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Det till i går af pastor Vi ckman utlysta offentliga 

mö tet i Viktoriasal en öppnades klockan 8 .15 efter middagen af 

pas t or Vickman själf , som hälsade de närvarande välkomna och 

dä r efter i ett l ängre anförande talade om den af honom igång

satta "Antikrigsrörelsen", hvars uPPGift är , att på den kris tna 

kärlekens grillldval med all kraft motarbeta krige t och dess före 

språkare, militarist erna. Talaren redogjorde vidare för den 

inoD antikrigsrörelsen bildade tlHvita hären", i hvars leder det 

ä r pastor Vi ckmans Dening att upptaga de troende , som mera akti 

vilja deltaga i arbetet mot krige t. Hvita härens uppgif t är att 

i krig gå fram emellan de stridande trupperna på slagfältet 

och därigenom tvinga dem att upphöra Ded striden samt på detta 

sätt Göra krigföring omöjlig . Under hela sitt anförande framhöll 

pastor Vielanan äfven krigets förbannelse för mänskligheten och 

talade om all den nöd och allt det elände, som krige t för med 
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Efter en stunds uppehåll, unde r hvilken tid det upptogs 

kollekt och såldes skrifter till förmån för antikrigsrörelsen, 

talade fru Vi ckman om en annan afdelning inom antikrigsrörelsen 

nämligen "Fridssystrarna", hvilkas uppgift är att ägna all sin 

tid och kraft åt arbetet för mämninskornas förbrödning och de t 

mänskliga lidandets nj ldrande och samtidigt llDderstödja. hvi ta 

hären i dess arbete för krigets bekämpande. 

Därefter vidtog en kort dislrnssion, under hvilken fem 

talare yttrade sig. Alla instämde med föredraGshållaren uti, 

att kriget måste bekämpas, Den en af dem, kandidat .Lindberg, 

klandrade den ideella Grund, på hvilken pastor Viclanan byggde 

sitt fredsarbete och framhöll som sin åsikt, att kriget endast 

kan bekämpas genom kraftiga arbetare organisationer och folkens 

internationella förbrödning. 

Mötet afslutades l~lockan 10.20 e .m. Salen, som rymmer 
• 

420 personer, var i det n~rnaoto fullsatt. Inga oordningar före

kommo. Stockholm den 26. febrllari 1914. 
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