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FRA FREDAG TIL FREDAG
ENFOLD skal visstnok

også være en vel tll Saligheten,
Kanskje er det nettopp
denne muligheten som
ligger til grunn for adferdsmønstret hos opptll
flere av forgrunnsfigurene I ukens gigantiske
nyhets oppslag om Quisling-papirer og NS·dokumenter? Muligens er det
Vårherre og Ikke opplnionen, det norske rettsvesen og kulturredaktøren
i Dagbladet enkelte tar
sikte på å lure?
Nøyaktig hvilken rolie
sistnevntesplIler i denne helnorske produksjonen av ((Forvlklingar))

SN
O

synes
I
øyeblikket
uklart. Var det den kjente historiker Hans Fredrik Dahl, journalisten
Hans Fredrik Dahl eller
nevøen til avdøde advokat Harald SverdrupThygeson, den opprinnelige oppbevarer av Quisling-dokumentene
Hans Fredrik Dahl som ble ført bak lyset av
«Tom»? Eller ble han
Ikke ført bak lyset? Da
«Tom» første gang ble
intervjuet av Dagsrevyen. erklærte vårt moderlige opphav - som forlengst har rundet BO-årsmerket, at hun næret
den aller største skepsis
tll hans forklaring. Den
søk iår, videre utvikling I saken
reiser spørsmålet om nå
Tsjernenko lover også
moder'n er en bedre
menneskekjenner
enn
',tll sagt
Nå er riktignok Ikke
beklage- ' Hans Fredrik Dahl, elier
om han bare later som.
Syse tiltalt, men det Kall
,er kan
være
Ilke om hjørnet,
:ve uten
Man merker seg ellers
Onl vi skal dømme efter
'let som
at Dahl .,- de norske
utsagn fra en tredje adtrenger HForvlklingaru8 svar på
vokat!
Jesslca - også er mer
Hva vil skje videre I
orterer eller mindre I famllle
denne norske serie av
Justlsmed en annen av seriens
forviklinger?
forgrunnsfigurer, advoFølg med I neste ukes
ulturelkat Odd Syse. Denne er
episoder av vår nye sel sortcn~svlåer~
peopera
«Nasjonal
opartenevnte Sver ru - yge.. ! Inntil videre
vi har
son
Dahls onkel
og Somling
er undertegnedes reft forespekt for enkelte av de
krever th~d%~tt~~
sv
pappas O umedvirkende sterk daheimen
~m[~ En muliglende.
~kom
he han a heller Ikke
vi får
har forsømt, visstnok
(Sp lasunder mottoet «den enes
es jeg død, den annens brød)),
ENFOLD kan ligge til
" betaBerikelsen av eget bo
grunn for myndighetelen på
skal ha foregått I god
nes torpedering av den
tnumtro, og denne spalte følsyctafrlkanske
filmen
artlsger selvsagt opp de bes«Løperjenten».
(Ikke
~heter
te juridiske tradisjoner
noen oppfølgning av VI:1' lallog lar tvilen komme tllbeke
Løkkebergs
prlsbeus vil
talte til gode.
og
f, sier
,ar det
. hundljUI.

Brøym

te

rikes
som

,s f1as-

l kveld
: Grua,kjønte
,rskjelIg seks
og de
le, Så

lønnede produkt, derImot en dokumentarfilm
om langdIstansefenomenet Zola Budd.) Men det
er vel fare for at det
dreier seg om nok et avskyelig eksempel på
apartheid og rasediskriminering når den Indiske regissøren Anant
Singh er nektet adgang
til den provins der Zola
sto opp. Noe han naturlig nok Ikke var budd på.
Ifølge en lov I den delstat som bærer det
sterkt misvisende navn
«Oranjefrlstaten»
kan
nemlig Ikke personer av
Indisk avstamning oppholde seg I det lokale
miljø I mer enn 72 timer,
en tidsramme som naturlig nok ble I knappeste laget for filmprodusenten,
Når vi holder enfOld
som en mulighet, er det
fordi nevnte lov daterer
seg til dengang det forrige århundre var på hell.
Og mens det I ,slutten av
det 19. århundre var
gått opp for folk flest at
kloden vi bebor er sånn
omtrent rund, sto SydAfrikas president dengang fortsatt fast på teorien om at jorden er flat.
Han var sogar ogsA president I den nasjonale
forening tll fremme av
en flat jord!
Fryktelig pinlig ble
det følgelig da førstemann som seilte solo
jorden rundt, kaptein
Joshua Slocum, dukket
opp I Syd-Afrika på
hjemtur og ble presentert for dobbeltpresIdenten som "mannen som
er I ferd med A fullføre
sin

~.

Islag?
narere
når InIn duk'nner å
stedet
slurke-

de enfoldige salighet.

__ kulturredaktøren nede i en bølge-dahl?

jordomseiling».

Tausheten ble trykkende
og presidenten rettet
~elv om misforståelsen
ved å rette utsagnet til
«kaptein Slocum, mannen som har seilt jorden
på tvers».
Og fremdeles går det
tydeligvis litt på tvers
der nede!

- forhåpentlig går
apartheid-regimet
fem på i det lange
løp.
ENFOLD kan ligge tll
grunn når Kreml I selvsamme uke stempler
1) Den Internasjonale
situasjon Idag som «far'l-gere enn under Cuba~ri8enn,

2) Fordømmer NATOs
høstøyeiser som en grov
provokasjon, for så å følge opp med egne manøvrer på den andre siden av jernteppet, samt
3) Bebreider Norges
«opprustning» på Svalbard, fordi de norske
myndigheter
benytter
samme type kommunikasjonsmidler som man
også finner I mllltære
oppsetninger, blant annet helikoptre og transportfly.
Ikke sA A forstå at,
denne spalte oppfatter
Kreml som enfoldig snarere tvert Imot. DerImot håper russerne at
slike erklæringer skal
skremme de enfoldige I
vest til nye demonstrasjoner.
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