
//{, . ././ 

/(" AlV :' T:,- G {) 1 31 ~ r ~ ,. .... 
_ ~. v r ':.~1 ~. 'i .~~ '.' ,', a2 J& ~ 

;) -\A QA ~ - t k~ ~ r',':';:i'n- ';"·~'··~:~·l"~~·~Tfi-' 
~ r~' r /I I '/ :. ···:·!~i·i~';i!".·"c::,,:-' 1 il 11 il 3 

, v ( :" -"~7f-r-a;- ,~ \ 
Jeg hadde igår en lengere samtale m f 

Henrik AmIIn 'Som opholder s eg her i forretningsanliggender,. 
Han var om mulig ennå mer bitter enn fOr mot andre 
politikere, i,nnenfor og utenfor sitt eget parti, og la 
for dagen en utpreget egocentrisk innstilling overfor 
alle politiske prGblemer, som h8r en mer eller mindre 
faktisk tilknytning til den tid da han. selv var med-

jeller ikke fikk vare med. Hans gamle hat til Mowinckel 
deles nå, hevder han,av hele folket. Stemningen er 
også sirlig heftig mot Koht. Politikerne i sin 
-lmindelighet , og regjeringen isårdelesh~~,har ingen 
i11it. De burde alle erstattes av andre menn. Selv 

, ldde ban avslått forskjellige' personlige henvendelser 
om å gripe inn på en eller annen måte. Han erkjente 
at han i sin tid hadde forsvart Quisling, men under 
den nåvårende sit~asjon hadde han ikke hatt noen for
bindelse med ham og han anså ham nå~rmest for å våre 
gal.. 

On det indre styre i Norge sa AmlJn' at han 'hadde under
streket overfor partifeller Gg andJte at det gjelder om 
at Norge opprettholder sin stilling som ~pert, ikke 
som erobret land, og at den burde bygge på ordningen 
med administrasjonsrådet. Stortingets presidentskap og 
partif5rerne hadde ikke tilstrekkelig innsikt til å fOre 
forhandlinger - det gjelder for eksempel Ivar Lykke som 
virker meget slitt og som også kommer tilkort fordi han -
som de andre - ikke har juridisk kunnskap. Han beklaget 

,at ikke f.eks. byfogd Gram blir rådspurt. Han hadde også 
anbefalt kommand3rkaptein Chr. Meyer. Det skal nå foregå 
en dragkamp om Storting et skal bli innkalt eller ei. 
Hoiesterett har avgitt en uttalelse om kongehusets 

. , 
stilling og påvist at planene om å framkalle abdikasjon 
,.. ~ 

er ulovlige. 
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. Mange fagforeningsfolk lefler med tyskerne, 
sa Ameln. En av dem som er gåt.t over til "Det nasjonale 
arbeiderparti" er Sverre Gann. Bevegelsen har et klart 
nazi-preg. 

Ameln. hf-dde inntrykk av at det nå er 
15~200.000 tyskere i Norge. En meget stor del av 
t.roppene er forlagt til Vestlandet ,det' foregår en 
masse transporter, stasjonene er besatt av tyske jernbanefØ1k, 
og det er leid. en hel delsmAfart5yer på kysten. Man 
venter at de skal bli brukt sammen med stOrre fartoyer 
under angrp'" på England. 

t reiste fra Bergen den dag da det britiske 
luftangrep,- I foregikk, 14.juni. Tyske skip nytter 
hver tolvte time på havnen , og han anså det sannsynlig 
at det har ligget slike skip ved Tollbodalmenningen. 
Han hadde hort at mange t.rodde at det tyske luftvernet.. 
kunne ha anrettet. skade inne i byen , og at. det. ikke 
var bomber som falt der. 

Et. medlem av den franske legasjon i Oslo , 
Guesde, har h~rt at det siste hemmelige riksdagsm6te 
i Stockholm skal ha godkjent. et krav fra tysk side . om 
gjenopprettelse av "norma.J.e" jernbaneforbindelser via 
Sverige mellom Tyskland og Norge slik at det kan gå 
plomberte transittvogner gjennom Sverige. 
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