Onsdag 10. september
Dagens biografi.

30 skjenkebevillinger
Hord-Norge er Norsk Folkemuseums meddelt
av Sosialdeparte
viktigste arbeidsmark i tiden framover mentet i 1946/47.
I år er arbeidet tilrettelagt for store fra mstøt i kultur
forskningen i Nord-Norge.
Landsdelens

Tlorman Amour.
General MarshalFs
«høyre hand».
Siden Marshall overtok ro
ret i USA's utenrikspolitikk,
har det skjedd en lang rekke
forandringer
innenfor hans
departement. Nye, prøvede
folk har overtatt viktige po
ster, og en av de utnevnelser
som det er særlig grunn til å
feste seg ved, er den 60-årige
Norman Arm o u r's utnev
nelse til assisterende under statssekretær i stedet for
for sin antipati mot det Per
on'ske styre i Argentina så
velkjente —• Spruille Br aden.
Mens Bråden bare hadde La
tin-Amerika
som
område
utenfor USA, har Marshall
overdratt Armour hele det geo
grafiske område utenfor USA.
I politiske kretser i Washing
ton betrakter man Armour
som utenriksministerens høy
re hand når det gjelder plan
leggelsen av den amerikanske
utenrikspolitikk.
Armour, som er født den 14.
oktober 1887, er i ordets bok
staveligste betydning den fød
te diplomat med en strålende
karriere bak seg. Hans nå av
døde onkel, en' kjent seil
sportsmann, Allison V. Ar
mour, har en stor del av æren
for nevøens karriere. Etter
Normanns utdannelse ved St.
Paul, Princeton og Harvards
universitetene fikk han inter
esse for diplomatiet og begyn
te i 1915 som attasje ved Pa
ris-ambassaden. Deretter gikk
turen til Russland, hvor han
så hele revolusjonen på nært
hold., likesom han møtte sin
nåværende hustru Myra Kou
dachev, som stammer fra en
adelig familie.
Fra Russland gikk turen vi
dere til Belgia, Nederland,
Uruguay, Washington, Roma
og Tokio,
opphold, som alle
var lærerike og som såtte sine
spor hos den unge diplomat.
Da den store økonomiske kri
se gikk hen over Europa i be
gynnelsen av 30-årene var
Armour i Paris. Fra 1932 til
1935 var han sitt lands mini
ster på Haiti. Derfrå til Cana
da og i 1938 ble han ambassa
dør i Chile for endelig å bekle
sin hittil viktigste post: USA's
ambassadør i Argentina. Det
var en virkelig stor oppgave
Armour ble satt til. Hjemme
forstod man ikke Argentinas
utenrikspolitikk, —•
landet
nærte jo åpenlyst sympati
for aksemaktene og Armours
handlinger ble gang
etter
gang betegnet som vaklende
Det amerikanske folk raste,
men Armour var klar over at
USA og dets allierte England
ikke hadde midler til å en&re
Argentinas politikk og Chur
chill frala seg alt ansvar for
krigsførselen når man foreslo
at Argentinas
kjøtteksport
skulle stoppes.

befolkning bør yre all støtte i dette viktige arbeid.

Det er ikke mer enn godt og
vel et halvt år siden initiativtageren til Norsk Folkemuseums
stiftelse, og dets direktør gjen
nom mer enn 50 år, Hans Aal,
gikk sine runder i de gamle
bygninger på Bygdøy, men nå
er han borte, og i hans sted
fortsetter direktør Reidar Kjell
berg arbeidet.
Norsk Folkemuseum har som
kjent til oppgave å samle og
utstille alt som belyser
det
norske folks kulturliv etter re
formasjonen, men museet har
likevel også enkelte bygninger
fra middelalderen i sitt områ
de.
Vitenskapelige studier og ar
beidet med å øke museets sam
linger drives som aldri før. I
år har flere av museets folk
vært i våre naboland og studert,
og arbeidet innenlands har på~
gått jevnt og trutt.
Lofotposten har hatt et inter
vju med direktør Kjellberg, som
forteller at Norsk Folkemuseum
i sommer har hatt folk oppover
i Finnmark og Troms.
Arbeidet her oppe denne
sommeren har særlig tatt sikte
på å tilrettelegge museets un
dersøkelser i disse egnene i åre
ne fremover, men det har også
blitt foretatt reiser som har gitt
øyeblikkelige resultater. Blant
andre har museets fotograf,
Falck, samlet mye verdifullt
bildestoff fra den gamle bebyg
gelsen her oppe.
Folkemuseet vil sette i
gang med større undersøkelser
i Nord-Norge i tiden fremovei.
Det er på høy tid at vi begyn
ner å arbeide med problemene
der oppe, sier Kjellberg videre.
Riktignok ligger fremdeles
store områder av det sørlige
Norge brakk, men i Nord-Norge
er marken ennå mer jomfrue
lig, så det er vår absolutte plikt
å ta Nord-Norge først nå.
Kan vi hjelpe museets
folk i deres arbeid når de kom
mer oppover?
Ja, om dere kan, svare*
Kjellberg ivrig. Undersøkelse
ne nordpå kommer til å bli
meget omfattende, så det er om
å gjøre at vi får kontakt med
interesserte over hele landsde
len, som kan hjelpe oss i ar
beidet.
Vi håper blant annet
på et fruktbringende samarbeid
med museet i Tromsø, for det
er ikke på noen måte vår me
ning å • drive konkurranse. Det
er først og fremst det vitenska
pelige arbeid som teller for oss.
Vi vil samle materiale til publi
kasjoner, som kan fortelle men
neskene av i dag hvordan det
er og har vært i Nord-Norge. Vi
ønsker å fortelle om livet på
gårdene, i fiskeværene og ellers
hvor folket har levet i århund
renes løp.
Hvor finner De kildene i
dette arbeidet?
Over alt, men kanskje mest
gennom studiet av folkedikt
ning, klæsdrakter, mat, innbo,
redskaper, båter m. ia., og ved
inngående studier av det vi kan
komme over av alt som har til
hørt svunne slekter blir vi satt
i stand til å rekonstruere mil

I 199 ble Armour kalt til
bake fra Buenos Aires og er
stattet av den kjente Peron
hater, mr. Braden. Ennå en
gang fikk Armour en vanske
lig post. Han ble ambassadør
i Spania. Han beviste der at
han forstod å utvise en kor
rekt holdning til Franco, sam
tidig med at han motvirket
aksemaktenes interesser.
I sin fritid spiller Armour
adskillig golf som er hans
yndlingssport. Hans store øn
ske er at hans sønn, Norman
jr., vil føre navnet Armour
Leif ostring A/s Namsos videre i diplomatiets tjeneste
og gjøre ham seiv til sitt for
Mobelforretning.
bilde, som så mange andre
USA-diplomater har
Henvend Dem til oss nar De unge
skal ha mobler.
gjort det.
Mr. Inside.
Telefon nr. 64 og 316.

jøer som disse har levet i.
Nord-Norge blir altså viet
den største interesse i årene
fremover?
Ja, absolutt, svarer direk
tøren. I våre søknader til myn
dighetene om bevilgninger har
vi understreket hvor viktig det
er at vi kan få satt våre under
søkelser i Nord-Norge i gang
snarest mulig.
Er det noe her oppe som
blir omfattet med spesiell in
teresse?
Vi kjenner en smule til
redskaper, og om båter har' vi
også en del viten, for der er det
drevet undersøkelser av for
skjellige folk, blant annet av
overlærer Bernhard Herje, men
forøvrig er vår viten så sørgelig
liten at alt vi kan få se på og
høre er av største interesse.
Venter De å finne noe sen
sasjonelt i Nord-Norge?
Min viten om landsdelen er

ennå ikke så stor at jeg kan
svare noe bestemt på dette. Men
for en del år siden gjorde noen
av våre folk
epokegj ørende
oppdagelser i den søndre delen
av Nordland, der de fant noen
meget interessante redskaper.
Jeg kan som sagt ikke uttale
noen formodninger om vi vil
finne noe særlig sensasjonelt
der oppe, men en ting vet jeg,
og det er at vi i Nord-Norge
vil finne en rik og omfattende
arbeidsmark, så jeg kan ikke
tenke meg noe bedre sted å an
vende våre folk og midler i
tiden fremover slutter direktør
Kjellberg.
Vi henstiller til Nord-Norges
befolkning å gi museets utsen
dinger den beste mottagelse og
hjelp i dette arbeid, som er av
største betydning for landsde
lens representasjon i vår kul
turhistorie.

Nye strenge valutarestrik
sjoner på trappene.
Finansdepartementet og Norges Bank
skjerper kontr©
Valutarestriksj onene vil bli
ytterligere skjerpet. Finansde
partementet har nettopp sendt
en rundskrivelse til landets fyl
kesmenn om en rekke strengere
bestemmelser for betalingsfor
hold til og fra Norge med ut
landet. Det fremgår således at
enhver innlending skal ha plikt
til i den utstrekning og på den
måte som Norges Bank bestem
mer å gi opplysninger om sine
utenlandske
betalingsmidler,
verdipapirer og fordringer samt
sin gjeld til utlandet, og det blir
fremhevet at Norges Bank i til
legg vil kunngjøre en rekke nye
valutabestemmelser som ytterli
gere vil skjerpe de generelle
restriksjoner som er trukket
opp av Finansdepartementet.
Av
Finansdepartementets
rundskrivelse heter det at ab
solutt alle utbetalinger til og fra
utlandet skal gå gjennom Nor
ges Bank. Også banker og andre

Vol <1 so 111
opphiKselse
I Sverige.
Trodde det var brutt ut
krig mellom Norge og
Tyskland igjen.
FOLK BEGYNTE Å GRÅTE
«OVER DEN FORFERDELIGE
TIDEN VI LEVER I».
«Er det virkelig krig mellom
Tyskland
og Norge igjen?»
spurte et stort antall opp
skremte svenske radiolyttere
som lørdag ringte til Stock
holmsavisene etter å ha hørt
radioens redegjørelse av. den
svenske kvitboken. I sendingen
om lørdagsmorgenen ble det
nemlig referert et opptak som
ble tatt 9. april 1940 om det
tyske overfallet på Danmark og
Norge. Da ingen av morgenavi
sene hadde et ord om kvitbo
ken, kom sendingen som en stor
ovefraskelse- på lytterne og
mange av dem trodde virkelig
at det var alvor. Rundt om i he
le Sverige ble folk oppskremt
av nyhetene og flere steder be
gynte folk å gråte «over den
forferdelige tiden vi lever i».
En av de mange som ringte til
en Stockholmsavis var en ung
mann i vernepliktig alder. Han
ville vite om han skulle melde
seg til militærtjeneste straks.
I den svenske kringkasting
måtte telefondamene arbeide
under høytrykk da et tusentall
lyttere ville vite hva sendingen
skulle bety.

som ønsker å ha anledning til
å foreta betalinger til utlandet
eller motta betalinger fra utlan
det, må søke Finansdepartemen
tet om det gjennom Norges
Bank.
I tilslutning til Finansdepar
tementets
rundskrivelse
har
Norges Bank allerede gitt endel
detalj bestemmelser og opplys
ninger at en rekke nye vil bli
utferdiget med det første.
Det blir gjort oppmerksom på
at det er forbudt. uten Norges
Banks tillatelse å seige eller på
annen måte forføye over uten
landske betalingsmidler, uten
landske verdipapirer og uten
landske
fordringer
(valuta/.
Slike verdier kan derfor heller
ikke overdras som lån, gave el
ler bytte, og omplasering kan
ikke finne sted uten Norges
Banks tillatelse. Hverken nor
ske verdipapirer eller betalings
midler som befinner seg i ut
landet kan benyttes uten tilla
telse, og kjøp av utenlandsk
valuta kan bare skje når tilla
telse foreligger fra Norges Bank.
En nordmann kan ikke oppta
kreditt eller lån i utlandet eller
stille garantier uten samtykke
fra Norges Bank, og han må ha
tillatelse til alle slags økonomi
ske forføyninger som kan med
føre at han får plikt til å fore tg
utbetalinger i utlandet. Således
kan det ikke sluttes kontrakter
med utlendinger om fabrika
sjon, utgivelser av bøker eller
lignende uten spesiell tillatelse.
For reisende til utlandet er
det ellers bestemt at de ikke
har anledning til å bringe med
seg mere enn 50 kroner i norske
penger utenom den utenlandske
valuta som man har ,fått spesi
ell tillatelse til å ta med seg
gjennom valutaansøkning.
Tyske maskiner til Norge
Hittil har vi fått maskiner for
halvannen million kroner. Ny
stor sending underveis.
Oslo, 10. sept.
Vi har fått maskiner for
nær halvannen million kroner
i erstatning fra Tyskland hittil,
skriver Arbeiderbladet i dag.
En like stor sending på 250 en
heter gjenstår. Utstyret er for
det meste fra krigsindustrien,
men det er ingen ting i veien
for at maskinene kan brukes i
den alminnelige verkstedsindu
strien.
Det lyses til ekteskap for:
Gardsarbeider Kaare Johan
Nymo og Ane Jonella Ryland,
begge Sør-Rana.

Vi har 67 hoteller som kom
mer i klassen Turisthoteller,
herav driver 65 utskjenkning.

Siden loven om skjenkebe
villing
i turisthotellnæringen
(som bestemmer at disse hotel
ler skal meddeles skjenkerett
gjennom
Sosialdepartementet)
ble vedtatt, har departementet
meddelt 30 slike rettigheter.
Av hoteller som faller inn un
der betegnelsen turist- og høy
fjellshoteller, har vi 67 i hel®
landet.
Av disse har ca. 65
vinrett. Når departementet et
ter søknad har innvilget bare
30 slike, beror det formodentlig
på at de andre har sittet med
eldre skjenkeretter.
Når be
villingsperioden for disse er ut
løpet, må også de få retten for
nyet ved henvendelse til depar
tementet.
De departementale skjenke
retter gjelder utelukkende ser
vering til hotellets gjester, ikke
til innenbygdsboende. De ho
teller som også vil ha skjenke
rett for innenbygdsboende, må
ha kommunal skjenkebevilling
ved siden av den gjennom de
partementet meddelte skjenke
rett.

Baskernes km®ÆL
I mot Franco
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|; •, Baskerne såtte seg forbitret til
|: motverge da Franco gjorde in|i nasjon i deres iand i 1937, og
de foitsetter å kjempe mot ham
p
skjont deres lilleputtrepublikk
|1 er glemt av verden. En gnpende
H skildring av et særpreget fri
|| hetselskende folk —og hvorle§§ des deres regjering, som har
11 vært i landflvktighet i 10 år.
H nolder
ved like
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•Er Deres datter forelsket?
• Spionfellen
• Hvordan en unngår nervøst
sammenbrudd
• Mannen bak Marshallplanen
«Han som elsket livet
• Lær barna livskunst
«På stedet marsj i Moskva
• Hollywoods farligste konkur
rent
• Har kvinnene forandret seg?

- Og mange andre artikler.
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