
DENNE DAG I ~ •• ; 
1840: Denne dagen ble gap -
stokk f0J:' siste gang bruk' 
som straffereaksjon iNge. . 
Det ~k.:le de i Moss. Ga e
sto~( ell r halsjern, b e i eld
re tiC~e..1f b kt som v æren
de stt"afffo ndel m' dre lov
overtre dels r, slik m ban
ning etter ~ rutgå nde ad
varsel. Ung om e også av 
og til strafft m å bli stilt i 
gapestokke ~ å ha forstyr
ret gudstje e en eller for ga
teuorden. G estokken var 
gjerne plas 'lit utenfor kir
ken eller p td",et, der syn
deren ble; enket fast og sto til 
spott~spe en \riss tid. Ga
pesto en besto\~om oftest 
aven lid stokk Il'\ed enjern
bøyle/som forbryte~n fikk 
rundt halsen, derav hetegnel
senhalsjern. Loven Sdm tillot 
bryik av gapestokk, ble 'opp-

'v . 848. 
1944: De to ministrene Jonas 
Lie og Johan A. Lippestad 

kom til Øst-Finnmark. Da
gen før var de blitt oppnevnt 
til styresmann 1 og 2 for 
Finnmark og Nord-Troms. 
Deres oppgave var å sette i 
verk frivillig evakuering av 
disse områdene. Reiehs
kommissarTerboven (bil
det) så også 
gjerne at 
Quisling og 
NS tok den 
belastnin
gen en eva
kuering vil
le medføre. 
St yre sm en
neneopp
dagetimid
lertid ganske snart at evaku
eringen ville by på store pro
blemer. Tyskerne var også 
skeptiske, de fryktet kaos 
hvis en strøm av flyktninger 
blandet seg inn i den tyske 
tilbaketrekningen. Jonas Lie 
tikk ikke lov å offentliggjøre 
noen evakueringsplan, hver
ken i radio eller ved plakat
oppslag, det var i første om-

gang bare snakk om en «hvi~
kepropaganda». Lie gjorde, 
så godt han kunne for å ut- .~ 
male de redsler som ventet ~ 
~~~~arkinge~ når_~serntl 
~: En liten bok utgitt på ~ 
Se forlag Skapte story bØ~
ger ti r i landet. Tittel~n var! 
«Ute en tråd», forfatteren ~ 
var an ym. BOkenJlandlet,': 
om en u g pike so~ hadde· : 
vansker ed sitt seksualliv, 
men ble h lbred t i den grad 
at de siste o tr djedeler av, 
verket var menhen- ; 
gende bes . else av seksu
alhandlinge Det ble snart 
kjent at for a teren var Jens 
Bjørnebo? H hevdet selv 
at bOk~var e parodi. Bo- . 
ken ble eslagla av pOlitiet.' , 
utgive orlaget alas for- ,; 
mue e også tatt ånd om. 
Det alpimidlerti ikke, 
bar et par uker se re var et 
nyt opplag på mark det. . 
Bo en ble også omsae ille-, 
g t, prisen kom opp i 1 O 
kroner stykket. (NTB) 
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