
ed 
p kg 1:1o 
ta n 

:so 
nsum 

'
•rening f8r ens u 

vnadskostnader 

oanska flyktingskolonin 
en hel liten småstad. 

ft t r t n 
a 1 .... oc b lm p f r ..... tephan 

D... i 
uppskattas bil cirka 8.000, 

den administration som nu sätta i 
ner ar avsedd för f 0.000. Flyktings.. h ID "d • Jt,.Dmmen ar pa senaste b en avtagtt 

;rkbart, men man må6te dock räkna :ed att åtskilliga flyktingar ännu koro-
JDer över. 

I Klara Södra K1rrkogata 11, där 
srockholms stad stiillt 15 rum till 
di!J'Osition, är fortfarande hantverkare 
· full fart med att inreda lokalerna för deras nya ändamål. !Jär drar danska 
flyktingskontoret in pa torsdagen. Da-
g;n därpå kl 15 blir det en officiell 
invigningsceremoni, vid vilken repre-
sentanter för staden över lämnar loka-
lerna till danske ministe1n, kammar-
herre Krus e. Kon to r et lyder formellt 
under danska legationen, och som re-
presentant för beskickningen inträder 
legationssekreterare Aage Hesellund-
Jensen i kontorets ledning. Denna 
handhas för övrigt av ett representant-
skap med minister Kruse som ordfö-
nnde. 

Profes3or Stephan Hurwitz, lill oämter, 
och legation•sekreteraren A ag e 

H uellrmd .. Jensen. 

••••••••••••••••••••• 
·········•••··••••··• 
inte -............. . 

Känner ej till UB 
Enligt en undersi>kning i 

7 Bibeln, varfor · 
av dem som ''tror'' pa U 
kan antas i huvudsak ha 
kunskaper om denna pa 
Bibeln. 

september, och för ungMär eil ve.cka Mycket påtagligt tycks det 
$edan fick jl\i i uppdra.i att orgam.se- re personer är mer benägna 
ra det danska flyktingkontoret, säger känna igen nutidens 
profeuor Hurwitz, Jag har studerat profetior: 35 procent mot 18 
den norska verk- som deklarerar en dylik 

Flyktingskontorets chef blir som sagt 
professorn vid Köpenhamns universi ... 
fet Stephan Hurwitz. Han är född 

i Köpenhamn och har sedan 1935 
professor, först i processrätt och 

,_"""-- i straffrätt. Professor Hurwitz 
ordförande i danska 

samhet och dralit lln3omar av relativt talrikare i , _ ... 
dm, Vi hoppu dock att • mstitu- del" -klasserna, där de 
tion skall bli av ganska kort •araktig... mot 1• procent av "höll'e 
het. Det If ot,lllga att lösa re finner man dem bland 
tö JPri44a l)ela lan .. vilka S4 proamt wp-v • cW. m Xoato..i *all bli l!l central för P8be mot 19 av . och i den itudiefond -

lllnno...... r fördelningen 
danska studerande. 

meäu&eqt i 
a>v Illa .,._. * fr9 I1Qfter .._ 4e diPSka flylninpma, blde 
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l d n ktJniar 
v · Av de cirka 

kan man räkna med 
jud r, men nlcon 

k är inte klar In 

Fram dan ar 
i le.dningen. 

Kontorets personal bestAr av danska 
högt kvalificerade personer 

I"'lbland flera ämbetsmän, 
och advokater. Bland ämbetsmännen 
kan nämnas byråchefen 1 socialmini-

S. Wechselmann, byråchefen i 
formyndarkammaren Frode Gabrielsen 
bland officerarna kaptenerna von 
stein-Rathlou och Lesöe ... Pedersen 
samt bland advokaterna Kai Oppen-
heim, Eric Holm och Paul Melchior. 
Kontorets icke minst betydelsefulla 
ekonomiska avdelning förestås av av-
delningschefen i Danska handelshan-
ken bankdirektör Werner Raffel. Det 
omfattande arkivarbetet skall ledas av 
en framstående vetenskapsman, d:r 
phil. Bent som även är se-
kreterare i danska köpmannaförbun-
det. En annan framstående kapacitet, 
fullmäktigen Erling Kristiansen, tidi-
gatte president i Federation 'Universi-
taire IDternJttionale POUr I, 8, ti. N. 
1amt snedlem av den Internationella 
ledningen av Entrealde Universitaire 
Internationale, skiJ.l ha hand om hjäl-

åt d• inWlektualll. flyktblgarna. 
Det blir ett 'O-tal personer 
som kommtr att arb$ i det danska 
fly ktingskontoret. 

Insamlt.n1ar beltilv• 
•• • annu. 

Professor Hurwitz understryker att 
flyktinPkontorets start inte på något 
Hitt ,ar de privat. inumlincama över-

. Mua MPIHW tvärtom att de 
fortsätt,. Jlå euclagoa äge:r en 

nun med tWresen.taPtei' för 
Nor- oc1t Kosaåka 

.... 'fi11 
de tror profetiorna syftar p4 jet) 
lever L MY9kst h8ca l'*"*»ldt.al 
man l andra sidan inom en rad 
lniPPer: kvirmllla atad.bor inJr 
ut»tar- ooh meG.Uda-.ema (51 
procent "ja") och kvinnor &vet 
land.bygda,e medel. och U'betadl 
(Q 'Nep. 38 Pf808nt)' FötB 
komme!" den malliga KrUpp, .am har 
dylik procent: ildre S!betare pllUlCII 
den (30 procent "ja"). 

He ekiel har också 

En jämförelse mellan resultatet av 
Gallupfrllga om Uppen.......,. .... -.l!leDC)Ket 
siffrorna frln en undenölming i 
i år om hur måns:a .om lW 
mtnstone :nAren rhg BD<il• m 
lopp, visar f6ljande: 

Har läst Bibeln 

Högre Medel-
klaa;en 

senaste 8 dagarna 8 8 
"Tror" på UB . . . 14: 29 

Går man till mindre befolknings 
finner man att där Bibeln läses 
(bland äldre kvinnor inom lands 
medelklass och arbetarklass samt 
alla äldre män) där har också 
Uppepbarelseboken fått den allra 
j q-procenten. 

Kvinnor i åldrarna 30 Mh 
visar stor tilltro till de - ....... •••. , 
profetiornas tillämplighet nu, tro 
Bibeln bland dem studeras 
mindre flitigt än av genomsni 
skulle alltså den rena vidskepelsen 
na fönnodas vara allra mest 
En mängd kommentarer vittnar 

frågan om Uppenbarelseboken in 
många på det allra högsta, och 
nyanser i svaret har inregistrera 
den äldre skomakarens: "Tror 
den yngre manliga studerande 
"Tror absolut inte!" ''Allt som 

• i Bibeln, bara de läste den", 
äldre arbetarhustru, och den 
väptjänstemQ tillägger 


