
• • • OCH DARIFRÅN TILL EN A vHA TTNINGSPLATS 
KLOCKAN 2 en regnig oktober
natt 1945 vi!cktes f. majoren, f. 
ministerpresidenten ro ro Vidkun 
Quisling i sin fånge\secell. Han 
fOrde. til1 borggården vid Akers
hus. Han hade ett sista mote, med 
Oslos polismiistare, två Imre, en 
prut och tio geviirssky!tar. En 
halvtimme senare var han dOd. 

Bland anstiindigt folk hor det 
till god ton och akta overtygelse 
att med .~ taga avstånd !'!!!! 
dOdsstraffet. Just darfor ar det 
IDtressant att fundera på vad det 
kunde finnas for goda skål att 
avliva Quisling. Arkebuseringen 
kunde enligt vår tids satt att se 
inte "vara tMI fOrbiitt!i!1g" . ....§i.. 

lleller kunde en vara nOdvandig 
rofI"drhindrande av fortstta1ii1iUs
ItglJet. SOm anman( avslCh\ekandi 

tiiEOr mot landsforradare torde 
Sfiilret ba en forsumbar effekt; 
sådana raknar med att vinna. T ill 
detta kommer - en i och for sig 
omtålig fråga - att det som lades 
Quisling till last så har på något 
avstånd ei gArna i och for sig 
kunde fårskylla det yttersta straf
fet. ~en historiker lar nu tro att 
Quis ng hade någon avgilrand~ 

. roll VId lysklands anfll)Lpå Norge
Cleii"Tapnrl940. Ingen tror att 
nåiisomKliganwstorganisation i 
nlimnviird mån kunde sabotera 
den norska forsvarskampen. 

Varfor då dilda honom, nar han 
va:ruppenbari~' --~ 

<> 
F6RMODLIGEN fums det inte 
många kriminalpolitiska problem 
som kan uppvacka så intensiva 
lclinslor som dOdsstraffet; fOljakt
ligen inget som debatteras med så 
delvis besynnerliga argument. 

I vårt land fOrekommer, noga 
besett, ingen debatt i saken. Den 
roekanism som Stig Strilmholm 
triiffande har kalIat eliteensur 
.orjer for detta: en politiker, mo
sof, jurist eller journalist som 
skulle antyda Iampligheten av att 
feja den endas! en gAng nyttjade 

DOdsstraffet ar något som vacker starka kanslor hos alla som 
<febatterar det - for S..Y.eriges del avslutades den q!'!batten 1974, 
då riksdagen avskaffade dOdsstraffet i Sveri e. I "~v.erheten oeh 
svardet" går var et 1genom debatten oe de pohtlska turema 
kring dOdsstraffet under 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

giljotinen skulle ofortovat sattas i 
gapstocken. 

For Sveriges del avslutades den 
seriosa debatten 1974, då riks
dagen anteg den grundlagsregel 
som kort och klart såger att "dods
straff far ieke forekomrna" (RF 
2:4). 

Vagen dit var lång, rikligen 
fOrsedd med krokar och stoteste
nar. Den skildras i ett faseinerande 
arbete av fli dr Ivar Seth: Over
heten och $Vardet (utg. Stig Jager
skiold, Riittshist. Bibliotek). Pen
nan fOll ur forfattarens hand 1977; 
manuskriptet har kompletterats av 
Jagerskiold och A1var Nelsson. 
Vasentligen handlar boken om 
debatten och de politiska turerna 
under l800-taIet och tidigt 
1900-tal - den sista avr!ittningen 
agderum 1910. 

Av LEIF CARLSSON 

En konsekvens var, som påpeka
des i Uppsala på 1600-talet, att 
ynmig tillgång gemenligen funnes 
på Iivdilmde och rattade, anvand-
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anlytts i ett siirskilt avsnitt av 
A1var Nelsson. 

<> 
bara for undervisning i medicin. NAR MAN LAGGER IHOP 

Annu i 17 34 års lag stadgas denna larda bok om liv och dod 
dOdsstraff flir sexlioåtta olika ar det naturligt att tanka igenom 
brott. några av de argument som i lusen 

I grova drag kan man saga att år anfOrts får eller emot. 
upplysningstid och liberalism i sin Det basta jag stott på av den 
kamp mot dOdsstraffet gick fram senare sorten lir en paragraf i de 
på nera tåter - att på sikt helt aldrig tilliimpade tillampnings
avveckla det, att inskrlinka det bestammelsema om dMsstraff i 
område diir del kunde tillgripas, Brottsbalken som innebar att man 
att genom benådning (sådan den' inte får dilda en kvinna som ar 
var) inskriinka antalet exekutio- havande innan hon efter barns
ner, och att i fOrekommande fill bOrd i skå1ig mån återvunnit hiUsa 
gora dessa så lite barbariska som och krafter. Många blir så tank
mojligt. Intet preliminiirt avhug- fulla infår detta citat. 
gande av hander, intet offentligt Ett av de samre argumenten, 
spektakei, hellre en relativt rask kanske det allra vanligaste, ar att 
och snygg giljotin an en bila ford dOdsstraffet i liitt insedd mening 
aven miisterman som till aventyrs ar irreparabelt. Om han var oskyl
styrkt sig med dryeker infOr sin dig ... ? 

EN SAK av siirskilt intresse - fOr 
en eller annan lasare mojligen 
overraskande - ar kristendomens 
betydelse i sammanhanget. Från 
vår egen tid ar det vlilkiint att 
kyrkor och msttla grupper, ej 
minst i Forenta Staterna, spelat 
en betydande roll i kampen mot 
dOdsstraffet. Ej så fOrr, hos oss, 
tviirtom. I det forkristna germans
ka samhiillet var dOdsstraffet slill
synt: får liv och lem bOtades med 
just boter, inte med liv. Hela det 
synsatt - fogo forstått - som låg 
bakom denna rattskultur tedde sig 
fdr kristen bliek cyniskt och krasst: 
liv for liv vore den enda riktiga 
tariffen for miinniskovardet. 

illvarliga fOrriittning. Felet med dena slitt att resonera 
HUYUDLINJEN I 1800-talets ar att resonoren liksom lady 
många utredningar och riksrlags- Maebeth råkar bedyra for myeket. 
debatter tyeks ha varil att dOds- Kan man taga miste nar man 
straffet skulle bort, nar namligen domer till doden kan man givetvis 
tiden vore megen - och gång på fara vilse också om man domer 
gång kom något i vagen, t ex ett tilllivstids fångelse. En sådan dom 
ovanligt smetigt och pinsami kan återbrytas - men kan man ge 

Vidkun Quisling då han mottager sin d6dsdom i september 
1945. 

Att genomdriva detta tog sin 
tid, men efter reformationen var 
processen klar. Guds la, skulle i 
viktiga mAI också vara Sveriges. 

mord. Unge fanns dock liven den den oskyldigt domde tillbaka den romerska riket eller vad som fanns 
f6restiiJlningen att dOdsstraffet, hustru som lamnat honom, eller kvar diirav av pietet mot kristen
långt ifrån att vara ett dessvarre det barn som gått overstyr under dom och kyrka slutade upp med 
nodviindigt Dnt, fastmer vore det bans åtta år bakom galler och att anvanda korsfasteise nar någon 
adekvata av Gud sjiUv fordrade mur? Eller dessa åtta år av hans av liigre sambiillsklass måste av
korrektivet mot vissa siirskilt eget enda liv? straffas så art det syntes och Mr-
upprorande illgiimingar. En av många besynnerligheter des. Us de orden en gång till. 

Som nlimnts fortgiek det legala i dOdsstraffsdebatten ar att illa I V ÅRA DAGAR ar vi kansligare 
avlivandet tiIJ 1910. Den debatt tyeks vara overens om att det an så. Aven spanjorema trodde 
och utveck!ing som ledde tiIJ att egentligen inte gor sårskilt ont. intill belt nyligen att strypningen 
pliigseden flirbjOds lven får det Stig Str6mholm har ber!ittat att med den ber6mda pronen var 
fill att riket it i krig skildras som man redan i senantik tid i det rask och human. Hemingway bade 
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sjalvfillet ratt i sitt påpekande att 
av illa i praktiken fdrekommande 
slitt att do - vi skola nastan alla 
do, som en av Ludvig XIV:s hov
man sade - ar i stort sett inget så 
snabbt och hygieniskt som att 
enligt konstens regler bangas av 
en kompetent bOdel. "Det ai detta 
att sitta och vanta på att bli hangd 
som gor en kiIIe så bekymrad." 

Dr Samuel Jobnson bade insett 
samma sak: om man taJar om får 

någon att han skall avlivas inom 
två veckor, it concentrates his 
mind wonderfully. 

A11t straff skall vara till fOrhatt
ring, hette det i en iUdre, mer 
optimistisk tid. Från kristen syn
punkt stod detta på intet s.tt i 
strid mot rep eller bila: tvartom 
vore det en medm'nsldig plikt att 
hjiUpa s'rskilt forhardade subjekt 
att i tid bereda sig for motet med 
den yttersta domaren. Så sett var 
det helt rimligt nar den engelske 
katoliken Evelyn Waugb hiivdade 
att i vår mowskt upplOsta tid 
dOdsstraffet ills ej borde avveek
las, utan fas-uner goras obligato
riskt. 

Så logiska ar vi i stort sett inte. 
Kanske fmns det dock några 
mindre extravaganta skal for 
dOdsstraffet' (Til! missfårstånds 
fOrebyggande: jag anskar inte 
dOdsstraffets inf6rande; och miss
fOrståndet kommer ej att undgås.) 

Anstiindlgt folk emelIan betrak
taS detta straff som kriminalpoliti
kens kiirnvapen the supreme deter
rent. Som det lar ha hetat i Texas: 
man hanger inte biisttjuvar får att 
de har stulit hastar Utan fOr att 
hastar inte skall bli stulna. 

En svårigbet med detta resone
mang lir att vi inte sjiUv. vill lill
lampa det konsekvent. Slikert 
skulle bilstolder och lligenhetsin
brott i Dågon mån kunna ned
bringas genom hiingningar (glima 
kvillfieerade); men så vill vi inte 
ha del. Klimvapen ar inte latta att 
anvanda, soldater emelIan. 

Nar det giiIIer vad de riittslarde 
kalIar illmiinprevention, skyddet 
mot hasttjuvar, ar dddsstraffet 
Iydligen n!istan ineffektivt. Dar
emot ar det uppenbart effektivt i 
det enskilda fillet, for att for
hindra återfall i brott; men det ar 
bara att saga godnatt yxskaft. 

Det finns oneldigen ett pitto
reskt - ej på fullt illvar menat -
argument som framfOrts av den 
norske rattssociologen Au bert med 
adress till uppsaliensare. Det går 
ut på att enligt den hårdkokta 

juridiska Uppsalaskolan spelar det 
inte så stor roll hur man domer -
det VIktiga ar att man domer, och 
att den d6mande instansen har e;J. 
obestridd prestige. Dodsstraffet li! 
unikt på det slittet att overheten 
dar går utover den hemligbetsfulla 
gransen mellan denna varlden och 
den hinsides - och vad kan ge eH 
justitieråd storre prestige? 
TILL SLUT står en enda fråg 
kvar: Blir någonting battre me 
m'stermans hjhlp? 

Dessvarre år svaret f6rmodligen 
ja, mot all konvention. 

På ett flIosofiskt seminarium 
kan man driva den tesen att en 
varld utan Leif Carlsson eller 
Anders Petter Lundstram elle 
SS-chefen Heinrich HimmJer a 
en långt battre varld an en son 
annu ar utrustad med dessa herrar. 

I ett fornuftigt samtal mellar. 
medmiinniskor kan man fOrstå at 
den som funnit sin lille son fastsp) 
kad på ett bord infor ogoneD p 
sin våldtagna hustru ar fOga intre: 
serad av bes6kstider, permissione 
och TY på rummet. Det vore el, 
katastrof om han tog saken i egna 
hander. Battre då, trots allt, om 
bilan faller eller salvan knallar i 
ordnade former. 

Blir något darav battre? Ja, 
tYV'rr. 

<> 

MEN VARFOR, som sagt, skjuta 
Quisling' En lard Deh human van, 
som vet mer an nagon i dessa ting, 
gav mig sva ret: 

"Du måste forstå att man tyekte 
atl man mås!e skjUla Quisling fOr 
att funna skjuta nåSffi..§.Qm. v<rkli
gen var skurkar." --
Leif Carlsson ar medarbezare i , 

)v'"ifS7<--u!ru,-redaktion. - , 

~vD 86.06.20 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




