
Protokåll fört vid Uppsala Rösträttsförenings  

konstituerande sammanträde 91.4.12 

 

 

1.      Det av omkring 400 personer besökta, på Nårrlands natsjon samlade mötets 

förhandlingar öppnades av Dr Öhrvall. Till mötets ordf. valdes härr Öhrvall och till sekr härr 

Krikortz. 

2.     Därpå höll härr Lilliehök ett inledningsföredrag, i vilket han först gav en överblick av det 

enärgiska arbete, som medelklassen i vårt land utförde, då representasjonsrefårmen skulle 

ijenom. Denna då liberala medelklass hade nu emällertid blivit reaksjonär ock ville icke 

släppa äfter något av den maktställning den innehade, till förmån för de orepresenterade 94% 

av vår befolkning. Det jällde då för den stora mängden av politiskt omyndiga att jenom fast 

sammanslutning skaffa sig rättvisa ock icke längre låta Sverge stå kvar i ledet av de längst 

tillbakablivna bland Europas stater. Äfter att ha kastat en blick på det nuvarande politiska 

läget o vidrört en del av själen för rösträttsarbetet slutade talaren med en varm maning att här 

börja rösträttsrörelsen med angtusiasm ock fortsätta den med ihärdighet. Då skulle snart det 

nödvändigaste kåmma nämligen tjänslan av makt, tjänslan av att icke stå ensam utan att man 

hade många med sig. ”Endast dårarna bygga dammar av is om vårarna”. 

3.      Mötet beslöt utan diskusjon att bilda ”rösträttsförening”. 

4.      Äfter några förslag till sammansättningen av en interimstyrelse, bland annat att denna 

borde bestå av två personer för varje rote i staden, beslöts, att i interimstyrelsen skulle ingå 5 

personer. 

5.     Därtill valdes, sedan 4 andra föreslagna avsagt sig, hrr; Öhrvall, Freding, Lindberg, 

Pettersson o Krikortz. 

6.     Beslöts att inträdesavgiften i föreningen skulle utjöra 25 öre, ock att bestämmandet av 

årsavgiften skulle uppsjutas. 

7. På förslag av härr Starbäck beslöt mötet att till riksdagsmannen , kapten Julius Mankell 

sädan följande resolutsjon: 

 

Till riksdagsmannen,  

kapten Julius Mankell. 

Uppsala rösträttsförening, som idag havt konstuterande sammanträde, besökt av ett 400-tal 

arbetare, studänter ock bårjare inom Uppsala, vill på detta sätt ansluta sig till de hundratals 

föreningar ock möten i alla delar av landet, som bringat Er uttrycken av sin sympati för den av 



Eder väckta motsjonen om allmän rösträtt, på samma gång den vill uttala sin livliga 

förhåppning, att den fråga, vars främsta förtjämpe inom riksdagen Ni är, skall kunna påräkna 

kraftigt understöd av alla, äj mindre landsbyggdens än städernas frisinnade representanter. 

8.     Mötet beslöt, att ordf. ock sekreteraren skulle ombesörja, att förestående resolutsjon 

skulle till härr Mankell översändas 

9.     I o för detta beslöts, att förestående § 7 o 8 jenast skulle sjysteras. Till sjysteringsmän 

valdes hrr: Österdahl och Starbäck 

10.     Sedan härr Scheringsson tackat den, som tagit initsiativet att här på allvar börja 

rösträttsarbetet upplöstes mötet av ordföranden. 

Uppsala som åvan 

Svänn Krikortz 

mötets sekr. 

 

På grunds av mötets beslut hafva undertecknade justerat §§ 7 och 8 i ofvanstående protokoll. 

Gust. W Österdahl Karl Starbäck 


