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For de neste var krigen over 8. mai 1945. 
For andre var det nå landssvikoppgjøret begynte. 

92 805 navn sto på listene. Av disse 
havnet 28 750 i fengsel. 

Av JOHN MIDTBØ 

Da Quislings kirke- og un
dervisningsminister Rag
nar Sigvald Skancke ble 
skutt på Akershus festning 
28. august 1948, var han 
den siste av 26 dødsdømte 
nordmenn som ble avrettet 
på norske rettersteder etter 
krigen. 

Henrettelsen av Ragnar Skancke var 
den mest omstridte under hele rettsopp
gjøret. Så omstridt, over tre år etter 
1<rigens slutt, at det var vanskelig å få 
de utkommanderte politifolkene til å 
skyte. 

Ragnar Skancke hadde aldri hatt 
ansvar for mishandling eller dødsdom
mer. Skancke var opprinnelig professor 
i elektroteknikk og pioner innen radar
forskningen. Han sto ansvarlig for NS' 
nyordning av kirke, skole 
og universitet - men sto 
ikke bak, og var ikke enig i, 
deportasjonen av et stort 
antall lærere til Finnmark. 

Dødsdommen i 1946, stad
festet av Høyesterett i mars 
1947, var derfor påfallende 
h.a ru. 

Skancke forsøkte å få 
saken gjenopptatt. Det ble 
fremlagt mange nye bevis. 
og det ble tatt opp nye vit
neforklaringer. 

~'ullbyrdelsen av døds
dommen ble derfor utsatt. 

Slik stemningen var i 
Norge etter krigen, skulle 
det mot til å I<ritisere lands
svikoppgjøret. Men etter 
hvert vokste reaksjonene på 
dodsdommene. 

Opprop mot dødsstraff 
ble nler og mer vanlig, men 
srtmtictig ble det ogsa un
dertegnet opprop mot be
n{Hlningenc som nå kom, 
blant annet fra Sigrid Und
sP-t og Arnulf Øverland. I 

" 
En kunne ha 
forstått en 

massakre i mai 1945, en 
gjengjeldelse i uhemmet 
hat og hevnlyst. 11947 
er eksekusjonene bare .... 
bestialske. Dødsstraff er 
ingenting annet enn 
fysisk vold i groveste 
form. Den er et tilbakefall 
i mørke, til straffen som 
rå gjengjeldelse». 

jA nllar 1948 ble en kjent 
landssviker benådet av regjeringen med 
den begrunnelse at «det råder en endret 
oppfatning av nødvendigheten av døds
straff innen vårt folk». 

~ttcr at Skancke hadde sittet over tre 
Ar i ventecelle, var straffene mildnet 
hel.raldelig, og det kom sterke protester, 
blRnt annet fra hundrevis av lærere og 
prpster, mot å fullbyrrle en dødsdom så 
Rp.nL Men alle søknader om benådning 
ble avsI att. 

I Avskjedsbrevet til sin kone, }{vcldcn 
for henrdtelsen for nøyaktig 50 år siden, 
skriver Skanckc: 

«Oslo 27. august 1948 
Så ble det altså siste gang vi så 

hverandre denne søndag. I disse 
siste timer tenker jeg p'å (jeg og al 
din kjærlighet og goohet og opp
muntring gjennom hele den lange 
fengselstiden. Jeg kan ikke få takket 
deg nok! 

Aksel Sandemose våren 1947 

1 
i 

Når ieg tenker tilbake på hele li
vet og Især på tiden i Trondheim, så 
Foler ieg m<;g igrunnen tilFreds og 
glad - for det var skiønt å leve. 

Du må hilse alle -Ingrid, Inge og HENRmET: Ragnar Skancke, NTH-professor og pioner innen radatforskningen, var den siste nordmann 
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30 Quisling-tilhengere ble dømt til døden -
Quisling og 25 ble henrettet. Ragnar 

Sigvald Skancke var den siste som møtte 
døden på Akershus festning. 

som ble henrettet. Foto: NTB 

Rolf, laila, Ole Jacob og tokke for 
alt. Og en særlig hilsen til Erling. 

Jeg tror at historiens dom vil bli en 
annen enn samtidens. Jeg har fulgt 
min overbevisning og ;eg vilde det 
wc/e - det vet du. En gang skal vi jo 
alle dø - og jeg tor det med ro for 
kansk;e er det allikevel det beste. 
Jeg har det håR at det må bli til det 
gOcIe - at ;eg kansk;e kan bli den 
siste som må gå i dØden på denne 
måte, Så har det ikke vært forg;e
ves. 

Jeg ønsker deg alt godt i fremti
den og Gud være mecJ deg, 

En siste hilsen fra din hengivne 
Ragnar 

PS. Hils fro Kufaas og si henne 
h;ertelig takk!» 

df'Tl 27. juli kom det rn kongel1g resolu
sjon om gjennomføring av henrpUclser 
som hle spndt fra .1ustisct~partementet 
gjennom fengselsstyret til IRndf'ts 
politimestere. Politimester Kristian 
Welhaven i Oslo fikk i oppdrag å finne 
et høvelig retters led i hovpdsladen og 
innrette del etter de nye regler om 
fullbyrdelse av dødsstraff. Han fant 
frem til en bortgjemt plass i skyggen 
av det gamle krutthusct på Akershus 
festning. 

Politimesteren konstnlcrte personlig 
ct oppbygg av sandsekker og treveg-
ger mot krutthusrnuren. til daglig 
kamuflert som et redskapsskur. Når 
døren ble åpnet, konl df'l til syne en 
pæl med remnIer til å spenne fast 
offeret. 

Dødsdommene hle fullbyrdet på 
Akershus festning i Oslo, Bergenhus 
festning i Bergen og Kristiansten rest· 
ning i Trondheim tidlig på morgen· 
kvisten. 

I løpet av perioden 1 G45 til 1948 på
gikk flere lU\1llpan· 
jer for fl. redde de 
dødsdnmte. Dods· 
straffdebatten raste 
i samfunnd. Mrn 
flertallet på Stortin
get var ubøyelig. 

Skancke og Viljam 
Hagelin var de enes
te av Quislings mi
nistere som møtte 
døden foran gevær
munningene. Og I 
ettertid kan det virke 
som vilkårlighet og 
flaks avgjorde hvem 
som fikk leve, og 
hvem som måtte dø. 

Quislings stedfor
treder og innenrIks
minister, bergen
seren Albert Viljam 
Hagelin, bodde i 

1104;' hRrlde det 
norske rettsvf'spn ri 
presserende bf'hov 
for fl. gjf'nnonlfOI"e 
en opl straffC88.kf":'r 
som lnmne gi ret
ning-slinjp-r for (lpn 
ovrige rettspro::-css. 
l Oslo bh" stn t s-

HOS Quisfings møte med Hitler i 
193,.9 skjerpet den tyske Farerens appe~H pil 
Norge, som kulminerte med det tyske over
fallet på Norge. Foto NTB 

polilimannpn Rpi
rlR.r Haaland valgt nt som prnv(>sak 
:Jllprcde s('nsomnlf'rf'11 HJ4:i Rnmn1~n 
InPd Hnl1s Birg-er Egpherg- i Trond
hf'ltn. ~mm var lTI('olf'm av Rinn~n· 
bandrn. Forsvarf'rpl1 j HftaJanrl-prn
RPssen mentf' at saken lnåttp. avvises 
pR grunn ::lV at ilen provisorisl\€' (moro· 
ning V::lr grunnlovsstridig, Hnyest~rf'tt 
var IIp.nig. 

Tysldand I mange år for krigen, hvor 
han ble utdannet både Ul operasanger 
og arkitekt. Under en ferie i Norge i 1936 
oppsøkte han Quisling, og Hagelin regis
R('rte NS-førerens skjebnesvangre hNiOk 
i Berlin i 1939. 

Rådgiver 
Hagelin sørget for At Quisling- fikl, 

foretrede for Hitler, og HageJin var en 
dyktig tolk og en svært pådrivende 
rådgiver. Han var sentral i iscencRct
telsen av Quislings kupp 9. april 1940, og 
det var den beregnende Hagelin som 
kjørte løpet for Quisling i denne kritiske 
tiden. 

Våren 1946 ble han slmtt på Akershus. 
Justisminister Sverre Parelius Riis

næs unngikk eksekusjonspelotongen ved 
. å bli erklært sinnssyk. Mange mener at 

han lurte bøddelen ved å spille gal. 
Politiminister Jonas Lie døde, beleiret 

på Skallum gård, i maidagene i 1945. 
NS-partiets ideolog, generalseh:rctær. 

parti- og kulturminister Rolf Jørgen 
Fuglesang, unnslapp for eksempel døds
dom med fire mot tre stemmer i lag
mannsretten. Livstidsdomnlcn ble stad
festet av Høyesterett, og Fuglesang 
slapp ut i 1956. 

Den siste som ble løslatt, var godseier 
Axel Stang I 1957. Han var idrettsminis
ter i Quisling-regjeringen. 

Mange NS-folk i fremtredende stil
Unger berget seg også, fordi dodsstraf
fen først og fremst rammet dem som 
hadde gjort seg skyldig i mishandling 
og drap. Ukjente landssvikere, ofte 
svært unge menn, måtte bøte IllCd livet. 
Men flere dødsdømte slapp unna etter 
hvert som folkemeningen snudde da 
krigen kom på avstand. 

Ingen regler 
Sommeren 1945 hastet det med å fil 
regler for full~yrdelse av dødsstraff, og 

10. august 1945 ble ICg-cbPrg domt til 
livsv(Hig feng-s p ]. HoyeRtp.rett VRT ikke 
p.nig og dømte ham til døden. Soknarl 
om benådning ble aVRlått i statsTilo. og 
han ble skutt på Kristianstpn festning i 
Trondheim kl. 06.00 4. oktober lG45. 

1947 ble et rp.kordår for henretlelsC'r. 
Til sanlInen 22 nordmf'nn og tysken> 
ble skutt i løpet av dette aret. Kongen 
var heller ikke innstilt på benådning. 
Den 73·årigc HaRkon VII viste seg som 
en InonHrk av den gamle. strE-ng-e sko
len, nådeløs mot ulydige undrrsAttpr. 
Statslninisler Einar Gerhardsen fikk 
prove hva dC't er å avvise gratende 
medlf'mmer aven dodsdomts fnmilip.. 
Han syntes ct~tte VRr {(nof' av det tyng
ste og vondeste» han hac1dC' vært mrd 
pe. 
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