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9. aprlI.
Man arn kJont uro d at dor den p'aprll fØrstkorutcndc

enkolte stede:r er pLanlagt demonstrasJoner av forskJelltg art:

flagglng på halv stangl bruk av.sørgotegn m'v'

. T anledntng heraY gts følgondo lnetrluks:

-1.i- 
polltlnl€8treng Lar dsn J. ap1tL ,- cller on lkke dst l-ar seg gJør'e- "'

den B.apnll innrykke føl-gend€ kunngjø:lng t de lokals aYlEet:
t"
I'lut advroos horvod pånytt mot å for.cta d.nonstrarJo-

n6r, ay enhven art, hva enten d.Lsse foretag av enkeltpersone! eIler
aY fl-ero I fellesskaP.

Personer som gjør seg slryLdtg herr!'1 vll :tnaks blt
arreetevt og pådrar seg dat strengeato ,titrran"v"nJ Jnp #n1r"'t

2. AIIe permlsJoner lnndras !.apr11, og don sarnlods styrko holc"es

L bored.skap. Dot ek::ides energlslr lnn mot 6t hvsrt tt[øp ttl- dc-

nonstrasJone!. .PsrEone! som utpeker seg gon 1gdero av gådanne

demonstrasJoner,.samtdenronstlantorrgon]t'kkestraksotterkonnnor

polltlets pålegg, skal såvldt mullg an'?rol-dos '

J" overfo? ned.enståend.e former for dononstras Joner forholdor poll-

tlet rog såled.es:

. a. overfor personor som bder sorte sllpsr gofto sørgoflor pir

er.met elfer llgnende ordlnea" t sør:geutstyr, fototas lntet.



2.

b. Pellsoner son ba*ler sorte sø:rgeflor' påsydd norske flagg,

anholde s og lnnbringcs tif politlstas jonen' Når vedkorlmende or

tdentiflssrt og avhørt, kan ?ran igjen løslatøs' Saken forføI8es

dor.ettel på vanlig måte.

o. PerEonel' som beæer annet usedvanllg s'ør geut styr 6r1r sotn
'1'-: ' "'-'

tydeltg utpekar seg som on demonstrasjon, anholdos og tilbe-kehol-

des til følgende dag.

d. Hvor det flagSos på nalv stang, blir flagget å fJerne' Don

som 6r: ansvarlig for flaggingon, arholdes og avhørost og kan løsla-

tes neste d.ag, mens saken forfølges på vanlig måte' Hvor dot er

åpenbart at fJ-agglngen gjelder en bestemt begravelso, b1lr dette

lkke å foreta.

Lensmenneno bes lnstruert overe ns s tonmonde hernedr

Rapport om d.agens fol'løp bes lnnsendt snarest'

Oslo, den [.aprll lfll.
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