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Tal
af

Statsministern Karl Staaff
vid banketten i Göteborg’ 

den 12 april 1906.

Mina herrar!

Till en början anhåller jag att få framföra mitt vörd
samma och varma tack till de ärade män af detta sam
hälle, söm satt sig i spetsen för denna bankett, Och till 
alla dem, som, hörsammande deras kallelse, här lrafva 
förenat sig med dem öm. att se mig vid detta tillfälle.

Tör det andra anhåller jag' att fiifVen få betyga) samt
liga här närvarande mitt varma tack, för att I hafven 
samlats på samma tanke, som genomgår regeringens för
slag i rösträttsfrågan, nämligen den, att en snar röst- 
rättsrefbrm. är af högsta nöden påkallad.

Man skulle väl kunna) säga, att det vöre under
ligt, om vid denna tidpunkt den saken icke redan 
stöde klar för hvar och en, att nu får icke< rösträfSs- 
refbrmen längre fördröjas. Men jag befarar, att det icke 
förhåller sig så, jag befarar, att de finnas, som ansen att 
med rösträittsrefbrmen hastar det icke, med den kan 
det alltid bli god tid. De, som så anse>, de förstå icke 
såsom ni och jag göra det, mina herrar, att den djup
gående splittring, som förefinnes inom vårt folk, antagit 
karaktären af en verklig landsfara, de förstå icke, att
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missmod ooh. misstroende växa till ständigt rikligare 
skördar att inbärgas af de joroselement, bvilkas foster- 
landsfientliga sträfvanden alltmer tydligt och ohöljdt 
framträda, De förstå icke, att vi måste undandraga dessa, 
element deras rikliga näring genom att omforma Oss 
piolitiskt till ett folk.

De förstå icke häller, att det ytterligare dröjsmålet 
försvagar och undergiäfver själfva representationens auk
toritet, och likväl borde det, synes det mig, varai lätt att 
fatta, huru farligt det ar, när man underminerar den mest 
samlande o-ch. mest tryggande tanken för ett folk, näm
ligen att i representationen se en natt vårdare uta-f fol
kets alla angelägenheter, dphi i stället låter representatio
nen framstå såsom någoti främmande — såsom en för
myndare, som med stöd af makt men icke med stöd af för
nuftig rätt utöfvar sin befogenhet.

Och det kan icke undgås, att detta förhållande måste 
inverka på representationen själf till försvagande, ty huru 
skulle en riksdag, som upprepade gånger erkänt, att dess 
sammansättning bör fotas på en annan basis, m.en likväl 
icke kan samla sig till ett afgörande positivt beslut, 
huru skulle en sådan riksdag kunna bibehålla all den 
initiativförmåga och all den handlingskraft, som den 
borde ä^a. Detta mina herrar, gäller lika mycket de 
konserverande intressena som framstegsintressena. Den 
representation, som hvflar på en allsidig sammansättning 
utaf hela folket, måste dock äga en väldig kraft både 
till bevarande och utveckling i jämförelse med den, som 
hvilan på ett fåtal af folket.

Yi måste också säga oss, att vi hafva icke längre råd 
till att slösa den intelligenta kraften hos vårt folk huf- 
vudsakligen på en enda. frågas diskuterande Och dryftan
de. Vi biåste säga oss, att de, som hafvat till uppgift att 
i det politiska för allmänheten frambära, utveckla Och 
klargöra de fosterlandsviktiga frågorna, de kunna icke, om
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de skola under en lodrägligt lång tidsperiod slita sin kraft 
på en enda fråga, fullgöra sitt väjrf så som sig bör.

Många locli betydelsefulla uppgifter ligga framför oss. 
För att blott näimna några få: vi måste ordna förhållan
dena mellan arbetsgifvane ocb arbetare på ett sådant satt, 
som bevarar friliet och tryggar ordning. Vi måste tillika 
höja och gifva ny lyftning åt våra näringar, vi måste 
utveckla vår sjöfart, vi måste på det klokaste och. bästa 
sätt söka begagna våra naturtillgångar, vi måste sörja 
för en höjning af undervisningen, både folkundervisningen 
och den mera speciella, särs k ild t den tekniska och han- 
delsundervisningen. Allt detta ioclx mycket mer ligger 
framför oss. Men så långe som rösträttsfrågan i sitt 
olösta skick äinnu hvilar som en tryckande börda på våra 
sinnen, så kunna vi ju hvarken få arbetstid, arbetsfrid 
eller arbetsglädje till allt det andra.

Allt detta kan nu synas oss ganska klart. Huru kan 
det då komma sig. att det icke synes för alla lika klart ? 
Det är så, mina herrar, att det finnes tvä slag utaf kon
servatism, den blinda konservatismen och den seende: den 
blinda, som ser en vinst uti hvarje motstånd emot något 
nytt, som ser en fördel i hvarje dröjsmål, i hvarje upp- 
skof, och den seende, som väl kan vara varsaui Och be
tänksam, men som förstår, när klockan är slagen och. när 
tidens fullbördan icke längre’ tillåter nagra dröjsmål, 
utan att det blir till skada både för fosterlandet och för 
just de intressen Och den åskådning, som ligga d© kon
servativa lom hjärtat.

Det mönsterland, hvarifrån det öfriga Europa så ofta 
hämtat politiska lärdomar, det stora britiska riket, kar 
länge ägt en sådan seende konservatism, som väl pröfvat 
och tvekat, men som förstått och insett, näjr tvekans 
tid måste vara förbi. Och det är endast en historisk san
ning, som jag uttalar, då jag konstaterar, att det samhälle, 
till hvars medlemmar jag har äran att här i dag tala,
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visat sig vid viktiga tillfällen vara i besittning utaf just 
detta slags konservatism till stort gagn för land och, flolk. 
Men man kan hoppas, att det också finnes pä afgörand© 
håll, d. v. s. bos ett flertal inom vår riksdags Första 
kammare, det slag utaf konservativ åskådning, som jag 
har skildrat?

Se här den fråga, på hvilken vi !ooh med oss den öjfver- 
väldigande delen af den svenska nationen väntar svar. 
Tecknen, sådana de hittills framtiiäjdt, äro icke afgjordt 
uppmuntrande, men lyckligtvis icke lreller afgjordt ned
slående. Det, som icke gjr uppmuntrande, det är, att, så 
vidt man vet, icke Första kammarens flertal genom
strömmas af en sådan känsla af, att det positiva afgöran- 
det nu måste ske. Det har ju också från auktoritativt 
håll inom kammaren framkommit förslag om bibehållande 
af kammarens förra ståndpunkt, proportionella val för 
Andra kammaren.

Men det, som 4 andnaJ sidan icke är så nedslående, 
det är, att icke någon ny vändning har försökts, som 
kunde innebära ett försök till uppskjutande af rösträtts
frågans lösning ännu under lång tid under väntan pä ny 
utredning. Man skulle väl då kunna tänka sig, att, när 
afgöi-andet.s st-und är inne, kammarens flertal skall tveka 
att lägga ett rent nej i urnan. Ty, mina herrar, detj 
måste sägas klart och bestämdt, att ett fästhållande vid 
den förra ståndpunkten är under nuvarande Omständighe
ter icke annat än ett rent nej.

Det finnes ingen enda man i Första kammaren, som 
har den ringaste tanke på, att rösträttsfrågan numera 
skulle kunna lösas på den proportionalismens grund, som 
hittills varit föreslagen, vare sig nu eller framdeles.

Vid sådant, förhållande liar man rätt att säga, att en 
röst för detta förslag är ett rent nej, låt vara under en 
förklädnad, som' dock knappast, kan kallas skyddande.

Törkända förvånar det någon, att jag på detta sätt
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kan skälla mot hvarandra. såsom enda hufvudalternativ 
regerings förs laget och halfpropontionnlismen. D et kar ju 
i Andra, kammaren framkommit förslag om att utsträcka 
pnoportionalismen äjfven till Första kammaren, men. jag 
trior ej, att main kan kalla detta förslag för en aktuell 
fråga. Det kar framburits från vissa håll inlom Andra 
kammaren, men det har ej vunniti nagton anklang inom. 
Första kammaren. Och detta måste jag1 beteckna såsom 
glädjande, ty om dubbelpropbrtionalismens väg skulle 
inslås, då fruktar jag att allt hiopp v Dre ute, att inom 
en öfverskådlig framtid rösträttsfrågan skulle lösas.

Betänken, mina herrar, li vilka storverk, som först 
måste utföras, för att denna prioportionslinj© skulle kunna 
leda till målet... Först måste denna s. k. dubbelproportio- 
nalism rättvridas, ty i dess nuvarande skick är den all
deles snedvriden. Den skulle blifva |äkta, en verklig pro- 
plortionalism till Andra kammaren, men till Första kam
maren endaist en oäkta<, en skenbar sadan. ly om ur- 
väljaremajöriteten har i sin hand att ensidigt samman
sätta de korporationer, som välja riksdagsmän till Första 
kammaren, då lar det vara föga beVändt med proportions- 
valen i dessa korporationer.

Efter detta nättvxidande måste sedan Första kamma
ren öfvertygas 10m två saker. Först att dien gällande 
fyrkskalan på landet, måste reformeras, ty utan en sådan 
reform — det hafva dubbelpriDportiOnalismens egna för- 
fäktare vidgått — är sådan proportionalism Omöjlig. För 
det andra måste den öfvertygas lom nödvändigheten af att 
acceptera en proportionalism, slom går till botten.

Om vi antaga, att den förstnämnda frågan tager en 
tid af tre år Och den senare tre år, sa fördröjer detta 
reformens genomförande under sex år.

Huru länge det sedan skulle1 dröja. innan reformen 
blefve förverkligad, det öfverstiger helt och hållet min 
politiska beräikaingsförmåga. Mina herrar! Jag tror icke
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heller, att vi behöfviaj gå längre med beräkningen, ty redan 
ses år är® sex år för mycket. Det måste nu vara slut med 
resbnnerandet i rösträttsfrågan. Den kräfver ett snabbt 
afgör&nde.

Medan jag här är inne på de förslag, som hafva 
varit Och äno å bane, må det tillåtas mig att' med några 
brd yttra mig iom ett förslag, hvars högt ärade fram- 
ställare jag har äran att se bland mina värdar. Han 
skall dock helt visst ej taga illa upp, att jag berör det
samma, Den åsikt, som ligger till grund för hans motion 
och med hvilken jag icke sympatiserar, vill med röst
rättsfrågans lösning förbindai hvad jag måste kalla ett 
kringskärande af de samfällda valens princip. Denna 
tanke är icke ny. Vi hafva haft den redan förut i en 
mera primitiv form, och då kallades den Mossebo-linjen. 
Nu hafva vi fått den framförd af en lärdare representant, 
och den har därför fått ett lärda» namn. Den har 
blifvit kallad den organiska linjen, eftersom den afser 
att införä »Organiska* valkretsar. Hittills hafva vi så
ledes allt ifrån representationsref ormen tillhört den loörga- 
mska världen i välhänseende, men nn skulle det blifva 
något annat af.

Jag har redan uttalat min uppfattning, att det här 
gäller en inskränkning i d© samfällda valens princip. 
Det gäller, att det svenska folket icke längre skulle gå till 
samfällda politiska val, delade endast af praktiska hänsyn 
Och tradition nti stad och land, utan en alldeles ny 
Och särskild uppdelning skulle ske: en delning i å ena 
sidan rena landtbbr och å andra sidan rena. stads
bor, samt hvad man skulle kunna kalla iorena landt- 
boll eller stadsb oliknande landtbior. 1 Detta skulle 
företagas i syfte att förhindra, att dessa stadsbo- 
liknande landtbbr skulle sammangadda sig loch, ehuru de 
visserligen ick© själfya kunde beredai majoritet, dock 
geniom att understödja en landtmannamajoritet kunna

\
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hemföra seger i några kretsar. Landtmannaminorileter 
borde egentligen alls icke förekomma,. Alla landtmän 
borde i politiskt hänseende utgöra ett enda block af 
granitens hårdhet och fasthet. D-å nu verkligheten visar, 
att detta beklagligtvis icke alltid är fallet, bör det 
åtminstone genom grundlagsbestämmelse förekommas, att 
landtmannaminioriteter kunna få hjälp- af de stadsbolik- 
nande landtinvåname.

Ja, mina herrar, detta förslag är mycket lärdare skrif- 
vet än hvad jag har framställt det, men jag tror, att 
man kan koncentrera meningen i hvad jag redan sagt. 
Men det skulle vara, den högsta iorättvisa att bedöma 
denna motion efter dess kläm, den bör bedömas efter de 
många sanna Och upphöjda tankar, som äro framställda 
i dess motivering, och detta går så mycket lättare, som 
motiveringen i själfva verket slår ihjäl klämmen. Det 
heter: »Vägen till framtiden går genom förtroende: för
troende till både land och folk». Men municipalsamhällen, 
köpingar, brukssamhällen m. m. höra väl lockså till land 
och folk! Vi kunna väl icke hysa förtroende till land bcli 
folk loch taga undan dessa.

En man, som spelat en betydande roll i vår nyaste 
historia, yttrade i ett samtal, som jag hade mied ho
nom för ett halft år sedan: »Jag säger alltid åt mina 
politiska vänner» — han är själf af ett utprägladt kon
servativt sinnelag — »att det icke kan vara möjligt, 
i längden att skrifva en författning, så att den skyddar 
ipch tryggar de konservativa intressena. Konservatismen 
måste vinna framgång genom att hafva ©n inneboende 
kraft, hvarigenom den kan öfvertyga andra om sin sam- 
ning.»

Jag har understundom tänkt, att åtskilliga förslags
ställare i rösträttsfrågan mer eller mindre omedvetet af- 
vikit icke så litet från den uppfattning, som uttalas i 
dessa ord. Men jag vågar påstå, att ett rösträttsförslag

2
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icke bör utgå från synpunkten att stödja eller hjälpa den 
konservativa, den liberala eller någon annan särskild 
åskådning, Och jag vågar påstå, att detta är fallet med 
det förslag, som regeringen framlagt. Den har utan bi
syften tagit sikte på rösträttsfrågan i och för sig och 
vill, att den politiska rösträtten skall utvidgas på ett 
effektivt sätt men på samma gång måttfullt, så att inga 
våldsamma omkastningar kunna väntas.

Det första storai och löftesrika tecknet, som visade, 
att regeringens afsikter uppfattades inom landet, kom 
ifrån det stora möte, som den studerande ungdomen 
och åtskilliga dess lärare i Uppsala höllo bch som tog 
fasta just på den ståndpunkt, som är regeringens, näm
ligen nödvändigheten af den stora reformens snara ge
nomförande.

Nu, mina herrar, har jag att tacka eder för det andra 
löftesrika tecknet. Äfven I hafven uttalat, att I insen 
och behjärten nödvändigheten af, att rösträttsfrågan icke 
får ytterligare fördröjas. I detta, att det praktiska lif- 
vets framsynta män räckt handen åt ungdomens klar
synta framtidstro, ser jag ett godt varsel för försla
gets framgång.

Jag ber att ännu en gång få till eder frambära min 
vördsamma tacksamhet, Och jag ber slutligen, att I med 
mig måtten förena er i att böja ett lefve för vårt foster
land, sbm vi ärO skyldiga att ägna vår bästa förmåga och 
alla våra krafter, vårt fosterland, som en gång skall 
döma, huru vi sträfvat och huru vi lyckats. Leifve 
fosterlandet! Lefve det!



Tal
af

Statsrådet Axel Schotte
i Karlstad 

den 16 april 1906.

Mina damer och herrar I

Den inbjudan jag mottagit att här i Karlstad ut
tala mig i den för närvarande mest brännande poli
tiska frågan i vårt land, rösträttsfrågan, har 
jag så mycket hellre velat efterkomma-, som jag vet, 
att det vida öfvervägande flertalet inbyggare i denna 
stad äno lifligt öfvertygade om vikten af rösträttsfrå
gans snara lösning. Alla känna det förslag till röst
rättens utsträckning vid val af ledamöter i riksdagens 
Andra kammare, som till innevarande- års riksdag är 
framlagdt af regeringen och hvars afgörande snart står 
för dörren. Det är byggdt, detta förslag, på den all
männa rösträttens grund, det tillerkänner valrätt åt en 
hvar välfrejdad svensk man från och med kalender
året näst efter det, hvarunder han uppnått 24 års ålder, 
utan några census- eller förmögenhets villkor, med undan
tag allenast för — utom omyndiga och konkursgälde- 
närer — den, som häftar för understöd, hvilket under 
löpande eller sistförflutna kalenderåret af fattigvårds- 
samhälle tilldelats honom själf, hans hustru eller minder
åriga barn, den som icke erlagt de honom påförda ut-
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skylder till stat bch kommun, h vilka förfallit till be
talning under de tre sistförflutnä kalenderåren, samt 
värnpliktig, sem icke fullgjort de honom! till och med 
utgången af sistförflutnä kalenderåret åliggande värn
plikts öfningar. Land och stad skola fortfarande välja 
hvar med sig med 165 riksdagsmän för landsbygden 
bch 65 riksdagsmän för städerna. Förslaget bygger 
rörande valsättet på det nuvarandes grund och upp
tager enmansvalkretsar öfver hela. landet samt fordran 
på ahsblut majoritet. I stort $edt skiljer det sig från 
1905 års regeringsproposition genlam af visande af det 
proportionella valsättet bch dettas ersättande med en
mansvalkretsar.

Tillika är framlagdt ett förslag till vallag, genom 
hvars antagande hittills varande olägenheler och oviss
het nied äfseende å röstlängd, bch valförrättning skulle 
i görligaste mån undanrödjas (och mycket s. k. valkrångel 
undvikas.

Att detta regleringens förslag icke skulle kbmma att 
stå ensamt, när det gällde1 att skrida till rösträttsfrå
gans äfgöramde, var från början uppenbart. Åsikterna 
lom sättet för denna frågas lösning hafva under den- 
sammas tidigare behandling i riksdagen visat sig myc
ket divergerande, bch de olika förslagen liafva hård- 
nackadt vidhållits, äfven när utsikterna för deras ge
nomförande varit ringa. Det 15-tal motioner, som uu 
föreligga till konstitutionsutskottets förberedande be
handling, upptaga nästan alla de önskemål ööh för- ■*-
slag i rösträttsfrågan, som vid de närmast föregående 
riksdagarna framkommit* hvar jämte ett par motioner 
innehålla uttalanden, och förslag, som i viss mån äro 
>s&yheter för året».

Tiden kan icke här medgifva någon mera ingående 
redogörelse för de olika motionerna^ hvadan jag måste
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inskTfonka, mig till en allmän öfversikt af och några 
randanmärkningar till de viktigare förslagen.

Till vänster öm regeringens förslag står socialdemo
kraternas mOt-ion, som skiljer sig från regeringsprOpo.- 
sitionen genom valrättsålderns sänkande till 21 år, bort
tagande af utskylds- och värnpliktsstrecken samt bpstads- 
bandets upphäfvande. Det> är sant, att bestämmelsen 
-i regeringsförslaget Om valrättens suspenderande för den, 
stan käftar för oguldna utskylder till stat ock kommun, 

i i följd af kOmmunalutskyldexnas Olika höjd å Olika. Orter,
verkar mycket Ojämnt, men stämningen för utskylds- 
streckens bibehållande är i riksdagens båda kamrar tetvjf- 
velaktigt så stark, att ett rösträttsförslag, siom icke 
upptager fordran på betalda utskylder såsom villkor 
för valrätt, icke kan anses tillhöra den reella politiken 
för dagen. Med ett väl brdnadt uppbördsväsen samt 
efter antagande af de skattelindringar för de små in
komsttagarna', som regeringen föreslagit, kunna ej heller 
utskyldsstrecken medföra någion afsevärdare inskränk
ning i den allmänna rösträtten.

Till vänster om regeringsförslaget kunna också an
ses stå de motioner, som föreslå pbliti.sk rösträtt för 
kvinnlor Och således utsträcka rosträtten utöfvter de 
gränser, regeringen ansett lämpligt Och för närvarande 
genomförbart. Den kvinnliga rösträtten har på senaste 
tiden med en viss entusiasm och .ifVer1 lancerats från 
Olika håll, både inom och utom riksdagen, i senare 
fallet gifvetvis hufvuäsakligen af kvinnorna själfvä. 
Principiellt taget är krafvet på kvinnans politiska röst
rätt fullt befogadt, men ur praktisk politisk synpunkt 
måste det anses oklokt att nu söka framdrifva denna 

i rösträtt. Det är nu männens rösträtt, som, länge på
yrkad Och väntad, efter mer än trettioåriga sträifvanden 
nära sin lösning, kräfver statsmakternas odelade upp
märksamhet. Det är ändå., dennjal männens rösträtt, till-
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räckligt bmgifven af blindskär, för att det icke skall 
vara svårt att lotsa den in i hamnen. Kvinnans med
verkan jämväl i det politiska lifvet till flosterlandetb 
utveckling och .folkets fostrande kan emellertid icke i 
längden undvaras. Kvinnans rösträttsdag kommer för 
visso den ock, Är allmän rösträtt för män en verklig
het, lärer det ej dröja många lustrer, innan jämväl 
kvinnan äger lägga sin röst i urnan vid val af folk
representanter i riksdagen.

De egentliga motförslagen till regeringspropositionen 
ärO dock de, som vilja förbinda den allmänna röst
rätten enligt regeringens förslag -— förutom med en eller 
annan ändring i mindre viktiga detaljer —• med propor
tionellt valsätt, enkannerligen enkelproportionalismen, 
dvs. proportionella val till Andra kammaren allenä. 
Enkelproportionalismen är n)og den linje, som har de 
största sympatierna i Första kammaren. Den paroll 
i rösträttsfrågan, som under majdagarna 1902 gafs i 
Första kammaren, eller allmän rösträtt med garantier, 
var i så måtto grundläggande för alla senare rösträtts
förslag, att den framhäfde den allmänna rösträttens 
princip såsom den, i hvars tecken rösträttsfrågan, äfven 
efter Första kammarens åsikt, borde lösas. Det är ock
så — med undantag af en enda motionär i Första kam
maren, hvilken upptagit kommunalskattestrecket — den 
allmänna rösträtten, mer eller mindre oförfalskad, som 
allä de föreliggande rösträttsmotionerna grunda sig på. 
Men i den nämnda parollen låg också innesluten garan
tiernas mångfald, att den allmänna rösträtten borde 
omgärdas med sådana inskränkande bestämmelser, att 
makten i hufvudsak bom at-t ligga, där den förut låg, 
att Första kammarens inflytande på statslifvet blefve 
orubbadt, och för det ändamålet bom så det propor
tionella valsättet upp såsom den hufvudgaranti, som 
borde fordras för valrättens till Andra kammaren ut-
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sträckning. Den garantien — lom det nu verkligen är 
en sädan — greps med så mycket större begärlighet, 
som systemet utan tvifvel ur teoretisk synpunkt har till
dragande sidor. Så blef det proportionella valsättet 
dock egentligen blott till Andra kammaren — nästan en 
af gud, som tillbads såsom den högsta rättvisa; den skulle 
ge den matematiskt noggrannaste fördelning af plat
serna i kammaren mellan de olika partierna, den skulle 
skapa en riksförsamling, som vore ett kaleidoskbp af 
alla de växlande meningarna hios valmännen. Den, som 
en gång på fullt allvar bitit sig fast vid det propor
tionella valsättet, lärer hafva utomordentligt svårt att 
öfvergifva det. Man har sett exempel på, att personer, 
sbm afsvurit den såsom en villfarelse, sedermera åter 
gladeligen ställt sig i proportionali s temas led, liksom 
man på ålderdomen ofta vänder åter till sin. ung
doms kärlek.

Man synes emellertid alltmer börja erkänna de prak
tiska svårigheterna vid tillämpande af det proportio
nella valsystemet, sådant det framlades i 1904 och 1905 
års regeringspropositioner, på våra förhållanden, med 
vårt lands stora utsträckning, i allmänhet glesa befolk
ning och mindre utbildade partivägen, ioch man börjar 
b&fva tillbaka för det; invecklade, svårbegripliga, val- 
maskineriet, för de stora, länsvalkretsarna, där man i 
stor utsträckning måste rösta på »obekanta storheter). 
Man yrkar alltmera allmänt på proportionellt valsätt 
efter förenklade metoder, i synnerhet mindre valkretsar. 
Så lock i flera motioner vid dennai riksdag. Men ju 
enklare systemen bli — och det är' i hvarje fall blott 
fråga lom mer eller mindre grad a,f krånglighet , ju 
mindre valkretsar, som tillskapas, desto mindre tillför
litliga bli ock valen ur synpunkten af alla partiers re
presenterande efter deras styrka, desto loberäkneligare
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bli valresultaten. Systemets tebretiska fördelar gå till 
stor del förlorade genom systemets förenkling.

Förutom enkelproportionälismen har man på sista 
tiden också tagit sin tillflykt till dubbelproportibnalis- 
naen, dvs. proportionellt valsätt till riksdagens båda 
kammare, såsom — åtminstone om vissa tidningar få 
råda — den kil, söm förväntas skola spränga sönder1 
regeringens rösträttsförslag. Dennia dubbelpnoportrona- 
lism har sina förespråkare i två motioner i Andra kam
maren. den ena väickt af, bland andra, landtmannAhöf- 
dingarna Petersson i Påboda-, Andersson i Nöbbelöf beh 
Pehrsson i Törneryd, den andrai af hrr Hammarskjöld 
Och Adélswärd. I båda motionerna föreslås, att det 
proportionella valsättet skall tillämpas vid val af riks
dagsmän till Första kammaren allenast inom de väl
jande korporationerna, således af landstingen och vissa 
stadsfullmäktige, men icke vid valet af valmän till 
landstingsman eller af landstingsman. De förstnäminda 
motionärerna föreslå, att, i sammanhang med Första 
kammarens sammansättning efter proportionellt val
system, en sänkning af det absoluta röstmaximum 
på landet måtte ske från 5,000 fyrkar till 1,000 fyrkar 
vid val, söm icke afse landstingens sammansättning, 
däirmed åsyftande att göra urvalet till första, kammaren 
mera allsidigt än för närvarande är fallet., att minska 
klyftan mellan de bägge kamrarna. Likaledes för att 
vinna ett bättre samarbete mellan kamrarna efter in
förande af allmän rösträtt med proportionellt valsystem 
till Andra kammaren hafva herrar Hammarskjöld 
och Adelsvärd i sin rösträttsmotion föreslagit en 
begränsning af Första kammarens maktbefogenhet. 
Enligt detta förslag skulle alla andra lagstiftnings
frågor än grundlagsfrågor — dessa senar© skulle be
handlas i samma ordning som hitills sbm blott J 
e n kammare antagits, afgöras genom vanlig gemensam
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vtatering, i det fall att i medkammären för förslaget 
afgifvits ett antal röster, mbtsvarande minst Vi af kam
marens hela ledamotsantal, och om, efter Ordinarie ny
val till Andra kammaren, samma fråga, ånyb upptagen, 
i ena kammaren oförändrad antagas Och i den andra 
uppn&r minst. samma minoritet för bifall. I bevillnings- 
frågör skulle bestämmelser bm progressiv inkomstskatt, 
om höjande af det bevillningsfria existensminimum Och 
öm skattefritt af drag för viss del af upptaxerad in
komst, som endast vinna ena kammarens bifall, af g öras 
på samma satt, söm rörande vanliga lagförslag föreslagits.

Bägge de nu bmföxmälda motionerna, ärt» på sitt 
sätt märkliga Och innehålla utan tvifvel flera beaktans- 
värda mbment. Så länge emellertid pWoportiOnalismen 
icke sträcker sig längre än till valet inom korporatio
ner, som skola välja riksdagsmän i Första kammaren, 
så länge vinnes e j det ändamål, slam ett proportionellt 
valsätt till denna kammar© jämväl där skulle fylla., eller 
att de Olika partierna i landet skulle blifva företrädda 
i Första kammaren i någbti rimligt förhållande till de
ras Styrka ute bland valmännen. Anledning föreligger 
att antaga, det ingen af nu nämnda motioner skall, åtmin
stone oförändrad, vinna någon särskild anklang i .Första 
kainmairén, än mindre majoritet därstädes; att de icke skola 
slå sig igenom i Andra, kammaren torde vara tämligen Visst.

Bland öfriga föreliggande motioner skall jag allenast 
yttra någrä lord lom två; den ena af dessa är afgif- 
ven i Första kammaren af hr Christian Bimdeberg loch 
29 medmbtionärer samt. åsyftar, liksom liknande motion 
vid nästföregående lagtima riksdag, att, i samband med 
öfriga grundlagsändringar, som upptagas i blifvande 
beslut rörande utsträckning af valrätten till Andra kam
maren, bestämmelser skulle meddelas därom, att kam
marens samstämmande beslut skulle erfordras — och 
således gemensam votering icke såsom nu äga rum :—,
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dels vid meddelandet af nya stadganden rörande 
skattefrihet eller lindring i skatten för inkomst eller 
förmögenhet, dels när fråga vore em bevillnings ut
görande efter progressiv skala eller för fastställande 
eller ändring af bestämmelser rörande skatteskala, för
hållandet jnellan skattesatser för inkomst eller förmö
genhet af lolika slag samt af den procent af inkomst 
eller förmögenhet, hvartill skatten högst må uppgå. 
Den Lundebergska motionen har otvifvélaktigt mycket 
ringa sympatier i Andra kammaren, där man naturligt 
niog icke vill gå med på en utsträckt makt för Första 
kammaren i bévillningsffågar, i allt fäll icke utan, att 
samtidigt någon inskränkning kommer till stånd med 
afseende å denna kammares befogenhet i lagstiftnings
frågor.

Den utan tvifvel bäst skrifnai bch1 intressantaste mo
tionen i rösträttsfrågan är hr Kjelléns. Denne före
slår, med antalet landtrepresentanters bestämmande till 
150 bch stadsrep-resentantemas till 80, att till stads- 
valkretsar skola hänföras jämväl köping, municipalsam- 
hälle bch annat samhälle med sammanträngd befolk
ning, i det fall att invånareantalet uppgår till minst 
1,000 persbner. Motionärens framställning upphäres af 
en värmande, framsynt blick på rösträttsfrågans be
tydelse, men motionärens sträfvan att »renodla» landt;- 
valkretsaxna från städernas eller de stadsliknande sam
hällenas farliga bakterier torde hvarkén vinna en all
männare tillslutning i riksdagen eller i praktiken kom
ma att medföra det bevarande af makten i Andra, kam
maren åt jordbruksklassen, som med förslaget afsetts.

Gent embt alla de växlande miotionerna i rösträtts
frågan står regeringens förslag!, i allt hufvudsakligt upp
tagande de synpunkter och önskemål till frågans 
lösning, som de frisinnade landet rundt sedan flera år
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enat sig bm Och som vunnit så, stark tillslutning vid 
fjolårets nyval till Andra kammaren. Regeringens röst
rättsförslag är ett uttryck för den närvarande politiska 
situationen, det af ser att gifva det svenska folket all
män rösträtt, allenast med de modifikationer, h varom 
folkets flertal nu kan ena sig; det är också i sanning 
så moderat, som kan begäras, när det gäller att vinna 
en verklig reform, ej en blott skenreform. I regerin
gens förslag finnes därför intet utrymme för prutning, 
för köpslagan. — Jag tror, att detta förslag också bar 
stark anslutning i allmänhet ute i landet — bm ut
sikten för detsammas genomförande vid denna riksdag 
är ännu för tidigt att yttra sig, men man får vara be
redd på detsammas afvisande af Första kammaren. Jag 
tror, att, om en allmän folkomröstning nu kunde an
ordnas landet rundt, detta regeringsförslag skulle vinna 
en ansenlig majoritet. Det kommer nog att stödjas 
icke blott af det stora flertalet af dess trogna an
hängare, sbm finna förslaget i och för sig godt bch 
lämpligt, utan äfven af många andra —- de må nu anse 
frågans lösning ligga till vänster eller till höger bm 
regeringsförslaget —, som känna och öro fast öfver- 
tygade bm, att rösträttsfrågans snara lösning är af 
synnerlig betydelse för hela vårt folk, för landets lugna 
utveckling och framåtskridande; att vi icke hafva tid, 
för andra, förestående stora uppgifter, att längre för
nöta våra hästa krafter på rösträttsfrågan och att rege
ringsförslaget därvid är det enda, som nu kan genom
föras, ;är det, hvarom folkets flertal kan ena sig.

Året 1905 har satt märken i vår historia; en nära 
hundraårig epok af det svenska folkets öden lyktades, och 
ett nytt skede i vår utveckling gjorde sitt inträde. Hur 
man än betraktar händelserna under fjolåret, hur man 
än räknar vårt debet och kredit i unionens historia^ 
räger fördelar och olägenheter af denna union, söker
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torsak bch Verkan till dess fall, det känna, nog alla bch 
ej minst vi, stam här i Karlstad kade tillfälle att på 
närmaste håll, timme för timme1, följai den sista spän
nande akten, i unionsskådespielet, att vår ptalitiska makt- 
ställning blifvit förändrad — man må nu erkänna be
tydelsen af en sådan maktställning eller icke —, att 
vi nu mer än någonsin äro hänvisade till oss själfva, 
till vår egen kraft, våra egna utvägar, att det mer 
Sn förut gäller att spänna, muskler tach stålsätta nerver 
till samfällda ansträngningar för vårt lands utveckling. 
Under fjolårets skickelsedigra dagar talades och skrefs, 
bch det har sedan alltjämt talats och skrifvits tam 
en samling af det svenska folket till gemensam, en- 
dräktig sträfvan för fosterlandets välfärd och framåt
skridande. Men detta tal tam samlingens tecken, det 
är ett tömt, Jåvitskt tal, tam icke samlingen först rik
tar sig på rösträttsfrågan. Att samla ett he.lt folk 
kring gemensammia fosterländska uppgifter, under det 
mera än 90 procent af detsamma eller — om man 
endast håller sig till den till myndig ålder ktamna be
folkningen — fulla 80 procent af denna saknar rätt 
att afgifva sin. röst vid val af förtrbendemän i den riks
församling, siom närmast har att föra dessa uppgifter 
ut i lifvet, det lär väl ändock varai en ogörlig sak.

Böstnättsfrågans lösning kan därför ej längre un
danskjutas loch förhalas; den fordrar snar handling, 
kraftig, frimtadig. vidsynt handling. Vi ha så ofantligt 
många andra störa uppgifter i vårt land att gripa Oss 
an med, både i kulturellt, stacialt och ekonomiskt hän
seende. Våra naturliga tillgångar, våra materiella hjälp
källor äro betydande; hvar dag, som går, här vittne 
därtom; det sjuder i dessa tider landet rundt af verk
samhetslust, af ifver att omsätta tankar loch materiella 
värden i det praktiska!, lefvande lifvet; det smides pla
ner, ja, kanske t. p. m. bygges luftslott om vårt lands
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framtida utveckling. Allt varslar ock bm en industriell 
storhetstid, för vårt land, en storhetstid, hvars morgon 
vi kanske få skåda, men hvars fulla middagshöjd be
ror af den nu uppväxande generationens kraft att göra 
en enig framsynt insats i samhällsutvecklingen.

-Den a.ilmäirma, rösträtten kan visserligen ingalunda 
allena åstadkomma den samling af vårt folk, söm nn häg
rar såsom ett eftersträfvansväxdt mål; den kan ej ensam 
råda bot för de missförhållanden, som behöfva afhjäl- 
pds, ej ensam sätta loss i stånd att lösa alla de vik
tiga uppgifter, som en utveckling af vara materiella 
tillgångar ställa på Oss. Men den allmänna rösträtten 
är en viktig förutsättning för att kunna lösa alla före
liggande uppgifter på ett framsynt, opartiskt och för 
folket Och landet i sin helhet lyckligt och varaktigt 
sätt.

Det Iskall alltid finnas partier i landet, riktande 
sig på mer eller mindre särskilda intressen, det skall 
alltid finnas olika åsikter och synpunkter, skilda medel 
och mål — detta är nödvändigt för hvarje samhälls
utveckling, och skall så förbli, så länge olika tankar 
hvirfla i en människohjärna |0ch olika mål hägra för 
individerna loch folken *, men allt detta är allenast ett 
giodt, när alla de olika meningarna hafva tillfälle att 
bryta sig miot hvarandra i den lagliga riksförsamlingens 
vida salar. Det är väl troligt, att man där1 i framtiden, 
som det väl har skett i gångna tider, skall fara vill 
ibland, att samhällsutvecklingen kommer att än taga 
jättesteg framåt, än, åtminstone till synes, gå bakåt, 
till en gång öfvergifna ideal Och mål, att än den ena 
loch än den andra politiska åskådningen och ström
ningen skall ligga öfver, att än utopier och hugskott 
loch än den krassa nyttan skall sitta i högsätet, att 
»tiden» än skall vata »Ond» och än »god>>. Men sadana 
äito folkens öden — mänsklighetens vandring genom
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tiden går »ex tenebris per umbras ad lucem», från mör
ker genom skuggor till ljus. Mot misstag bch villfarelser 
finnes ingen annan verklig bot än upplysningsarbetet. 
Det kan visserligen ibland synas mörkt i vårt kära 
fosterland, synas som bm okunnighet, råhet och 
ftasterlandslöshet vunnit utbredning i stora lager af vårt 
folk; men om så är, då är dagen minst af allt Sgnaid 
till dådlö-s hvila, till stillastående, till hängifvande 
åt klenmodighetens, räddhågans och hopplöshetens an
dar. Allt intensivare måste då arbetet bli för spridande 
af upplysning i -alla grenar af mänskligt vetande, på 
undanrödjande af befintliga missförhållanden, på ska
pande af goda sociala villkor, på reformer och fram
steg i rättvisa och likställighet å alla samhällslifvete 
Områden.

Dör detta arbete, för alla de uppgifter i öfrigt, siom 
i vårt land tränga till lösning, fordras, att hela vårt 
folk samlas till delaktighet i rådslagen. Det gäller att 
hafva förtroende och tillit till det svenska folket, till 
dess politiska sans och mognad. Dolket själft måste, 
efter sitt hästa förstånd och samvete, i känslan af an
svar för samtid och eftervärld, genom sina valda repre
sentanter i riksförsamlingen få tillfälle att timra sin 
egen lyckas slott, att lägga sten på sten till uppbyg
gande af framtidens Sverige. — Så blir den allmänna röst
rättens införande i vårt land inkörsporten till det fria, 
lagbundna, eniga, likställighetens Sverige, hvars lyck
liga framtid och utveckling bör vara målet för allas 
vår loaflåtliga sträfvan.
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af

Statsrådet David Bergström
vid medborgarmötet & Cirkus i Stockholm 

den 29 april 1906.

Högt ärade församling 1
Den fråga, som många vilja göra så oändligt liten, 

men slom i denna stund är vår ojämförligt största politiska 
fråga, rösträttsfrågan, bör ses mot bakgrunden af åren 
1892 och 1901, härordningsreformernas år.

Vid de tiderna begynbe det nämligen gå upp för de 
svenska statsmakterna, regering och riksdag, att detl 
vore oklokt och orätt att icke i fred lika väl som i ofred 
sätta sin fulla lit till landets söner, att icke i det ena 
såväl som i det andra fallet gifva fattig och rik plats 
bredvid hvarandra vid afgörandet af landets öden.

Drån urtima riksdagen 1892 kvarstår såsom ett vac
kert tal, men ännu icke såsom något mera, det berömda 
yttrandet inför tronen af Andra kammarens talman: »Enig 
torde denna kammare ock smart fetå i den förhoppning att 
vi med väl afvägda., men fasta steg närma oss' den dag, 
då uti deu stora medborgarhär, siom i farans stund 
skall rycka fra-m, hvarje man eldas af medvetandet, att han 
äger hel medborgarrätt i det fosterland, för hvars lif han 
går att insätta sitt eget».

Och tio år därefter, vid 1902 års riksdag, erkände j 
Första kammaren dess då- och nuvarande vice talman, att
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genom 1901 års beslut i försvarsfrågan tillförbundos lan
dets myndiga män i vida högre grad än hvad någonsin 
förut varit ifrågasatt att under fredens dagar underkasta 
sig ökade bördor, ökade uppoffringar, för att i farans 
stund vara mera beredda ,an förut att värna vårt lands fri
het .och själfständighet, och att det för hionom stode klart, 
att det vore rätt och klokt att med utsträckta medborger
liga skyldigheter äfven utsträcka, de politiska rättighe
terna.

Jag frågar:
Hvad som var rätt och klokt, när dessa yttranden 

fälldes, är det detta månne mjndre nu? Äru vi nu min
dre än för fjorton år sedan i behtof af fosterlandsförsva- 
rare, som i nödens stund känna och tänka Och handla helt 
med sitt fosterland? Utgöra, utsträckta medborgerliga 
rättigheter nu mindre än tillförene en naturlig och nöd
vändig och brådskande konsekvens af de utsträckta med
borgerliga skyldigheterna?

Om någon för ett halft år sedan, då ropet på sam
ling ljöd öfver landet, gjort dessa frågor, då hade icke 
på dem kunnat gifvas mer än ett svar. Då hade man, i 
hvilket läger man än befunnit sig, varit tvungen att säga 
sig själf o.ch säga andra: »Nu måste rösträttsrefiormen 
komma i vårt land; den kommer ingen dag för tidigt».

Men nu |är 1905 förbi. Nu har man glömt allvarets 
dagar, och nu vet man icke bättre i riksförsamlingen än 
att man skrattar åt påminnelserna Om behofvet af en 
rösträttsreform. Och detta gör man i samma stund som 
man står upp Och säger sig vilja med alla medel be
kämpa den försvars- och fbsterlandsfientliga agitationen.

Förstår man då icke, att det ej är nog att med 
strafflagsbestämmelser träffa missgärningsmännen! Om 
något, borde väl just denna agitation öppna ögonen för nöd
vändigheten att fastare knyta samman samfundsbanden, 
att icke i den stora massan af Sveriges arbetare se fien-
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der, utan likar och bröder, icch att också behandla dem 
slam. sådanal

Ty alla måste vi ju säga bss: Hvar stiode vi väl, bm 
vi icke kunde äga den tillförsikten, att den stora, massan 
af Sveriges arbetare, de må vara unga eller gamla, de må 
tillhöra det ena eller det andra partiet, skall vilja bch 
veta försvara sitt fosterland, lom olyckans dag1 en gång 
bryter in öfver Oss i Gud nåtte idå ioss allai, land och 
folk, om ej så vbre!

Om vi från dessa synpunkter, från hvilka vi väl alla 
måste erkänna betydelsen af att utan dröjsmål söka göra 
till verklighet det numbrä oeftergifligä krafvet: ett 
land •— ett folk, gå öfver till de fredliga bedrifter 
och lomslorger, hvaraf vårt folk från dag till dag är1 upp
taget, lär väl ingen kunna förneka,, att samma kraf med 
samma styrka gör sig gällande.

Vi lefva ju i en tid, då kampen för tillvaron är hård, 
äfven för folken, då det gäller att spänna nerv1 bch 
sena, att taga nya och starka och samfällda tag och ätt icke 
ödsla tid och krafter på uppslitande tvister och strider 
inbördes. Ingen som vill se Vårt land gå en ny utveckling 
till mötes på de fredliga idrotternas fält, ingen som vill 
medverka till att skapa ett nytt skieide i den svenska indu
strins historia — och det viljai vi väl alla, hva,r i sin 
mån — skall kunna önska annat än att det otrygghets- 
tillstånd, som på senare tider varit rådande till men för 
allai parter, arbetare, arbetsgifvare Och hela samhället, 
eftefträdes af förhållanden, somi skapa arbetsdrift och 
arbetsro. Men dit går vägen genlom politiska bch sociala 
reformer. Och Första kammaren må säga hvad den 
vill — det gäller äfven här, att det första stora 
steget på den vägen är lösningen af rösträttsfrågan.

Man har förebrått det liberala partiet i riksdagen 
och enkannerligen den nuvarande regeringens chef, att 
de icke velat medverka! till antagandet af1 det rösträtts-
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förslag, h vartill Första kammaren två gånger under se
naste riksdagsperiod skänkt sitt bifall. Hade de vid 
den tiden ställt sig annorlunda, har man. sagt, så hade 
rösträttsfrågan redan nu kunnat vara löst.

Då jag nu går att något belysa halten af dennä 
förebråelse, så kommer jag lockså in prå spörsmålet: 
Är det Första kammaren |och en minoritet af Andra 
kammaren, siom skola diktera rösträttsfrågans läsning 
miot majoriteten af folket idch majoriteten af Andra kam
maren ?

Om det är något, som bort kunna upplysa äfven 
den mest förstockade om det obefogade i anklagelserna 
mot de liberala,, därför att de icke ville gå med på den 
rösträttsrefbrm, söm bjöds år 1904 och 1905, så är det 
väl den omständigheten, att det nu blifvit så förunder
ligt tyst bland minoriteten] i [riksdagens Andra kammare 
i fråga om värdet af och rättvisan hos det på propor
tionella val till Andra kammaren allena byggda för
slag, för hvilket, man för ett och två år sedan sä 
ifrigt kämpade.

Bland de gaimla förkämparna för detta, förslag i 
Andra kammaren är det icke längre någon, somi vågat 
träda fram och säga, att det är i det tecknet, som lös
ningen bör och skall ske. Tvärtom erkänna de öppet 
och ohöljdt i sina motioner, att de farit vill. Vi libe
rala hade dock nätt, att det var- en orättvis och far
lig väg, hvarpå man den gången slagit in.

Är det månne bättre förspändt nu? Är den likstäl
lighet kamrarna emellan i afseende på valsättet, som 
man nu föreslår, är denniai s. k. helpnoportionalism nå
got annat än ett sken, så länge man i afseende på För
sta kammaren icke går till botten med de proportio
nella valen, så länge man icke tillämpar dem] hela ska
lan igenlom ända upp till landstingen, och så länge
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man icke tillika; i grund reformerar den kommunala, 
röstskalah!

Behöfver ml denna skenreform, som man nu prisar 
så högt ioch som jag kan förlikna vid, om jag åt min 
ena fot gjorde ©n ska med alldeles ny form och nytt 
snitt* men för den andra behölle den gamla sulan och 
lofvanpå den satte ett nytt iofvanläjcter — behöfver väl 
äfven denna skenreform vägas på de allmänna valens 
våg lock befinnas för lätt* innan den svenska riksdagen 
är beredd att gå fram till rösträttsfrågans lösning?

Eller —-• loch det är den brännande frågan, a em i 
dessa vårdagar skall erhålla sitt svår — skall Sveriges 
riksdag inse, att tiden nu är inne' att gå Sveriges folk 
till mötes Och gifva det den reform, hVärefter det träng
tar? Det är, det kan med full visshet sägas, icke alle
nast de liberala* slom i dessa dagar önska framgång åt 
regeringens rösträttsförslag. Både till höger och till 
vänster bm loss stå massor af medborgare* som tänka 
loch säga* att nu borde stunden vara kommen.

Med alla de brister, detta förslag inför en sträng 
granskning må befinnas äga, har jag en fast öfver- 
tygelse, att det likväl i det väsentliga skulle tillfreds
ställa fäderneslandets kraf och bli ett frö* icke till 
upplösning, utan till lif och endräkt — med dessa 
ödmjuka, Oförställda ord yttrade sig för fyrtio år se
dan skaparen af representationsreformen om det af ho
nom framlagda grundlagsförslaget. Med samma ödmjuk
het* men lockså med samma känsla af tidens allvar och 
sitt ansvar, tror jag landets nuvarande regering kunna 
säga* att., låt vara att dess rösträttsproposition långt 
ifrån kan betecknas såsiom ett idealförslag utan brister 
dcli fel, så skulle dess antagande dock vara till gagn 
ocli lycka för land och rike.

Jag är lockså viss, att alla de, som räkna sig som 
liberala medborgare i hufvudstaden, dela min mening,
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att det iok© pir m 10 t folket, utan med folket, soml man 
i dessa tider kan Och skall genomföra de stora refor
merna i Sveriges land. Det pr iek© samlingens och 
rättvisans sken vi nu behöfva; det är deras verklig
het, söm är af nöden.

Jag tfor mig därför också här till slut kunna! forma 
eder och det liberalai Stockholms hälsning till den sven
ska riksdagen och dess ledamöter så: »Deti är icke 
nog att tala och åter tala om samling. G ötr en sa
gan till en sanning, loch I hafven, sknfvit ett 
blad i Sveriges historia^ som skall lända eder till ära 
!och landet till lycka för långliga tider!» .
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