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ha mort under sex dagars tid. ar
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det m att komma från stralande ljus
•
bl l becksvart mörker.
3ag tånker mindre på den verkliga
skillnaden med avseende på ljusmangden, vilken annars framträdde klart
i natt ute i vår lilla båt på Öresund:
ljuskupolen i molnen över Malmö. som
gav säker
vid styrningen å ena
sidan, och så det gamla, glada, festliga
kongens Köbenhavn, som endast anades någonstans dijrinne i fimbulmörkret bakom oss, där förr en ännu större
ljusreflex på himlen markerade Danmarks huvudstad.
Nej, det är ett långt allvarligare och
dystrare mörker som vilar över Köpenhamn i
har inte
blott varit ljussläckare. De har också
kvävt allt det ljusa, fria, ordnade och
tillitsfulla i danskamas tillvaro. Ingen
känner sig säker, och utvecklingen mot
allmän rättslöshet har tagit en våldsam fart. Själv måste jag naturligtvis
undvika hem och arbetsplats, bo på
ett nytt ställe varje natt, de flesta nättema utanför staden. Jag måste gå
utan de hornbågade glasögon som annars i Köpenhamn är en fast och känd
del av mitt utseende, med hatien nedtryckt i pannan, väljande de mörkaste
. ..
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passager, de minst trafikerade gator,
så mycket som möjligt åka bil. Flyktingskontorets föreståndare d :r jur.
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gång på gång när jag sökte beanta förbindelser visade det sig att
hade "gått ner i jorden", hade gjort
osynliga. I varje fall bytte de sovts och uppehållsort natt efter natt.

._...,,..,. gällde, i en period som nu håller
att ebba ut, judarna, men nu bar
vidpts till andra och ännu
kretsar. Man vet att det utrbeta'tl tyska häktDinpUstor pl frijttaDde cdl högre grad. och
razder efter tvl andra
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urwitz.

et danska flyktingskontoret öppnas den 29 oktober. Det står under
ledning av professorn vjd Köpenhamns
universitet d :r jur. Stephan Hurwitz,
förklarar Dansk presstjänst i Stock·
holm. Kontoret kommer att ha ett
40-tal anställda.

För att bestrida utgifterna i samband
o$ j 0 uma].ister, med de danska
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· jellema föme- de· från svensk sida.
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(Forts. från sidan 1)

ga om person eller fönnögenhet. Ansökningar om utresa för judar gifta
med arier, alltså halv- och kvartsjudar,
skall vara åtföljda av dopattest eller
födelseattest för den ariske :maken
samt vigselattest. Registrering av föreliggande ansökningar började den 18
oktober; och man kommer att söka av-

ther Rothe hos tyska riksbefullmäktigen i Danmark meddelat att följande
bestämmelser utfärdats rörande frågan om judars utresa från Danmark. v
Tillstånd lämnas alla j u dar som inneha nonnaJa svenska resepass utan
syn till härstamning eller r""'......
dare alla judar gifta med
hänsyn till · om .....
· ....
·1i........Ii. . .

ringa antalet ansök-

