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1"" j;'A;:;:ershansen 
lørda;: mor;:en 2S. au;;,ust 194:S e. Kr. 

«nyligt må mtijligen kunna - I blir nok benådet, skal du .se. 
ftirsvaras såsom ett i en 
ntidssituation ofrånkomligt Påtrengende tanker IDe våger ikke å gå så vidt i 

offer åt en upphetsad folk- ved en henrettelse dagl 
stamning ___ .• Og så kom «8tortinget~s be-
(Fra «Den Norska Ratts- Ihandling av dØdsstraffen, og 
uppgtirelsen», s. 122.) «høyesteretts»avvismng av 

I går snaIæ:et vi meget sn.m- Iny anke. - Alt var forgjeves, 
men om statsråd Skancke. Nu alt var negativt. Bare hat e t 
skulle hans skjebne avgjøres. lOg bl () d tør ste n var 
I hele tre år hadde professor I b.r enn end e i det norske 
og kirkeminister Skaneke sit- folk og dets valgte represen-
tet fengslet med krav om tanter og «retter •. Hatet og j' . leke. Hjelp ham du til å bære 
dØdsdom og henrettelse hen-' blodtørsten dyrkes og næres I Krype fØrst og slden ga, også disse sine siste timers li-
gende over seg det meste av ved predikanter og talere, i det den .hele verden må. deiser med ro og verdighet i 

tiden, og nu hadde den hØye- presse og i radio og i selska- Landstad. tillit til Deg og Din store 
ste «rett. gjort dødsdommen per og klubber: Hatet, blod-I . kjærlighet og nåde l se Du 1 
endelig. Sum m u m i u s, tørsten og betegnelsen «god nåde til alle dem som er skyl-
sum m a i n i u r i a, sa de nordmann. danner et treklø.l sen •. Eltter kveldsmaten hØ- dige i at dette skjer. Du. ale-
erfarne romere, .og jeg kunne ver som er karakteristisk for! Irer vi skudd. FØrst en sal- ne er rettferdig. Vær Du" den 

likke la være å tenke på dette store deler av folket. Der går I ve geværskudd, og så et en- som tilgir der hvor det skai 
: uttrykket om alt som gikk en rØd tråd av martyrblod I I keIt skudd. «DIet er pistol- tilgis, og den som straffer der 
under navn av rett i et kris- helt fra justismordet på Hå-I .Skudd,. sier en frontkjemper, hvor det skal straffelL Du 
.tent land og ble gOdtatt som land og Skår Pedersen fram som selv går med en l'IUSsisk har så mangen gang latt det 
rett av et kristent folk trass eke drept noen? - Hadde han. til Quisling og videre til i dag l kule i kroppen. - - Jeg gjør onde i menneskehjertene få 

,1 at framstående jurister sa sprengt bruer og hus i lufta da Skancke skru danne fort- mine betraktninger i all still- renne lina ut, for så til slutt 
[det motsatte: Det hadde ikke eller begått annen sabotasje setteIsen. Det var en blodig -.... het: Er det forberedelser til å vende alt til det beste, til 
i noe med rett å gjøre, der til alvorlig skade for land og «fred. som brøt lØs! Denne ::::? mØrkets gjerninger? BØdlene Din ære og pris! Se i nåde til 
hadde aldri vært så mye lov- folk? - - Nei, i så fall ville freden finner ikke hvile, ser ",,-: er uttatt til natten. Det er alle medskyldige, aJle som har 
løshet i Norge fØr. Folkemas- han ha fått et pent takkedi- det ut til. Måtte Guds fred og 1; ~ eksekusjonspelotonge~ sjef ropt på hevn, blod og straff, 
sen hadde krevd blod, og bå- plom i stedet for dØdsdom, kjærlighet snart fordrive den ,::;: 1 som øver seg bl. IL. i å gi «nå- alle som enten direkte eller 
de kirken" og de verdSlige sannsynligvis. bort fra vårt folk og landl • "" deskuddet,! Altså vil det skje indirekte, - aktivt krevende 
myndigheter gikk med på Han må ha lidd fryktelig i N'ei, skutt blir han ikke, si- ___ . _,._ 1 natt likevel. - Kjære Gud! eller stilltiende, har gitt sitt 
kravet. hele denne tiden, med dødS-ler de fornuftigste, nei, det ge, altruJistiske kijærligherten' Hvorledes kan: det' være mu- samtykke og sin fullmakt til 
. DØdsdom {) g' henrettelse! dommen hengende over seg ville være uhØrt; det Våger de har jeg møtt hos enkelte. Og lig? Kan nordmenn drepe lOVgivere, dommere, stortings
Men h vor for? Hadde Skan- o~ fullt bevisst om at stats- ikke. Han blir sikkert benå- Vi i N'S hadde jo egennytten' egne landsmenn i fredstid? menn og regjering og aUe de-

lkirkens ledende menn sto bak det! 1 bakgrunnen, .det var felles- Med kaldt overlegg?- Har de res I!ledhjelpere. Se i nåde til 
En byll på verden er den ,kravet om blod og dØd. Hen-j Men jeg t v i ler! Jeg' har nytten som hadde hedersplas- ikke selv klandret og dØmt, dem som i ond vilje eller i 

som trekker seg ut av og [rettet ~je~elig hundrevis a'V1ikke lenger noen større tro på sen 1 .vårt prog~ og. nett- fordømt henrettelser mens FortS. aide 4 

isolerer seg fra den felles ganger l disse årene. Og håpet menneskers fornuft og kjær- opp derfor kunne det ikke det var krig? Og så. drep Jr de 
naturs prinsipp, fordi det om en endring til det bedre lighet. Kjærligheten tror jeg vinne vårt folk! selv i fred og ro en mann som Verre enn den svarte. 
som skjer ikke behager ble nok tent nu og da av Viserpå' Den har jeg funnet hos J31å. var gårsdagen slutt og ikke hflr gjort seg skyldig i ste egne synd er den. eg-

. ham. og fornuftige venner, som noe n f å, ytterst få! Ikke vi skiltes og gikk hver til vår hverken mord eller &abota- ne ~ttferdighet. 
Mare Aure!. trodde at kristendommen 1 bare egenkjærligheten, men fangecelIe på. Akershus, 'som sjel - Trøst du, store og SØren Kirkegaal'd., 

;.... ___ ~ ______ ..:. Norge var ekte og sterk: Du også den ofrende, uegennytti- vi gjeme kaller cAggerShaU- mektige Gud, vår venn Skan- .:.-. ______ 1 
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~, fØr han fikk nådeSkuddet?> for' sin skuffease over den 
•.. Det var en kristen fangevenn moralen som hersker i vårt 

Forts. /Til. Bide 1 å bli litt rol!gere etter hvert: h 
tankelØshet har åpnet den Hørte du skuddene? - Ja, nå .l-Il-wwers a osen som spurte en annen venn land i dag. <Nu har våre fi-
k.a.mpen som framleis raser i tok de Skancke, de djevlene! ~ ~ på vei tUbak~ fra kjØkkenet. ender fått et stygt skår 1 
vårt land og folk. Hjelp oc· Fy Ifor usl!nger som utfØrer Jeg hØrer flere slike og lik- skjoldet sitt,. _ det synes å 
alle inn på dI'ne voier fn·,., j I slik bØddeltj eneste mot lands- for h .. ..+ru og barn, for brø-l et slikt øyeblikk! Det var en l skuffet. 

~ """ nende ord på veien fram og være en fellesnevner for den 
til sannhet, kjærlighet og menn i fredstid! dre og søstre, og kanskje for gang noen som kastet lodd Så går vi ut av cellen min. tilbake. alminnelige mening hos fan-
nåde og rett. SkRn oss for jø- Ja, sier en annen, -:. de en gammel mor? Gud trøste om klærne til den henrette- Jeg går til kjøkkenet. ette.r På tilbakeveien møter jeg gene på Akershus i dag. 
defolkets skjebnpl Almen! har fem hundre.krOner 0

0 en og styrke dem aUe! Amen i de mens han enda hang og f:okosten, og han går mn tIl en av Skanckes venner .• Kon- Under badingen og formid-
Klokken 04.30 hØres bil- flaske brennevm hve: for Jesu navn! levde over dem også. En sØr- sm frokost som han allerede dolerer med Skancke,' sier dagsluftingen er henrettelsen 

dur. Der, ene bilen etter de~ jobben. Snakker om Juda~ Jeg står opp fra den kas- gende hustru eller mor? Hva har hentet, men som han jeg i forbifarten. .}{.ondole- atter hovedtemaet. Doms
andre ,. 'ler inn på Akershus penger, gett! ~ørte dere :;~ sen som er min seng. En angår det dem? De har t j e- neppe enser i s'in store fo~el- rer, ja,> svarer han alvorlig. grunnlaget drøftes av jurist
festnings omrll.de. BildØrer ket fØr ban fIkk nåides . fange er på vei til kjøkke- nes ten sin, de! skelse. Han har bar e lIvs- Et Øyeblikk etterpå er jeg ene og andre akademikere. 
åpnes og slås igjen. Så er det det? Ja, de har nok vært lItt net. Han veksler noen forbit- Døren åpnes. Jeg sitter og varig! Og nu er framtia så opptatt med frokosten, og så HØyesteretts avgjørelse drøf
st11le en stund. Så kommer fO: fu~le tU å kunne treffe rede ord med nattvakten. skriver ned disse påtrengen- lys for ham! Han nærer en- skriver jeg dette som du nu tes også. Var de nØdt tU å 
det ennå en bil, på ny høres skIkkelIg. . Det er henrettelsen som er de tankene. En medfange r:u håp om en framtid med leser. gjøre dette på grunn av de 
bildØrene. Og så blir det en BildØrer åpnes og slås igJen emnet, og vakten svarer lite kommer inn til meg og spØr sm nye <flamme., og - håp På vei til verkstedet møter mange farlige forsvarsvitne
trykkende st11lhet. den ene etter den andre. Bi- eller intet, så vidt jeg kan se og jeg hørte det. Flere og fle- om fornuft! Håp om kjærlig- jeg mange medfanger. Noen ne? Var det et nødvendig 

Kjære himmelske Gud og lene starter, bildur etter bil- og hØre. re fanger på vei til kjøkke- het som Iran åpne fengsels- er allerede opptatt med da- sjakktrekk for å Skjule real!-
Far! Vær nær vår dødsdøm- dur stiger og avtar .. Hva er Der ligger klokken. Fram- net. En ny dag. Frokosten dØrer! Håp 'OlI1 at den nye gens tvangsarbeid, andre går teter som folket ikke måtte 
te venn Skancke i denne klokka nu? FramleIS halv leis bare halv fem! _ Jeg hentes. En fange skutt igjen! krigen skal bli litt bedre enn stille og langsomt .for seg få vite? Slik oppstår det ene 
stund. Ta imot hans ånd og fem? Nei, den er stoppet. prøver å trekke den, men den Ja, ja, det er nok så det, ja denne såkalte dreden> .so~ selv, og noen står i små klyn- spØrsmålet etter det andre 
innpod ham på Deg. Gl ham Nedgått? går ikke. Så ryster jeg den en fange skutt igjen! Jeg vi alle kjempet for, dr::: ger og snakker om henrettel- både hos læg og lærd. Retts
styrke og gi ham tro. Frels Nei, det er ba,re 2--3 tørn men den står. Så bruker jeg tar vaskebØten, går ~t på om og håpet på som I sen. En sterk dØl, solid og følelsen har fått et alvorlig 
ham og gi ham det evige li- på. trekkeren. Men klokka "tille-mekanismen og stiller ganger for å tømme den, god t for hel e f o l k e t. stø, sier tll meg: <Nei, i dag knekk hos alle. Hvorledes 

. . Il' And kl ._.. f " øt f k tim Får han rett? Blir det snart . d vet! Gl ham Din he Ige . står! Jeg legger o..".a ra den på halv sju og ryster m er ange amera er sa - . tok de sLSte resten fra meg. skal dette ende? Sover e 
Jesu blod bar sonet alle våre meg På. cellebordet og ten- den igjen, og nu gå.r den! me ærend. Det er hastverk. en bedring og en mulIghet Nu er jeg ferdig med dem, nå godt, de som står bak? 
synder, gi Du'ham å ta imot ker, tenker, tenker. Utenfor står to uniformer- Alle skal snarest mulig tll for ham og for de mange, er det slutt. All aktelsen og Framtida vU kanskje gi 

denne nåden som Du gir alle Hva vil de skyldige tenke te vakter og småprater sam- kjØkkenet og hente trokos- ma~ge andre? . respekten er borte nå!> svar. Nu synes alt å være 
d t be d d dåd bl' t En b 'ds"nn VI kommer ut og møter vak- . sam ber om e. Jeg r eg og fØle når eres« • Ir men ler og diskuterer. Er en. ny ar e, """', en ny . Stemnmgen på verkstedet uklart og uvisst. En venn 

. k ldi f ' tv b 'dsda tene. De venter øyensynlig Gud, om dette 1 Jesu navn. kJent i dag, - de s y ge ra det mordet _ nei oh e n- angsar el g, en ny . er trykket. Trønderen sier skrev til meg: Nu er det mØr-
Hør min bØnn! Han ble så- øverst til nederst. re t tel s e ~> de t~er om? fengselsdag. De sier ikke så også .i dag mm vanlige mor- med overbevisning at nå får kets makter, hatet og hevnen 
ret for våre mlsgjerninger og Ikke- rart at de bruker Ler de til det; Nei det er noe mye, bare haster i vei. En ny genhilsen, puttet inn mellom de nok snart hØre fra trøn- som rår i landet. 

Ham · . , f k t k glade sangstrofer .. Men den ~ __ 1"_ synder. straffen lå på mØrket til slikt. Tok de med om tjenesten de diskuterer og ung ange amera om- .' . derne. - BetjeJ;l.ten har det Alex UVAAUC. 
, in til . 11 . uteblir i dag. Jeg orker ikke og i Hans sår har vi funnet seg liket itV Skancke nu da og nu er de uenige om en el- mer n meg l ce en mm. vanskelig med å få i gang ___________ ., 

rø t i in f l i dag å hilse på dem som hØ- ,:o, " legedom. Amen! de k;1ørte bort etter utfØrt ler annen bagatell. Han er opp m s ore - . noen samtale om andre ting 
.. l dikt til rer til på den andre SIden av AND Det er fremdeles trykkende «dåd.? Hadde de likkiste med Henrettelsen mordet dra- skelse og sto t av sitt å i dag. Det hender sogar at FOLK OG L 

, , d lsked I Han synes han avgrunnen mellom oss og v - ...... -'l ut stillhet der :ute. - Hva er det seg, eller la de liket på. en pet på vår venn og kampfel- en, e . e. h tfylt t t d A svar på saklige o.".,rsuw. e- . 
II å få lov å lese det re a e mo sanere. v- l' Smått k RedaktØr Ol!' utgiv ..... som foregår nu? båre, en sykebåre, e er bare le hva interesserer det dem? m , b IT. om senn ommer ar.maOTN 

Eng e v æ r s a l ve! i en presenning? Han blødde D~t er 1 k k e der e svenn bar e for meg naturllg- grunnen var nesten bo~e en samtale i gang, og den JOBANNBS KBlIN 

Tre sekunder, kanskje, og jo sikkert enda da de dro. r dr pti Nei de var på vis! Jeg prøver å forstå men nu er den der igjen, samtalen dreier seg om hen- Ekspedisjon og kasse: 
som e e. '. p stboks 3214 Oslo 

så ett enkelt skudd! Et Skjuler de blodet på. jorden <rette siden>, de! Og <retts- ham og hans ekstatJiSke Dette er ikke rett av deg, rettelsen av Skancke. eDet Ki~rachoWBgt. 6, 01110 

skarpt skudd alene slik som i etter seg? . 'Eller Jar de det oppgjøret. har ingen betyd- stemning, jeg lar ham lese. Alex, sier mln samvittighet. var det siste j~ ville tro.~ TelefOlIl 3'7 '16 96 

går kveld! ligge synlig på jorden som et ning for dem. Det er tjene- Nu og da tar han pauser, li- Du har ikke lov til å hate <At de ville gjøre dette kun- Abonnementspriser: 
til 'Iiim j aldri t k eg m Kr. 20.00 pr. Ar. kr. 10.00 store Gud, hva er det som vitne som roper hi e- sten og de små personlige kesom for å forvisse seg om dem. Hevnen hører Gud tll. ne eg en e m u- pr. halvår. Sverige, DIm_ 

skjer? len? Var presten der helt til rettigheter og fordelene ved. ligheten av.. «Jeg var fullt mark: kr. 24.00 pr. Ar, 
<D e r s k l Ø t deS k a n- slutt? Var legen der og er- den' som diskuteres! Det er at ·han har mm interesse .HØrte du hvor han skrek overbevist om at han ville ~J!too f~~' ~~: U..;~ 

c k e, Il v i n a!. Slike og an- klærte døden inntrådt? der e s livsmål og innhold i <Les bare, du,. sier jeg, «jeg bli benådet .•• Med dette har 28.00 pr. Ar, kr. 1'.00 pr. 

dre forbitrede rop går fra· Fengselsbjellene ringer. - må ordne litt her før jeg de gjort sin største tabbe-.> halvAr. InøYtralkrtomsiag 
SIGBJØRN HØLMEBAKK kr. 30.00 pr. Ar. . 15.00 celle tll celle på tvangsar- Gamle, rustne fengselsbjeller går på kjØkkenet etter ma- : Slik omtrent kommer tanke- pr. halvår. 

beidsanstalten Akershus i ringer og varsler at en ny ten .• Tankene min e er hos «Når man er samlet til ne til uttrykk hos den ene og LØSSalgsprls: 60 øre 
Du må ,aldri tro at en massemøte, er det utrolig d dr Og det ikke A.nnmlæprls· morgendemringen. dag er begynt, en ny fen g- den' henrettede og de skyldi- en an e. er S2 øre pr. mlllunetøl' 

.Rachel> roper en. sel s dag, ennu en av de mann kan bU lykkelig ved hvor rå og hjertelØse man opplyste, gode og sakkyndige over en spalte. 
<Hold opp med dettf! tøy- mange, mange, og en n y en annens ulykke. ge, og lesningen går dør for- kan være', uten at det folk som sier dette? Ja, me- Bruk postgirOlllr. 1841iO 

set!. roper en annen. henrettelse, ny sorg og Seneca. bi. <Nei, du er nok ikke med vekker anstøt.It. . get lærde og forstandige Sambandstrykker!et 

- ----~~~~~c=-~~==---{)g-_såiJegynner samtalene lidelse for slekt og VeIlner, 1 dag, bestefar,> sier han folk er det som gir uttrykk ___ 0Øl0 _____ _ 
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