Ernst Wigforss´ plats - Citat
Namnen på tingen hjälper till att belysa det materiella livet och dess förändringar, namnen på
orterna kastar kanske ljus över bosättningar, vandringar. Det finns en annan sida. Språket är
grundläggande för allt samhällsliv, kulturliv, tankeliv.
Minnen 1
Vad vi eftersträvar är frihet för alla, en frihet som innebär jämlikhet i frihet, att den enes frihet är lika
viktig som den andres.
Friheten och socialismen Tiden 1942

Kravet på ekonomisk demokrati är ett naturligt utflöde av de grundläggande demokratiska
värderingarna.
Den ekonomiska makten ska flytta från kapital till arbete (intervju Tiden 1974)

Det inflytande vi kan öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är.
Socialismen – dogm eller arbetshypotes (Föredrag i Uppsala 18 nov 1925)

Ha vi råd att arbeta?
Titel på valskrift 1932

Den enes frihet är aldrig oberoende av den andres eller utan inverkan på den andres.
Friheten och socialismen Tiden 1942

Genom en jämnare fördelning av egendomen, genom större ekonomisk jämlikhet kan hela folket enas
i arbetet att skapa ökat välstånd i vårt samhälle.
Fattiga och rika. Valskrift 1928

Midsommarafton 1881 flyttade vi till det lilla envåningshus, som då ensamt fanns på tomten vid
Magasinsgatan, numera med det återinförda äldre namnet Klammerdammsgatan 16. Både det
gamla huset och det nya som byggdes, var intecknade så högt det var möjligt.
Minnen 1

Far tyckte om att arbeta. Men han tyckte inte om att ta betalt för sitt arbete, dvs han var alltid rädd
att begära för mycke, och han drog sig för att kräva dem som var skyldiga.
Minnen 1

… att den på ekonomiska klasser byggda samhällsordningen lämnar plats för en gemenskap av på
frihetens och likställighetens grund samverkande medborgare.
1944 års partiprogram

I en värld, där den enskilda statens frihet vilar endast och allenast på dess militära makt, finnes ingen
absolut trygghet utom för den som nått världsväldet.
Världskriget och världsfreden, första delen, 1915

Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa
dess tillämpning till vissa livsområden.
Socialism i vår tid 1952

