade ' ja oca amen
rösträttu6s0 ution.
Hl' C. U.
lValsverbbokh411are och arbetareföreDingi.o()rdfÖl'8n~

samt

.

filu8, 'Yoro de af }ktala' verkstads ar~.
om baden. Att desaa JUllets män icke Sfjgiade tör de kQ
piVJ'ckning eller sveko den goda saken
och . frisin.nade fdreoiogtl . fårtro.nde, lire r knappt behöfva förHr A. Ö.

säkras. Dtru rllster i rösträttsfr
föllo nat\UligtJis på rätta sidan.
Hr iÅ. P. RtmdlJlom, prgYisor, -ombud for Östra Eneby arbetaretoreniDg, är~ si e bvad mall vm om hans envishet D?. m.,
en kärnkarl. Vi kiD e booom längt förut. M!ng8 veta VI leke
så lifvade och outtröttligt -verba-mrne föl' arbatareföreningsiden,
80m ban med det malllip .aB8ig~8uttryt.tlet och
fasta, alltid.
ko seqventa håUltingen. Af lOnerli (sf'Verty el~. tog han en gång
ken, på tidens tecken 8ktan~, kä.mpe för de frjeinnade ideerna. .

'.

Till sitt yttre såväl 80m till sitt inre hlir ban stor likhet med
dl.,. bof8Rmme Örebro ...riksdagsmanuen Halldiu. Vid mötet förnekade
bu sig icke: för rÖi-trättsre8olutionen uttryckte han -sitt gillande.
. ~ J. BangelundA, fabrikör, o~b.ud för Norrköpings arOOtArefONJlIDg; visade sig vara en fÖfSIgtJg herre och en som hade
vArt. att få eakera klar fÖl' sig. Så snart tredje afdeluingena referent hunnit upplä.sa rei"lutionsfönlaget i rÖ8trä.ttsfrt.gal~ tlkvndade hr H. att med häftighet yrka lterremi8B, för ;att få utredt.
huru långt ~afdelningen egentligeQ. önskade rostritten utsträckt.
Men detta yrkande blef ej bifallet, ocb i förargelsen underlät bl'
H. sedermera att deltaga i omröstningen, så att, ficl< hr H. ej
veta hvsd afdelningen menade, Rå fick e· beJler motet veta hr H:s
åsigt. -- Om de två andra ombuden tör ~ orrkOpings arbetareförening, post.vaktmästaren S~heHn och bokhållaren Ja'd, ha vi icke
mycket att säga, endast det, att de röstade mot rOsträttens utsträ,c.
kilnne till alle myndige, värnpJigtige, sig sjelfve fOrsörjande arbetnrf'. af hvilka en stor mängd är tillfinuandes j Norrköping. Norrköpings arbetareföre~ing tyckes mycket ~rag för vaktmästare, att
döma af att både dess ordförande (hr Blohm) och dess v. ordförande (hr Sch eli n) innehafva vaktmästareembete. Det, är dock
f'tt gammalt rön att, lika lifvade och frisinnade som de ungE',
extra vaktmästarne äro, lika motvillige och konservatiye äro de
äldre, ordinarie, h vilkas balfbildniug sticker så. mycket bjertare
fram, emedan de sö~a att antaga sina förmäns, tjeustemänneJlS,
kamrerarnas och direktörernas later, på samma gång som de mer
eller mindre öfv~l'gå tiJI desses mindre folkliga asigter. En vaktmästare, som varit med i verket en längre tid, räknar sig till
berrar embetsmän, vida mer än den gamle klockaren räknar sig
till prefiterskapet, och det är ej utan, att han frän sin inbillade
höga ställning blickar ned på småfolket, de simple arbetare, under törestäUnin.gen att de stå långt under ..honom. V~re detta sagdt
om vaktmästare i allwänbet och med erkannande af att undantag
gifvas, samt att äfven de, s?m tänka det mesta om ~ig sjelfve,
kunna vara och oftast äro, 1 grund och "bottiV hederlIga karlar.
Af det här påpekade förhållnndet.. Järer imelle~tid kunna förlda,ras
hvarför vice ordMranden, vaktIIli:l.sta~en Schehn, genom att losta
mot mötf.ts beslut tillkännagaf den åSlgten, ~tt en stor del af hans
stads jemte tusentals andre sträfsamme, ~rhge arbetal~' äro ovär<tige 'politisk rösträtt och ~öra qvarhållas 1 et~, dem och s~mhä.~~et
fOrnedrande omyndigbetstIllstå.nd. Ne~rern~ l ~ordamer1~:~s forenta. stater,' äro, fast födde siat var, uu l besl~tnlDg af en fn medfilttigheter,
men
hr
Scbehn
anser
dook
att
de
borgares po l l·t·ska
l

"'riltorna" neDske al betarne icke böra med~ifvl\s samma rät tigh..ter. I början af detta 'r uttalade sig Norrkö}ling51 arbetareförening
lIr
lighetsprincipen, i det hon godkäD4f:
oels 1utdenkret den
LinköpiDgs arbetareforening utglngna
peti*iolleD, och DAgot underligt måste således det tyckas, att bon
slMm lina ombud .kickade till arhetaremötet pt'rsoner, bvilta
staJR. mg i strid mot bennes egen, nyss förut (jppet uttryCKta
.
om arbetarens värde oeh rättigbeter såsom menniska och

borgare. Vi
att den aktade fOreningt>n vid nästa va'
skall visa bättre urskiljning. '- -'

. J. J.

WiIag,. är D~!D~t på. ett ombud för någon annan

fÖreQIDI. ..r ar\Jetare 1 NorrkoplDg. hVllket namn icke finnes i dt'D
genom möteebeityrelsen8 fOrsorg tryckta forteckningen, förmodligen derför att detta ombuds anmälan ingick efter den bestämd&.
tiden. Hr Winge kt>m dock tids nog for att f;" deltaga i öf,eroola besJut~n, och det ä.r oss en fägnad att kunna
dem,
h()QoUJ
hadA, att ban vä.l motsvarade deras
<>Ch forfaktade arbetarnes intressel1 efter bästa förmäga,. ~
och
I
voterade ban med
BOJn icke vilja att någoD enda
jare skall hållas
rätt.lös.
Hr A. Zou.,.mcJll, direktör tör en döfstnmme-anstalt. ombud för Vadstena arbetareföreDing. Svedenborg, "andeskådaren",
att i andeverldell, på andra sidan grafven , liklikl8m omedvetet genast dragas till hvarandra och bilda
något
bAlle; men att andarne medan ~e ännu befinna
sig i den
bydda.n sålunda draga bvarandra till sig.
tyekte\'i
derat~ att br Z. under rOOtets sammanträden
allt ifrlli bGrj&t\ Ilön sig troget vid den of~
e seminarriiadjunkten
sida. Ock81 Jag Själsfrändskapen mellan
desse We herrar i ~ppen dag. De sekunderade och röstade med
bvarandra l
likt ocb o)ik.t. Hr. Z stretade af alla krat:ter
strömmeD ~ mArk~ 1 d'vern ICke, hu.rn ban gång etter
anDan tog . ntteD ötver ~u('fud~t. Det ~ar l. allmänbet ~edsa~t
att iakttaga
anstrlngmngar 1 ~.16n rJ~.tnm~, .men ofverv.a"ande ure väckte baD genom att, dnfvande Sitt ~mt I kODser~.atJ8~mens t' ~os..
t ~:Il . Bpe~" icke blott rösta mot forslaget att tänka
-,
-.'
p
ea
l OlD
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h
b
ä
tt
f·
1'6 la t fkvAI af mötet antagits, resa. sig npp oe
eg ra a
a
. fe ge . J .
förd till rotokollet. Hr Z:s beteende var nn och
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, ~ ~ efter att i Vadstena Län~ tidninf! haha Jäst en f hotorfatt~ mötesberltt~J e, är det OS8 lä.ttare att fålla ett omHr Z. tol"~~ vara. en i IIjäl ocb bjerta vä.lmenande m D;
dl han sysselsattel' Sltt hufvud med allmänna frågor, s~dan
behandlades .aJ .arbet. relll~tet, lider han at begreppsförvir ring,
ll!. gör honom l Vi,SS man otillräknelig.
I förteckningen finna
I alven ~r A. Norell 8åsom af VadsteoafOreoingen valdt ombud,
~h det ar att be.kls.ga att utgifvaren af den lilJ.-t väl redigerail e\ ad, tena ~~s TldDlug var hindrad att deltaga i mötet. Hr
reD en (nslDnad arbetarevån. hade helt 'Visst hedrat sin torening
f{ ket mer än hr Z" som hår icke kommit på sin rätta plats.
Hr Z., det förstås, var icke med om rösträttens utsträckan de tji}
."Tje myndig, sig sjelffi>rsörjaode medborgare
visst icke!
Hr C J. Åman, snickare, JedaIr.ot af Söderköpings arbetareOrening, utmärkte sig inför mötet, som annanstädes, såsom en
Itrig anhängare af skyddstullsprincipen. Han hade lärt ~ig utan., tt fOredrag Om tullfrihetenR vådor. och det lät han höra först
·om vederb. afdelnillg och sedan vid ett allmänt sammanträde.
inga brydde sig ej om att sA. noga ly~na till honom, och det
r illa nog, ty ett så energiskt uppträdande bjuder d?ck aktn!ug
r manneD, äfven fast hans å'ligter och tal grunda Slg på DUS'fiLttn ing.
Bel'lk tigcl1I de.
nä lllllften af deuna lilla bok redan låg färdigtryckt. erböllo
från Stockholms arbetareförenings sekreterare, hr Carl Lindblad,
It bref, innehållande fOljande u plysning;
"Eder skrifvelse*) ]ad~es .
III handlingarna sedan beslut attats att den~wma skulle MnloiII punkten ~,-OCh blef der r
nde tiI.! för . af min gl6mska.
lIkulIe hatva remitterat den
mc5tesnamn en eller styrelsen,
IDen tom ej att tanka derpå i tid."
Hr Lindblad slutar med"
att beklaga sin försummelse, helst som hr I;Iagerman .. nu fått skullen dufOr. . . Med af~ende pl denna hr LlDdbJads oppna förklalOg mA hä.r endast det sägas, att hr Hagerwans skuldregIster
\'ke ~Yflnerligt minskas .dera._f_,_ - j

Slutord.
F
å
Oert mötesdeltagare gjort sig /örtjente at ett
. ;ist m nge de måste vi Lär sluta vår öhersigt. Vi an4rskIldt omnämnan k •.
135 töreningsombuden Toro åtmin stone
rkna , att af de om nntr,
,

- - - ,. dp anbii1l8ll. att f;" fra 10 lagd f .r möttt frågan om hr
" ) t:pptbag~a dS"f8J)l!-strcJkeD .
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IUne, tld!lingsmla, aamt handland~, organIster, skolmän,
o.. 8. T. Vid betraktande af denna mötets samman• htt Illan lA ayeket större skäl att glädja sig åt mötets
.

~

.ock

•

OCh .arbetarevinnen lOotser med godt hopp ett

4ereft.er följande

&et; a,H,.indigate , ooh

il '

.

och .• " . .
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lXlöten, liknande detta, så myc·
,bättre på sin plats, så länge arbetsklassen

tal,rnan och rikRtörsamlingen. Den svenske
.
~h sl{yldighet är att göra sin önskaR
gent emot .dem, som envisas att qvar~

tmyndighetstilla.tänd. · Vi se helat att bans
aDlprAk drifvIl8 igenom på. fullkomligt fredlig våg,
tmba~v.iaaåståen4,et,. att b~n bör iakttaga slafvens bu,ande, . krypande bÅl .Di· Han ' och ej heller någon annaniclce glö
~tt de Rledborge.f]ig~ iönnåner, som han än saknar,
lfar han att ~irat ~1c6 80m ~n {lf4fUt, utan som en 1'ättig}~et. Träde
fram 84, jOm d~~ an~tår ~ man, icke bönfa.llaude och
lYU, utan m~d liQg~uren panna, värdigt fordraD<W
hvad hOllPm med, all rätt till~9rnmer! Må han, längt ifdn att
tlligt UD
sig, på d~t ' kraftigaste rotestera mot ett dåd,
sAdant som
' nyligen mot arbetarne i orrland utförda, ett det
80rgli aste oeh pi samma i~Ulg' det mest I)twtydigA. hevi3 på.
huru ägt de på samhällets höjdN' l vårt land an hålla dell lrie"

, MA.

svenske arbetaren, om åter utsatt 16r en sådan
g. beD)öta deDsamm~ sä, att .man tör all framtidJörlorar lusten till ett upprepan~e m,r tredje gången! Ty ii laol(l
hall llter·'behandla sig på sådant s~tt, skall mlln säkerlIgen ~c
hAfta sin riugäktl1ing fOr hans person och bela hans \lass. Vlsa
-&Tb~tarne deremot, att de besit~ den frie mannens, tör f5rolämpnlftgar omtAliga sjelfkä.nslB:1 f9r enad me~ den uV lyste medborgarens
vett, och bA.lla. de enigt tIllsammans for nåen. e af det, stora målet" J.'. 'het och .Iemnlikhet, sk~l man icke vaga fortfal ande n otGud skydde vårt älskade fosterland!
Gud vare med SVeJlske arbetaren!
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Vid betraktande af denna mötets samman•

, F"terla.n.ds-. QCh .arootarevinnen motser med godt hopp ett
and", och. mln8& aerefter följande möten, liknande detta, så myc~t ~vä.ndigare ooh bättre på sin plats, sa länge arbetsklassen
ar utest~d ~Q lT,al,rnan och riksf()rsamlingen. Den svenske
betarens
. et ooh sll:yld.igbet är att göra sin önskaR
känd och ~I\ . vil~
gent 6moi .dem, 80m envisas att qvar.
hålla hOlMlll -1 poli~i8kt omyndighetstillstånd. . Vi se helat att bans
berättigade ID8pråk drifvd8 igenom på fullkomligt fredlig va.g,
men vi tillbalul,vis8. påståendet,. att h~n bör iakttaga slafvens bugande, krypande l1ÄlhPn,g. Han ' och ej heller någon annanmå icke glömma ~tt de qledborgqrlig~ tö~åner, som han än saknar,
bar han att begara t å,,'ks 80m en gurut, utan som en 1·ättighet. Träde
ban således fram så, ' 80m d('~ Il!l~tår ~ man, icke bönfallaode och
med krökt rygg, utan m~d bög~uren panna, värdigt fordrande
hvad honom med all d.tt tjU~Qmmer! Må han, långt ifrån att
t~ligt undel'k~ta sig, på d~t . kraftigaste rotestera. mot ett dåd,
sådant som det nyligen mot ar?et~rne i orrland ut~örda, e.tt det
sorgligaste och på samma "ang del mest I)twtydJgfl he\T~ 1?å~
huru lågt de på samhällets höjde.r l vårt land än håHa dCll lne
arbetaren. Må svenske arbetaren, om åter ~.tsatt Mr en, sådan
väldsgecn'iJlg. beIl)~ta densamma så, att . man for all framtidJOrlorar lusten till ett upprepan~e ~r tredje gången! Ty d Jault
hae. läter behandla sig på sådant sjitt, , skall man sa.kerhg~n ~e
hälla sin ringa.ktping för ha~s person ~ch bela hans ~Iass. ..VIsa
~rbetarne detemot, att ,de besitt:J. den fne mannens, for förolamp.
" täliga sjelfkänsla, f9r enad med den up lyste medborgareus

11 !emnlikTtet, sk~l man icke våga fortfarande Illotl:.t: }(~'lhet oc ~kall ledas till besinning af, att tålamodet kOll f ,bd.
,satta sIg: man
d
Gud skydde vårt älskade tosterlan !
G ud vare med sveJlSk.e arbetaren!
ve , o..c.
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