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Från global till planetarisk
krigföring
Harald Islielseit,
av överste Alf Meyer-höfier

den över liefa Norden sedan
flera decennier kände damke
kattprkritfkarn och författaren,
medarbetar
dagens nummer
as Fria Ord'Thed
Irtferst intressant firOket liver ämnet
"Jatifsk psyke'",
Artikeln, på vilken fortuittnästa nummer,
ning följer
ifrågasätter bl.a. äktheten ou
den s.k. Alme Franke ~bak
mint ger en away: av den flerM1-}kansi:-jualsize Hirfattaren
Meyer Levin, veken öppnat
process mot Anse Franks fader rörandel intäkterna ' frun
den över hela .Aiiirlden reklamerade dagboken. Harald Nielsens artikel rptikbiicetas å eld. 5.

hniebär den sliska jordbabanten, som partisekreterare
Chrustjen så myndigt har uttalat, att vi Ini militärt befinner oss i den planetariska tidsdiderits skede? Så mycken
saklig framställning föreligger nu i ämnet, att man törs
våga sig på några försiktiga slutsatser ont den månlies
betydelsen för, den närmaste framtiden nu den ruda månen i rymden.
den ansedda schweiziska har författaren av en populärtidskriften "Die Weltwoche" vetenskaplig artikel sist, , att
satelliten inte kommer att få
samma generella betydelse
som kärnklyvningen med dess
kedjereaktioner. Det är möjpå onsdagen, då den nya rent ligt att det är å, men när det
socialdemokratiska regeringen gäller en mera avlägsen framErlander konfronterades med tid är det nog bäst att avstå
kamrarna, blev i hög grad par- från alla spådomar, tekniken
tipräglad i dålig mening: tycks ju kunna prestera det
Regeringspragrarninet, sådant nästan otroliga,
1 andra världskriget kom
det med falsk högtidlighet fö0 —0
också Asien och Afrika med
redrogs av de båda exteilensbrDen globala
krigföringen som betydelsefulla krigsskåna, intresserade knappast någon. Det betecknades_ med rät, började med första världskri- deplatser. Både, till lands och
get.
Rent
geografiskt
var• den- sjöss utfördes krigshistoriens
ta som en önskelista. Det reella läget är att :regeringen na kraftmätning till lands i största offensiven Men ännu
mer frarrilråddo
in riktar -Nig, på en ferstakarn- huvudsalt förjugd till Europe.
mar-parlamentarlerri samt • .en som vid denna tid ännu vår ' rikikviettien gentsrie'YtMtim. inte
bara i samverkan' med de båden
dominerande
världsdelen,
gemensam voteringsmajoritet
med kommunisternas stöd, Den Asien och Afrika var mycket da andra försvarsgrenarna
sistnämnda skall för ännu ett underordnade krigsskådeplat- utan också rent operativt geår trygga den socialdemokra- ser, men ena den tidens stor- nom den strategiska bombtiska finanspolitiken. Att herr makter Var indragna i den ningen, som förvandlade ciErlander i förbifarten söker blodiga uppgörelsen, och till vilbefolkningen •anfallsmil
dölja detta förhållande med havs var kampen världsothhit- och hotade att mor eller minsänder en
några glåpord åt kommunist- tande.: Propagandan utveckla- dre fullständigt
hållet. tas på bägge hållen med des också främst genom eng- del länders storstadsbebyggelro, Den lilla kommunistgrup- elsmånrien till ett mäktig,' se. Vid krigets slut framträdde
pen vet sitt värde och sin be- hjälpvapen; som stärkte' den två nya uppfinningar, tyskartydelse i nuvarande politiska egna tillförsikten, undergräv- nas V-vapen och ankerikanarkombination, som herr Erlan- de flinten hos motparten och nue atombomber.
Flygets och robotarnas ökader föredragit framför en sam- starkt påverkade de neutraForte d sleta skruv
las åsikter.
lingsregering.
I pensionsfrågan stenalerar •
herr Erlander överläggningar . 51
och samförståndslösning: Det
sistnamnda innebar i hans mun
att de borgerliga partierna
"Vi är över 59.690 — det är sonlig motståndare till den
skola godtaga grundprinciper- rena
sputnikfurten". rapporterad landsförräderiets politik, som
na i linje i, vilken han påstår
ha fått majoritet "bland arbe- leolsjerikorgatiet Ny Dag trlum-; det moskovitiska Ny Dag protare och tjänstemän". Resten ferande från sin insamlingsfront. pagerar. Nu gäller den bränav folket, och därmed den biaskvaniadat ifråga bar mardi nande frågan, om den beprövaklara majoritet, som uttalat gen• Sven 1 gång en tecknings- i de skara av nationellt ansvarssig mot linje 1, räknas icke i kampanj bland de sina tir fl- kännande medborgare, på vilka
dammanhanget. Herr Ohlin lät nansioring av tidningen, och pi' Fria Ords öde beror, gemen-:
på denna punkt osäker. Det är två redorisningsdagar nådde inan samt skola kunna bygga det fiicke uteslutet att alternativ 1 alibi upp till 59400 kr, "Med
drives igenom med folkparti- en sådan perl:dip expressfart nansiella underlaget för sin tidröster. Hur det sedan går får komma vi på rekordtid att nå ning. Eller skall Ny Dag genom
målat i teckningarna", fastställer offervilligt stöd av mierledda,
man se.
I försvarsfrågan fick sven- Ny Deg, •stun även konstaterar, vilseförda svenskar triumfera
över att vilja och förmåga sakska folket från regeringshåll att "måna° Oart likes
besked om att pensionerna un- sr än tidigare, därmed kompen- nats från nationella svenskars
der alla förhållanden ha prio- serande sänkt pennintntiirde och sida att hålla Fria Ord vid liv?
ritet före en lösning av för- Skede ensliter fur Et:bangen".
Ytterst aityöres det hela gesvärsfrågan, em denna kräver Skall det lyckas Fria Ords
betydande kostnadsökning. Om vinner att mobilisera den nant frågan: äro Fria Ords läsare ork vänner lika intressesedan försvaret vid behov ej
- kan fylla sin uppgift. blir det kraftansträngning för sin tid- rade av sin tidning som i fjol
ning,
som
är
nödvändig
för
att
visserligen sedan onödigt att
vid samma tid? Då ledde inöverhuvud resonera om folk- dess röst icke skall tystnat Som samEngsktrinpanjen till målet.
pensioner och lagfäst tilläggs- kämpe för svenska nationella Om alltså envar gör sin insats
pension..
ideal står Fria Ord i alla skif- liksom i fjol, ja, då kommer
Den - politiska atmosfären I ten i motsats till pressorgan Fria Ord att leva även efter
. vårt land kommer uppenbare
stundande årsskifte.
ligen att under minst ett års av olika politisk färg, vilkas
tid präglas av r;artihät sk h e t pålitlighet härvidlag of ta lik-- Men tiden är knapp. Fatta
som oför- därför Ditt avgörande i dag!
NOV och partimaktkamp.
not väderilöjeins

Remissdebatten

-

aset om Fria Ord

—

(fialle a ni :~~.

— Tänk vilken ära du skulle vinna, om du i nästa
Sputnik ersatte hunden med Kodar och Ulbricht!

Paul Bezwer:

Hislorieiiirialskningar kring
1e:1
sin ställning icke därför att
folket var kommunistiskt sinfyrtioårsminne i dagarna fi- nat, utan därför att den själv
rats, hör redan till de av hista- saknade kraft och duglighet
rieförfaiskningar inest belasta- att leva vidare. Under dessa
de • tilldragelserna i Rysslands novemberdagar, vilka skulle
utveckling. Hur många• . gång- komma alt bli avgörande för
tir ha vi icke fått höra att den- Rysslands öde, fanns del enna revolution. genomfördes dast en man med kraft och
med samtycke och bistånd från beslutsamhet, och som visste
alla ds' olika nationaliteter vad han ville. Denne man var
som bebodde det gamla tsar- Lenin. Att denne man blev så
ryssland. Allt detta är emele stor berodde emellertid minTertid grundfalskt. Det ryske dre på hans egna inneboende
folket var trött på kriget och egenskaper än- på svagheten,
missbelåtet med tsarstvrel. — lösligheten och den allmänna
det är riktigt. Men detta miss- underlägsenheten hos dem vitnöje hade åtta månader tid/- kas fall han svurit. Man kan
gare funnit sitt utlopp och då heller aldrig nog upprepa detresulterat i upprättandet av ta: utan Lenin skulle varken
den republikanska regering Trotskij, eller Lunatjarskij, etmed liberala och i • viss mån ler ZMovjeu eller ännu minsocialistiska tendenser som dre Stalin ha lyckats påtvinga
gjorde slut på dynastien Ro- Ryssland bolsjevismen. Och limanov och dem välde. Det är ka sant är att om det i Ryssredan en mycket tvivelaktig land funnits en enda statssak om ryska folket verkligen man, som ägt beslutsamhet nog
önskade upprättandet av en att på allvar sätta sig mot
republik, som skedde i mars den 'statskupp, som förbered1917, men det är absolut sä- des av .en liten klick extremiskert att det aldrig önskade-en ter, så ekulle•varken Lenin elkommunistisk regims makt- ler några .av hans följeslagare
övertagande — detta redan av kunnat grips maktens tyglar.
den anledning att detta. folk Ja, det är icke en överdrift
då icke hide någon aning next att påstå alf utan Lenin skulKarl Marx' läror, och ännu le bolsjevikpartiet aldrig ens
mindre kände till det minsta existerat.
om Lenins parti;eller ens vissad mark nu kallar den ryste om dess tillvaro.
ka kommunistiska revoen faktiska sanningen är lutionen ägde rum under natten
mellan!
den 6 och den 7
den att bolsjevikernas
maktövertagande var följden november i917, då de upproav en lyckad kupp, och att riska g-knom överrumpling och
denna lyckades uteslutande på utan att möta minsta motstånd
grund av den slöhet, förvir- satte sig i besittning av alla
ring och. allmänna oduglighet strategiska punkter i Petrasom utmärkte den härskande grad (som den ryska huvudsamhällsgrupp-en i Ryssland. staden då hette), med undanForts, d slita aktion.
Denna störtades sålunda från
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en ryska bolsjevik-reva,lutiori, vars olycksaliga
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Terrorbalansen
fOrskjutes
e makthavande i Moskva
Dha
visat sig i stand att
på sti lysende satt få sine
med skal uppseendevackande
tekniske triumfer att i tiden
sammanfalla med firandet av
40-årsdagen av kommunismens maktovertagande i
Ryssland. Ur propagandistisk
synpunkt betyder detta en
oerhord fremgang. Betyder
det i sammg mån en reelt
maktpolitisk seger? Frågan
år ej lett att besvare. Men
ingen kan rimligtvls fdrneka
att Ryssland vunnit en etapp
aven ur rent militarisk synpunkt. Dette faktum har redan Verkat så tili vide att
firvirringen och osåkerheten
påtagligt likat på matsiden.
Reden dette irtnebar en reelt
forkskjutning. Under intrycket hårav avvecklas ocksa i
tysthet de fiktive nedrustningsforhandlinger som någon tid pågått utan annan
verkan an att oka forvirringen.
Ett faktum år far att citere herr Unden alt "terrorbalansen" under flere år vindt
den endo verkliga garantien
mat utbrottet av ett tredje
varldskrig. Då så år feltet
måste varje mere betydende
fårskjutning i denne balans
också innebara åkad risk for
varldsfreden. Det år darfor
ingaiunda någon ovilstig frå-

Dagens pelare 1
92.000

ga om denne balans skart
kan återstållas tilt samme
skick som rådde fore de bade sputnikarnas lyckade utsandande i vårldsrymden
som en slags far sovjetmakten ensamt tillgangliga jordklotsbevakare — eller om
vågskålen definitivt bårjat
vaga over åt den ryska
siden.
Vårldsbalansens problem
år emellertid ej endast militariskt och- icke heller enbart ekonomiskt. Den både
officielle och verkliga ryska
regeringsuppfattningen —
oforandrad sedan fyrtio år —
år den att kommunistvåldet
under alla forhållanden farr
eller senare kommer att segra på grund av den "kapitalistiske" och "imperialistiske"

Herr UneMn och
Sveriges forsvar
Socialdemokratiske
Ungdomsforbundet har i veckan
anordnet' en forsvarskonferens.
Detta år i och for sig en gladjande foreteelse, eftersom syftet med konferensen faktisk(
tyckes ha varit allvarlig fårsvarspolltisk debatt mere an
demagogiskt utnyttjande av
fOrsvarsoviljan efter gammelt
partimonster.

Konferensens huy ud intresse
låg emellertid i det anforande
som på tisdagen infor densamma hans av utrikesminister
Osten Unden.
Herr Unden skulle icke- vare den han år om han icke
smyckat texten med diverse
fOrnumstiga och kvasifilosofiske uttalanden, om varlden
och dess gang. Utrikesministerns principielle uttalanden
om den svenske alliansfriheten • och om den nådvandiga
forsversviljan vor° emellertid
riktiga. Mere dugids var hans
varldens sonderfallande in- systematiske bagatellisering av
Uran. Man måste konstatere alle andre krigsvisker for Sveatt denna uppfattning på se- rige ån dem som stodo i samnere tid får mange iakttaga- band med ett nytt stormaktsre teen utanfar jarnridan krig. Och Steen visken for ett
ensag herr Unden tydkommit att te Sig mer och dylikt
ligen undanskjuten i betydenmer plausibel.
de mån på grund. av "terrorDenne moraliska faktor, balancen".
beslutsemheten och fastheten
I detta påpekande -ligger
i vilje och 'mål, kan elltså sjalvklart en samsing. Men
icke skjutas lit siden. Vikten man får då ej heller forbise
av denne faktor, kan ej exakt att denna balans åven den år
beralmaZmen den fOrblir un- osaker och kanske just nu
der alla omståndigheter av undergår en for vårldsfreden
storsta, . kanske avgårande farlig forskjutning.
betydelse.
År herr Unden att pas-akne
I detta sammanhang påpe- som motståndare mot varje
k-as det visserligen, och med farsots att nu gire partipolitik
råtta, att under det svaghet av
7;.er'e, f rsvarsf råga
och fOrvirring på vestsiden Efter sina principielle forklalydligt framtråder i press och ringer borde han vare. det.
offentlig debatt, så haltes den Den praktiske tillampningen
på ostsidan dold bekom en av dessa kommer snart alt vikonstgjord fasad av enighet sa vilken grad av allvar som
Forts. å altt• 3 ligger bekom.
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En fra° ga

for dagen . . .

sorn i hogsta grad ror fremtiden, dr, om sådant sent vi i
dag betrakta som omist/iga naturtillgångar i vårt land
skal? kumuz bevares tit kommende stiikten. Nivellering

och al!mdn farstirelse av åldriga landskapsbilder sker i
hårt tempo, det inå gane botaniskt markliga !slidser,
skiirgardsoraråden, hacknings- och restplatser far Winnie, heder, Iiiviingar osv. Skal! det, som alltjimt finnes
kuer havav, Sven skatte at forgiingelsen, eller skid/ det
bevares åt kommende generationer?
Det dr denne ur nationen kulturel! synpunkt så alles r.liya fråga, som faranlett Naturskyddsforeningen,att fam.-

te Norrlands skogsvardsfårbund, Skogsvårdsfireningen,
Ornitologiske foreningen en. ft. stifte en slirskild Sveriges naturvårdsfond, vers uppgif t skal! vare forverv
°clt bevarende av vdrdefulla naturskyddsobjekt. Då den
nybildade stiftelsen hoppes på donationer genoM testementsforordnanden av egendomsagare med ur natursynpunkt mandige omtråden innet sine domliner liksom

i ivrigt ekonontiskt stod far sin verksanthet, vil? man
garna formods, alt dessa forhoppaingar skole infrias.

1

Dagens Nyheter och den
"suveråna" Bonn-regeringen
I en artikelserie i Dagens
Nyheter, signerad av tidningens medarbetare redaktor. Ulf Brandelg, ha med
uppgivet stad av dokument
ur den tyska forbundsrepu-

blikens arkiv i Bonn en rad
angrepp riktats mot vises offentlige svenske personligbeter och deres åtgoranden
under k rigsåren. Dessutom
har samme medarbetare, får
vilken gång i ordningen låta
vi vare osagt, upprepat gamle anklagelser mot tidningen
Dagsposten och dess ledning.
Dessa ha samtlige gramforts
fond och på sin tid behandtals I Dagspost-processen,
vilken fordes genom tre instanser åren 1944-46 och i
samtlige dessa resulterede i
f rikånnande av tid ningens
ledning. Den intresserade kan
ju studere dessa langt vildtgere handlinger. Men hamndlystnaden slocknar aldrig.
Tolv års historisk erfarenhet
"Sputnik
D"
ar
inte
bero en
Sedan år tilibaka har den I
borde annars tyckes det, ha
våsterlandska pressen på sina trirtief fur SOUJCIJOlf011e113 folk. lårt allt flere omdomesgilla
skamtsidor med jåmna mellen- dess sktckliga arbetare, tekniker personer bur rått det fåtal
rum kunnet publicere hiigst och sctenskopsmtin. Den ar ock- svensker hade som reden far
allvarliga meddelanden från sd en triumf får socialismen, fas
Sovjet, som slant alle tidigare klan sin alt samhatte der nianni- femton år sedan och tidigare
uppgifter om ❑arldshistoriska skans skopande krofter kan ser- insågo att den store faren
uppfinningar och upptitekter ha utan Rit ii&111711a, av andre for Europa var den tyska
på huvudet. Sålunde har man kratter. fin dem som en moistra- kommunismen och icke det
for siet liv kampande, av tifått veto, att det var ryssar, vig natur svarer får.
som konstruerede den forsta
Det låter något, det. Men hur ender inringade Tyska riket.
gliSellampan, den forsta telefo- mycket sanning ligger i uppDette år emellertid en sinen, den fårsta flygmaskinen giften om,
att det år rysse r, doaspekt. Huvudsyftet med
o.s.v., D.S.V.
som åre de verkliga upphovs- Dagens Nyheter-aktionen år
I dag, då sputnikarna I och månnen till detta ingenjOrsnu som så många ganger fårII snurre i sine satellitbanor tekniske verk? Ingen kan ju
ut ingalunda klarlaggande av
runt jorden, ar man i hele
besidde, att tyskarna 1944-45
vårldens press uppfylld av be- lågo Iranist på detta område historiske fakta utan angrepp
undren for de r y sk a veten- genom konstruktionerne av mat den svenske monarkier,
skapsmannen och teknikerne. V 1- och V 2-raketerna. Ej vilket sylte man tror sig
Och naturligtvis sjunge alldeheller kan det bestrides, att fremja genom alt drage fram
lea sårskilt bolsjevismens or- Sovjet vid krigsslutet som god uppgif ter om konung Gustaf
gan den 40-åriga blodsdiktatupris genom vastmakternas till- V:s forment oneutrala och inrens lov i sputniks tecken. Så motesgående kunde tage hand konstitu tionell a upp t rådende
Lex. i harvarande moskvaom hundratals av de tyska ra- under krigsåren.
organ Ny Da g:
ketexperterna. Och de ryska
Någon vederheftig histoDet dr ett fraintti:tende sant- sjansharskarna av i dag aro
risk utredning presteras icke
hiiiissustem, det socialistiske:, icke samre ån Peter den store,
— och kan ej presteras. Kaisom frimat signerer dagens se- når det galler att utnyttja
lorne aro får ovissa och
tenskap och teknik, Det ar Iran våsterlåndska krigsfanger som
spridda, och håndelserna ligsocialismens farsta land de verk- kapaciteter.
ligt revolutionerende tekniske evDen vasterlandska pressen ge lir nara i tiden. Men efheterna kommer. Det ar ddr tek- har av lattfarklarliga rkal
tersom dåvarande svenske utnik och netenskap kan utveckies stadse iakttagit en generad rikesminister Christian Ginfrist, uran de kantninger som ett tysinad ifråga om de far den
ther lovet gåra ett uttalansystem baseret pil den ene ende- civiliserede manskiigheten så
de, som i det viisentliga kan
niskans utsugning av den an- kusliga resultatgin av den Roovantes bli klarlåggande, bodre maste tagåre. Mad som i des- sevelt-Churchillska krigspolire reflektionerna åtminstone
sa deger påvises ar socialismens tikens kompanjonskap med det
vante tili dess. Det er emeldverldasenhet gentemot kapita- Stalinska sovjet. Den blodige
lismen.
lertid just dette som Dagens
(forte. 4 da. 51

Tysk arna och de n 'ryska' sputnik

Nyheter med sin bets
hindre.
Effekten kan emelicrild bli
matsalt, I hele den svenske
pressen tyckes Dagens Nyhetet hittills endast ha fått
med sig sin trogna kollega
Israel-framfar-allt:falangen,
Gotehargs
Handelstidning.
Svenska folket I ivrigt visar
icke någon påfallande bajelse att frångå sin vålgrundas
de uppfattning att det varen
ojamforlig lycka for vart
land att dess styrelse under
krigsåren låg i handerna på
tvion Gustaf V — Per Alhin
Hansson -- Christian Gin?,

ther och icke exempelvis hos
herrar Moler, Wigforss och
Unden med firman Bovniers

i bakgrunden.
Alt den framlidne monarken betraktade den ryska
kommunismen som en vårldsfare år emellertid intet nytt
— even om hans ord på den
punkten ej formuleredes på
samme våldsamma &ats som
exempelvis hos Winston
Churchill — innan denne
blev Stalins bundsforvant i
den gemensamma kampen for
varldsdemokratien, vers resultat blivit det ryska valdels
f ram fly ttand e tili Europas
mittl
En och annan har mahanda ej heller kunnat underlåta den re flektion en aet
många underlige fakta sakert skulle komma i dagen
om exempelvis de brit ti sk a krigsårsarkiven finge belysa vis.sa sidor te,svensk
verksamhet under
igsåren
— sarskiIt från de mer eller
mindre offentlige personers
sida, vilka efter varldsdemo(torts. å eta. 3)

FRIA ORD
K::nirsakergatan 33 Stockholm va.
Postgiro 45 70 63
Telefon: 23 56 00 (våxel)
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Prenumerattonspris:
helar kr. 24: —
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Annonspris:
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:11= TRO och LIV *
Alla själars fest

Hr Sträng sitter just nu i
dystra betraktelser över det
material, av vilket han skall
forma en finansplan för budgetåret 1958-59, skriver Handelstidningen:

Rom. 14: 8.
Vi ha nyss firat alla helgons högtid, minnet av Guds
märkesmän och märkeskvinnor i förgångna år: apostlar
och evangelister, bekännare
och martyrer. Men skulle icke
också vi protestanter behöva
en "alla själars fest"? Skulle
vi icke också ha skäl att fira
minnet av alla de vanliga
människorna, som aldrig höjde sig över mängden, aldrig
fingo heta Sankt eller Sankta -- men som mitt i sin vanlighet stodo våra hjärtan nära och som vi ännu sörja?
Alla själars fest - vi önska
en sådan: för mors skull, som
gick hädan en dyster vinterdag; för fars skull, som somnade en höst: för syskonens
skull, som du miste; för mannens eller hustruns skull,
som slets från din sida; för
barnets skull, vid vars bår du
grät så bittert; för vännens
skull, som lämnade dig.
Det finns många svårforcerade gränser människor
emellan. Men den ojämförligt hårdast spärrade förefaller ändå att vara den, som
skiljer de levandes värld från
de dödas. Finns -det över huvud någon möjlighet för mig
att träda i förbindelse med
mina kära avsomnade? Och
kunna de överskrida gravens
gräns och besöka mig på något sätt? Dessa frågor äro
oerhört vanskliga, och vi må
akta oss för tvärsäkra svar,
det må vara ja eller nej. På
Island lär ungefär halva
prästerskapet vara övertygade "spiritualister" medan den
andra hälften lika bestämt
tager avstånd från de spiritistiska ideerna och experimenten. Den som skriver dessa
rader hyser ytterst ringa tilltro till spiritualisternas medier och seanser, i vilka bluff
och självbedrägeri uppenbarligen ofta äro väsentliga komponenter. Men jag vågar å
andra sidan icke förneka Bibelns vittnesbörd, att den döde Samuel visade sig för
Saul och talade med honom
hos andebesvärjerskan i EnDor (1 Sam. 28), eller evangelisten Mattei uppgift, att när
Jesus gav upp andan på korset, gingo "många avsomnade heliga ut ur sina gravar
och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för
många" (Matt. 27: 53). Kanske
kan man försiktigt uttrycka
sig så: gränsen mellan de levandes värld och de dödas är
hårt tillsluten - men ej hermetiskt. Gud kari någon gång
i särskilt syfte lyfta gränsbommen och tillåta en kommunikation över gränsen. För
Gud är ju allting möjligt, så
sven detta.
Men märk väl: som kristna
måste vi överlåta allt sådant
åt Gud. Det är syndigt högmod och självförhävelse, när
människor sätta i gång och
med olika medel och "knep"
försöka mana fram de avlidnas 'andar. Gud allena är
herre över levande och döda.
Han har dragit den gräns,
som skiljer dem åt, och Han
ensam bestämmer vid och
över den gränsen. Lika litet
som en människa har rätt att

Aktuell debatt
HR STRÄNGS DILEMMA

"Evad vi leva eller dö, höra vi alltså Herren till."

Sammanfattningsvis
blir finansministerns prognos ungefär
denna: oförändrade eller snarast
ökade offentliga investeringar,
höjda skatter samt en produk-

gå Hans vilja i förväg och
taga sitt liv, lika litet har
hon rätt att på spiritualisternas vis försöka öppna egna
vägar och egna kommunikationer över gränsen. Det är
att kränka Guds majestät,
och så handlar icke en kristen. Han bidar efter Herren
och låter Honom råda. Vill
Gud, att jag på något sätt,
synligt eller osynligt, skall
uppleva ett ögonblick av gemenskap med någon kär
hemtagen, låter Han säkert
detta ske mina åtgärder förutan. Och vill Han det ej,
låter jag mig nöja!
Så blir då från en sida sett
gränsen mellan de levande
och de döda beståndande.
Men från en annan och viktigare synpunkt blir den det
icke. Ty "evad vi leva eller
dö, höra vi Herren till"! Det
betyder: i själva gudsförhållandet utgör graven ingen
gränslinje. Vad den än må
avbryta: min jordevandring
och min förbindelse med andra människor - e t t avbryter den icke, min vandring
-; till Gud och min förbindelse
med Honom. Tvärtom: den
vandringen når sitt mål, den
förbindelsen sin fullkomning
först på den andra sidan.
Evad jag lever eller dör, hör
jag Herren till!

DOMINICUS.

Svar på frågorna
1. Carl Michael Bellman.
2. Falun, Huskvarna och Karlskoga (Bofors).
3. Hedvig Eleonora (1636-1715),
som var Karl X Gustavs gemål, Karl XI:s moder och
Karl XII:s farmoder.
4. Till abborrfiskarna.
5. Både- och, den utkommer med
en morgon- och en kvällsupplaga.
6. Oslo, Bergen, Trondheim och
Stavanger.
7. Kalkonen.
8. John Bauer.
9. Pelarformat skåp, vari fartygs-

Bonde:thlunds-his'.oria
gratis!

LÖRDAGEN DEN 9 NOV. 1957

tionsökning som i stor utsträcksådant skick att en sådan bening kommer att tas i anspråk
dömning av läget är försvarlig.
för att tillgodose nya lönekrav.
Hr Sträng som regeringen
Alltsammans förefaller på något
Erlanders finansminister skulsätt förtroligt, just så har utveckle icke - även om han hade
lingen förlöpt alltsedan kriget

viljan därtill - våga några

slutade. Någon anledning att pröansatser till sanering. Det kan
va nya vägar anser hr Sträng icke föreligga. Det må vara tillåtet att beteckna denna upplettsom ett allvarligt och kanske ödesdigert misstag. Statsfinanserna befinner sig icke t ett

Fri debatt
OM EN "KVINNOPROTEST','
För någon vecka sedan offentgjorde 16 st. kvinnoorganisationer
ett uttalande i frågan om kvinnliga präster. yttalandet ifråga inbjuder osökt till vissa reflektioner.
Om herrar Andersson, Pettersson och Lundström, var för sig
eller gemensamt, skulle känna, sig
manade att kritisera organisationen och undervisningen vid Musikaliska Akademien, vore kanske
däremot föga att erinra, under
förutsättning likväl, att någon
kompetens eller åtminstone ett
minimum ev musikintresse förefunnes hos bemälda herrar. Skulle de däremot tala 1 egenskap av
medlemmar i Brukshundklubben
eller Filatelistföreningen, torde
man hava alla skäl att reagera. An
mer bleve detta fallel om nämnda ramman1utningar in corpore
framukrie-,I7ie åsikt 1 saken. • •
Frågan om kvinnliga präster är
en kyrklig angelägenhet. Hade så
ej varit fallet, skulle den tvivelsutan icke hava hänskjutits till
Kyrkomötet. Veterligen förutsättes
ej eller än mindre fordras något
som helst kyrkligt eller ens religiöst intresse för medlemskap 1
någon av de undertecknande föreningarna (med undantag av Kristna Kvinnors Samarbetskommitté
och Vita Bandets Riksförening);
deras verksamhet hänför sig till
helt andra områden. Likväl tillåta
sig dessa sammanslutningar att
lägga sig i en angelägenhet, som
de sakna varje förutsättning att
begripa eller behörighet att överhuvudtaget syssla med.
Här har från vissa håll ropats
på utträde ur Kyrkan, därest frågan om kvinnliga präster icke avgöres till vederbörandes belåtenhet. Det tycks emellertid ligga betydligt närmare till hands för de
kvinnor - och de torde icke vara
så få - som ogilla sina organisationers upprop, att snarast lämna
dessa åt sitt öde och låta styrelserna odla sina mindrevärdeskomplex bäst de gitta.
Härnösand den 27 okt. 1957.

Det är inte meningen att kritisera utan att,göra en fråga. Varför
sjunger inte denna allt sedan Hugo
Lindqvists dagar förnämliga manskör våra gamla klassiska saker?
Wennerbergs "0, Gud, som styrer
folkens öden", Eklöfs "Morgon",
"Land du välsignade", "Flamma
stolt mot dunkla skyar" etc. - våra
gamla fosterländska sånger, som
tända våra hjärtan 1 brand? Ar det
kanske så, att de icke passa tiden,
som under demokratins tryck kväver klassiciteten?

INTE TILL HIMLEN
En detalj i det sovjetryska
jubileumsfirandet är värd att
observera, skriver EskilstunaKuriren:
Medan massor av vanliga förbrytare benådas friges inte en
enda politisk fånge. Så skräckslagen är alltjämt den ryska regimen inför sin egen oerhörda
maktställning och så absolut förvänd t sina moraliska begrepp.
Mer ön kanske något århundrade i mänsklighetens historia
har det senaste visat, att teknisk
utveckling inte är detsamma som
framsteg 1 moraliskt. avseende.
Var dag, som går, får människan
dyrt betala den tro på materia/ismens allena saliggörande förmåga, för vilken hon föll offer
sedan socialismen gjorde sitt intåg. Nu fröjdas hon storligen över
att hon börjar kunna fara ut i
rymden. Hon firar sin hittills
största tekniska triumf. Perspektiv och dimensioner förskjutes
ytterligare och gör henne ännu
mer oförmögen att se sitt jordiska elände. Kanske är det innerst inne detta, som hon längtar bort ifrån. Men det lir inis
till himlen, hon styr sin färd.

KFUM-kören skulle få Konserthuset i Stockholm fullt, om den gåve en konsert med program uteslutande från Gunnar Wennerbergs
psalmer. "Görer portarna höga och
dörrarna vida, att ärones konung
må träda därin", "Det är en kostelig
ting att lova Herranom", - att blott
nämna ett par av Wennerbergs underbara tonskapelser. Tror man att
det ligger mossa över sådana musikaliska och andliga värden? Tag
fram dem, KFUM-kören, och sjung
dem! Ni kommer att få tacksamma
I varje fall inte under hrr
åhörare.
Chrustjev & consortes ledarGammal KFUM:are.
skap.

[hagens resultant
Från en av Fria Ords vän- ning i pågående insamling fått
ner, en f.d. lokmästare, ha vi följande brev:
i samband med bidragsteck"Som trogen och mycket intresserad läsare av tidningen
Fria Ord får jag härmed hjärligt tacka ,rjr Edert uthålliga'
arbete med tidningen samt för dess alltid så intressanta, sakrika och gedigna innehåll. Men hur kan Ni, klara finanserna
i dessa bistra tider, då allting är så dyrt?
Må vi därför alla vänner till tidningen lystra till den utsända parollen: "Slaget till förmån för tidningen Fria Ord
börjar" och skynda till samt efter var och ens förmåga göra

vårt bästa, så att inte arbetet stannar av. Det går inte för sig,
att Fria Ord skall tystna - i dessa tider, då det ser ut som
ont vad som helst kan hända när som helst."
Om envar av våra läsare på samma sätt värdesätter Fria
Ord som obundet organ för objektiv nyhetsförmedling och
kommentering av händelserna på det in- och utrikespolitiska fältet, då blir Fria Ord kunna fortsätta även efter årsskiftet. Men det ekonomisk klimatet är hårt, och förutsättningen för en lycklig utgång av insamlingskampanjen är
den samlade insatsen. Därför: teckna Eder garanti i dag å
kupongen på sista sidan. För Fria Ord år 1958 erfordras som bekant ett oundgängligt tillskott på 92.000 kr. Resultatet för dagen framgår av
nedanstående tabell:

Vid köp av nedanst. litteratur
Th. Boltenstern
för minst 20 kr. erhålles gratis Elof Erikssons BonderörelFRÅGA TILL KFUM-KÖREN
sen del I och II (ca. 750 sid., Jag hörde nyligen KFUM-kören
150 ill.). Portoavgift kr. 2: -. radio. Alltjämt härliga stämmor, en
saker ledning och en samsjungning Stockholms stad
Semi-Gotha.
som knappast kan vara fullkomligaMalmöhus län
Judisk-svensk släktkalender.
re. Frånsett ett par amerikansYa reDen I kr. 5:-. Del II kr. 7:-. ligiösa sånger och en av Hugo Alf- Stockholms län
Göteborgs stad

vens kompositioner var dock proDen historiske Moses.
Skaraborgs län
Sinairniraklet avslöjat. Kr. 6:-. grammet skäligen torftigt. En dikt Uppsala län

av Fröding, en annan av Nils Ferlin
Jag anklagar! Hemlig regering. hade gjort mera intryck genom hög- Älvsborgs län
Örebro län
Kr. 2:-. läsning än genom sång.
Värmlands län
Nationen-årgångar 1932-41.
Kristianstads län
kompass upphänges så att den
Östergötlands län
Pr årgång kr. 10:-.

NATIONENS FÖRLAG
Fack. Stockholm 10.
Postgiro 3643.

ju bli andrakammarupplösning
med nyval nästa år, och man
kan inte för väljarklientelets
skull taga risken av eljest nödvändiga besparingsåtgärder.

Antal
Kronor givare
9.210:- 72
2.295:- 21
2.760:- 16
3.375:- 17
1.870:- 14
1.290:- 12
1.830:- 9
In10:- 9
860:- 8
4.250:- '7
950:- 7
445:- 6
475:- 5

Svänger fritt och kan belysas
Kalmar län
uppifrån.
Norrbottens län
10. C:a 100.000 var den rätta siffTransport 30.630:- 205
ran.

Antal
Kronor givare
Transport 30.630:- 205
Västerbottens län
265:- 5
Kopparbergs län
1.050:- 4
700:- 4
Hallands län
Jönköpings län
475:- 4
275:- 4
Västmanlands län
Jämtlands län
460:- 3
65:- 2
Göt. och Bohus län
400:1
Gävleborgs län
133:1
Blekinge län
125:- 1
Gotlands län
75:- 1
Kronobergs län
75:- 1
Södermanlands län
Summa 34.750:- 236

