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Solen 
Opp S0r Ned 

Lilleh. 04.19 13.24 22.28 
Dombas 04.14 13.30 22.43 
Gj0vik 04.21 13.23 22.24 
Oslo 04.29 13.23 22.16 
Trondh. 03.53 13.25 22.54 

Manen 
Opp S0r Ned 

Lilleh. 14.50 19.05 23.04 
Dombas 15.01 19.10 23.04 
Gjevik 14.47 19.04 23.06 
Oslo 14.43 19.04 23.10 
Trondh. 15.04 19.05 22.50 

Dagens lengde 
LilIehammer: Dagens lengde 

er minket med 1 time 2 min. si
den sommersolverv, og med 4 
min. 10 sek. siden i .gar. 

Dombäs: Dagens lengde er 
minket med 1 time 10 min. siden 
sommersolverv og med 4 min. 
og 33 sek. siden i gar. 

Gj0vik: Dagens lengde er min
ket med 1 time 1 min. siden 
sommersolverv, og med 4 min. 
3 sek. siden i gar. 

Vannstanden 
Vannstanden i Mjesa var i gar 

5':20 meter, mot 5.21 meter da
gen fer. 
Vannstanden i Randsfjorden 
var i gär 2,48 meter, mot 2.48 
meter dagen fer. 

Minnedager 
Forfatteren Gabriel Scott 

Vidk.1L."1 Quisling ble foot i Fyres
da! i Telemark 18. juli 1887. Han . 
var offisersutdannet og stiftet i 
1933 partiet Nasjonal Samling, 
men vant liten tilslutning ved val
gene. 

Personlig nrermet Quisling seg 
stadig mer et tysk forbilde. I 1939 
fIkk han foretrede for Adolf Hitler 
og ba om tysk stmte til ä overta 
makten i Norge. Hitler foretrakk 
~dlertid ä forberede et strategisk 
overfall uten ä gjere bruk av nors
ke nazister . 

Da krigen kom 9. april 1940, var 
Quisling straks pa tyskemes side. 
1. februar 1942 ble han innsatt 
som ~ministerpresident» i ~den 
nasjonale regjering~ og meddelte 
at han hadde overtatt kongens og 
regjeringens myndighet. 

Quislings nyordningspolitikk 
. var et hovedtema i landssviksaken 

TORSDAG 

18. juli - arets 199. dag. 166 dager igjen - uke 29 18 

mot ham i 1945. Han overga seg 
til politiet 9.mai 1945 og ble demt 
til dOOen ved Eidsivating lag
mannsrett 10. september. Hans 
anke til Heyesterett ble avslätt. 

Quisling ble henrettet 24. okto
ber 1945 . 

Storbrann i Rom 
-18. juli i ar 64 begynte det a 
brenne rundt Circus Maxi
mus i Rom, og snart ble by
en herjet av en katastrote
brann som varte en hel uke. 

Det ble pästätt at keiser 
Nero hadde s"rget tor ild
späsettelse tordi han "nsket 
a bygge en ny by. Han lot 
straks bygge brede parade
gater med lave hus og ät>ne \ 
plasser. Nero bygde ogsa et 
veldig palass til seg selv. Da 
det sto terdig, bemerket han 
at "Emdelig kan jeg bo sam 
et menneske,.. 

«En svart dag» 
Uttrykket er godt kjent ogsä 
i val' tid, men det kan tores 
tilbake til romertiden. Ra
meme kalte 18. juli 390 for 
Kristi todsei tor en svart dag 
tordi gallerne beseiret dem 
ved Allia. -

Romerne pleide a marke
re dager som hadde VEert 
smrlig uheldige, med trekull 
i almanakken. Svart ble tidlig 
regnet sam en ulykkenes 
targe. 

Stormaktsmme 
om tysk problem 
I ,..~--- - ,-
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