(Enskildt).

Till den svenska folkhögskola11s Lärare oc11
Lärarinnor!
Det är bekant, att det inom den svenska folkhögskolans lärarekår varit en så godt som allmän önskan under många år, att ett tidningsföretag måtte komma till stånd, som blefve folkhögskolans organ.
Det har lyckats undertecknad T. Holmberg att af för den vuxna ungdomens sanna lifsintressen och fortsatta utveckling nitälskande personer: Konsul Oscar Ekman, Brukspatron Hugo Tamm och
Direktör John Bernström, erhålla ett så pass stort belopp, att ett veckoblad kan frän och med nästa år
startas under namn af "Sveriges ,räl".
Nyssnämnda personer hafva uttalat sin önskan, att den tidning, som genom deras stöd komme att grundas, måtte blifva ledd af oss två undertecknade. De hafva emellertid icke haft något att invär.da m0t vårt förslag, 2tt det till vår disposition ställda beloppet och den därigenom grundade tidningen skulle komma att tigas af den svenska folkhögskolans lärareförening, representerad af dess
styrelse. Så är saken äfvenledes nu ordnad, hvarföre den tidning, vi å nämnda styrelses vägnar samt
äfven på dess uppdrag redigera, enligt i dess protokoll närmare angifna villkor och grunder, således
icke är ett vårt enskilda företag utan ett hela den svenska folkhögskolans intresse.
Skulle - hvad vi våga hoppas - detta tidningsföretag komma att bära sig, kan det en
gång varda ett verksamt ekonomiskt stöd för främjandet af en ungdomsgagnande verksamhet i svensk
folkhögskoleanda.
Varmt vädjande till en vaken solidaritetskänsla äfven inom folkhögskolans lärarekår, uttrycka
vi den förhoppningen, att tidningen måtte ifrån denna kär njuta goda råd och intresserade bidrag i
olika riktningar samt att man med energi och ihtlrdighet måtte arbeta för dess spridning bland den

vuxna ungdomen samt ihågkomma den, som annonsorgan.
Många krafter, starka krafter, isynnerhet inom föreningar och förbund af olika slag, äro nu
för tiden verksamma speciellt i syfte att få fast grepp i det unga släktet. Det är af stor vikt, att folkhögskolan icke på någol--'Sätt undantränges från att å detta verksamhetsfält allt jämt innehafva en af
de ledande hufvudrollerna.
Vördsammast
Tärna i Västmanland den l Nov. 1905.
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