Nu ska Amaltheamannen fritas
ur fängelset igen – dramatiskt
boksläpp i Härnösand på 1
maj
Den 1 maj 1917 tågade 10 000 arbetare till Härnösands fängelse för
att frita den legendariske Amaltheamannen. På dagen hundra år
senare är det dags igen när ett minst sagt teatraliskt boksläpp äger
rum.

Strejkbrytarfartyget Amalthea efter explosionen.
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Sommaren 1908 hade de svenska hamnarbetarna gått i strejk för att få bort en
avskydd paragraf som gav arbetsgivaren rätt att fördela och leda arbetet på

arbetsplatserna. Arbetsgivarna svarade med att kalla in brittiska strejkbrytare;
stämningen var hätsk och många våldsdåd förekom.
Kokpunkten var nådd när Anton Nilson stal en roddbåt och tog sig ut till
strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmö hamn med en hemmagjord
dynamitladdning. Explosionen gjorde inte bara ett stort hål i fartygets sida –
en person dödades och 23 skadades i det som kom att kallas det första politiska
attentatet i Sverige.

Anton Nilsson fotograferad efter sprängningen av Amalthea.

– Det tog bara någon vecka så hade alla strejkbrytare ända upp i
Norrlandshamnarna lämnat Sverige. I ett längre perspektiv blev
Amaltheahändelserna en viktig del i den svenska demokratiseringsprocessen,
där de dömda fick symbolisera dåtidens orättvisor i samhället, säger historiker
Roger Johansson i en DN-intervju.
Anton Nilsson och hans båda kumpaner fick hårda straff – Anton Nilson och
Algot Rosberg dömdes till döden medan Alfred Stern fick livstids straffarbete.
1 maj 1917 ägde ett större fritagningsförsök rum i Härnösand. Över 10 000
arbetare tågade till fängelset i en jättedemonstration – man krävde att Anton
Nilson skulle friges och hotade med att storma fängelset. Vakterna var

beväpnade med kulsprutor och hade fått order om att Anton Nilson hellre
skulle skjutas än fritas.
Det hela slutade med att demonstranterna fick ge upp.

Påpassligt nog ger Vaktel bokförlag nu ut Anton Nilsons självbiografi,
"Hundraåringen som gjorde revolution". Boken berättar inte bara om

Amaltheadådet och hur han undslapp giljotineringen utan också många andra
spännande historier – Anton Nilson blev till exempel svensk flygpionjär och
deltog som stridsflygare i det ryska inbördeskriget.
Boksläppet äger rum i Härnösand den 1 maj och kombineras med ett
hejdundrande evenemang där både demonstrationståget och
fritagningsförsöket dramatiseras. Evenemanget inleds med ett torgmöte där
tidsenligt klädda skådespelare från pjäsen "Vredens dagar" kommer att delta.

Debatten om Amaltheamannen och hans kumpaner blev en folkrörelse – många ville
att de skulle friges.

Demonstrationståget mot fängelset iscensätts av deltagare på bokreleasen,
asylsökande bosatta på gamla fängelset samt skådespelare. Det blir tal på

trappan och en dramatisering av demonstranternas försök att få Anton Nilson
fri.
Medverkar gör också representanter från BB-ockupationen i Sollefteå, som
drar paralleller mellan dagens politiska kamp för välfärden till 1917 års
arbetarrörelsekamp. Därefter blir det tåg med plakat till själva bokreleasen,
där man bland annat kommer att få höra Anton Nilsons eget tal i Ådalen 1987.
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