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'tande synes som {Jm tmlken på en 
C\'ig fred vor<' en uwpi, da man 
,ser. på det elånde, som nu rasar i 
'Europa. Då man blick:<r ut över det 
blodiga krig, vilket pag;lr sedan sr1:Lrt 
snart ett år, \'ill det svnas, som nr
betet för en varaktig fred mre lön-

·11öst och ;~tt våldds nd1 mörkrets 
makter skulle segra ö1·cr råttens och 
•ljusets .. Vi b{)ra dock akta oss för 
att låta den t<mken, att 1'illdet sk:tll 
segra; vinna insteg l10s oss. 

· En: evig grundlt:tg finne,;, som liir 
att ett folk, som kämpar för 

Ct1>1Cteacl, byggt pi rättfårdigbet, trots 
skall vinna seger. 

kongress avser icke en-
att bidraga till att förhindra att 

evart 'land indrages i kriget och främ
•,ja .fredsideen bland vart folk, utan 

ävcm att tala ett fredens ord 
folk. som nu MUa på att 
fejd föröda varandra. 
varmt besjälas av tron på 

seger över dlldet och läg,.a 
härefter, skall d~ 

. .,.,,.,~•·h v:xm förgäves, utan j 
till att föra freds

till seger. 

Georg s,vensson; 
folkskolläraren 
Kirun.a. 

Upprop av kongressens 

Kongressen. fÖretog upprop 
tag'<rna och befanns att 236 
representerande 202 olika 
tioner voro närvarande. 

Det iörslag till dagordning, 
bli\'it utarbetat av inbjudarna 
kongressen antohs utan 
Dagordningen va~ av följande 
hc\Jl: 

Fredagen den 25 juni. 
Kl. 8 ~. m. Kongressen öpp~s.. 

L Hålaningstal av' Svens:k:t 
c.ch Skiljedomsföreningens · 
rande Riksdagsman N . .A:so~ 
2. Val av mötcafunhioniixcr 
,.. ordf., sekr. v. sekr.). 
3. Upprop av represent.imter 
Yal av utskott, 
4. Protest mat kriget 
jan till de krigförande 
sluta en snar och 
Inledn.re: Fru Jenny, 
ln.nder, Skara. 

KL S e. m. Välkomstfest ä 
)!paviljongen», .anordnaU 
bergs fredsförening. , 

KL 

ö e. tn,, (~..:mt~n~uw 
Stadsbnset. 

$ e.~- m.' ,segeltur. 
9r30 l;. m. Kaff~ tt !~i-&tuittg~;.-:11-
len. 

Söndagen den 27 juni. 
9 .f. m. Eventu~llt fc•rts:;tt" 

handlingen. 
l:"'redspredikan i 'det fria ;-t\· 

koherd.e A. L. Fricok·.\le i jet 
s'onl vid kongressen tillkä'nua:;iv•::-i. 

12 f. m. Best-s Yarbe-r!l:i-1 1:1stuitJ;;_ 
2· e. rn. E\rNlstlemon.st'rati•)IJ ~ 

Pilskbcrgel. d~ir flm~dra~ ha1l..:•:3-
Frn ,Jcnnv lUchtN-Vela:l•.ler. D:r 
J. M. Hooi\"liet fb-1n J1nll:n1d, Bor:;~ 
mästare Carl Lindha)..!.".::n 3:Jmt Rf'· 
elaktör Carl Su::t(JJ,lad. 

Val av utskott. 
Kongressen beslöt \'älja ett redak

tions- och ett organisationsutskott 
vardera bestående <11· fem ledamöter. 
' Till medlemmar a1· redaktionsut

skottet va;ldes: fru J enny Richter
. Velander, Skara, borgmiistare C. 
Lindhagen, Stockholm, roteman K. 
Sandstedt; Stockholm, d :r :--:. , A. 

Kongressens gaster. 
}-...:_ungrf~.;.,:;~<n:-; 

rande. rik~d:.:1gsrn.:.u1 

f:i hcl.ba 
d :r J, :\L 
kong res~ en. 

Kongressens fotografering. 
~I ed anlcdniag- :_H t~ H lH:glr~ln 

en fotograf an Li fott_..;r~_Lit:r~L 

gres:::en lH•$h1t~ al t det s:k·~tlie- s.ke 
efter det kongrcs~en~ fiSrh~ndhng.ar 
för dagen ay..;lut~us. 

Protest mot kriget och en vädjan till de krigförande 
makterna att sluta en snar och varaktig fred. 

· ;Kdng.resscn ö1-crgick nu till bc
ha'I}.dling av denna fråga. lnlcd
ni.ilgsfö.rcdra.get hölls itv fru J c 1111 y 
Ri:.ch.ter·Velander. Skara. 

Tal. utvecklade hur krigskulturen 
.hqtar tininte,tgöra den sunda, fred-
liga utvecklingen. Krigskulturen \'O· 

re en produkt av slaveriet undt'r 
den btol<ig~ska livsåskådning, vilken 
u;t~s'lutande går ut på att bereda 

· f:O{k_)största möjliga "plats i 
. ~F .ör a~tt. ernå detta förtrycka 

· ·av .. den. bilologiska livs
l)ä.nsynslöst anhät1garna 

av den eti;Ska liYs~i~kätinin,;;t"!L 

alla tider har "tricka mdbn d(•>i> 
båda åskådningar varit häftig. Den 
etiska ~lskådningt'n betraktar niintli
skorna sotn ett tnatt•rial f<ir cnt~'t

ende av ett ädlare ndL J öwreni,
stänunclsc hänned blir Ji,·cts 
gift att ordna jorden< materiella 
g-ångar på ett ;;-'itLttH sätt ~ttt de 
främja deu etrsk:l lir:<ii>k.idninge:t.t$ 
S\'ften. 
· t:nder de senaste man~aldraxna. 

har förrniirkts en stark opi;nion till 
fönnån för den eti>;;ka ask:lduingen. 



är 
tryckaridet av 
gör, att vi .känna . . så upprördå 
över det pågående kriget, som är 
den biologiska åskådningens försök 
att vålchsamt hävda dess. påstäend.c 
oin »plats i solen». Den vill göra 
troligt, att det ätr mänsklighetens lag 
att döda varandra. 

klla krig, som vi känna till ha 
varit ro\·krig. Med kriget har följt 
ett annat ont: rustninga.ma. Det 
mest fruktans,·ärda med dessa rust
nin,.ar år icke det förintande av ma
teri';,lla värden. som härigenom sker, 
utan att folken genom desamma stän
digt tYingas att tånka pa, hur de 
skola döda varandra. Under senare 
tid har detta dridts så långt. att 
det icke blivit tid Ö\·cr för utveckling 
av folkens etiska och andliga anlag. 

I Tyskland ha \"i . det land. där 
elen biologi>ka åskådningen hunnit 
'långst. Detta har inneburit, att tyska 
folket nu föm1år ut\·eckla en akti
vitet, som står utan motsvarighet. 
Hår har krig;knlturen blivit mest 
fuJländacl och det var också diir
för, som Tyskland först slog till. 

Krigskulturen är Yarken etisk el
ler :religiös. 

Det, som finnes i den tyska krigs
kulturen .. har analogier hos alla an
dra folk, vilka dri,·it krig. 

Att vi finna något dylikt hos Tysk
:land smärtar oss, enär vi ha så 
många band knutna med detta lanels 

folk. Tyskland har svikit .germa
nismens sak och kommer oss att 
nu se oss om efter andra och båttre 
bärare .av den germanska kulturen. 

Nu är frågan, om det skall lyckas 
för Tyskland att tvinga alla andra 
.folk in under den »pansrade nä\·ens>> 
.hårda. tryck, 

Då Yi döma de stridande, skola 
tLU, att Yl använda. samma 

.~tat1tst•oc~,,. ty annars . ktiruia vi . göra 
till feL 
syf!~S qmöjlist att f.. n. 

Diskussionen inlcdrlns. ·,.y :tq .. 
S.e t t c r b eT-g; _Linköping,_· s~un 
skap uv nnhiingtt..rt} o;v dch bi<*)@:lS'k" 
Usk:ldningen ville protestenl< 
d:1rens pfust:\ende! <-LH alla. annu.m':~re 
uv elen biologiska. ftskå.dningrin -~_ore fQt 
krin·. FasHi.n biolng ·ville ban p1·ote .. : 
ste~a mot. kriget. Ykinde sig för, övrigt 
mot formulcrin::;e)l :w ot.t pctr punkter 
i den förC'slagna rcSl)l'uUonen.. 

.Redaktör C. Sund b l'' el. Rönninge, 
Yillc kke vara med (.,~~,. ntt n.nla.e-tt. reso .. , 
lntioncu. Ansi'tg- att endast fon föt· 
sta. delen a.v dens:.unma stod i ::::a.tu.~ 
h n ud med fl)religg:~nrlc irtlga. , 

Rorcrmiista.rc C. L i n :1 h n. g €' n kA·lti .. 
sc~o.th.-:- re~wlut.ionf'n. Dft. det.- Yore kon· 
gres~en5 uppgift att sltl. Yrtkt om ptJn .. 
dperna, vilkas t i lUimpande endast kan 
!~da till bestitende praktiska result:.t., 
nkade hon bifall t.ill reclnktör Sund· 
h1:.H1s Yrkande samt ntt kor1gr0ssen Cn
aas L nl:~ttc i ~t t särskilt beslut u.ttaln 
~nl syrnpat i f(ir reso1ntionens senttre 
~l·: l. 

T':ut isckretcraro F r. S t r ö m frri.mhde 
l v;l, resolntil)nsförsla_g, det ena. inneluU .. 
1:1.ud2 C'tt uttalande. angående Bclgic·n 
och det. andr:1. en protest mot den agi ... 
tation. som förts i syfte tttt indr:tga 
y;trt lo n d i krig eL För~slog att samt.:.. 
liga. resolutionsförslag' skulle remitteras 
till rcdoktionsutskottet. 

Hr K S a n tl s t e d t rcdogjor<te fö.r 
anledningen till att den senare delen 
av resolutionen blivit_ medt~gen_ i_ rc
solut.ionsförslctget. Dett.o. hade skett för 
at, t tillmöte~g:."i. , en beg~ran frå,n _ , _'~, 
roi tterade för uppropet för 
fred, vilka. hemställt att 
m:itle utto.la sig. för. det 
mitten utfärdat. Föreslog 
vclse vari. denna. 
skulle remitteras till 

Redaktör .J. L. S 
dem, vilkn försökt 
uttalnndc, relmiucl<>Il<:Ll~ ... ~"~ 

innehöll. 
ropet för 
de 

~w 

iör~slog 
dess .filrst:l 

fJ"'"""P· ~u. . l' öreslog 
.',.:.•ia)<ti<:>nsuts!wttet skulle fit i 

något~ som evrtd 
för ernående av en 

. tig ·fred riktigt skarpt pekar pa 
· . kongressens beslut. 

'r.rodde (let vara s,·art att ~&nt .ett. 
särs.kilt uttalande nugitende nef:.:i<'ll, ty 
,dett:t iir it"'ke det cndn. folk, som SllC

<~::.kar under den »pansrade näYens>. tryck+ 
Ansli.g ii.ven det \'ar:t olämpligt att i 
denna. fritga. indraga, unqh6gt?rns krig-s .. 
hetsagitation. Lämpli:;uxe '\'"or;;: att be .. 

' handla denna fraga särskil t. 

ett 

Lördagen den 26 juni. 

N. A. Berg. 
W. Hallin. 

:O.Iötet öppnades kl. 9.30 f. m. rm:d 
inledni11g$Hhedrag 6\·ex 

· Genom vilka åtgärder kunna krig för framtiden omöjliggöras? 
av d :r N. A. N i l s s o n i Örebro. skola inte dn da o~> till 

.. c ...• Talaren hade. ,pa en svart ta da garn a utzcn till parlamenten. ,,}m 
;., ~angivit .de huvudpunkter kring vilka faktiskt ha makten och a ro 
: 'anförandet skulle knytas. Dessa kratins uttrvck. 
·;.,>voro: r) obligatorisk skiljedom. 2) Den nutida fredsröre!se.:ns störst.L 

.·staternas obligatoriska sk:iljedomsför- man \·ar Randal Cremer, som 
··b:n!ld, 3), väildsparlament. kulturellt till stand många skiljedomstrctkta~er. 
':J)ch politiskt folkvalt, 4) interna tio- )len vi tröska fortfarande samma 
· nell ordningsmakt, ;l avn1stning. halm och ha inte kommir längre :in 

'''6), ~eferendum. Talaren framhöll ar 190i, som var ett av de vikti-
mänskligheten har ,·andrat fram gas te aren i staternas !h·. ty da be, 

vägar: våldets och -rättens handladt>s fragan om oblig:uod$k 
Moralbegreppet hade skiljedom, Inom st:1terna. har skil

ifamiljen och sedan gått jedomsprincipen i'<"):.'Tat fullständigt, 
och staten, så hade sam- så måste det också bli staterna eruel~ 

uppkommit. Våldets lan. Världskrigc-r H)q hade. und· 
i despotin. vikits om Österrike Yarit tYungro im 

.n~cremrH byggde på bro- ställa. sig under skiljedom. Det. ar 
Demokratien skall ett brott mot allt Yad moral heter, 

~iK''~~t:aa~.· Mänskligheten må- att inte ställa sig denna 
..... ·~·-" ~ mellan dess efterråttelse. Ville fil. till 

rättstän- . "ädjan till statema förh1m'leJ.~ie·· 
sig då på·· ·· till obl~tt1risk 

freds'l'liriner .sk"U(ll:<'l,följa en förening 



N twAra.r•d." HaaJ<k<m~cre:ssen är 
världsparla-

ment ta både ku1ttir()lla och 
politiska frågor under behandli.ng. 
Sä kommer sedan den internationella 
·ordningsmakten d. v. s, att de nu
varande 'båTarna slås samman - så 
enkelt är det ju ej - men denna 
fråga ordnas av v~irldsparlamentet. 
Sista frukten blir referendum. d.\'. s. 
folkens fria bestämmanetertitt ,·ilken 
stat de vilja tillhöra. Nagon annan 
väg fanns enligt talarens mening ej 
att gå. Avs-lutade det hela med för
slag till resolution. 

R....,ed. S a x o n ff,re::;lö~ t..l~lreftct· ~~t t. 
kongressen skulle as·s:tnila. ett 1 ~:•lr>grrun 
till past.ol' ""lekman. Dt!tt~l antog~. 

Hr E. Å s t r(} m lwrn~Lfdlr1e l ill knn~ 
gr e-ssen om assänd:1ndct, a\' e U sv~1.rf' .. 
telegram till ·Bgede-1'\i::::~wn or-Il $t:l
-va..ngers :frcclsfötening. -Flirslaget. bi.fi\lls. 

Därefter framträdde partisekrctc-
rane Fr. Ström och höll ett in
ledningsfö•rcdrag i samma fråga som 
d :r Nilsson. Militarismen. sade ta
Jaren. var en produkt a\' kapitali'
men. Det lir .de olika kapitalbtin
tressenas kamp fö-r tillv<tron, som 
framkallat kriget. Under de senast~ 
årtiondena hade denna kan1p gått 
etter tre olika linjer: den tyska. 
~engelsk-franska och amerikanska. 
Agressh-iJteten och aktiviteten hos 
det tyska kapitwlet hade framkallat 

tressesfä.rer 
S,amhälli;!t 

ekonomiska 
nationaHsm va:r 
orsak. Tysklarids 
den mest utpräglade 
manande än Rysslands, . 
slutet måste vi tillse, <l,tt,cir,:ga 
annckteringcur göras·-~och' \ridare 
krigsskadeersättningen ej göres sil. 
s-tor att den sätter det ena Jandet 
i <·

1
tt ekonomiskt v-as;._llskap. under 

det andra. :\Iilitarismen måste där
för bekämpas, både den nationella 
och den illternationclla. Bort. med 
krigsfi>rhärligandet l Upp med det 
fredliga arbetet l Bort med krigs
kristendomen! Bmt med monarker
na :v; Guds nåde och i s~ället en 
förnuftig styrelseform: '!"cpublik Till 
slut föredrag talaren ett förslag till 
re~nlution. 

Ordföranden h~ils:::tdo dä.rpå. den dun
ske frc~lsv~iunen, sekreteraren och gross .. 
ho.tnrllar.:·n A l f r. B a. j e 1· ,välkommen.. 

D :r S P t t E· r h e r g föreslog att borg
ul:ist:u·r· Lindhag·en sknllr~ få talt~~ om~~ 
ddhm·t fiir att undvika upprepanden 
o. d. i den följam1e diskussionen. Del
Lt. rörslaS!" bift-Hl~. 

H1· H r~ j c r fra.wfi.;rdc en hälsning 
lrt-,T~ D:tnm:uks fredf:i:Yåniier. 

Därpå heträddes talarstolen av 
borgmästare L i n d h a g e n som in
ledare i ämnet 

. skandinaviska folkens uppgift i fredsarbetet •. 

Vi måste iikta våra blickar, sade 
talaren, mot Tätt och rättfärdighet. 
Politiken skall ej vara uteslutande 
taktik utan också etik. Det gäller 
att. få in i världen .talet om egna 
förpliktelser och .andras rättigheter, 
. ej. tvärtom, . :såsom nu företrädesvis 

· · rättigheter och andras för-
ouKr.•eJscr •. Nationerna öve.r-

vad, med den är en · perer,:n . :Växt, 
som, när den . nya väJren kom,mer, 
skall skjuta nya skott:· !'åpek~de 
lmru mycket de skandina.v.i.s~i fol- . 
ken skulle kunna gÖ'ra för .å!tt :tc~ra 
råttstanken fram i · ,. .. · 
många MU i Eu-ropa 
på SkandinaYi.ens · 
Svenska folket 
~atse•ri hi!;torien;·• Nu: 

. Ii a je r från D:mmark ha.dc t.lf•r
"t)r~et -och uppläste en del reso~ 

. •••n.oner m. m. fr~n tianska fret1!-för
•'';eni.ri<>el1 o~h den danska riksda!!en. Vi-

redog-jorde han för de neutra.lltets
ll,t, ru. smn n\".sluta.ts mell:;tll 

staterna. och utländskA 
en hng tid tillbaka. 

Sed~n följde <en livlig diskus~iort 
~, .. ::Som, ~ppnades · ax herr S u n d b l a d~ 
.''liR~ Jramför4e först en ·häJsr!ino· fntn 
· ;NOrg~s _ fredsförening och dess e ordft~ .. 

rande :Bernh. Ha.nssen. \"ilh> h~miita br 
Som påstått att kapitalisrl:t var 

till kriget. Kriget ,·ar, me
talaren, endast 'en kv~u!en• lr.;.ln 

,,· forna tiders barbari. 
.· ·.. lir E. G u 11 e r s. Resolntit)nerna 
." .'-'orq bra., men talaren ville ur nlla ilcs-

1;3.. -·1·esolutionsförslag fit., fram en ktiru .. 
'punkt.. Föredrog därefter en historisk 

- "'"fr.::u~.s_tiillning om rått~ns utvE-cklinn· 
: ~~t;nder- tiderna,. _:Med utg:lnitspnnkt fr:1~ 
.. ·!J,et~a., kom talaren fra.m till skiljedom-

st:ola-r mellan staterna. Yi ha redau 
- sådan:- domstol som. n_ Ydömer inter

t\•ist.igheter, men alln stater 
ej underkastat si~ densamma 

· så. haa:- den inga. maktmedel till 
förfoga-nde. Allit uppsti<Ntde n·is
mäste hänskjutas hit. Svårin·he-

ligga. i att fft statern.n ::\tt rfi,ua. 
. ett domstolsutslag, ty att Jitn 
'~ch~iliserade» stat~r ginge ej 

visade nuvorande kriget. Trod
och purJamenten 

bara.· dn stöddes a.v 
. Ville väcka. förs la.., 

värlolsfl,od.skou:~rc·ss dit .freds': 
skulle S:unla?; 

n;;~j:&~.~~:":!.~~~: <>rbetnr', · v.ar<> :repre-
t:tlit pll 

Allt 

r:•lrtn.~ (_tdt 
gan . 

llr li o o g ,. l i t~ r 
f6r..u'l~:.h:n att (•tt 

sftnda~~ t i H 
erdn::!elL D!.'·tt~+ bifU-H~. 

H:f E j' i k $ s ö n tr.å u H&!.::•tftt~W 
kommenderad~':'- upplysuin;;: i 
krir-..et 

1Yr l r a n s n fdt.u ~o~t 
dh·'idens .unsY:..\r. 
kris:tendomcus {'ch 
rade antikrigsr()f"(\.h;,~u. 

Hr- Lil1dh~lt:<:U 
n,\~ kdnw..~kongrÖ$-s('n i 

Hr F r :t n s ~ u. o,:eliis~:n.Li 
a.rh.:t:.t,rri5rels.;_.ns stora 
gållde att. kämpn. DHJt 

lir D a h Il> e r g fr,\ n 
dc med före@rående t-u1are 
kapit>•lism.eus. r<>ll nuv:rrmld"" 

:samt ·ans~\g so,~m:' . .>~.'~".'::~:~""""'"" 
den planlösa 

Hr . .Brodin Ralmsta.i'l .r~tr.llltil-.1. 
för att anse padameltten :som. ·.nttry.:k 
för folksjälen. De nn\'l!rand~ t\$$tmt~'1~ 
bestli.mm.elscrna ,-orQ sk\1lden Ulf d~>~ta;·· 
.dU. de~ utestång,de kdnno.rn~\., ' , , <, 

Hr Söderber rx-.>n 
på 



HrlVJ.oh;on~s~Jt 
på pekaLt <l ·:\.t t det ej : lkr 
pas. ·for mycket· M' • ltrb~tr<rmts repro· 
sent~:nter. De är<J må.ttgrt< gang~r f:j 
bii.tt.l'o tln de andra pa~tiern:l>l oeh de· 
ro.s "frarnstegsYänligheL strilvkm· sig -i 
bland ej långt. 

.H:t s' t r() m hade ordet för 'en rt-.. 
p1ik. Ville e;i Yarrt med p;l D:r Set· 
tci·hergs förslng. 

l!r ' D tt v i d B c r g bE~grt.l'de ordtat i 
(·gen$k::Lp av rcpl'(1sentnnt för arhetnrn.n. 
i va.plnl.fn.brikt:-rna. Ans~tg ;:d t v l t~ j nu 

Oeb:-
m·in:ilre 

gorua.. Anstig a.tt llt~l:t- -fli!"n 
världen rn{tlltLt~ omorgauis:e-r~.s. · 

OxdfUruutleu Ll-emstiillde llUruvld:i 
solutit:.tneu Bknlle n.ntui!'as nu' eller: 

'-"" .- _,, 
ua.re: 

J<'ru reltJ.ndt•t' dl1t:> htt uppskov tnl 
kL 7. Hiiri in:stiirude d:r Setterberg. 
l"ru Yelandt"rs me:uiug sc:~'rado, 

Efter en lunchrast vidtog behand· 
Iing av iitnnet 

Organisation av fredsfolket inom landet. 

Ordförande: .K'. A. Berg. 
S:ek.teterare: Georg Swensson. 
I.nledni.ngsfö.redrager i denna fni-

ga höi!s av .riksdagsman C. \\'i n
b e r g, S,tockholm. 

Tal. ansåg detta vara en av kon
gr-essens viktigaste frågor. ty utan 
att ma.n beaktat den styrka. som lig
ger i organisationerna, vinner man 
aldrig sitt mål. .Det hade vid kri
gers bö,rja.n , hånfullt frågats var 
ftedsv~i.nnerna nu funnos. Vi v·eta 
alla att det fö.tefanns starka freds
krafter, såsom arhctarc- och frt'cls
o,rganisationerna, vartill kommer en 
eld religiösa sammanslutningar. En 
bidragande orsak till att dessa ej 
,Jyckades fö.rhindra "kriget berodde 
utan tvivel på, att på grund av från
va.ro.n av ett organisatoriskt sam-

. aX'q,ete något enhetligt ,uppträdande 
av dessa fredskrafter icke kunde 
åstadkommas. · Detta svagh~tstm
stånd förstodo de, som hade intresse 
av kriget att använda sig av. Man 
kan ej begära. att den enskilde in di· 
viden alltid skall kunna handla å 
egen hand -Och detta mi-nst oode.r 

· tider .äå allt .liksom flyter, Genom 
tryckande rustningarna 

.t_r~LtruS~\pa.ts. en ,Up.pfattnhl.g, vil• 
.'det'som.en.~ätt• 

hållning me11an dem, vilka kalla s~g 
frecbvänner. Detta får ej fortfara. 
Fred>folket måste skaffa sig den 
makt. som liggc:r i en väl utveck" · 
:Jad organisattion. Även måste freds
folket söka komma f.ram till eil be, 
stiimd. klar och ko.ll$ekvent stånd-: 
ptmkr till milita,rismen som institu
tion. F'ö.r att nå detta måste man: 
bE·kämpa deq åskådning, som gå{ · 
U!! på att framställa det egna landet 
såsom h01tat av andra 1ä.nde~r. 

\'ad det gälle,r organiserande! 
f.rcds\·ännema inom vår.t eget 
så torde det vara lyckligast att 
åstadkomrna en enhetlig o,r,grults:~fti)n: 
till vilken anslutning ske 
individt~ellt och dels kollektivt. 
lektivanslutning kunde ske. av 
de fö.renin.gar, som l huvudsak 
känna SYenska (reds· och 
domsföreningens program. 
nat m:edel vo,rc bildandet av 
fö.rbund .. Anordnande av ar liga 
kong,res,ser, lagda på samma 
s.om denna, vore tvivelsntan 
i .rätt -riktning, fö.r "~"''"'"vu.':'u'""'l>',o;; 
av ett enhetligt a,rbete 
rörelsen. Denna 'kongress 
att 'fas.tän deltaga,rna i 
äro bosatta på. V'i tt skilJ da · 
!.·mångt ·oliktänkande, d.!!t 
lyckats sam~~beta. . ' 

])e religiöf;å :'• '""'"'"·.!''""·' 

m.änniskor, · an 
politik kan n·rka 

tigt för fredsrörd>etl. 
ej s e något hinder f i~ r de 
org:anisatiorwrna att. :m,lut;. 
en speciell 
re manade han 

.slå ett st<>rt.slag h:ir [l~w.dkumm:.::ck. 
av en fast organi:--ation n1eHan 
fredsvänner inom landet. 

F:redsrörels~:n m;\,t(: tttiT·fklas tiil 
att bli en sft ;,tark mabi:lkt<>r 
motstandarna tvingas taga h:in'Y" 
till densamma. 

Då. man ej L n. kim dra;i'a upp 
några detalj(,rade riktlinjer fi.ir l'!l 

dylik organisation nm: det synn.:r
ligen lämpligt om kongn·ss,:n nu t:t· 
så.,. en kommitte. l'ilken fick i upp· 
dr~ att tillsammans med skiljedoms· 

· föreningens styrelse under ttden ull 
nästa kongTess utarbeta ett detal
jerat förSJlag till organiserat _sam· 
arbete mellan alla trc:dsl'anner mom 
landet. 

Efter inledningsfön:dragN flilid'" 
diskussic;>n: 

:Red. O. S u n tl b l a. d. l\15nnin~,~ v n t,, 
tä.ttn.- ett missfi5rst.~nU~ S~lm inL.:cdMc-4 

-gjort sig skyldil!,' till . d:\ l;::n. :a.n~>: 
,fred.Sföre'ningen »bor~.wh?,~. ! un k':uJ., 

'detta. va.rit fallet, men nu har "'' and· 
· inträtt. 

ch 



l 

jande dag samt att förhandlingarna 
måtte börja kl. 8,30 f. m. 

Kongressen bifi.m förslaget. 

Val a\f kommitte. 
Kongressen beslöt att utse fttta 

,Jedamöter och sju suppleanter i den 
kommitte, vilken tillsammans med 

Skiljedomsföreningeo_s ccmtrl-dsty~e'tse 
skall anordna nästa ån; .alhi1änna 

Till medlemmar av kommitten val· 
des: firökcn Maria Sandström, Stock· 
holm, som (l'epresentant för Vita 
Ba,.det; red. C, \Vinberg, Stockholm, 

:; tantful 
~.-~J.itant fi:~r 
Strö:m:, Stockhohn. 
Soc-de'm. partiet: b r 
Stockholm, reprto-'ent:d:' 
dem .. U ngdomsförbunJd: 
Fifanzen. Oxdöouud. 
den fackliga rCird,cn · 
Anna Lindh~tgcu. Stod:lr·ArL 
:mppleantcr >alde< l,r K L 
-;o~\~ J::nskede, h. J-..:iH),-1111, 
Sjö·stedt, lektor J. !.kr 
liga från Stockhol1n. l:ir.ln"""" 
Lurtdgren~ Ri)nnlr:.~e. 
Hanst~n, )Jora. och rik.>J,i;::--.;u:.i:_ t"-
0. Strid. Halrn:olad. At s-. 
freds- och skiljed(•tn-'t;;rvninc:c'!l"' ·er; 

.tralsty,relse uppdrog s ;: lt 
kalla till möte. 

Sedan anländ:1 telc·cT<H'l hl in: tcpp
lästa tog kon~t:re-:;:--,.-:~1 trlldd--J~:::,r;~~~t. 

Eftermiddagens förhandlingar. 

Ordförande: :'\. A. Fkrc:
Sc-krctC'rare: G(·nl)!. :\·,-,-,-n::--._,_Pil. 

KongTcsscns förh~Jnd!in~~~r atcr-
uppto;g-~s kl. 7 c. n1. kon·rn:t,_1ner. 

Söndagen den 27 juni. 

Ordförande: K. A. B~r". 

Sek!rctcrare: Georg Swen"otl. 

Nykterhetsfolket och fredsarbetet. 

Ihledningsfö'redraget höll:; :n· riks
dagsman lva'r \Vennerström .. 
Sollefteå, som f'ramhöll hur kriget 
ve!rka~ -förstöFande på alla kultur
.Jiv!l,ts omfråden, järiwäl nykterhets~ 

Till var glädje kunna n 
k'onstatem att den kulturbygg-

nad. som dc'n inwrnationdb nykter
hc,·tsTördsen uppfört hitHit Httnd, 
rrots de starka 
,·mit uts,-.tt för. 
nom siffror hur många :w den 
te'rnationella stodogen m<· L O. G. T. 
nw;dlcmma:r, sotn stup<tt under der 



t/\'>"'-"''""""'' .. i". ;rim Eng· 
l'y'skll<lll'ds,.K'<tnadas och .Hol

. .. st<;>:t'loge:r. · .T at framhöll vi
,.&tle .alkoholens roll t.ill ökandet a\· 
. rahette:ma under kriget. bet har va· 
rit em starkt medverkande faktor 

, tNI lössläppaud<:rt av djnret i män-
ni.skan. Vi sko;la dock ej endast 
. betr.a.kta de mörka s~dorna utan ä ven 
d.e~ lj~tsa. Kx;i,get har· medfö.rt en 
di::il atgär:der v~lka nykterlletsfoJket 
knappast vågat tänka ligga inom 
deft möjligas gr,änser. Sådana åt
gärde!!' ärO: rusdrycksförbudet i Ryss
qa:nd, absintförbude,t i Frankrike o:eh 
reformerna i. England. Kriget har 
ii\•E!Jn bidr,agit till att ge nyktcrhets
r:örclsen i andra 1änder en stöt fram
åt. F•r.am:förallt har krige,t lärt art 
cLe.n enskilde måste unde;rordna sina 
privata int·re.ssen under det allmän
nas. D,et finnes mycket gemensamt 
i a1ykte:rhets- och fredsrörelserna. 
Bada f:rämja brod-c,rstanken. Genom 
att bekämpa alko.holismen beröva 
vi militarismen en a,. dess · kraft
källC'r. Det är samma t·am·ett attt 
o<mforma materiella värden till rus
drycke.r som .till krigsmateriel. Båda 
avs'e endast att sk'övla mänsklighe
tems lycka. I fysiskt, intellektuellt 
och moraliskt avse1ende finnes ingen 
skillnad mellan alkoholismens och 
rililitarismem..s inverkan på folket. 
Sk'aal fTedsfolket vin.na sitt syfte 
måste militalrismen och alkoholis
lllel!l bek".i.mpa!S 1ika hänsynslöst. 

Atid:re inlcdaire. var red. J. L. 
S a: !C O n, vilk'ei!l till en bÖ/rjan m
ta!l<idie sin synnel!'liga tillfredsstäl· 
le_~lse JÖ!vf!r' ~'tt diell föregående ta· 

· .så krafftigt ·. pointl',rat fräncL
.lnilitM"ism och alko" 

att hålla de blieda 
· har 

ror~lsen, 
hctts.rörelsen trots 
att gå söndey. Tal . 
ett förslag till resolution, . 
hålligt och utan diskussion 
kongJ'IeJssen antagen. 

Ett telegram till regeringen: 

Riksdagsman N. A. B;erg fört\;;;1()~ 
att kongrc.ssen måtte sända etftele-, 
gram till 11ege:ringen som ett tack 
fö.r <less strävanden att upprätthålla 
neutraliteten. Kongressen besli!t ~~ 
hålligt bifalla förslaget och avsäri~ 
des följ<U1clc telegram. 

"Trehundra ombud frdn alla.': 
delar av Sveriges land, represen-· 
terande 200 orgam:sationer av;, 
skilda slag, samlade Wl kongress 
i Varbt·rg, uttala enhälligt st'n att" 
slutning till regeringms fasta ueu- : . 
fralitetspolitik och förvänta attre- :: 
geringen t'fortsättmitgen, trots alla 
försök frdn chauvinistiska 
att rubba demta ltdlimit g, /·~v ... ,. •• , 

ler vid samma för~ vdrt land 
liga politik." 

Val av delegation. 

Till medlemmar a\' den 
ti<m, som enligt kongressens 
1ördag.en fattade bes! u t skall 
bringa. de resolutioner, vilka 
till de olika ländemas re!:Yertru~.a.r 
des ,fru J em.n y 
.borgmäst. Carl Undha:g!en 
dagsman N. A. Berg med 
Carlbierg, Göteborg, red. 
blad, Römunge, och hr 
stedt, Stockhc>lm, som 

Underkuvade nattitme~r., 

Hr s·a:nds.ted t, 
si•'l: finna. .a.tt ett uttalaudu 
st'lt:mmelse med vad hr 
kut 'stod i~ strid mo<l <ktt 
kommit till synes i 
$t.atsininistern. Yrk:<cle 

Hr, C.· Lindhag~n. rc·tilik,:r.:vle 
regåenc;le tn.lare. Ett utt_ahnde 
hä:r .>är· fröga. om k~lU lt.:k<-· 

ni\.got a vs tog iri\.u 
Yid det blivande fn•<lssluld 
tvisteltågor göras upp od1 (l/!t· ar· ~rL::~ 
för lämpligt -att nu gl"1r:t. ('t! ur::aJ:·~~·1e. 

Rid. G. Sund b l n, d. l{ijuuiu2·r-. L:::-d·~ 
förr yarit emot. >1tt. 
skulle · beh:tndlas 11 
men -nnsag att uu "~n ti·h·n i-:..tnt:· ,-.n 
upptttga. jäm~vä.l s:lda~1a. fr.:~~-~"1' till -::,n~
pröyning. 'Yrka.i!e bliall till fi!r;L,::d 
om ett uttalande. 

'sedan hrr Åström. \Y0unc·rstri.iw 1 ::;,..t. 
terberg och Fru Richt~r~YLd;:1nd<::· 1E\.f~ 
ordet:för yrkande om b1fall. be.<lnt kon· 
gr~ss.e_n e~hälligt ett ut tnJn1Hlt:·. 

Samvetsömma värnpliktige. 

• Kongressen biföll enhälligt ett av 
hr H e m m i n g S t c.n. Hammcrdal, 
inHi.mnat förslag till uttalande. i frå
·git1 &n'sanivctsömma ,·ä.mphkuge;; 
~fri.a't1,de. från militärtj;i.nst. 

~.Jss La~a liirdom:3T i:i hiir 
hännat rned .... ,os5 ut i liYct dc~ 
skall vi>a <1!t ,j skc>b kunn;:; 
tilbmpa Rydberg$. 
ord: 

.·Yad r:itt du tiinkt. \·ad du i kärlek 
YiU, 

\·ad ~könt du drön1t. kLU1 t':j a.v tid'Cj:t 
härj~: 

det iir en skörd, :>om undan hooorn 
.bärgas. 

ty den hör ct·ighetens rike ti!l.:: 

Fru T h v r i n>:: framb.a..r ett nek 
till initiati>:tagar~a till dt>ttna kon
gress. 

Red. T. L. Saxon frambar kon-, 
gressens. tack till staden Varberg 
visad gåstfrihet. 

Sedan ett fyrfaldigt le\'e för 
iden utbringats t·ar t\llm.l.lllua 

ska Fredskongressen 
Suster,.t: 1' r t\ d r i k 

GQstTh $ 



Overluleå kretsloge av I. O. G. T., 
som har ett. rnedlems:>ntal av 92•3 vuxna 
porstiner, beslöt, euhälligl vid sit t il r~~ 
tnöte den 31 sistlidne maj. att. geuom 
undortt!eknado sHnda. sina menin!!'sfriiu .. 
d(!r samJade till mlite f{.lr dry!!a~Hl(' nY 

folket• livsfrltga., uttryck för :Sin vax
maste och b.rodorliga._qte lUPdkftusla i 
förhoppning om "tt det m·i_,e te. som i 
des.s.."t dagar göres för fredt-us :::nk m:tUe 
håra dc frukter .• som det fretls5Jskande 
S\"tmska folket iunerlignst -och djurx•st 
önska. 

Boden den 2:l juni 1915. 
..\. Överluleå Kretsloe~:es 

vågna.r: 
Aug. Dergllnd, Hj:.lmar I.indstedt, 

Hjnlmar Jonasson. 

)l(>d vurm önskan om Ir-::ung~l-H;.r i det 
ärof11J1a arbetet f(ir en snar och ,-,u·. 

-~. -aktig fred hälsas kongressen ,as 
'Sv. J ä t n v ä g_ s m :1 n n tL i ö r b u n a e t s 
n, v d.. 1 4 -1 ( N o r a o c h N ö r a a r. 
b e t, a. r e k t) fil ril u n. 

Strömberg~ Andersson~ Olsson. 

_ '\'är .ädla strid skall trots allt. krö
", :n;\s ',mö«:, seger. 

-L;:, g e 11 U n g d o m s b a n er e t i Wi
·Jl.kafor;J sände-r: kongressen- $ln varma
ste }litlsning oeh .ömiknr etler _lycka till 
nr betet 1<i:r fred och folkiörbrödring. _ 

- $kogman; _ Holmqvist. 

Livligt insUtmmande :i. det.. ~ila;• ~~h -
kult urr'rämjande syfte för. vilket. 'l•i)n. 
gressen lir samlad slinder undert<!Okn:id 
n.vde1ning- sina- va:rmaste ,häls"nin'gn:J,",' 9c~l 
lyekönskfiing-:tr till ett gott reSult·~~.' 
F~' (i r .J li. r. n\~ ä g s mu,:n n ti,"f öih u'~": 
d e t s n v d. 1 l,- Hudiks'l'alL -EliY~ng. 

X o r r b o t t e n s d i s t r i k t l;:, g~ av 
dt:"n internationelln, goodtemplare-. ot;d~!l\·~
samlad till möte Yill härmed i<.:-v':J.rm.· 
iörsti•f'lse :n· fredsarbetets be.t:v:del$e . 
hring:a kongTessen sin l1ä.lsning' med~ 1~~;,.: · 
1 i~ förhoppning om t> t t gott t~su}~~:t'~ 
ax kuu;;rcssens förhan~llingar. ' 

.Jul in, Berglund. ._
1
::: . 

8\~erge::; Uoclteroplares 
d tJ m s f ö r b u n d s k o n g .r c. s· s 
\'ik~1 sänder mötet, ·sin ~ 
Jm,tihillsning. :\lä -ingc1~ tanke.-, 

gen hand tröttna, förr;ä.rnlg'"d:.~e:~t15j;~~~~-,~~'~,, liga fc;mnft.~t slagit " 
bojor. 

· }'ör kongressen: -~xel 

krige~! 
n_pJ!.t'iitt-el'!!:.t~ 

"Mne,r.lrJ,lli! m:h styg
postcn . besmittande 

i_iy~rgftr· \'ärlden.. 
"-lildv:i .. rd Wn .. vrinsky. 

~~teft~jertligste lykonskninge~: :lllaatte 
<le.· ·:re(Ue bestrt~belser smut.. lore f rem 
til~ ·~Qrf:stoie maal menneskelwtens fnr. 
tm;clring. Hi1sener . 

S_t :;l.•\" '\.n U' o r f r e J R l o r(' ~l l n g 
Os'nril· 'sandstol ·Fuglestad c;'""·nldsen 

J r · F.gede Nissen. 

·S\"e'ritres rroodtemp1ares nngdom.~för· 
bu~ds o a""dei'ning i Ostersund halsa~ 
·"kOnö"res·sen. - Må v:na.kt.ig ~red :.;nart bh 
en. ~erklighet för jordens lolk. 

::l\l å~.r t le n s s o n~ E r l k s s o n. 

, .~ ·n om n t t t"'tlE>rt a.rt.el!''! 
-.I forhopl·m r~ utve~kl•t .fredens ooh 
~~~·. y~l"p~Jfa ide bland, folken siin<lH 

St:~ ~rs .: t·ullmnn""förenill'r kongrf'i'iSCl\ \"Gnges , ~- . • · .a...l.4l' e> 

S$na ~ :väl-gångsönskninga.r. .. 
. ,, F ö r. s)·. t u 11 m. f o r P n. 

Emil A.ndrer. 

J$·.\räkers Nykterhet .. sför-
b u'~ il fmealemmar suneler s m ha!snt~g 
. "-d~· -.,., ~ pa.ti, för l~ongressens syftemLil 
:~d }~oppning· om ·lyckosamt- f"ttnde 
bes!)l.t:::·· · . A. s ,. e n s k. 

Se:kretcrure. 

om frfllUg'ångsrikt 
kongrt~sseu fl\" T c ~ c .. 

el e f o !Ull n n n a f or-
7·,, Orebro. 



antagna på. Allmänna Svenska Fred.ski6n.v,.,e!:.~:"'"' .; 
i Varberg 25-27 juni 

Protest mot kriget. 
_ 1!nder elYJ1 låuga, rm\nade.r har nu 

världskriget pr.lg:\tt utan att det skön
jes något slut. l'it elåudot. 

Dett:1 krig Hr en vnn~ira för den eu· 
ropeiska kulturen, en skamfläck i rn5.nsk· 
lighetens histori:c, ett brutalt illerfall i 
barb:1d. Det väcker fasa. oeh förtviv
lan, åsta,dkommer- omätlig ödelågg~lse av 
kulturYärden och försåmrn.nde av folk
rasen. R&ttsbegreppen uppriva::;. Sin .. 
nen.a förYilda.s. Framtid~n ligger mörk 
och ogenomtränglig för Yål'a blickar. 

Kongressen m:tste därför protestera. 
mot, kriget och gh·a. nttryck för sin 
fla.w.rna,nde indignatioll. lUOt dem, Som 

eggat folken mot varandra. och däri"e· 
nom frammanat de lidelser, som ut.lllst 
sig i denn.c'l. brttta1itet utan like och · 
i hänsyn8lösa kränkningar av folkråtts. 
liga förbindelser, 

~Ien i knappt ringare grad än av 
ln:tget bämma.s folk ens utvecklintr .a. v 
de rustningar, som i alla stater ;edti• 
· '"':B och som med nMurnödvä.ndighet 
-. mast e leda till krig. Kongressen pro· 

testernr · ocks1l mot dessa. rushlin:!inr 
kräver, att samverkan mellan 
regleras av ttndra synpunkter 
st.~ndiga hotets. 

Kongressen- vill i st<Ulet hava 
lat att vi böra känna värmt med' 
folk, med deras lika rå.tt att alla 
i solen samt me-d de stora 
som äro deras särskilda eo-enart. 
behöva för kulturutvec'klin:en de' 
tinskn. folkens klarhet och" livlig:i 
telligens; vi behÖ\'a den germanska 
sons organisatoriska. l..--raft i tanke 
handling; vi behöva den silmmansmij.lt· 
ning aY dessa. egenskaper som fin.n:e~, 
hos den anglosachsiska rasen·_ ,._i · ·. 
höva de mongoliskn. folken, so;, .,.,,,.,,,.;.d·": 

årtusendon byggt .sin kultur 
och a.rbete, Vi· behö,·a alla. ~u••ce<~Kll\lltS•> 
möjliga folks individuaJiteter. · 

Kong'ressen riktar en 'entra(fen , 
jan till alla 11\nders re"'erin!!ar c <:>ch
lame;>t att verka för e~ ~n:r fred 
att träffa .sådana överenskommelser. 
lör :fra:mt.iden grunda ett varaktigt 
tillstand. · 

Oenom vilk4 Atgärder kutzna. krig för fram 
·· .· . omöjliggöras? '. 

frihandel önh iri sam .. 
låndt.~r <v~·h l\oloni· 1iltligt 

i samband ,tUirmeU iln·5J. 
i>v ett världsparlament sarut J;e· 

Uttalande om uppropet för varsktig fred. 
kongressen ha.Ue rinkoromit e-n 

att a.nslnt::t sig Lill inkr
mOtets i :Haag n.v den. 1-10 

1915 gjorda. uttalanden om grnn

för en vnrakt.ig fred. 
beslöt uttala. ~iu syrup:tti 

denna framsUi.llnings syfte och fvr 

fred.skän~la som i dC>nsamma kom-

lllit till uttry!"k 
fi.jr 5in dd :.1tt 

Yid de s.ålHlHb 
fordrade ett ICt~ra, kLart t:..eh -öförh>?hiJl .. 
samt ing:åcnde pa de vun.d~..tn.gli~"-;;1- f.Q-r ... 
ntsftttning•lrna ftlr t:tt v::..trnkt.ig:t llpp .. -
n.i~ende a\· de·t ;cmt'nsamma ml-h:t;· ett 

varakti-; frl'd. 

Belgiens återupprättelse. 

lie~ anslutning till kongressens ntt::t· 
rörande nörlviindighctcn a\· att 

;eDLODliC>ra undertryckt:l. nationers sjalY• 
vill kongressen uttala., 

ån. mer sk'-1lh.• ilvcutyr:as, 
pågående kri~et ntmyu~ 

'i -att de undertryckta nationer

antiLl ökades. Kongressen Hh in~ 
. - kra.ftigaste protest mot de 

tanks.rna att. upphä.\·a Bel· 

giens s:jii.lvst~in.digheL &;som ett v-akt-· 
h:.tllninb kring oWLnnämnd~t. l::r&.\~ 
tas en hemställan till all~ sr.•m 
vilja. att arbeta för fred och irlhet_,. 
a.tt upptaga eu okuvlig p:ropngan ... la ~~~r
Belgieus återuppråttelse. 

)15. fr:ln :clla folk och länd~r stif,.:.. 
ett allt. högre rop: G i Y Belgi~o. iih,1t 

dess frihet och a,-.ss nu så fo:rtrnm·' 

p::ulc riitt. 

Up(/ertryckta nationers sjä.lvbestämningsrätt. 
- •\, ' ~ litet för det enropeisl..-::.. stadssystemets:: · 

utveckling i ·rrec1en> ,,ch . ' 

tecken. 



folkens uppgift i 

eul'Op6isk;;t sta .. 
hög~llgcn lidtt. av d~t uun~ro;n~ 

de krigstillståndet och krånkrts diimv p:J. 
< m.:l.nga.h:>:ndn sätt i sin självhest:Cmnings· 
:r'J.tt; 

d U. de.Sarumn ptt gtnrH1 av ;->in ~liHI~ 

ning som neut,raJn. d,:-ssntoUJ. hav;J en 
"upr>.fÖ.rdrn.n a. H i sin mu n \ c~rkn ft)r 
ett bättre sakerna• tillsbud: 

d å a.v dessa, stnJP.r de nnr1ii~k:l liin. 
derna,, samla.de i enigt framtr~id:ntdc, 

synas ågu, störa. betingelser att Yinna. 
beaktande för sina synpnnkl,:r; 

be~1utar kon~rcsseu göra. det nttidrtn
do;t,: 

a, t t de nordiskt1 l'l·g·erin:;;tnna och 
parlame-nteu böra. sammankomtHa för 
g-emensamn1a. ÖYerl;iggninifrlr i denn•t 
anastående bctydt>lsefu11a.. attg.-~lil-gt_•n~ 

h"t; 
a t t dän•icl bör verkas för gt~n:.Jeu.~:uut 

-!ratnträ.dande från de nordiska liiiH1er· 

n:> eventuellt 
göm slut pa 

a, t. t vid nämnda 
ÖYerlåggning vida..te bö.r iga 
fötsla;; till riktlinjer filr en 
världspc.Ii tik att fra h de nordi<'!ka liln
d,;rnas sida< eventuellt framföras i, an
slut.uiug till fredsmiiklingen; 

a t t, därvid Lf~r s~1som ledo.1n.~e gtund
sats gälla. att C' !l varaktig fr~_, Vinnes 
icke g·e.nom en staternas ävlan. at~ be· 
segra. v:u·andta utan endast· gen'O~- ·ett 
bemthJa,ude fr:in deras sid8. att "t'iver
vinn:l. egna, maktinstcinkter .. som ··_vilj:.t 
triumfera< p,J, r<lttcns och fredens· be
kost.na.d; 

a 1< t vid samm::mkomsten slutligen 
Jwruun 1 iJJ stiiud ett samråd om dc 
nordisk.:.L Et ndernn.s inbördes sa ffiarbete 
fDr· fralllhdt·n srirskilt om· möjJigheternn
fOr eu sk::ttldina.visk avru~tningsaJ}!an.;;::. 

Organisation a v fredsfolket lnom landet. 
D ii. folk<m ofta !Ma sig ''ilsdedas av 

htstnir~gsivrarnas, unrh:r fnst('rli~ n d ska 
talesätt doldn, egoistiska n(·h. med avM 

s&ende 11 folkets verkliga intressen. rent 
lnn.dsfördår,·liga stråv:mdeu; 

d .5< \'idarc folket i s:>dana sitnatio
,Ii~r' lt1t~ sig överrumpl:1sJ eniir de ruakt .. 
ågU:ncie i regel stålln. deru inför ett 
l:nllborda<t faktum, vilket hittills allt-

arbete bik för att verka samlande 
rnöjliggörn, 

bete inom olikn. befolkningsln.gert' be .. 
<lrh·as fristående frän vad som i delt:l. 
avseende liven göres inom de politiska., 
partit-tna~ Yarf<)r kongresse:n sät·skilt vill 
förorda ett kraftigt studja.nde :w< · d<>t 
demokrat.isb fredsurbetet samt at.t. all·. 
mii unn; svensket fredskongresser, åt:ligen 
avbilllus, W! \'ilka icke a,.~,,,.,,·.· ••~•·•· 
föreningn<r ntau jämyäl n~'kl;erlle,ts,,<:~\ng:• 
doms-, k>:inuo. och 
ningur åga :>tt 

Arbetet för 

mot ett <Utl.i;H nnt. ~uw st~,r 

i vitgen iOr tolkt:uf.. f~-,rhr~d· 

natiorwli~uH·u '-i'=~~3 

\"axt det

~;• f:l~trkt 

Samvetsömma värnpliktige. 

som voro representerade 
bergskongressen. 



lands 1li-
, 1080 l•'yrviipplingen. 

'I e m p t~ .l a, v . O. rn. f l. Hallands 
distdkt,s 'l' Vårmlands distrikLs T., Gnis-

1/ansiiJerl$ vii!, Borås 
Gen tr .· försa111l., 'Fal

NykterlletsfiJr :s Ocnlralkomi
lt', .Tärn viigsmånnf'ns 1-lelnykterheldörh., 
Kiruna Nykt.nrlwL8org :H Ucntralkomit<\ 
1\lalmö Nyldcrlwt.sförbund, Mellersta. 
HaJlands distrikt. av V. S :s 13];\.ba.ncls

J\IotaJn. Nyld1~rhetsfolks centr.-för-
i\fölnlycke 3 Nyktcrhetsförcnin

Ronnehy Nykterhetsnåmnd, SLröm
Nykterlwtsv :s eentr.-korn.,. 

Sv. järnvägs- och Lokmannajörbundel. 
Sv. .Jämv.-m.-förb :s a;vd. 152 j Hil

lcsholms Gruva., d :o 1~ och 126 i Boden. 
d:o •H oeh 121 i Bod.s, d:o 110 i 
J<jringsboda, d:o 4•1 i E::liif, d:o 12!) i 
]'alki:jping-Ranten. d :u i Gncsta., c1 :o 13() 
i Göteborg, d :o i Ha.llsberg, d :o 189 i 
Hjo, d :o 35 ot:h ;>11 i Kristiausta~l, 
d ;o i Lnnd, d :o GG o e h lOG i nia l mö, 
tl :o i Norrköping. d :o i ::Nii.ssjö, (l :o i 
Honneby, d :o i Ska.-a, tJ :o i Skövdc, 
d :o :18 i Vnrberg, d :o 4!! och 200 i 
Åma1, d:o 40 i Astorp, d:o i Örebro, 
E'a.lkenbe.rgs sa.morganisa.tion <W S. J. ]'., 
tlöteborgs l'latssl yrelse., Hii.IBi ng borgs 
P Ja Lsorga nisa.t,ion, j\·l:J l m ii P la t ss l.yrelst~, 
d:o Strörnn:is Bruk, 'J'relli:borgs J>latil
orga.nisation, LokmannaWrb :s avd. i .Bo
den. 

Arbetaresammanslutningar. 
A r b e t a r k o m m n n e n i Jlnd•m, 

tl:o i Borås, d:•.l i l•';tlk•:nl>t:q . .;·, d :o ·i 
rlrebhestad, d :o i ffnnnarp, d :n i 11:111;;

d :o i HnJmstail, d :o i JJarpl in!.jl', 
:o i Hedemora. d:o i llolm, (]:o· j 

Hunestad, d:o i .Johansfors, d:o i Karls
hTona, d :o i Kinua, d :o i K oH l a. <l :o 
i Linköping, d :o i J\fot;da, il :c> i :\l ;·,]n
dal, d :o i J\Ii.Jlnlyeko, d :n i Niisl;y, d :o 
i Oxe]i)sunrl, c1 :o i Hansätcr, d :o i Hon-

org. a.v Sågv. ind. 
S. D. I'a rl;idistrikt, 

d:o .Jårn- o. 
f. f., 

Kostn :wd. 35 oeh 122 av 
hribmrb. förb., Karlskrona 
förb., 1\Innkfors a.vd. 67 av 
förb., Oxelöstuld Hatumrrb. f. 
rus arb. L f., Hydebruks avd. 
Gr .. o. Jtabri!o;<~rb. förb., Stensjö 
ax St.cnh. förb., Svens.k<l :.Metallind. 
förb., UpsaJa läns S. D. 
Varbergs avd. ·10 ;w Sv. 
Varbergs Stenh. f. f. 

Sveriges Good Tempi. 
Borås avd. Varia av d :o, 
avd. Varia av d:o, Uugdomsförb. 
da.l, Socialdem. Ungdomsförb., 
Unguumsklubben i Fa-lkenberg, i 
borg, i Halmstad, i Hedemom, i 
na, i Kiruna., i Rosta; i Luleå i 
ne, Slöinge, i Varberg. ' · 

Andra fredsintresserade organisationer. 
Bygdeit fris in. Centralförening, Gre.b·. 

hc.stads Djurskyddsförening, Grebbestacls 
frisinnade förening, Hedernom Da.ptist; 
församL, Hedemura frisinnade 'förenina, 
Rinna. frisinHade ·valmansför., 

0 

stads Ev. ]~utherslm miss.-för., 
pet Nytta, oeh Nöje i Grebbestacl 
bergs låraresitllskap, Vansät.ers fris. 
ma.nsförening. 

Sammim drag. 
Fredsföreningar och fredsgr. 15 
Kvinnaföreningar ............ 15 
Nykterhetsföreningar......... 60 
Järnvägsm.-organisationer., 35 
Arbetaresammanslutningar .• 51 
Ungdomsförb. o. klubbar.. 16 
Andra fredsintr. . 10 

" 
" 
JJ 

Enskilda deltagare .......................... . 
Utländska gäster ............................. . 

Summa ombud och deltagare 

Wilhelmssons Boktr. A.-B., Sthlm, 1915. 


