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Flagget Nordahl Grieg Hent PDF "Flagget", der udkom som bog 1945, er en samling af Nordahl Griegs
artikler, taler og radioreportager fra krigstiden. Grieg var en fremragende reporter. Få har som han kunnet

skildre stemningen i London under blitzkrigen og sømændenes og flyvernes liv. Helt forrygende er
skildringen af, hvordan Nordahæ Grieg sammen med nogle få andre transporterede hele den Norske Banks
guldbeholdning til England - efter at have åbnet bankhvælvingen til gulden på en måde, Egon Olsen ville
være stolt af. Grieg fortæller om ekspeditionens leder, der forsynede sig med et glas oliven og tildelte en
oliven til dem, han syntes, havde gjort en særlig indsats og om hvordan hele guldtransporten med guld for

det, der i dag ville være milliarder af kroner, blev stoppet af en britisk jernbanefunktionær, der ikke mente, at
den udsendte mand fra Bank of England havde tilstrækkelig gyldig rejsehjemmel.
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