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. 18. april 1940:" Til det norske folk 
«Flere tusen nor'ske officerer og 
soldater er tatt til fange de siste 
dagene. Forespørsler efter be
stemte soldater kan ennå ikke 
besvares. Fortegnelse over fange
ne blir imidlertid publisert slik at 
pårørende kan forvisse seg om si
tuasjonen. Slik som situasjonen er 
for øieblikket blir fangene betrak-

tet som krigsfanger. » 

von Falkenhorst, general. 

Innlevering av våbcll 
Politimesteren i Fredrikstad kunn
gjør: 
l. Den tidligere bekjentgjørelse 

om innlevering av våben gjelder' 
alle riflede våben, også salong-' 
geværer. 

2. Alle utlendinger og statsløse må 
melde seg for politiet straks. 

3. Alle papirstrimler som er klebet 
på vinduer må fjernes. 

4, Kjøretøier ,som har påmalt 
Røde-Kors merke må fjerne 
merket såfremt politiet ikke har 
gitt sin tillatelse. 

Tyskerne over Mjøsa 
Tyskernes dristige marsj over 
Mjøsa idag har ført til at forsvaret 
av Lillehammer kan bli meget 
vanskelig. Det meldes for øvrig at 
britiske tropper har gått i land ved 
ÅndJlsnes. 
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19. april 1940:/ Quisling opptrådte på eget initiativ 
- Oppfatningen om at Quislings 

• aksjon 9. april der han proklamer
te sin nye regjering, ikke støtter 
seg til tyske bajonetter. 

Dette meldes det fra tysk hold 
til Moss Avis. Quisling overtok re
gjeringsmakten ,uten tysk med
virkning. , . 

Kri gsf angene 
Det befinner seg nu ca. 3000 nors
ke krigsfanger i Oslo. Noen er 
sendt for internering i vårt fylke. 

Uniformer forbudt 
Administrasjonsrådet har bestemt 
at det innenfor de okkuperte soner 
er forbudt å bære norske militære 

uniformer. Forbudet gjelder ogsil 
merker, armbind etc. som viser at 
vedkommende er medlem av et 
bestemt politisk parti. 

Bolærne festning falt 
For to dager siden, da det hlev 
klart at Bolærne festning [l3 den 
andre siden av fjorden rn{ltte gi 

opp. falt en soldat da han skulle til 
å heise det hvite flagget. Han blev 
truffet aven bombe. 

Nordmenn bruker dum-dum-kuler 
Tyskerne oplyser at norske styrker 
som ikke har overgitt seg bruker 
kuler som er butte, Ifølge Haag
kOllvellsjonen er dette forbudt. 
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20., april 1940: Tilbud om benådning 
: . Deri tyske general von Falkenhorst 

har sendt ut en melding i anledning 
'Hitlers fødselsdag der alle nord
menn som i realiteten har brutt 
sine liv på grunn av brudd [lå inter
nasjonal krigsrett, innrømmes 
benådning dersom de legger ned 

- våpnene. 

PRESS.MO~~ VISENE c: 
Det er mange soii-rik'ke er tilfredse 
med sin ,!vis nu om dagen. Men det 
gjelder å bøi •. seg fqr forholdene 
slik de er. Forholdene vil uund
gåelig utvikle seg slik at der i stadig 
større utstrekning vil bli foretatt 
regulerende inngrep. 

Den frie presse, slik vi kjente 
den før, er dessverre nu en umu
lighet: 

SML.SOCIAL-DEMOKRAT 
opfordrer byens unge damer til 
verdig optreden nu da de tyske 
soldater har besatt byen. 

SKOLENE BEGYNTE 
IGJEN IGÅR 

Byens skoler e'r i gang igjen. Rek
tor Nerdrum melder om' normalt 
frel'Q.møte ved gymnasiet. Også på 
Kr?tl<crpy begynte skolene igjen 
ig:ir. ~ 
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