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SVENSKA DAGBLADET
Mladrgtn dca 16 lull 1941
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Nlussolini har a,vgått
tlarskalk Pietro Badogllo fhllens nye men
Konung Yictor Emanuel
chef ftir stridskra{terna.

Italien skall fortsätta krigef
"håller fast vid sitt givna ord.'

Roo redie ocddelldc pl röndrrdrvillan' rtt Lou5 Vilrta EruuC

bevitjet Mwlini rrrled håa po.tco @ rcgsiarrlraf. Mwlioi cf'

t.rt idå iy rudtelk Pictro Brdoglio.
I redie uppllrta im a prckluetim lrll koqra' vsi hu uda

rig hr 6v*t!rit bcfilot öw rlh do vipudc rttrlou eb romds a'

var ett fylh ria ptih e§ Li@ .itt ruvu. Dirpl fölfio o proi<hu"

tim rv uert<aLk Badogliq villa förklsrdc ti8 hr ö'rteSit da nili.

tira rtyel'd i trnda. Suida rkulle fortrittu €ä ltilia hlll! f rrr Yid

ritt gia aö Earu oa rtiit da rllmiu ordaing@ &ullc rtreffu

utu förbtuode.

Proklamationer av konungen
och marskalk Badoglio.
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Borås 6/7 L947

Härmed. intygas att Hans Meier d.en 6 maj Lg41
införskaffat äganderätten zu tomt LzLS Björkhaga
vilken utsatts ti1l försäljning av Skandinaviska
Banken i Borås för en kostnad. arr kronor 3000:-

Ärend.et har hand.lagt s aY

Herr Bankt jänstem&n Erich Johann tr'lod.in.

Eric Ilans

I
I

(Å/.-

Meier1od.fu:Johann

ilr-



$rd,crt, Åidlr Q.orrytryvlr en hiiLrnin q lrL"din Qa.»,rl.e vlin t{enrg )(;,iaso,r

3ag var. ta,ga tiufä LLL+ L a[t ctt Wirjo, &**at *ill brev, *,el **
bek"ta6a rrÖq iivtt att ia6 trl.nlalLt rig att sLcLvo. gL clt ttqrrc.d Du

(i;rttL, tiiLllt d^ inO rär',rareli/et*n* atf rtarta tWir(;aiqqer.

3ag nar nlit+ Åqra-fanta+irka *^L^^iltt LKo.jero skau &t wto..

So".rr aren hlrr varlt god och (r*A" L tvi";n trÅdqLri- tLiiri»adc idq
*od strl- Lver rrct.enfuriasrn. $örrlu*tlaistänkra»rhet son jag

tUtdrr 
^ir. 

L ti.&. qar:e Vores p o*&nt onbgttar tiu ngfilenltet octt

väntighet. f,"g E^ js L ti;rillu+e"oxnänrna att det vittu tucatur*

ru stÅr d+,bWL+ Q.tdj*trra ,.agra. vu gLhiiuinqoc frb^ 6e-* ni{le* Lr
väu inta att viinta. lag iirt,nar vi.d!furr.t\.tankor.rt gilbi*.io.dt- pLa*ratc.

ce1udl'coxurbcle*och jag loggottatt du och din ln*i.ti vill 6didja
vnq »nzecft besiilr niista {ore{rrar. 3ag {k^l.r 4Å +a6a tULfLu* L atL*

xh v'cs. ?r NLz-de f^^|asti{k.^ gLa*ttr to*.läe fir*cr. Åt niurgn

f-r*li* rtÅ hiir sx *«lrtttt+c-* tri,,n väcd?ni[+t€^ ( rr{iAU vi.k irgaora.

3"g fa. b'/ a.tt tiru+Å *l* &.-t gL etl »rärkrigt siltt kiirurs LLcogp

och rjäl att leva tL täea dcs^ L,JL+!rth'a:1.+er. Del ll.iir'dri rucd järrrna

**lLz;nrrrra att bo'nderrra qrÅvt;. u?? {&väietlqo'tlz obje[t L LLearts.

€,+* av d.rÅt^ (nU i"qrjiit"v bevlttna brXta jor4Xtan dL u Or^^ e

?U;jdc t.n L?e*

€n sQ- to*\ ff&r vlqLcdsn {ena{te +ide^s nattro;an och ristanken
o+t att *g* natfetid d,§tu\to.t begagnar si{ c, vL* ct;d-ttto,g. De*
'å.r nu lreiliettvrqo^L^ jn1tt""u qaliau. crc}-lnl.rfrl. tii*d'sy4a*i
trä.dgÅrden. Jaq v.*r li;rtifu+ bevaka rina ägor nallatid *u,ntaur;r

rettigt rcg i ro'rran v*rcvlga gÅ^g. T"ql,urtn r* yL *l rf.affa rnlg en

vak ttund ettzr Ltwlnt*o* et+ rt iäct rfiingrct.

NÅ6ol- sot vät k^^{ke 'i,^nrr:t- *,u gL l.rtorc llu..e gtfuqo.l vl1'i.e
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I *rlbul t'At &n* qM^12.. Dcnra yortens vilLlare jag rk-rlva dr.$^
ailu.

€t+e, tgrta och enrarrar+ra ol-:arlb.,stlanätter viu- jag Llt.;- lniiea dcr.

*.detfuvbLrutit-Lju&e* lÅ" do eflcy+tua re.d*.o,yen. f ellu:lent

tlrrarrra 'ir Lnouttort stagen. Stjärnor,,a' gnis*rde rrc!foo*c*r slq
t$r*Wt*'d»ada rraö'nrter och jag Llr&r t*t i*qlÅe ttolt en {"k.(i6
drogpeL du.-ll*rrronurxc^tal.4 ttv*nt!.;j.i-.30,g är rrin cgen gistl.a,

r+'rin cgen s?ocrl-. &,q drlvtr r, ig rjär,v (n*ri* **l t,.d;n(ö*t *nle
i-nsl[t. Jng L c,J.L wln gnkti.ghet uu ti.dlqtrc dorrro;l och btordat

t"lth r{:tl värv Vi.r w Lno*r »^ig gtiidjcn och rtgrtan att ktnna

rgrrc[iitta rnig ron en1ncLl§.* *h ei lorr den frarlga rolfare ia,g

lör vo.rL*. €t*c, våttLrirr u ti**r/llg väntan Lv6/(lv.^t* &l,rk"*
'ic Lnou?,ort ti.dt-n cL* liic herig ocJl. {L+'i,r *t dagr

*t* LtenL^t^ +U wör{(re* diir jag hr;,rrtva. hiir.

Yajt Astt-Shulttath

fiLtt *.t yut, Lr ttlu.rt hor,.i9...
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Zbjek*
l{ansiilrqen von 1chleischer a/ias l/ans
r*leier, D nkorns+,t;// 9iarxhaqd rn dj. Zby klet
ut?å (rån alebrp. Zbjek*e* 5o åriq rnäh,
rnus*asch, rndrk* hår, res/iq.
6arnr6re rned rniss*§n**a inåvi/er i
Eiarxhaqa
Zbjektek må/ icke k/ar/aq*. Tysk dqen4

6a4* under bevakninq.







-

Clarl-Gustav
Solen skiner och himlen är 111å. f)u står och rensär en rallatt virl överstetrs sommarnöje.
Plötsligt och utatr förvarning känner du en hårrl knuff i ryggen och faller hatrdlöst framåt,
rätt ner i en törnbuske.
I'örgrymmad försöker rlu värtda rlig om, iiggande i lluskeu. f)juila rivsår uppstår över hela
din krollir när törnetr likt små vasga hrivar skär in i din hurl. Du försöker resa dig tt1r1t meu
känner med växanrle panik hur grenartra slingrar sig nurt rlitra iemmar. tr'örtviviad stirrar
du mot himlen oeh ser att rlen totait förmörkatg av svartgrå regnmolu. Plötsligt bryts allt
av er1 stor lllixt som slår ner llrerlvid dig oeh regnet llörjar öga uer.
I'ebriit kämpar du för att komma loss, merl grenarna dras åt hårdare och hårdare för varje
försök. flu ser ditt eget lllod droplla tillsammans med tunga regnrlroppar. f)ripp drol>p, dripp
rlropp.
f)u kan höra dig själv skrika när du överraskas av att arrnar dyker upp på var gin sida om
din snärjda kroltp uppskjutna ur rlen warta jorden. f)essa lemmar följs av ett liklllekt ansikte
utau anletsdrag och etr kroplr kiädd i svart SS-utriform som tränger ttlrp precis mellau diua
särade llen. Armarna greplrar tag i rlig och börjar långsamt rlra trer rlin krolrp i deu mjttka

jorden. f)u skriker, merl inser att ingen kan höra dig. Snart tystnar dina nödrop på gntnd
av jorrlen som strömmar ilt i mtttrtrett...

f)u vaknar, svettig merl ett skrik och med en metallisk, jorrlaktig smak i mturnetr...

Eskil
Ilongtren omger rlig! Inte ens i ditt eget hem går du säker för de dreglande bestarna. Du
kan icke låta rlem leva så att de rlödar os§lrliga! IIed din trogrta stridsyxa gär rlu tili atfall
mot de sovande monstren. Iterl ett enda mäktigt hugg skiljer rlu hu'r.ttrlet från krolrpen på
rlet erla monstret efter det anrlra. När ditt makabra värv är fuilllordat skingras dimrnorna
från ditt huvurl. f)n kan se kiart igen. Till ditr stora fasa up1>täcker du att det är din fm
Helene och diru llarn Josefin och Ändreas som ligger där utatr huvudetr.

f)u vaknar skrikande och kallsvettig...

Gögta
Kvarnhjulet tynger dig och du når snart den djulia sjöns l;otten. I'ellrilt kämpar du för att
ta dig loss men idgonting atrnat håller dig fast i ett järngrepp. IIed växande panik skårlar
rlu nödåt och ser ett tratvt förmttnat rörtskäggigt ansikte grina emot rlig. "Ni kommer aidrig
levanrle härifrån!", skrattar hatr.

f)u vaknar dyngsur och med sjögräs virat mnt väusterarmetr. f)e ödegrligra orrlen ekar
fortfaratrde i rlitt httvud...

Orvar
Ilerl raska steg går rlu in i gmvgången. Spaden vilar tungt i dirt -lartd. f)u vet att det inte
tr1 or., *y*ti"[ kvar 1u oäh dömrä kunikap verlerkvicker rlig..Kanske katr arlletet bli
iaiaigi .ua4 i rrväu. oijelampan lyser r.rpp ai-el trånga och provigoriskt uPpstöttarle gången

i vilkel rlu närmar rlig ölutet. Ifed stor ivbr börjq du gräva. f,i11ryq.m-t äter.sig qraden
g"rro* 1e1 lattsvarta"jorden. -}leter för meter.... Ett geuomlrrott? Rladet skär geno-m

fr*r.u1s vägg. I eufori vrålar rlu och förbereder uästa spadtag då ditt arllete avbryts_av
ett ;or6eps aov-a'wåla16e. Ilerl skräck i ögonen tittar du upp och ser hur den mörka jordeu

uppslukar rlig.

f)u vakuar tlpp kaiisvettig och finner spår av jord omkring dig...

Rirger
f)u gtår på toppen av kullen, alldeles itrtill nurstenett, och tittar ttt öyer den vackra naturen.
I väster håller solen på att gå ner och himlen färgas rör1. f)u tittar llort emot huset oeh fylls
ay en enorrn rokänsla. Nagot får dig att vända blicken bort mot sjön. Ilitt i sjön stirrar
två stora vita ögon ultir mot dig. De lyser någon sekund och serlan slocknar de. Chockad
står rlu kvar och tittar rlågra mimrter. Sedan sugs du in i sömnetrs unrlerllara värld.



Carl-Gustav
Runt, rrnt går kamselletr.
Skrattanrle kisar rlu mot soletr som drätrker marknadsl iatsen i ljtts. f)u vinkar och ropar
till rlin familj, men de hör dig inte. f)in. far taJar merl etr ballongförsäljare och rle andra
lyssnar anrläktigt 1rå rieras konversatiorl. "Nej" ropar du "Köp inte av honom!" Ilen de hör
rlig inte.
f)u tätrker holrpa av kamsellen men den snurrar llara snallllare och snallllare. Leende tar
de emot sina ballonger och tiil din stora förskräckelge ser du hur rle en efter en lyfter från
marken och skrattande svävar upp i luften tills rle försvirurer som små lrrickar högt uppe
i det blå.
I'örsäljarell skrattar hårfullt, rättar till rlen svarta SS-uniforrnen och försvinner i folkrrimlet.
Rturt, mnt går kamsellen.

Oryar
Yaji Äsh Shuthath Yaji Ä.sh Shuthath Yaji Äsh Shuthath Yaji Äsh Shttthath Yaji Ash Shttthath
Yaji Åsh Shuthath Yaji Äsh Shuthath Yaji Äsh Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Å.sh Shttthath
Yaji Åsh Shuthath Yaji Ash Shnthath Yaji Ash Shuthath Yaji Äsh Shttthath Yaji Ash Shttthath
Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Äsh Shttthath Yaji Ash Shttthath
Yaji Åsh Shnthath Yaji Äsh Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Äsh Shttthath Yaji Ash Shttthath

Gösta
frrte ktrnde du väi förestäila rlig att rlet skulle vara sä vackert. Hela huset får en anllatl
lyster. Yäggarna och taken skiner med regrillågens alla fd.rger. f)u stämmer upp i sång då
du rlansar nedför tralrlran, gerlom korridoren och in i salongen, aldrig förr så storslagen och
magnifik.
IIed ett leende spelanrle på dina läppar lägger du dig 1lå den tjocka orietrtaliska mattan
sorr gellast tar del av rlin gnistrande 1rro11r och flammar nI{) i ett turrlerbart g.vllene fyrverkeri.

I)u kunrle inte låta llli att skratta när rlu slöt dina ögon. ftrte etrs när rlet övertända taket
rasade in över rlig slutarle du skratta...

Eskil
I[eri tturg andhämtning msar du getrom den dunkla skogen. Rakom dig hörs ett omänskliga
vrål. f)ina förföljare närmar sig hastigt. "Jag slmlle aldrig ha gjort rlet..." täuker rltt och
förllamrar din girighet. Grenar piskar hårt mot ansiktet och river upp djupa sår. f)tt hör
stora trärl vältas llakom dig när de tar sig fram och hör fntstande anrlhämtniug när de
knappar in på dig. Tili rlin fasa traml ar du snett oeh falier med ett brak till den lövtäckta
marken. Drikanrier rlen kalia jorrlen mot din kroirp och ser riitt eget rlarma rykanrle blorl
flöda.

"f)ell som ger sig in i leken..." tänkte dtt imatr de kysste llort ditt liv...

f)u vaknar merl ett ryck, kallsvettig och hittar ett eklöv jämte dig.

Rirger
f)tr'vaknar upp av att något sticker riig i ryggeu. När du försöker resa dig upp slår rlu i
huvurlet i tdgön plåt. I'örvånad och nu betyrlligt yriggare tittar. Ott $B rynto1n och märker
att rlet är heft kolmörkt r1är rlu iigger, hopklämrl i fosterstälirr.iIrg. f)u försöker gträcka ttt
llepe1 men rlet tar stopp efter några centimeter. Samtidigt som rlu famlar nurt merl hätrdema
llörjar panikkänslortra byggas upll inom rlig.

Piötsligt avirryts tystnaden av röster. f)tt staturar upp i ditt treva:rde och uppfylls getrast
av iite'hoit1r. i)u ropar men persorlerrla utanför verkar itrte ta trågon trotis om dig. I^stäliet
känner riti hrrr allt iångsamt llörjar röra på sig. "Ilttgg i då", säger ell aY rösterna. Då rör
sig allt mycket snabllare och det skakar till väidigt, för att med ett ryck nästau staruu ttpp
och flyta framåt väldigt långsamt. IIed förfäran kätmer dtt hur isattrle kallt vattetr flörlar
över ciila 5e1. Panikeii har rlu tagit överhanrlen och frenetiskt börjar rltt banka på plåten
över rlig men ingenting hjälper. Yatten har rtu börjat gtrömma itt från alla håll och kanter.
Du skriker för aiit du är varA men dina skrik dränkg trär vattuet riturer in i rlin mun...

f)u vaknar ui)p med ett ryck, genomlllöt av gvett. f)tt har en ömmatrrle lxtla i lratrtun och
dånar-rd.e hurrudvärk.



Eskil
f)et rörla ljuset stack tili i ögonen på dig men det gröna var nästan angenämt. Nej! Skrek
du. fnte det gula igen! Obarmhärtigt siog det över till rlet gula. Hela din kropl> värkte när
hela värlrlen blev gul. f)u räknarle selmnrlertta.. Ert, två, tre. Sedan visste du att det gröna
ljuset glmlle komma igen och ta bort all smärta, men llara för etr kort stturd. Sedan kom
det gula igen. Smärtan lrlev trästan olidlig. Eu, två, tre. Nu kom det röda och smärtatr
avstanrude, men den farurs r1är fortfarattde, det är llara det grötra som är riktigt llra. Nej!
trnte det gula igeu En, två tre...

f)u vaknar, fortfaranrle trött och känner dig inte qleciellt utsövrl.

Gösta
f)u kämer hur svetten flödar längs riin rygg. Sammarillitet grelrpar rlu den grova åran.
Yattr:.et skumrnar kring relingen på det välrliga drakskellpet. I fören står den reslige och
rödskäggige hövdingen och vrålar i triumf. Älia årortra går hårt i vattuet och llåtens fart
ökar. Du sneglar på rlen dyrbara lasten. Ni lyckades med räden och dn kau till slut slappna
av och sjunka in i dimmorrlas värlrl.

Oryar
f)et svaga mumlandet lllir allt kraftigare när du tar dig fram i detr becksvarta gåugen.
Någonstans långt framför dig ser du rlet sr.aga ljuset llriuna. f)tt strttbblar fram i mörkret
och det montorr.a mumlanrlet vdxer sig allt kraftigare. f)u viker mnt en krök och 11å står
f)en Luggslitne }Iamen, dagen till ära iklädd en söndertrasad kostym, framför dig. Hans
knotiga händer fattar tag mnt din hais. IIed skräck stirrar du itr i hans tomma ögonhålor.
En sötaktig stank av mttnanrle lllommor giår emot rlig när han skriker "Ni kommer aldrig
levanrle härifrån om ni inte fortgätter rlet jag 1iåbörjade" Sedatl gvartnar allting för dina
ögon.

När rlu vaknar ulrp slås du av den sötaktiga lukt som omger dig, diu ömmatrde hais och
orden gom ekar i ditt hurrud...

Ciarl-Gustav
f)u sitter fast.
En kraftig iampa riktas mot ögon!
f)u ger inte mmmet.
"Yarför inte som vi säger" friryar rletr eue
Du vill gå men de slår dig hårt. fgen och igen ochigel1...
f)u tappar andau.
"Varför" frägar rlen audre.
"}'örstår irtte" frågar båda samtidigt.
"Yi llerättar flera gänger" säger en trerlje
"I'ortsätt..." Derl förste blir tyst.
l.örgt slocknar lamlran, sedatr allt...

Rirger
Tågvisslan tjöt högt. f)u sjönk ner i rlitt säte och rlrog etr lättnaden-s sttck. f)u harle kommit
unrlan, men rlet kändes inte lrra ändå. På något sätt kände du dig iute fri, det var något
som glugde dig men rlu visste inte riktigt varl. Kanske var det alla de oskyidiga som hade
dött eller...
Ja rlu visste inte riktigt men snart skulie du få din llelöning. Han vätrtarle på dig vid
älrlgtatio1en merl utstiäckta arnar. Ett sådant erlljudalrde lmnde matt ju inte tacka nej till.
Plötsligt saktarle täget in och stamade. Sedau börjarle rlet långsamt röra_sig,igen fast
5akåt. hörfärat reste du rlig up1t. Ilen trycktes hårt ned i sätet alr ell mart klärld i en trasig
smutsig kostym. En sötaktig lukt slog emot rlig när han ropade "Ni får eu chans till men
gör def rätt rlemra gången - Ni måste fortsätta..." Sedan tittarle han sig om axeln och qrraug
rlärifrån.

Dn vaknar rlpp och orrleu ekar i ditt huvttrl...


