
No 4 Protokoll hållet vid sammanträde med Gefle Arbetareklubb Thorsdagen 28 januari 1886 

Ordföranden öppnade mötet då protokollet fr. föregående sammanträde upplästes och 

godkändes. 

Upptogs den bordlagda frågan: ”Bör qvinnan hafva politisk rösträtt?” ------ 

Herr Forssius erhöll ordet och framhöll att qvinnan bör hafva lika rösträtt med mannen, ansåg 

att qvinnan ej bör förskjutas enär om hon vill kan sätta sig in i alla förhållanden lika väl som 

mannen. fordrade derför allmän rösträtt för både man o qvinna. 

Herr Winqvist: Man skall tänka sig den råa kraften som hittills har undertryckt qvinnan, hvari 

ett stort bevis finns att hon på några villkor ej har kunnat sätta sig in i det politiska 

förhållandet, men ansåg att tiden  nu vore inne att hon också borde hafva ett ord att säga, och 

fordrade tal. derför allmän rösträtt för qvinnan. 

Herr Österberg instämde till alla delar med de föregående talarne. 

Herr Eriksson ansåg att qvinnan var en mäktig driffjeder för oss män i fall hon finge lika 

rösträtt med mannen. Tog exempel från Ryssland, och bevisade hur underkufvad hon är der, 

ansåg derför att om den ryska qvinnan hade något att säga gent emot mannen, skulle hennes 

ställning ej vara så olidlig som den är, hvilket ha bevisats af flera framstående ryska jurister 

m.fl. och ansåg talaren att politisk och komunalrösträtt för qvinnan var det vesäntligaste man i 

närvarande tid kunde gifva henne, fordrade derför lika och allmän rösträtt. 

Hr Forssius trodde att om qvinnan fick en inblick i det politiska , skulle hon gagna lika 

mycket som mannen. 

Herr Berger trodde qvinnans tid ej ännu var inne för att vara berättigad till något val, vare sig 

politiska eller komunala hänseenden, qvinnans plats var att sköta hemmet, och om hon fick 

rösträtt hon kunde lätt mutas i reaktionens intressen; tog bevis från arbetareföreningarne att 

qvinnan var mera road af dansnöjen o.d. 

Herr Söderberg påstod att om qvinnan blef medlem af sådana föreningar som diskuterade 

sociala och politiska frågor, hon nog skulle inse det riktiga med tiden, gillade qvinnans 

rösträtt. 

Herr Bernström påpekade att då qvinnan numera vunnit anställning i allmänna verk, såsom 

posten, telegrafen m.fl. så torde hon äfven komma att visa sin karaktärsfasthet i allmännare 

angelägenheter när hon finge rösträtt. 

Herr Eriksson ansåg att genom samarbete och kraftig organisation vi närmar oss mer och mer 

målet för likställighetens  grundprinciper, hoppades det skall gå framåt, fasthöll sina förra 

yttranden, och med starkt ogillande hr Bergers anförande, framhöll talaren de nya ideernas 

slutliga seger öfver lögn och egoism. 



Herr Berger förklarade att så långt tal. kunde minnas hade qvinnan haft tillträde i föreningar, 

men då som nu ej haft ringaste intresse för de frågor som stått på dagordningen, hvarför hon 

ej heller nu vore lämplig att komma in i sådana tvister, ty hon skadade mera än hon gagnade, 

hvarför han vidhöll sina åsigter i denna fråga. 

Herr Österberg: Om genom väl organiserade föreningar qvinnan fick inhemta lärdomar om 

vår tids uppgift, gent emot det hon får lära i folkskolan med sin nuvarande sammansättning, 

hon då snart skulle inse det rätta. 

Herr Göransson kunde ej gilla allmän rösträtt för qvinnan. 

Fru Forssius trodde visserligen att en del qvinnor vore försoffade, men framhöll å andra sidan; 

de qvinnor hvilka besitta en klar blick och god omdömesförmåga samt då de rikigt insatt sig i 

de nya förhållanden, de visat sig fullt lika pålitliga och karaktärsfasta som trots männen. 

Ogillade således Bergers anförande. 

Herr Bernström instämde med föreg. tal. att om qvinnan inträdde i de mera frisinnade 

föreningarna, hon skulle fatta större intresse för de allmänna angelägenheterna.  

Herr Österberg uppläste en resolution af följande lydelse och som enhälligt antogs: ”De 

närvarande uttalar sin fulla sympati för införande af allmän rösträtt för alla män och qvinnor 

från 21 års ålder, vid politiska och kommunala val, valdag bör vara en söndag.” ---- 

Derefter kom frågan om ett tidningsorgan för klubben, som dock bordlades, hvarefter 

sammanträdet afslutades. 

Gefle som ofvan 

J. Jonsson 

Sekr. 
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