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Noen stedsnavn i nyere norsk historie har
en mørk klang. Grini, Møllergata, Victoria
terrasse, Villa Grande på Bygdøy og Falstad – et
monument over ufrihet, menneskeforakt, retts-

forord
ved utenriksminister Jonas Gahr Støre

Noen
i nyere norsk
historie
har med
en mørk
løshetstedsnavn
og grusomheter,
ansikt
til ansikt
ossklang. Grini, Møllergata,
Victoria
i dag. terrasse, Villa Grande på Bygdøy og Falstad – et monument over ufrihet,
menneskeforakt, rettsløshet og grusomheter, ansikt til ansikt med oss i dag.

Falstad er et stedsnavn og et begrep. Falstad finnes på

murene utviste mennesker den groveste ondskap overfor

kartet, i historiebøkene, i fortellinger, og for noen få finnes

andre medmennesker. Rundt treet i luftegården ble fanger

Falstad i marerittene. Falstad forbindes med ansikter.

tvunget til å krype på alle fire, for å plukke opp med

Ofre, angivere, fangevoktere, hjelpere.

munnen ett og ett av bladene som falt til jorden. Før de

For nærmere 65 år siden, 6. oktober 1942, innførte
tyskerne unntakstilstand i Midt-Norge. I løpet av tre

å kunne gå videre i fra. Klokere, mer engasjert, bedre

de som ble plassert her da bygningene var anstalt for

trondheimsborgere ble skutt som soning for motstands-

«vanartede guttebarn» som det het. Da jeg besøkte Falstad

aktiviteter. Etter krigen ble 49 graver og 205 lik funnet i

midtveis i oppussingsarbeidene kunne jeg fortsatt se spede

Falstadskogen. I alt 43 av de døde var norske.

guttetegninger på veggen på rommene. Også disse talte.

De fleste var fra det tidligere Sovjetunionen og Jugoslavia.

De ga også ansikter til dette stedet.
valg og handlinger. Det står også i vår makt å endre eller

tyskerne opprettet i Norge. Om lag 4500 mennesker fra 13

utvide symbolenes betydning og innhold – endre til å bli

land oppholdt seg i en periode i denne harde fangeleiren.

minnesmerker, minnesteder. Steder for erfaring, fortelling,

For mange ble Falstad et midlertidig oppholdssted på en

formidling og læring. Ansikt til ansikt, til oss i dag.

systematisk – ja, et industrielt etablert skinnespor – videre

En slik endringsprosess har skjedd med Falstad – i dag

til utryddelsesleire i Tyskland og Polen. Mot mer lidelse og

fremstår stedet som er et nasjonalt opplærings- og

død.

dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie og

av slike leire og monumenter. I dag er det for alle som
kommer hit gripende å være på Falstad. Bygningene er

utstillinger som «Ansikt til ansikt» på Falstad er dette:
Vi skal ikke glemme. Andre skal få vite.”

FOTO: Bjørn Sigurdsøn

Bygninger, monumenter og symboler skapes gjennom

Etter Grini var Falstad den nest største av leirene som

Falstad er nå et minnested i et videre europeisk landskap

rustet. For det eneste vi med mening kan si etter å oppleve

Mange sterke skjebner er knyttet til Falstad. Også

dager ble 34 nordmenn henrettet i Falstadskogen. Ti

Utslitte krigsfanger, ydmyket, nedverdiget, presset.

”Falstad er derfor et sted å minnes, et sted å lære, et sted

selv falt til jorden.

menneskerettigheter. Mange års arbeid er brakt til en ny
startstrek.
For mange nordmenn er også bygningen der jeg har mitt

pusset opp med sikker, estetisk sans. Omgivelsene er

daglige virke ladet med symboler om en mørk fortid.

vakre – Trondheimsfjorden og skogene innenfor. Det er

På Victoria terrasse i Oslo mishandlet Gestapo fanger

nesten uvirkelig å forestille seg at i disse bygningene skrek

på bestialsk vis. I dag, to etasjer opp fra torturkjelleren,

mennesker ut sin smerte og sin fortvilelse. Bak vinduene og

er Utenriksdepartementets kontorer for arbeidet med
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menneskerettigheter, fred, forsoning og humanitært arbeid.
Bygget har fått en ny sjel.

Norge minner oss om dette. Fangevokterne var norske.
Mennesker ble ydmyket og torturert. Dødstallene var blant

Vi er helt på gal vei dersom vi aksepterer utenomrettslige

de høyeste for fangeleire i Norge. Og nordmenn var ivrige

henrettelser, dersom mennesker nektes grunnleggende

beslutning om å ikke glemme mørke kapitler og om å

og dyktige til å oppspore og sende ut norske jøder under

rettigheter når de fengsles eller straffeforfølges.

investere i kunnskap som kan beskytte oss i framtiden.

krigen. Henry Rinnan og hans medhjelpere i «Sonder-

Fortsatt bærer både Falstadskogen og fjorden utenfor på

abteilung Lola» sørget for at flere hundre nordmenn havnet

for rettssikkerhet har over lang tid blitt utviklet nettopp for å

sine tunge hemmeligheter. Vi vet ikke det eksakte tallet på

i fangeskap – på Falstad og i andre leire.

beskytte mot vilkårlig behandling og for å verne om

Også Falstad er besjelet på nytt, av et demokratis

alle som ble drept der i skogen. Heller ikke i døden ble

Men samtidig hjalp andre nordmenn, med risiko for eget

De internasjonale og nasjonale standarder og garantier

menneskets liv, helse og verdighet, uavhengig av hvor

fangene behandlet med verdighet og gitt en merket grav.

liv, krigsfanger over hele Norge. På Falstad smuglet lokal-

avskyelige handlinger en person måtte være mistenkt for.

Andre steder på kloden skal folk leve med å håndtere

befolkningen inn mat til fangene, uavhengig av fangenes

Derfor arbeider Regjeringen også for at de som står bak

grusomhetene her og nå, ansikt til ansikt. De må mestre sin

nasjonalitet, deres etniske eller religiøse bakgrunn.

ugjerninger skal stilles til ansvar. Flere av dem som sto bak

samtid.
Det er en myte, dessverre, når vi sier at ’det må ikke skje

Og la oss huske på dette: Det er menneskeskapte lidelser

forbrytelsene i Srebrenica og Rwanda er blitt tiltalt. Mange

vi nå snakker om. Holocaust var ingen naturkatastrofe.

sitter nå i fengsel og soner sine dommer. Dette har Norge,

igjen’. Vår egen tid har mange stedsnavn med mørk klang-

Heller ikke Falstad. Slike fangeleire som dette ble bygget,

sammen med mange andre land, bidratt til.

bunn: Darfur, Kongo, Bosnia, Rwanda, Irak og flere andre

konstruert og systemer vedlikeholdt. Men det som er

steder som for oss er ukjente navn. Fra Falstad – og til alle

menneskeskapt, det kan også endres av mennesker. Vi må

De universelle menneskerettighetene og den internasjonale

disse kantene av verden, dagens stedsnavn ga det sammme

aldri akseptere å være øyenvitner til manglende respekt for

humanitærretten, Genève-konvensjonene. Disse utgjør en

igjen; som fange er man hjelpeløs i andres hender. Alle kon-

menneskeverdet.

felles, grunnleggende beskyttelse av enkeltmenneskers

flikters fangehistorier handler om hjelpeløse mennesker, om

I Rwanda ble tutsier og motstandere av den etniske

hvordan de ved makten behandler fangene, de aller mest

rensningen kalt «kakerlakker». De var ikke å anse som

sårbare.

mennesker. Dermed hadde de heller ikke krav på å bli be-

I dag har vi noen svært viktige instrumenter:

integritet og verdighet. De står der som skjold, mellom
sivilisasjon og barbari.
Å komme til Falstad gjør alltid et dypt inntrykk på meg.

handlet som annet enn insekter. På Falstad ble jødiske fan-

Det trekkes noen linjer i mitt eget liv. Og det er vel det som

som er mistenkt for kriminelle handlinger, mistenkt for

ger tvunget opp i trærne for å oppføre seg som aper. Deres

er budskapet fra Falstad; det går noen linjer i menneskers

terror, i krig som i fred. Men dette må stå som en pilar i vår

menneskelighet ble fjernet, for mer effektivt å kunne krenke

liv, i menneskenes historie. Vi ser for oss ansiktene, de

sivilisasjon: Ingen kan stå utenfor loven – og ingen kan stå

deres verdighet.

overlevende, tidsvitnene, som har fortalt og forklart, om

Det er lov å ta fanger. Det er en plikt å straffeforfølge de

over loven. Kravet på human behandling kan ikke oppheves.

I dag har økt internasjonal terrorisme gjort vår

Heller ikke forbudet mot tortur. Alle har krav på human be-

globaliserte, sammenvevde verden mer utrygg.

handling. Ingen skal umenneskeliggjøres.

Men kampen mot terror kan også komme til å forrykke

lidelsene de selv opplevde, og om de forhold i samfunnet
som førte til at dette kunne skje.
Som både minnested og som senter for menneske-

oppfatningen av hva som er lov og hva som er mulig. Noen

rettigheter vever Falstad fortid og fremtid sammen. Gjennom

Guantanamo på Cuba, i fengsler i Irak eller andre steder, alle

mener at denne kampen er så unik, at den faller «utenfor»

undervisning, dokumentasjon og forskning om krigens

de stedene som bærer ukjente navn – men fylt opp av

både nasjonalt og internasjonalt regelverk, at de som tas

fangehistorie, humanitærretten og menneskerettighetene,

ansikter som kan gjenkjennes av noen: De har krav på

eller mistenkes for å delta i terror, ikke har noen rettigheter.

vil senteret her bidra til et kritisk, klartenkt blikk fremover,

Alle som satt på Falstad og alle som i dag sitter fanget på

human behandling, på å bli beskyttet mot overgrep, tortur,

Når jeg hører om fangebehandling hvor Genève-

foreword

De var uten rettigheter, uten beskyttelse av noe slag.

.

bidra til å bygge en fremtid der fellesskap, menneskeverd

mot nedverdigende og umenneskelige handlinger og straff.

konvensjonens rettigheter såkalt «ikke gjelder», så tenker

og medmenneskelighet styrkes som våre grunnleggende

Grusomhet og råskap følger ikke nasjonalitet, etnisitet,

jeg på Falstads ansikter; på menneskene som satt her og

verdier, i Norge – og i den store vide verden

religion, kjønn eller alder. De såkalte serberleirene i Nord-

ventet på transporten til retterstedet ute i skogen.

by Jonas Gahr Støre, Minister of Foreign Affairs

Some place names in Norway’s recent
history have a sombre ring to them: Grini,
Møllergata, Victoria terrasse, Villa Grande
at Bygdøy and Falstad — a symbol of
oppression, inhumanity, lawlessness and
cruelty, a memorial we still today can
experience — face to face.

Falstad is much more than just a place name. Falstad
is a place on the map, in history books, in stories — and
for some it is the stuff of nightmares. And then there are
the faces of those that were there: the victims, informers,
prison guards and the people who tried to help. On 6th of
October 1942, nearly 65 years ago, the Germans declared
a state of emergency in central Norway. In the course of
three days, 34 Norwegians were executed in the woods at
Falstad. Ten people from Trondheim were shot for resistance
activities.
After the war, 49 graves containing 205 bodies were discovered in the woods there. Of these, 43 were Norwegians.
The majority were from the Soviet Union and Yugoslavia.
Exhausted prisoners of war, humiliated, under duress,
stripped of their dignity. After Grini, Falstad was the second
largest of the camps the Germans set up in Norway. About
4 500 people from 13 countries spent time in this tough
prison camp. For many of them, Falstad was a temporary
place of internment on a systematic, industrially organised
track leading to the extermination camps in Germany and
Poland - to more suffering and death.
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Falstad is now a memorial in a larger European landscape

Falstad, too, has acquired a new soul, due to our

The prison guards were Norwegian. Human beings were

We are completely off course if we accept extrajudicial

of similar camps and monuments. Visiting Falstad today is

democracy’s decision not to forget the dark chapters of our

humiliated and tortured. The death rates were among the

executions, if we accept people being denied basic rights

a poignant experience. The buildings have been exquisitely

history, but to invest in knowledge that can protect us in the

highest in prison camps in Norway. Norwegians also parti-

when they are imprisoned or prosecuted. The existing inter-

renovated. The surroundings are beautiful, both the

future. At Falstad, both the woods and the fjord still hold grim

cipated actively and enthusiastically in tracking down and

national and national legal standards and guarantees have

Trondheim fjord and the woods beyond. It is difficult to

secrets. We do not know exactly how many people were killed

deporting Norwegian Jews during the war. Henry Rinnan

been developed over a long period, precisely with the aim

imagine that these are the very buildings where people

in the woods. Even in death, the prisoners were deprived of

and his henchmen in“Sonderabteilung Lola” saw to it that

of preventing arbitrary treatment and protecting human life,

screamed with pain and desperation. Behind these windows

their dignity and a decent burial.

hundreds of Norwegians were imprisoned – at Falstad and

health and dignity, irrespective of the crimes a person has or

in other camps.

is suspected of having committed.

and walls, human beings treated other human beings with

In other places in the world, people are forced to deal

horrifying cruelty. Prisoners were forced to crawl on their

with atrocities right now — face to face. They have to come

hands and knees round the tree in the exercise yard, and

to terms with their present. Unfortunately, we are deluding

to help prisoners of war all over Norway. At Falstad, local

who are responsible for atrocities are brought to justice.

to pick up each fallen leaf with their mouths. Before they

ourselves when we say: “We will not allow this to happen

people smuggled food in to the prisoners, irrespective of the

Several of those responsible for the crimes in Srebrenica

themselves fell to the ground.

again.” Our own times are full of place names that have a

prisoners’ nationality, ethnicity or religion.

and Rwanda have been put on trial. Many of them are now

There are many moving personal stories from Falstad,

sombre ring to them: Darfur, Congo, Bosnia, Rwanda, Iraq

But at the same time, other Norwegians risked their lives

And let us remember this: we are speaking of manmade

The Government is therefore working to ensure that those

in prison serving their sentences. Norway has contributed to

including those of the boys who were sent there when the buildings

and many others that for us remain unknown. But from all

suffering. Holocaust was no natural disaster. Nor was

housed an institution for “wayward juveniles”, as they were called

of these, as well as from Falstad, we learn the same lesson:

Falstad. Such prison camps were built, and the necessary

then. When I visited Falstad halfway through the renovation,

as a prisoner you are completely at the mercy of others. The

systems were set up and maintained. But what is manmade,

today: the Universal Declaration of Human Rights, the body

I could still see faded children’s drawings on the walls in the

stories of prisoners in any conflict are stories of helplessness,

can also be changed by man. We must never accept beco-

of international humanitarian law and the Geneva Conven-

dorms. They also told a story. They also put faces to the

stories about how those in power treat the most vulnerable

ming passive eye witnesses to human rights violations.

tions. Together, they codify the basic rights of the individual

place.

of all.

In Rwanda, Tutsis and opponents of ethnic cleansing were

to integrity and dignity. These instruments act as shield between civilisation and barbarity.

achieving this, together with a number of other countries.
We have some very important instruments at our disposal

Symbols are created through choices and actions. It is also

Taking prisoners is lawful. And it is a duty to prosecute

called “cockroaches”. They were not to be considered

in our power to change or extend the meaning and content of

those who are suspected of criminal actions or terror — in

human. Therefore they had no right to be treated like

these symbols. Buildings and places can also be transformed

war as in peace. But one thing must stand firm as a rock in

anything more than insects. At Falstad, Jewish prisoners

I see my own life in a longer perspective. And this is perhaps

into memorials and symbols. They become places that convey

our civilisation: nobody is beyond the law — and nobody is

were forced to climb the trees and act like monkeys. This

what Falstad is telling us: people’s lives fit into a longer per-

experiences, stories and insight. To us who visit them today —

above the law. The right to humane treatment cannot be

dehumanised them, making it possible to more effectively

spective, into the history of mankind. In our mind’s eye we

face to face.

suspended. Nor can the prohibition against torture. Every

deprive them of their dignity.

see the faces, the survivors, the first hand witnesses who

Falstad has undergone such a transformation. It is now a
national education and documentation centre dedicated to the
history of prisoners of war and human rights. Many years of
work have culminated in a new point of departure.

human being has the right to humane treatment. Nobody is
to be dehumanised.
All those who were prisoners at Falstad and all those who

Today, increasing international terrorism is making our

Visiting Falstad always makes a deep impression on me.

have recounted and explained, about the suffering they

globalised, interwoven world less safe. But the fight against

went through and the developments in society that made it

terror may distort our sense of what is legal and what is

possible.

today are prisoners at Guantanamo in Cuba, in prisons in

possible. There are those who claim that this fight is so uni-

Both a memorial and human rights centre, Falstad is

For many Norwegians, the building where I have my office

Iraq or elsewhere — in all those places that have names

que that it falls outside both national and international legal

joining the threads of the past and future. Through educa-

is loaded with symbols of a dark past. At Victoria terrasse

that are unknown to us, but are filled with faces that are

frameworks, and that those who are caught performing or

tion, documentation and research on the history of prisoners

in Oslo, the Gestapo maltreated prisoners with the utmost

known to somebody – they have the right to humane treat-

who are suspected of participating in acts of terror have no

of war, humanitarian law and human rights, the centre aims

cruelty. Today, two storeys above the torture chambers in the

ment, to protection against abuse, against torture, against

rights whatsoever. When I hear talk of prisoner treatment

to foster a critical, analytical, forward-looking approach and

cellar, you find the sections of the Ministry of Foreign Affairs

degrading and inhumane actions and punishment.

where the rights under the Geneva Conventions supposedly

help to build a future where solidarity, human dignity and

“do not apply”, I think of the faces at Falstad, the people who

compassion strengthen their position as fundamental values
— both in Norway and in the whole world.

that deal with the promotion of human rights, peace, recon-

Cruelty and savagery are not linked to nationality,

ciliation and humanitarian affairs. The building has acquired a

ethnicity, religion, sex or age. The wartime camps in North

sat there,waiting to be transported into the woods to be exe-

new soul.

Norway known as the Serb camps are a reminder of this.

cuted. They were deprived of all rights and had no protection
of any kind.
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essay

steiner i skogen

Ved Guri Hjeltnes, dr.philos. i historie, prof. Handelshøyskolen BI

Leirene ble lagt langt fra folk; der kunne ugjerningene finne

deretter vasset vi i den tunge snøen, inn i den store

sted, uten innsyn. Falstad lå høvelig til nettopp slik, da det

åpningen, dypt inne i en stor skog der et landskap med

tidligere skolehjemmet ble omgjort til fangeleir i november

17.000 steiner sto opp i snøen. Steinene traff meg som et

1941. På Falstad kunne de verste udådene finne sted inne i

slag – de møtte meg den gang og møter besøkende fortsatt,

skogen, sør for selve leiren: langt vekk fra folk. Her i skogen

både som tause vitner og talende symboler om fortiden.

ble de dødsdømte skutt, her i Falstadskogen ble godt over

De 17 000 steinene er gaver fra ulike land og symbol på de

to hundre mennesker henrettet. I selve leiren fikk fangene

mange jødiske samfunn som ble tilintetgjort.

hardhendt behandling, i skogen møtte noen av dem sin død.
I dag kan etterkrigsgenerasjonene se, lese, føle, tenke

stillhet, alvor og

– fysisk avstand til verden omkring.”
FOTO: Svein Inge Leirgulen/BI

Treblinka, ble jeg kjent med Ola Jonsmoens vakre bok fra

mens de vandrer rundt på et moderne museum og videre

1973, med tittelen «Om desse steinane tala», skrevet ut fra

ut til retterstedet i Falstadskogen. Ved siden av stillhet

gravsteinene på en gammel kirkegård nord i Østerdalen. Jeg

og ettertanke, gir slike minnesteder som her i Trøndelag

tenkte på Jonsmoens østerdalske mennesker der, langt inne

kunnskap videre til nye generasjoner og ettertida.

i en polsk skog. Og – i alle år etterpå har jeg vært bevisst

Assosiasjonene går til andre leire jeg har besøkt på det

når jeg kommer til minnesmerker og monumenter, uansett

europeiske kontinentet. I dag ligger de fleste av dem nær

hvor og hvorfor de er satt opp, jeg tar på steinen, leser om

motorveier og sivilisasjon. For 60 år siden lå de avsides,

det står noe, går litt rundt på stedet, og – alltid det samme:

langt borte fra bebyggelse og veinett. Men det ble gjerne

steiner taler, steiner forteller en historie. Slett ikke alltid

bygget toglinjer for å kunne forflytte og transportere fanger

en dødens historie som rettersteder i inn- og utland, som

vekk fra verden, ja inn i leire der fangene bare skulle

retterstedet på Falstad, det kan være andre historier som

forsvinne i «natt og tåke».

fortelles.

Sterkest inntrykk gjorde et besøk i en tilintetgjøringsleir

” Noe går igjen når man oppsøker krigens leire:

Bare få år før jeg dro til den tidligere tilintetgjøringsleiren

Til Treblinka som ligger ti mil nordøst for Warszawa,

uten annet «tilbud» til en besøkende enn naturen selv.

ble blant andre 310 000 jøder fra Warszawa-ghettoen

Ennå kan jeg fremkalle følelsene da jeg en vinterdag for

sendt i frakttog og over en halv million jøder og sigøynere

mange år tilbake nådde fram til Treblinka i Polen. Det var

sendt fra Polen og andre europeiske land i kuvogner og

januar med våt, råtten snø –sammen med en tolk

passasjervogner. Nøyaktige anslag over antallet drepte er

tråkket jeg meg fram. Vi hadde kjørt langt og lenge,

vanskelig her, som så mange andre steder – men trolig
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ble minst 800-900 000 mennesker drept. I drapstall ble

i Trondheim, Gerhard Flesch. Under unntakstilstanden

Treblinka kun overgått av tilintetgjørelsesleirene Auschwitz

i Trøndelag i oktober 1942 ble standretten satt på

II-Birkenau og Belzec.

Falstad under forsete av Flesch, og de dødsdømte skutt i

De ufattelige tallene på pinte og drepte mennesker i

Falstadskogen 1 kilometer sør for leiren. Unntakstilstanden

det tyskokkuperte Polen, gir perspektiv på vår hjemlige

6.-12. oktober 1942 begrunnet tyskerne med at det var

krigshistorie. Okkupasjonen av Norge var, tross alt, mer

utført sabotasjehandlinger i distriktet, og at befolkningen

skånsom enn hva som ble befolkningen til del i andre

hadde bistått, aktivt eller passivt. Den 6. september var

tyskokkuperte land. Men – hvert eneste liv tapt er ett liv for

det kamp mellom motstandsfolk og Sipo om et våpenlager

mye. Videre vet vi i dag mer, som at den brutale atferden

ved Majavatn, og 20. september fant det sted et raid mot

rammet flere utenlandske fanger i Norge enn norske fanger.

et kraftverk i Glomfjord, og tidlig om morgenen 5. oktober

Det kan ikke gjentas ofte nok for å sette 2. verdenskrig i

et raid mot Fosdalen gruver. Da ble unntakstilstand erklært

Norge i perspektiv: det døde flere utenlandske på norsk

fra morgenen av, 6. oktober, i deler av Sør-Trøndelag,

jord enn nordmenn. Gjennom historikeren Marianne

Trondheim by, Nord-Trøndelag og Grane i Nordland. Tysk

Neerland Soleims store arbeid, vet vi i dag langt mer om de

og norsk politi, støttet av Wehrmacht, kontrollerte om lag

utenlandske fangenes liv på norsk jord i okkupasjonsårene.

13 000 mennesker og over 3000 kjøretøyer, gjennomsøkte

De omfattet 100 000 sovjetiske, 4500 jugoslaviske og 1600

nesten 1500 hus og gårder og arresterte nesten 100

polske krigsfanger og sivile som ble sendt til Norge; alle

mennesker, samt alle mannlige jøder over 16 år. Ti

plassert i leire eller arbeidsbataljoner underlagt Wehrmacht.

framstående borgere ble skutt «som sonofre», uten dom.

Også til Falstad kom utenlandske fanger, hvorav noen ble

Og altså satt standretten på Falstad. Her ble 24 fanger fra

henrettet, både jugoslaver og Sovjet-borgere.

Majavatn-opprullingen dømt til døden og skutt.

Falstad bærer i seg en rekke historier, om krigs- og

I den første okkupasjonstiden fikk alle fangene plass i

okkupasjonsår i Trøndelag og Norge. Noen endte sine liv her,

den hvite steinbygningen. Men så, utover i 1942 og 1943,

andre var innom Falstad i transitt. De første fangene kom i

da fangetallet oversteg 500, ble det i tillegg bygget brakker.

november 1941, og i alt var om lag 4500 mennesker innom

Falstad har også hatt en førkrigs- og en etterkrigshistorie,

Falstad som fanger i okkupasjonsårene. Flertallet var norske

men det er i dag krig og okkupasjon som formidles videre til

politiske fanger, men også fanger fra andre nasjoner, som

alle som kommer.

om lag 360 sovjetiske krigsfanger og 80 jugoslaviske fanger.
Fra Kristian Ottosens store kartlegging av nordmenn i tysk
fangenskap, vet vi at 3 542 nordmenn satt i kortere eller

I dag framstår Falstad i ny ham – moderne innrettet

lengre tid på Falstad i årene 1941-45, deriblant ble lærere

mot et bredt publikum, gjester fra inn- og utland. Især

fra Midt-Norge etter læreraksjonen våren 1942 samlet på

kommer skoleungdom og studenter, og det pågår et

Falstad, dit ble også kommunister sendt, trondheimsjødene,

samarbeid mellom fagmiljøet på Falstad og NTNU og

Englandsfarere fra Ålesund, NTH-studenter, ofre for

Høgskolen i Nord-Trøndelag. Som kunnskapsbank,

Majavatn-aksjonen og gisler fra Trondheim. Fra august 1942

museum og minnested er dagens profil på Falstad av stor

fantes også en egen avdeling for kvinner, de fleste gisler

verdi. Seks tiår ligger mellom skrekkens år og dagens

eller motstandskvinner, som fikk en ekstra påkjenning ved å

velfødde Norge. Likevel tror jeg at Falstads bygninger,

bli isolert fra de andre fangene.

utstilling, området og ikke minst, retterstedet i skogen,

Fangebehandlingen på Falstad ble raskt beryktet som
særdeles brutal, især ble jøder, jugoslaver og russere
mishandlet. Falstad sorterte under Sipo-kommandøren

16

alltid vil tale til dem som kommer. Her, som alle steder,
steinene taler.

Falstad i nazismens utryddelsespolitikk
Ved historiker Jon Reitan

Fra grenda Ekne i Nord-Trøndelag finnes historiske forbindelseslinjer til de mest
brutale krigsscener som utspilte seg under andre verdenskrig –
på slagmarken og i Det tredje Rikets dødsleirer.

Noen månder før etableringen av SS Strafgefangenen-

disse leirene karakter av rene tilintetgjørelsesleirer.

lager Falstad høsten 1941, iverksatte Nazi-Tyskland Opera-

Det finnes et norsk medansvar for denne katastrofen.

sjon Barbarossa, angrepet på Sovjetunionen. Krigen i øst

Om lag 360 nordmenn, blant dem hjemkomne SS-frivillige

var en ren erobrings- og tilintetgjørelseskrig som omfattet

fra Østfronten, tjenestegjorde som vaktmannskaper i de be-

en fullstendig etnisk omstrukturering av Øst-Europa. Hitlers

ryktede «serberleirene». I alt døde om lag 13 000 sovjetiske

Generalplan Ost innbefattet konkrete planer om å sulte i hjel

krigsfanger under umenneskelige fangevilkår i Norge årene

om lag 30 millioner sovjetere, dessuten også massedrap på

1941-45. Vel 84 000 overlevende ble repatriert til Sovjetu-

flere millioner sovjetiske krigsfanger. Det tyske angrepet på

nionen etter krigen. Av de jugoslaviske krigsfangene i Norge

Sovjetunionen ledet blant annet til tvangssendingen av over

døde omkring 2600, et tapstall på 70 prosent. For denne

100 000 krigsfanger og sivile – både kvinner og barn – til

fangegruppen var Falstad også dødsleir i årene 1942-43.

Norge. Hit kom de for å fylle okkupasjonsmyndighetenes

I løpet av krigsårene kom vel 360 sovjetiske krigsfanger til

behov for arbeidskraft ved sine enorme sivile og militære

Falstad. Noe over 100 av dem ble henrettet uten lov og dom

byggeprosjekter i landet.

i Falstadskogen. Av vel 80 jugoslaviske krigsfanger i fange-

Den tyske okkupasjonsmakten etablerte omkring 500
krigsfangeleirer på norsk jord. I Nord-Norge hadde flere av

Til venstre: Tysk vaktmannskap foran porten til Falstad fangeleir

belegget, ble 74 henrettet årene 1942-43.
Adolf Hitler beskrev felttoget mot øst fra og med som-

.

Left: German guards in front of the Falstad camp gate.
FOTO: Falstadsenteret
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Til venstre: Apellplassen Sachsenhausen

.

Left: Roll call area Sachsenhausen
FOTO: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen
Til høyre: En Einsatzgruppe henretter en ukrainsk jøde i Vinnitsa, Ukrania

.

Right: An Einsatzgruppe executes a Ukrainian Jew in Vinnitsa, Ukraine
FOTO: United States Holocaust Memorial Museum

meren 1941 som en Vernichtungskrieg – og i denne utryd-

ble over en million jøder og titusener av sigøynere, polakker

delseskrigen inngikk massedrap på østeuropeiske jøder.

og sovjetborgere myrdet under krigen.

Oppdraget tilfalt i hovedsak de såkalte Einsatzgruppene,

1942 og vinteren 1943 ble i alt 771 norske jøder deportert til

til Wehrmacht. Deres hovedoppgave var å finkjemme nylig

Auschwitz. 34 overlevde. Samtlige aksjoner mot norske jøder

underlagte land og områder for jøder, samle dem i stor-

fram til selve deportasjonene fra Oslo havn, ble gjennomført

bygettoer eller landsbyer, for deretter å henrette dem.

under norsk medvirkning – i enkelte tilfeller også etter norsk

Ved utgangen av 1941 hadde Einsatzgruppene og deres

påtrykk og initiativ. De viktigste aktørene fra norsk side var

medløpere myrdet om lag en million sivile på Østfronten,

Nasjonal Samling og det nazifiserte statspolitiet, som foresto

av dem ca. 900 000 jøder. Fra høsten 1941 eskalerte mas-

selve arrestasjonene, men også deler av statsbyråkratiet og

sedrapene på jøder. Ved utgangen av 1943 var om lag 1.7

andre avdelinger i politietaten var involvert. Jødene var den

millioner jøder gasset i hjel i de spesialkonstruerte døds-

eneste gruppen av arresterte nordmenn som før deportasjo-

leirene Chelmno, Belzec, Sobibor og Treblinka.

nene ble utsatt for en fullstendig økonomisk likvidasjon.

Den viktigste konsekvens av den berømte
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I dette scenarioet finnes også et norsk holocaust. Høsten

mobile enheter som rykket framover mot øst i fotefarene

På denne måten ble Norge involvert i et prosjekt hvis

Wannseekonferansen i januar 1942 var etableringen av en

målsetting var å arrestere samtlige jøder i 18 europeiske

infrastruktur for systematiske deportasjoner av jøder fra hele

land – for deretter å drepe dem. Da krigen brøt ut i 1940

det tysk-okkuperte Europa, Norge inkludert. Destinasjonen

levde omkring 2100 jøder i Norge, fordelt på to jødiske

for de fleste fangetransportene fra og med sommeren 1942

trossamfunn, i Oslo og Trondheim. Majoriteten av jødene

var leiren Auschwitz-Birkenau, i dag et kjernesymbol på

i Trøndelag hadde innvandret til landet fra det nordøstlige

holocaust, det største sivilisasjonssammenbrudd i moderne

Polen mot slutten av 1800-tallet. Høsten 1942 og vinteren

historie. I denne kombinerte konsentrasjons- og dødsleiren

1943 ble innvandrernes etterkommere ført tilbake til Polen
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– denne gangen i slaveskipene «Monte Rosa», «Donau»

Falstad ved Levanger. I alt 44 000 nordmenn satt i fan-

og «Gotenland». 41 mannlige jøder fra Trøndelag hadde et

genskap på norsk jord under andre verdenskrig. Over

brutalt fangeopphold bak seg i Falstad fangeleir før de ble

9 000 ble deportert til konsentrasjonsleirer på kontinentet

sendt med tog fra leiren og til Oslo 25. november 1942. Med

- eksempelvis Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald,

på transporten var også kvinner og barn, som hadde sittet

Neuengamme, Dachau, Mauthausen, Stutthof og en rekke

internert i Trondheim fram til deportasjonene. Åtte jøder fra

mindre fengsler og tukthus. For norske, politiske fanger var

Trondheim ble henrettet i Falstadskogen i 1942 som et di-

dødsratene høyest i Natzweiler i Alsace. Av 504 deporterte

rekte utslag av nazistenes raseideologi. Julius Paltiel, Assor

NN-fanger, fanger som skulle forsvinne i «natt og tåke»,

og Asriel B. Hirsch overlevde både Falstad og Auschwitz.

døde 153 som følge av tvangsarbeidet i og utenfor leiren.

Etter krigen uttalte alle at «ingenting var verre enn Falstad».

Flere hundre fanger ble deportert fra Falstad til en rekke av

Kort tid etter invasjonen av Norge valgte okkupasjonsmakten å importere et system av fangeleirer etter mønster

Lea Schilowsky, Trondheim

.

Mange vendte aldri hjem igjen.

fra Nazi-Tyskland. Selv om graden av brutalitet og terror

Om lag 18 millioner fanger ble ofre for det nasjonal-

kunne variere fra leir til leir, representerte de alle et sivili-

sosialistiske leirsystem årene 1933-45. Mellom 10 og 11

satorisk nullpunkt. Filosofen Hannah Arendt beskrev fange-

millioner fanger ble myrdet i flere tusen fangeleirer, fengsler

leirene i Det tredje Riket som selve manifestasjonen av den

og tukthus. De første årene var leirenes viktigste funksjon å

radikale ondskap, som laboratorier utviklet for å utslette all

internere og eliminere «fiender av staten» – politiske mot-

menneskelig individualitet.

standere, kriminelle, jøder, sigøynere, Jehovas vitner og

De første ofrene for det nasjonalsosialistiske leirsystemet

Legitimasjonskortet til

konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Det tredje Riket.

homofile. Etter utbruddet av andre verdenskrig spilte leirene

.

i Norge var norske politiske fanger. I løpet av årene 1940-41

en sentral rolle for den tyske krigsindustrien. De fleste fan-

etablerte det tyske sikkerhetspolitiet flere såkalte Polizei-

gene kom nå fra okkuperte land. En hensynsløs utnyttelse av

häftlingslager – som Grini ved Oslo, Ulven og Espeland ved

deres arbeidskraft ledet til katastrofale dødstall i leirene

Bergen, Sydspissen og Krøkebærsletta ved Tromsø

- og

Identification Card, Lea
Schilowsky, Trondheim
FOTO: Jødisk Museum Trondheim
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Falstad within the Nazi extermination policy
From the village of Ekne in North-Trøndelag historical lines of connection can be found to the
most brutal war scenes played out during the second World War - on the battlefields and in the death camps.
By historian Jon Reitan

described the prison camps of the Third Reich as the very

the autumn of 1942 and the winter of 1943, 771 Norwegian

manifestation of radical evil, as laboratories designed to obli-

Jews in total were deported to Auschwitz. 34 survived. All

terate all human individuality. The first victims of the camp

actions against Norwegian Jews right up to the deportation

system in Norway were Norwegian political prisoners. During

from Oslo harbour, were carried out with Norwegian coope-

1940-41 the German security police established several so-

ration - in certain cases also under Norwegian pressure and

called Polizeihäftlingslager – such as Grini near Oslo, Ulven

initiative. The most important actors on the Norwegian side

and Espeland near Bergen, Sydspissen and Krøkebærsletta

were Quisling’s Nazi party Nasjonal Samling and the nazified

at Tromsø, and Falstad near Levanger. In all 44 000 Norwe-

state police, who conducted the arrests; parts of the state

gians were imprisoned on Norwegian soil during the Second

POWs came to Falstad. Over 100 of them were executed

bureaucracy and other sections of the police department

World War. Over 9000 of them were deported to concentra-

fangenenlager Falstad in the autumn of 1941, Nazi Germany

without charge or trial in the Falstad forest. Of ca 80 Yugo-

were also involved. The Jews were the only group of arrested

tion camps on the continent - for example, Sachsenhausen,

launched Operation Barbarossa, the attack on the Soviet

slavian POWs among the camp inmates, 74 were executed

Norwegians who, before the deportations, were subjected to

Ravensbrück, Buchenwald, Neuengamme, Dachau, Mauthau-

Union. The war in the East was a purely conquer-and-

in 1942-43.

complete economic liquidation.

sen, Stutthof and a range of smaller prisons and detention

Some months before the establishment of SS Strafge-

destroy war which included a complete ethnic restructuring

Adolf Hitler described the campaign in the summer of 1941

In this way Norway became involved in a project whose

centres. For Norwegian political prisoners the death rate was

of Eastern Europe. Adolf Hitler’s Generalplan Ost contained

as a ”Vernichtungskrieg” – and in this war of extermination

goal was to arrest all Jews in 18 European countries – in

highest in Natzweiler in Alsace. Of 504 deported Norwegian

concrete plans to starve to death around 30 million Soviets,

was included mass murder against East European Jews. The

order to kill them later. When the war broke out in 1940

prisoners, prisoners who would disappear in the ”night and

besides the mass murder of several million Soviet prisoners

mission fell mainly to the so-called Einsatzgruppen, mobile

there were about 2100 Jews living in Norway, belonging

fog”, 153 died as a result of forced labour within and outside

of war (POW). The attack on the Soviet Union led among

units which advanced eastwards in the tracks of the Wehr-

to two Jewish congregations - in Oslo and Trondheim. The

the camp grounds. Several hundred prisoners were deported

other things to the forced evacuation of over 100 000

macht. Their major task was to comb newly occupied lands

majority of Jews in Trøndelag had immigrated to the coun-

from Falstad to a range of concentration camps, prisons and

prisoners of war and civilians – both women and children

and areas for Jews, collect them in city ghettoes or towns in

try from the north-eastern part of Poland at the end of the

detention centres in the Third Reich. Many never returned

– to Norway. They came here to fill the occupying power’s

order to later execute them. By the end of 1941 the Einsatz-

1800s. In the autumn of 1942 and the winter of 1943 the im-

home again.

pressing need for labour for its enormous civil and military

gruppen and their collaborators had murdered around one

migrants’ descendants were moved back to Poland - this time

building projects. The occupying forces established around

million civilians on the Eastern Front, among them 900 000

in the slave ships ”Monte Rosa”, ”Donau” and ”Gotenland”.

500 POW camps on Norwegian soil. In northern Norway se-

Jews. From the autumn of 1941 the mass killings of Jews

41 Jewish males from Trøndelag had a brutal imprison-

veral of these camps had the characteristic purely of extermi-

escalated. By the end of 1943 about 1.7 million Jews were

ment at Falstad behind them before they were sent by train

camps, prisons and penitentiaries. In the early years the

nation camps.

gassed to death in the specially constructed death camps

to Oslo on 25th November 1942. Also on the train were

camps’ most important function was to intern and elimi-

Chelmno, Belzec, Sobibor and Treblinka.

woman and children, who sat interned in Trondheim prior to

nate “enemies of the state” – political opponents, criminals,

In this connection it is important to mention that there

Around 18 million prisoners became victims of the Nazi
camp system in the years 1933-45. Between 10 and 11
million prisoners were murdered in several thousand prison

the deportations. Eight Jews from Trondheim were executed

Jews, Gypsies, Jehovah’s Witnesses and homosexuals. After

Around 360 Norwegians, among them returned SS volunte-

conference in January 1942 was the establishment of an

in Falstad forest in 1942 as a direct outcome of the Nazi race

the outbreak of war the camps played a central role for the

ers from the Eastern Front, were employed as guard teams

infrastructure for systematic deportation of Jews from the

ideology. Julius Paltiel along with Assor and Asriel B. Hirsch

German war machine. Most of the prisoners came from occu-

in the notorious “Serb camps”. In all about 13.000 Soviet

whole of German occupied Europe. The destination for most

survived both Falstad and Auschwitz. After the war all clai-

pied countries. Ruthless use of the prisoners’ labour resulted

prisoners of war died in inhuman conditions in Norway in the

of the prisoner transports until the summer of 1942 was

med that “nothing was worse than Falstad”.

in catastrophic death tolls in the camps.

years 1941-45. At least 84 000 survivors were repatriated

Auschwitz-Birkenau, today a core symbol of the Holocaust

A short time after the invasion of Norway the occupying

to the Soviet Union after the war. Of the Yugoslavian priso-

and the most intensive breakdown of civilisation in modern

forces decided to import a system of prison camps modeled

ners of war in Norway around 2600 died, a total loss of 70

history. In this combined concentration camp and death

in Nazi Germany. Even though the degree of brutality and

percent. For this group Falstad also was a death camp in the

camp over one million Jews and tens of thousands of Gyp-

terror could vary from camp to camp – they all represented

years 1942-43. In the course of the war years ca 360 Soviet

sies, Poles and Soviet citizens were murdered.

a civilisation zero point. The philosopher Hannah Arendt

is a shared Norwegian responsibility to this catastrophe.

24

In this scenario one also finds a Norwegian Holocaust. In

The most important consequence of the Wannsee

.
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ansikt til ansikt
Falstadsenterets museumsutstilling
ble åpnet av utenriksminister Jonas Gahr Støre 7. oktober 2006.
Ved historiker Jon Reitan

Åpningen markerte starten på et tredje kapittel i en vel 20

var at det siden 1995 har kommet til mye ny kunnskap om

år lang museal falstadhistorie. Under frigjøringsjubileet i

temaet krigens fangehistorie – ikke minst knyttet til det

1985 åpnet det første Falstad museum i Ekne gamle skole

norske holocaust og østeuropeiske krigsfangers skjebne på

etter iherdig innsats fra mange ildsjeler, både lokalt og i

norsk jord årene 1940-45. Dessuten ble Falstadsenteret

Norsk-Jugoslavisk Samband. Deres arbeid utgjør en grunn-

stiftet som et nasjonalt opplæringssenter for menneske-

stein i dagens musesumssamling. Ti år senere, 7. mai 1995,

rettigheter – den gamle utstillingen fanget i liten grad inn

ble nye Falstad museum åpnet i den tidligere hoved-

dette perspektivet. I lys av disse faktorene vokste det

bygningen for Falstad fangeleir. Prinsesse Märtha Louise,

fram et ønske om å skape en utstilling som evnet å binde

H.M. Dronning Sonja, statsråder, flere hundre tidligere nor-

sammen senterets to tematiske virkefelt – krigens fange-

ske og jugoslaviske fanger, pårørende og hundrevis av tilhø-

historie og moderne menneskerettigheter.

rere var alle samlet for å kaste nytt lys over en av de største
menneskelige tragedier i moderne historie.
Et museum er ikke en statisk, fasttømret størrelse.
I tilfellet Falstad har museumsutstillinger blitt byttet ut i

at utstillingen måtte ivareta både en minnefunksjon og en
funksjon som læringsarena for skoleelever og studenter,
senterets hovedmålgrupper.

tiårsintervaller. Konseptet for Falstadsenterets nye, perma-

Det samlede utstillingsarealet er på vel 350 m2, fordelt

nente utstilling ble utviklet i samarbeid med arkitektfirmaet

på ni rom i bygningens kjelleretasje. «Ansikt til ansikt» vier

LPO Arkitektur & Design i tidsrommet juni 2004 - oktober

spesielt bred plass til framveksten av nazismen i Europa,

2006. Arbeidet involverte dessuten en lang rekke andre

erobrings- og utryddelseskrigen på Østfronten, holocaust og

mennesker og institusjoner – tidligere fanger, en faglig

det nasjonalsosialistiske leirsystemet som spredte seg over

referansegruppe, en fagjury, styret for Falstadsenteret,

store deler av Europa under andre verdenskrig. Falstad og

økonomiske bidragsytere, byggherre Statsbygg, eksterne

okkupasjonstiden i Norge plasseres i hovedsak innenfor et

konsulenter og underleverandører – for å nevne noen.

internasjonalt rammeverk, samtidig som Falstadsenteret har

Det var flere årsaker til at senteret ønsket å utvikle en
ny museumstilling parallelt med renoveringen. De viktigste
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For et minnested og studiesenter var det også overordnet

ønsket å ivareta både et lokalt og nasjonalt perspektiv.
Etterspillet til andre verdenskrig, framveksten av FN og

menneskerettighetene, moderne folkemord og alvorlige nåtidige brudd på menneskerettighetene utgjør

face to face

utstillingens sluttpunkter. Det har vært et grunnleggende
premiss for utstillingsprosessen å tufte arbeidet på de
visjoner som er nedfelt i vedtektene for stiftelsen: å
fremme respekt for menneskeverd og humanitet, fremme
historiebevissthet og oppfordre til refleksjon over Falstad-

The Falstad Centre’s museum exhibition was
opened by foreign minister, Jonas Gahr Støre
on 7th October 2006.

historiens betydning for oss – i dag og i morgen.
Våren 2004 skulle fagjuryen for senterets nye utstilling vurdere innkomne konsepter fra en åpen, nasjonal

within an international framework, in line with the wish of

group, an expert subject panel, the Falstad Centre board of

the Falstad Centre to preserve both a local and a national

directors, economic investors, entrepreneur firm Statsbygg,

perspective.

external consultants and contracted suppliers – to name just
a few.

By historian Jon Reitan

There were several reasons why the Falstad Centre

arkitektkonkurranse. Juryen fant tre av besvarelsene
særlig interessante med gode løsninger på utstillings-

and institutions – former prisoners, a professional reference

The consequences of the war, the growth of the UN and
human rights, modern genocide and serious contemporary
breaches in human rights constitute the conclusion of

wished to develop a new museum exhibition parallel with

the exhibition. There has been a basic premise within the

the renovation of the building. The most important was that

exhibition process to base the work on the vision which is

regi, funksjonelle løsninger, arkitektoniske grep og ikke

now 20 year old museological Falstad history. During the an-

since 1995 a considerable amount of new knowledge had

laid down in the constitution of the foundation: to foster

minst en ydmyk og følsom holdning til stedets historie.

niversary of liberation in 1985 the first Falstad Museum was

come to light around the topic of the history of Nazi impri-

respect for human life and humanity, to oppose historical

Da juryen ga sin endelige innstilling til styret for stiftelsen

opened in the old Ekne school after energetic contributions

sonment 1940-45– not least connected with the Norwegian

ignorance and to encourage reflection on the significance of

i juni 2004, begrunnet den sitt valg av vinnerkonseptet

from many enthusiasts, both locally and from the Norsk-

Holocaust and the fate of East European POWs on Norwe-

the history of Falstad for us – today and tomorrow.

«Ansikt til ansikt» slik:

Jugoslavisk Samband. Their work constitutes a foundation in

gian soil from 1940-45. Furthermore, the Falstad Centre

In the spring of 2004 the expert panel for the centre’s

The opening marked the start of the third chapter of the

«Bidraget presenterer et meget gjennomarbeidet og

today’s museum collection. Ten years later, 7th May 1995,

was founded as a national study centre for human rights

new exhibition had to evaluate concepts which had been

reflektert utstillingskonsept der enkelhet, klarhet og fri-

the new Falstad museum was opened in the former main

– the old exhibition had reflected this perspective inadequa-

submitted from an open, national competition. The jury

het er sentrale stikkord. Konseptet søker å krysse grenser

building of the Falstad prison camp. HRH Princess Märtha

tely. In the light of these factors a desire began to grow to

found three of the entries especially interesting with good

mellom tid og rom framfor å formidle fortellinger i en

Louise, HRH Queen Sonja, ministers of state, several hun-

create an exhibition which succeeded in binding together

solutions for the framework of the exhibition, functional so-

kronologisk rekkefølge. Arkitekten synliggjør et bevisst

dred former Norwegian and Yugoslavian prisoners, relatives

the Centre’s two working themes: the history of Nazi impri-

lutions, architectural concepts and not least a modest and

forhold til utstillingsteknologi, og bruker rommene som sen-

and hundreds of others were gathered to cast new light over

sonment 1940-45 and modern human rights. It was also of

sensitive concern for the site’s history. When the jury gave

trale elementer i formidlingen»

one of the greatest human tragedies in modern history.

paramount importance for a memorial and study centre that

its final recommendation in June 2004, it expressed its deci-

the exhibition preserve both a memorial function and the

sion of the winning concept “Face to face” thus:

.

A museum is not a static, predetermined size. In the
case of Falstad exhibits at the museum have been chan-

function of a learning arena for school pupils and students,

ged after about 10 years. The concept for the Centre’s

the groups for the centre’s main focus.

new, permanent exhibition was developed in coopera-

The total exhibition area is over 350 square metres,

”The scheme presents an extremely thoroughly prepared
and considered exhibition concept where simplicity, clarity
and freedom are central. The concept seeks to cross the

tion with the architect firm LPO Architecture and De-

divided into nine rooms in the buildings basement floor.

boundaries between time and space in order to present sto-

sign in the period from June 2004 to October 2006.

”Face to face” allocates much space to the growth of Nazism

ries in a chronological sequence. The architect exhibits an

Moreover, the work involved a great number of other people

in Europe, the war of annihilation on the Eastern Front, the

awareness for exhibition technology, and uses the rooms as

Holocaust and the National Socialist camp system which

central elements in the presentation.”

.

spread over large parts of Europe during WWII. Falstad and

Sovjetiske krigsfanger, Saltfjellet mai 1945. Filmen er hentet fra
NRK`s arkiver, og vises i rom 4

.

the period of occupation in Norway are placed primarily

Soviet POWs at Saltfjellet May

1945, the film belongs to the NRK Archives, and is shown in room 4
FOTO: Johan Arnt Nesgård
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utstillingen

2

ROM 1 - ROOM 1
Prolog Prologue

ROM 2 - ROOM 2

the exhibition

”Ansikt til ansikt” er en utstilling med krigens
fangehistorie 1940-45 og moderne menneskerettig-

Framveksten av nazismen

.

The growth of Nazism

ideology and practice

.
.
.
.
.

.

ideologi og praksis

Establishment of The Third Reich
SS og konsentrasjonsleirene
SS and the concentration camps
Rasepolitikk og eutanasiprogrammet
Race policy and the Euthanasia programme
Krigen på Østfronten
Holocaust

issues as focal points. Through texts, photos, film
footage and objects the exhibition communicates the

.

Establishment of Falstad Prison Camp
Fangene på Falstad

The prisoners at Falstad

Everyday life and contact with the local community
Martial law and court-martial at Falstad

history of Falstad prison camp from a national and
international, historic and contemporary perspective.

The Falstad Forest

Katastrofene

4

.

.

Etterspill
Aftermath

5

ROM 9

.

Framveksten av FN og menneskerettighetene
Establishment of the UN and Human Rights

ROM 10

.

Folkemord, forbrytelse mot
menneskeheten og og massedrap
Genocide, crimes against

.

Det norske holocaust

The catastrophes

The Norwegian Holocaust

Østeuropeiske krigsfanger og tvangsarbeidere
Eastern European POWs and slave labourers

30

-

6

Korridor

ROM 8

Unntakstilstand og standrett på Falstad
Falstadskogen/

.

ROM 6

The corridor

Etableringen av Falstad Fangeleir

ROM 4

8

The white room

.

Hverdagsliv og kontakt med lokalsamfunnet

.
.

9

Det hvite rommet

ROM 7

SS Strafgefangenenlager Falstad

war imprisonment 1940-45 and modern human rights

3

Mørkecella

om Falstad fangeleir både i et nasjonalt og internasjo-

“Face to face” is an exhibition with the history of

.

The dark cell

ROM 3

.
.

10

ROM 5

The Eastern Front war

filmer og gjenstander formidler utstillingen historien

.

11

Etableringen av Det tredje Rike

heter som tematiske utgangspunkt. Med tekster, fotos,

nalt, historisk og samtidig perspektiv.

1

humanity and mass murder

ROM 11

.

Avslutning
The End

31

prolog
rom 1
room 1

prologue
9th April 1940: Norway is invaded by Germany. The
occupying forces set aside democracy and introduce Nazi
laws and courts. Vidkun Quisling’s party ”Nasjonal Samling”
becomes the only legal political party. Norway is drawn into
a war which will be fought with no thought for human suffering. In the autumn of 1941 the Germans seize a reform
school in the village of Ekne and converts the property into a
prison camp. From SS Strafgefangenenlager Falstad Norwegian Jews will be sent to their death in Auschwitz-Birkenau.
From Falstad prisoners are deported to other concentration
camps in The Third Reich. And into Falstad come Eastern
European POWs, deported to Norway from the hardest front
of all - the Eastern Front.
Thus Falstad becomes entangled in humanity’s hitherto
greatest catastrophe - the Second World War.

32

33

framveksten av nazismen
ideologi og praksis
the growth of Nazism - ideology and practice

rom 2
room 2
Adolf Hitler, formann i nazipartiet NSDAP, ble 30. januar
1933 utnevnt til tysk Rikskansler. Han etablerte raskt et
autoritært regime som fratok befolkningen en rekke grunnleggende borgerrettigheter. Etter at Riksdagsbygningen ble
satt i brann 27. februar 1933, innførte Hitler en forordning
som ledet Tyskland inn i en varig unntakstilstand. Terror og
propaganda ble naziregimets viktigste maktmidler. I august
året etter ble Hitler innsatt både som Fører og Rikskansler.
Førerens mål var å erobre ”Lebensraum” i øst og å fjerne
jødene fra Europa.
Operasjon Barbarossa, det tyske angrepet på Sovjet”Det er ikke min oppgave å øve rettferdighet, men å
tilintetgjøre og utrydde”
Reichsführer SS, Heinrich Himmler,
4. mars 1933

Over til venstre

Over til høyre

.

.

unionen 22. juni 1941, var en ideologisk og rasebiologisk
utryddelseskrig. Den såkalte Generalplan Ost, en langsiktig
plan for germaniseringen av Øst-Europa, omfattet fordrivelse og utryddelse av flere titalls millioner mennesker
– både slavere, jøder og sigøynere. Om lag 100 000 sov-

Above left: Reichsführer-SS Heinrich Himmler

jetiske krigsfanger ble sendt til Norge som slavearbeidere

FOTO: USHMM

årene 1941-45. Nærmere 6 000 nordmenn deltok i krigen

Above right: Valgplakat

.

Election poster,1932

FOTO: Deutsches Historisches Museum

på Østfronten. De fleste ble innrullert i enheter tilknyttet
Waffen-SS, en massehær som ved krigens slutt talte 600
000 soldater.

Til høyre: Flyfoto KZ Dachau
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.

Right: Air photo KZ Dachau. FOTO: DHM

3
35

“Det rasekonglomerat som rikshovedstaden fremviste, var
meg motbydelig, likeså hele denne folkeblanding av tsjek-

” I was repelled by the conglomeration of races
which the capital showed me, repelled by this whole mixture

Brosjyre NSDAP 1942

kere, polakker, ungarere, ruthenere, serbere og kroater

of Czechs, Poles, Hungarians, Ruthenians, Serbs and Croats,

Brochure NSDAP 1942

osv., og mellom dem alle som en evig forråtnelseskime i

and everywhere, the eternal mushroom of humanity, Jews

FOTO: DHM

menneskeheten – jøder og atter jøder. Kjempebyen var for

and more Jews. The great city was to me the embodiment of

meg legemliggjørelsen av blodskam.”

incest ”

Hitler om Wien før første verdenskrig. Fra «Mein Kampf»

Hitler on Vienna before the First World War. From “Mein Kampf”

.

After the attack on the Soviet Union the Nazis initiated
the Holocaust - ”the final solution to the Jewish question”.
From the summer of 1942 the deportation trains with

Etter angrepet på Sovjetunionen iverksatte nazistene

Adolf Hitler, leader of the Nazi party, NSDAP, was on 30th

Jewish prisoners went frequently from all parts of Europe

holocaust - ”den endelige løsning på jødespørsmålet”.

January, 1933 named as German Reich Chancellor. He

to the extermination camps in occupied Poland. The main

Fra sommeren 1942 gikk deportasjonstogene med jødiske

rapidly established an authoritarian regime which depri-

centre of the annihilation was Auschwitz-Birkenau, near

fanger fra alle kanter av Europa til utryddelsesleirene i det

ved the populace of a range of basic civil rights. After the

Krakow. When the trains arrived at the camp the prisoners

okkuperte Polen. Hovedsenteret for tilintetgjørelsen var

Reichstag building was set on fire on 27th February 1933,

were sorted by SS-doctors and officers. Pregnant women,

Auschwitz-Birkenau, nær Krakow. Når togene ankom leiren

Hitler issued a decree which placed Germany under perma-

children, the sick and the elderly were sent directly to the

ble fangene sortert av SS-leger og offiserer. Syke, eldre,

nent martial law. Terror and propaganda became the Nazi

gas chambers in Birkenau. Able-bodied prisoners died most

gravide kvinner og barn ble sendt direkte i gasskamrene

regime’s most important instrument of power. In August

often in the course of a few months according to the prin-

i Birkenau. Arbeidsdyktige fanger døde som oftest i løpet

of the following year Hitler was appointed both Führer and

ciple “Vernichtung durch Arbeit”. In the years 1941-45 the

av få måneder etter prinsippet ”tilintetgjørelse gjennom

Reich Chancellor. The Führer’s goal was to conquer “Lebens-

Hitler regime and their collaborators from many countries

arbeid”. Årene 1941-45 myrdet Hitler-regimet og medløpere

raum” in the East and to remove the Jews from Europe.

murdered six million Jews.

i mange land seks millioner jøder.
Årene 1933-45 ble i alt om lag 18 millioner fanger ofre

36

Operation Barbarossa, the German attack on the Soviet

Around 18 million prisoners became victims of the natio-

Union on 22nd June 1941, was an ideological and racist war

nal socialist camp system in the years 1933-45. Every one

for det nasjonalsosialistiske leirsystemet. Alle var ofre for et

of extermination. Brought to the fore were the conquest of

was a victim of a system where lawlessness was total.

system hvor rettsløsheten var total. Mellom 10 og 11 mil-

expansion room, economic plunder and a brutal utilisation

Between 10 and 11 million prisoners, among them 1 400

Valgplakat NSDAP,1932

lioner fanger, blant dem 1 400 nordmenn, ble myrdet i flere

of civilian labour. The so-called Generalplan Ost, a long

Norwegians, were murdered in several thousand prison

Election poster NSDAP

tusen fangeleirer, fengsler og tukthus. De første årene var

range plan for the germanization of Eastern Europe, encom-

camps, prisons and penitentiaries. During the first years

FOTO: DHM

leirenes viktigste funksjon å internere og eliminere ”fiender

passed the banishment and extermination of tens of milli-

the camps’ most important function was to intern and elimi-

av staten” – politiske motstandere, kriminelle, jøder, sigøy-

ons of people – boths Slavs, Jews and gypsies. Around 100

nate “enemies of the state” – political opponents, criminals,

nere, Jehovas vitner og homofile. Etter utbruddet av andre

000 Soviet prisoners of war were sent to Norway as slave

Jews, gypsies, Jehovah’s Witnesses and homosexuals. After

verdenskrig spilte leirene en sentral rolle for den tyske

workers during the years 1941-45. Almost 6 000 Norwegi-

the outbreak of the Second World War the camps played a

krigsindustrien. De fleste fangene kom nå fra okkuperte

ans participated in the war of conquest and extermination

central role in the German war machine. Most of the priso-

land. En hensynsløs utnyttelse av fangenes arbeidskraft

on the Eastern front. Most of them were enlisted in units at-

ners now came from occupied countries. A ruthless utilisa-

ledet til katastrofale dødstall i leirene.

tached to the Waffen-SS, a mass army which by the end of

tion of the prisoners’ labour led to a catastrophic number of

the war numbered 600 000 soldiers.

deaths in the camps

.
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Norsk larvikittblokk fra Klåstadbruddet i Tjølling, tatt ut i krigsårene - Hitlers arkitekt Albert Speer bestilte slike blokker fra Norge til

.

Fondveggen i rom 2 består av en lysende opak glassvegg hvor alle fangene som har sittet på Falstad er representert i form av sitt fangenummer. Listen er ikke

byggingen av det nye Berlin - det er funnet noen av disse blokkene, merket ”Speer, Berlin” i bruddet. Blokkene er nå borte. Stenen er bearbeidet av

komplett da ikke alle fangenummer er kjent. Dette er en visualisering av mennesket redusert til en brikke i et system, et nummer - uten navn og ansikt.

billedhogger Knut Wold

In room 2 one of the walls is dedicated to all those imprisoned at Falstad during the war, each represented by his or her prisoner number. Not all numbers are

.

Norwegian Larvikite extracted from a quarry at Tjølling, east of Larvik - Hitler’s architect Albert Speer ordered rocks from

Larvik for the construction of the new Berlin. Several rocks marked ”Speer, Berlin” have been found at the quarry. This rock is sculptured by Knut Wold

known, and the list is not complete. The wall is a visualization of man reduced to a number in a system - without face and name.

SS Strafgefangenenlager
Falstad
rom 3
room 3

44 000 nordmenn og over 100 000 østeuropeiske krigsfanger satt i tysk fangenskap i Norge under andre verdenskrig. Naziregimet etablerte 500 fangeleirer på norsk jord.
Bakgrunnen for dette var krigens utvikling og landets strategiske plass i det store krigsbildet. SS Strafgefangenenlager Falstad ble opprettet i november 1941. Her satt om lag
4 500 fanger fra 13 nasjonaliteter innesperret til mai 1945.
Leiren var underlagt det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim.
Lederen, SS-offiseren Gerhard Flesch, fikk blant fangene på
Falstad tilnavnet ”Falstads onde ånd”. Flesch innsatte i alt
seks kommandanter i leiren årene 1941-45. Forholdene i
leiren var dramatisk dårlige for fangene årene 1942-1943,
mens behandlingen bedret seg i krigens siste fase.
Bak piggtrådgjerdene på Falstad vokste det fram et internasjonalt og mangfoldig fangesamfunn. Her satt kommunister, lærere som reiste seg mot nazifiseringen av skolen,
danske ”Norgesarbejdere”, utenlandske krigsfanger, studenter fra Norges Tekniske Høgskole, jøder fra Trondheim, tyske
desertører, englandsfarere, offiserer, politi, gisler og en rekke
motstandsgrupper fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I 1942 opprettet leirregimet en avdeling for kvinnelige
fanger i hovedbygningen. For mange tjente Falstad som en
mellomstasjon til Grini eller leirer på kontinentet. For noen
varte fangenskapet i leiren i flere år.
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”Jeg følte at jeg befant meg i dødens venterom på Fal-

”I felt that I had ended up in the waiting room of death at

44 000 Norwegians and over 100 000 Eastern European

stad. Jeg visste ikke om jeg ville overleve neste dag. Ingen

Falstad. I did not know if I would survive to the next day. No

prisoners of war were imprisoned in Norway during the

visste når neste henrettelse skulle skje. Det var den verste

one knew when the next execution would occur. That was

Second World War. The Nazi regime established 500 prison

følelsen man hadde på Falstad.”

the worst feeling one had at Falstad.”

camps on Norwegian soil. The background for this was the

Petar Krasulja

Petar Krasulja

progress of the war and the strategic place of the country
Det tyske angrepet mot Balkan våren 1941 førte til depor-

The German attack on the Balkans in the spring of 1941

in the larger war picture. SS Strafgefangenenlager Falstad

tasjon av 4 500 jugoslaviske krigsfanger til Norge. Krasulja

led to the deportation of 4 500 Yugoslavian prisoners of war

was established in November 1941. Around 4 500 prisoners

var en av 80 jugoslaver som kom til Falstad fra sommeren

to Norway. Krasulja was one of 80 Yugoslavians who came to

from 13 nationalities were imprisoned here until May 1945.

1942. 74 av dem ble henrettet i Falstadskogen. Petar Kras-

Falstad from the summer of 1942. 74 of them were executed

The camp was placed under the German security police in

ulja flyktet fra leiren sammen med to serbiske fanger i okto-

in Falstad Forest. Petar Krasulja escaped from the camp to-

Trondheim. Among the prisoners, the leader, SS-officer, Ger-

ber 1943. Alle tre kom seg i sikkerhet til Sverige.

gether with two Serbian prisoners in October 1943. All three

hard Flesch was named ”Falstad’s evil spirit”. Flesch appoin-

reached safety in Sweden.

ted a total of six camp commandants in the years 1941-45.

”Nå har han gjemt seg bort her nede, i den mørkeste

The conditions in the camp were extraordinarily bad for the

kroken på klosettet for at ikke vaktene skal se ham. Han
gråter. Hva er det med deg Gregori, sier jeg. - I dag er det

prisoners between 1942 and 1943, while their treatment
“Now he has hidden down here, in the darkest corner of

improved in the final phase of the war.

min tur, sier han. Jeg forstår hva han mener. Og jeg føler

the toilet so that the guards would not see him. He is crying.

meg så liten.“

What is wrong with you Gregori, I say. – Today it’s my turn,

national and varied prison society grew up. Placed together

he says. I understand what he means. And I feel so tiny.”

here were communists, teachers who opposed the nazi-

Rolf Nevermo, fra fangedagbok

Nevermo påtraff 19 år gamle Gregori i hovedbygningen 5.

Rolf Nevermo, from his prison diary

desember 1942, like før han skulle henrettes i Falstadskogen.

.

Gregori var en av i alt 360 sovjetiske krigsfanger og tvangs-

Behind the barbed wire fences at Falstad an inter-

fication of schools, danish “Norwegian workers”, foreign
prisoners of war, students from the Norwegian Institute

Nevermo met the 19 year old Gregori in the main building

of Technology, Jews from Trondheim, German deserters,

arbeidere som havnet på Falstad i krigsårene. Over 100 av

on 5th December 1942, just before he would be executed in

so-called “englandsfarere”, officers, police, hostages and a

dem ble skutt i tidsrommet 1942-44

Falstad Forest. Gregori was on of the total of 360 Soviet pri-

variety of resistance groups from Møre and Romsdal, Trøn-

soners of war and forced labourers who ended up at Falstad

delag and Nordland. In 1942 the camp regime established a

in the war years. Over 100 of them were shot between 1942

section for women prisoners in the main building. For many

and 44.

Falstad served as transit station to Grini or camps on the

.

continent. For some the imprisonment in the camp lasted for
several years.
Ljuban Vukovic overlevde leiren og hjalp etter

.

krigen til med å lokalisere gravene og retterstedene
i Falstadskogen

Ljuban Vukovic survived his imprisonment.
After the war he helped localizing the graves and
execution places at Falstad Forest
FOTO: Falstadsenteret
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” 5. desember 1942: Sidan eg kom til Falstad tåler eg
ikkje at lampa blir sløkt om natta. Er ikkje myrkredd. Eg blir
angstfull. Blendar med ein papirpose. Eit lite hol i hjørnet av
posen sendar ein stråle på puta mi. Og hjelper så godt.”
Jon Svinsås, fra fangedagbok

Svinsås var cellefange på Falstad i 14 måneder før han

.

ble deportert til Natzweiler som ”natt-og-tåkefange” høsten
1944. Han døde i konsentrasjonsleiren Dachau i februar
1945

”5th December 1942: Since I came to Falstad I don’t dare
put out the lamp at night. I’m not afraid of the dark. I am
full of anxiety. Blacking out with a paper bag. A small hole in
the corner of the bag sends a beam to my pillow. And helps
so much. ”

Jon Svinsås, from diary

Svinsås was a cell prisoner at Falstad for 14 months before
he was deported to Natzweiler as a “night and fog prisoner”
in the autumn of 1944. He died in the concentration camp at
Dachau in February 1945.

Fanger i sovesal Øvergården, Falstad

.

Prisoners in the dormitory at Øvergården, Falstad
FOTO: Falstadsenteret
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6. oktober 1942 innførte Reichskommissar Josef Terboven
unntakstilstand i hele Nord-Trøndelag, deler av Sør-Trøndelag
og Grane herred i Nordland. Om morgenen 7. oktober ble 10
menn fra Trondheim henrettet i Falstadskogen som såkalte
”sonofre” for flere sabotasjeaksjoner mot tyske installasjoner
i regionen. Samme dag nedsatte sikkerhetspolitiet under
ledelse av Gerhard Flesch standrett på Falstad. I løpet av to
døgn avsa Flesch dødsdommer over 24 personer. 23 av dem
kom fra Grane og Vevelstad i Nordland. De ble alle skutt i

.

Falstadskogen 8. og 9. oktober. I alt ble nærmere 220 fanger
henrettet i Falstadskogen under krigen, blant dem 43 nordmenn

On 6th October 1942 Reichskommissar Josef Terboven
introduced martial law over all of North Trøndelag, parts
of South Trøndelag and Grane Township in Nordland. On
the morning of 7th October 10 men from Trondheim were
executed in the Falstad Forest as so-called “punishment
victims” for several acts of sabotage against German installations in the region. The same day the security police com-

Over: Gerhard Flesch, sjef for sikkerhetspolitiet i Trondheim, fikk

missioned court martials at Falstad under the leadership of

blant fangene i leiren tilnavnet «Falstads onde ånd». Han innsatte

Gerhard Flesch. In the course of two days Flesch pronounced

i alt seks kommandanter på Falstad i årene 1941-45. Flesch ble

death sentences on 24 people. 23 of them came from Grane

dødsdømt og henrettet i 1948

and Vevelstad in Nordland. They were all shot in the Falstad

mander of the security police in Trondheim was called the “evil spirit

Forest on the 8th and 9th October. A total number of ca 220

of Falstad”. He appointed six camp commandants during the years

prisoners were executed in the Falstad Forest during the war,

1941-45. Flesch was convicted to death and executed in 1948.

among them 43 Norwegians.

.

Above: Gerhard Flesch, com-

FOTO: Falstadsenteret

“In the wood a grave had already been made ready. One

.

Schlossmacher arbeidet ved sikkerhetspolitiet i Trondheim.

of the Schutzpolizei then brought a prisoner to the grave

24. oktober 1945 ble han avhørt av britiske offiserer om

side. Hollack shot the prisoner with his pistol in the neck.

henrettelsen av fire sovjetiske fanger i april 1943

He then fell dead to the ground and was laid in the grave.
Hollack then gave the orders to shoot the other Russians in

Schlossmacher worked for the security police in

the same way and they were all brought to the grave. I car-

Trondheim. On 24th October 1945 he was interrogated by

ried the order out with my 7.65 mm pistol.”

British officers about the execution of four Soviet prisoners in

Josef Schlossmacher.
Plakater fra 1942: Kunngjøring om unntakstilstand. Rom 3

April 1943

.

Posters from 1942: Declaration of the state of exception. Room 3
FOTO: Johan Arnt Nesgård
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Kontakten med lokalbefolkningen på Ekne var svært viktig for fangene. Flere familier var involvert i en storstilt og
risikofylt smugling av mat, pakker og brev inn til leiren
Contact with the local population in Ekne was very
important for the prisoners. Several families were involved

in a large-scale, risky smuggling of food, parcels and letters
into the camp.

Over: Fange med lokalbefolkning

.

Above: Prisoner with local inhabitants
Til venstre: Fanger på utekommando

.

Left: Prisoners at work off the camp area.
FOTO: Falstadsenteret
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Over: Leo Eitinger og Julius Paltiel var begge fanger på Falstad før de ble deportert til Auschwitz
inmates at Falstad, before they were deported to Auschwitz”

Fanger og leirleger, Dr. Carl V. Lange og Dr. Jørgen Ryther

FOTO: Jødisk Museum Trondheim

” Eitinger var lege og fikk lov å besøke meg en gang om

” Eitinger was a doctor, and was allowed to visit me once

dagen (...) Etter at vi hadde fått innvilget tre søknader om

a day (....) After being granted to transport three elderly,

å sende inn noen gamle skrøpelige jøder på sanatorium, og

sick Jews to a sanatorium (...) a vehicle approched - an

det kom en bil - en almindelig lastebil eller transportbil, jeg

ordinary truck, or a transport car, I do not recall - and we

husker ikke, og vi kunne konstatere at den bilen kjørte ikke

noted that the car did not drive towards civilization, but to

mot sivilisasjonen, men den kjørte mot Falstadskogen.”
Carl Viggo Lange i intervju 1997
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Leo Eitinger and Julius Paltiel were both

.

Prisoners and camp doctors, Dr. Carl V. Lange og Dr.Jørgen Ryther
FOTO: Falstadsenteret

.

.

the Falstad forest.”
Carl Viggo Lange in an interview 1997

katastrofene
det norske holocaust
the catastrophes

the norwegian holocaust
rom 4
room 4

” Kjære Carey, ja i kveld fikk jeg beskjeden om at jeg skal dra til

” Dear Carey, well, today I got the message that I’m to go to Oslo

Oslo i morgen, og du kan tro jeg er spent på hva de kommende tider

tomorrow, and you can be sure I am wondering what the coming

vil innebære. Engstelig er jeg ikke, for jeg har alt gjort opp med meg

times will bring. I’m not anxious, for I have made everything right in

sjøl […] Det skal bli rart å komme tilbake en gang, for det vil jeg da

my soul […] It will be so strange to come back once again, for that’s

håpe at jeg gjør […] Hils Sonja og Sunny fra meg, og så får du leve

what I’m hoping for [...] Say hello to Sonja and Sunny from me, and

så vel. Never forget me!”

may you live well. Never forget me!”
Selik Mahler

Selik Mahler
Fra et brev av 1. november 1942 fra Vollan fengsel i Trondheim. I mars

Mahler wrote this in a letter from 1st November, 1942 from Vollan

1943 ble Mahler gasset i hjel i Auschwitz-Birkenau.

prison in Trondheim. In March 1943 he was gassed to death at AuschwitzBirkenau.

771 norske jøder ble deportert til Auschwitz høsten 1942 og

771 Norwegian Jews were deported to Auschwitz in the

vinteren 1943 med skipene ”Monte Rosa”, ”Donau” og

autumn of 1942 and the winter of 1943 on the ships ”Monte

”Gotenland”. Bare 34 overlevde. I alle faser før deportasjo-

Rosa”, ”Donau” and ”Gotenland”. Only 34 survived. In all

nen var norske overgripere involvert. Nasjonal Samling sto

phases prior to the deportations there were Norwegian

bak flere sentrale forordninger mot jødene. 20. januar 1942

perpetrators involved. The Norwegian Nazi Party, Nasjonal

fikk alle jøder påbud om å få sine legitimasjonskort stemplet

Samling, was behind several central ordinances against the

med en rød bokstav ”J”. Tiltaket var viktig for å skaffe et

Jews. On 20th January 1942 all Jews were ordered to have

korrekt register over alle jøder i landet. NS sto også bak en

their identity cards stamped with a red letter ”J”. This mea-

systematisk økonomisk likvidering av jødenes bo. Arresta-

sure was important in ensuring a correct register of all Jews

sjonene høsten 1942 ble gjennomført av norsk politi, Hirden

in the country. NS was also behind a systematic economic

og Germanske SS Norge. 49 jøder fra Trondheim satt i fan-

liquidation of the Jews’ assets. The arrests in autumn 1942

.

genskap på Falstad før deportasjonen til Auschwitz. Åtte ble

were carried out by Norwegian police, Hirden and the Ger-

skutt i Falstadskogen. Det Mosaiske Trossamfunn i

man SS Norway. 49 Jews from Trondheim were

Trondheim mistet 130 av sine medlemmer i holocaust.

incarcerated at Falstad before being deported to Auschwitz.

.

Eight were executed in the Falstad Forest. The Jewish
Congregation in Trondheim lost 130 of its 260 members in
the Holocaust.
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Kantor Josef Grabowski, Fange på

.

Falstad 1942. Død i Auschwitz 1943.
Cantor Josef Grabowski, inmate at

Falstad 1942. Died in Auschwitz 1943.
FOTO: Jødisk Museum Trondheim

” Det første tegnet på at det begynte å gå dårlig med
en fange, det var at han hoppet over den daglige
vasken. Det var jo veldig viktig at man forsøkte å
beholde et menneskelig utseende overfor SS.
Jo mindre vi lignet på mennesker, jo lettere var det
for dem å slå i hjel en fange. For da identifiserte
man ikke fangen med et menneske lenger.”
Robert Savosnick, Auschwitz-overlevende fra Trondheim

.

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim mistet halvparten av
sine medlemmer i Holocaust. Resten overlevde ved å flykte
til Sverige før massearrestasjonene 7. oktober 1942

” The first sign that things were beginning to go badly
for a prisoner was when he skipped the daily wash.
It was extremely important that one tried to maintain
a human appearance in front of the SS. The less we
looked like humans, the easier it was for them to beat
a prisoner to death. For then one did not identify
the prisoner as a human any longer. ”
Robert Savosnick, Auschwitz survivor from Trondheim

The Jewish Congregation in Trondheim lost half of its

.

members in the Holocaust. The rest survived by fleeing to
Sweden before the mass arrests of 7th October, 1942

Til venstre: Leo Eitingers fangekort. Eitinger var lege, født i Tsjekko-

.

slovakia. Han overlevde fangenskapet både på Falstad og i Auschwitz.

Left: Leo Eitinger’s prison card. Eitinger was a doctor, born in
former Czechoslovakia. He survived his imprisonments both at Falstad
and in Auschwitz.
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østeuropeiske krigsfanger
og tvangsarbeidere
rom 4
eastern european POWs and slave labourers

room 4

Økende mangel på arbeidskraft truet krigsøkonomien.

” Disse Hirdvokterne var farligere enn SS-ene. De slo og

Høsten 1941 bestemte Hitler at sovjetiske krigsfanger skulle

plaget oss, de skjøt oss som spurver, på arbeidsplassene og

utnyttes som slavearbeidere. Kampene på Balkan og i

underveis. ”

Beretning fra Korgen fangeleir i Nordland

Sovjetunionen ga Tyskland tilgang til en mengde arbeidere.
Økende mangel på arbeidskraft truet krigsøkonomien.

Årene 1942-43 tjenestegjorde vel 360 norske fangevoktere

Høsten 1941 bestemte Hitler at sovjetiske krigsfanger skulle

i Korgen, Beisfjord, Botn, Osen og andre fangeleirer for

utnyttes som slavearbeidere. Kampene på Balkan og i

jugoslaviske krigsfanger med svært høye dødstall. Blant

Sovjetunionen ga Tyskland tilgang til en mengde arbeidere

vokterne var både Hirdmenn og hjemvendte frontkjempere.

til sine omfattende byggeplaner. Dette var bakgrunnen for

Mange av dem ble aldri straffet for sin fangevoktertjeneste i

at 100 000 sovjetiske, 4 500 jugoslaviske og 1 600 pol-

okkupasjonsårene

ske krigsfanger og sivile ble sendt til Norge. Alle ble plas-

.

.

sert i leirer eller arbeidsbataljoner underlagt Wehrmacht.

” These Hird guards were more treacherous than the SS.

Leirkommandantenes personlige egenskaper fikk ofte avgjø-

They beat and tormented us, they shot us like sparrows, in

rende betydning for fangenes skjebne i Norge.

the work areas and along the way.”
Report from Korgen prison camp in Nordland

An increasing lack of labour threatened the war economy.
In the autumn of 1941 Hitler decided that Soviet POWs

In the years 1942-43 around 360 Norwegian prison guards

should be utilised as slave workers. The battle in the Balkans

served in Korgen, Beisgjord, Botn, Osen and other prison

and the Soviet gave Germany access to a large number of

camps for Yugoslavian prisoners of war with very high death

workers for their extensive expansion plans. This was the

tolls. Among the guards were both Hirdmen and returned

background for 100 000 Soviet, 4500 Yugoslavian and 1600

frontliners. Many of them were never punished for their

Sovjetisk krigsfange, Ørmelen,

Polish POWs and civilians being sent to Norway. All were pla-

prison guard service during the years of occupation.

Verdal, mai 1945.

ced in camps or work battalions under the authority of the

.

Soviet POW at Ørmelen camp,

German Wehrmacht. The personal eccentricities of the camp

Verdal, May 1945.

commandants had often decisive significance for the fate of

FOTO: Elsa I. Dillan

the prisoners in Norway.
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” Men jeg kan forsikre dere, at de krigsfanger vi ser her heime
er rene filmhelter mot de fleste av dem vi møter der ute. Hvis
Bergens befolkning hadde opplevd å se disse russere i tusen-

.

vis gjennom våre gater, vilde de i dag forstå å takke de tyske
soldater for deres nærværher.”
Avisen Hirdmannen, 14. november 1942

” But I can assure you, that the prisoners of war we see here at
home are pure film heroes beside the most of those we meet
out there. If Bergens population had experienced seeing these
Russians in their thousands in our streets, they would clearly
thank these German soldiers for their presence here.”
Hirdmannen newspaper, 14th November, 1942

Vidkun Quisling (t.h.) på Slottsplassen, Oslo.

.

Vidkun Quisling in front of the Royal Palace, Oslo.
FOTO: Forsvarsmuseet

det hvite rommet
the white room
rom 5
room 5
Innenfor det nasjonalsosialistiske terrorregimet ble
mennesker systematisk avhumanisert og frarøvet sitt eget
menneskeverd. Robert Savosnick, overlevende fra Auschwitz,
uttalte etter krigen: ”Det var jo veldig viktig at man forsøkte
å beholde et menneskelig utseende overfor SS. Jo mindre vi
lignet på mennesker, jo lettere var det for dem å slå i hjel en
fange. For da identifiserte man ikke fangen med et menneske

.

lenger.” Det hvite rommet er et kontemplativt rom, hvor
fangene gis tilbake sine stemmer, navn og ansikt –
sitt menneskeverd

Within the National Socialist terror regime people were
systematically dehumanized and deprived of their own human
dignity. Robert Savosnick, survivor of Auschwitz,
declared after the war: “It was extremely important that one
tried to maintain a human appearance in front of the SS. The
less we looked like humans, the easier it was for them to beat
a prisoner to death. For then one did not identify the prisoner
as a human any longer.” The white room is a contemplative
room, where the Falstad inmates are given back their voices,
names and faces – their dignity.

Portrett fra video - intervju med Petar Krasulja

.

Potrait from video - interview with Petar Krasulja
Til høyre: Disse symbolene ble brukt for å kategorisere fangene

.

These symboles were used to categorize the prisoners.
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rom 6
room

mørkecella

6

the dark cell

”Mørkecellen besto i et kott, og en slo vann på gulvet

The dark cell was a cupboard, and they used to pour water on

for å hindre fangene i å sette seg ned. Tre døgn pleiet

the floor in order to prevent the prisoners from sitting down.

et slikt opphold å vare. Flere ganger om dagen ble

Usually one stayed there for three days. Several times a day

fangene tatt ut og prylt.”

the prisoner would be taken out for punishment.”

Tidligere fange på Falstad, Rolf Wegner, i rapport til politiet

Former prisoner at Falstad, Rolf Wegner, police report dated

12. juni 1945

June 12th, 1945

Denne mørkecella var en av mange straffeinnretninger i leiren årene

The dark cell was one of several punishment devices in the prison

1941-45.

camp in the years 1941-45.

korridoren
rom 7

the corridor

room 7

NS-symboler, fra nisje i veggen

.

Norwegian Nazi symbols, from niche in the wall
Foto: Johan Arnt Nesgård
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etterspill
aftermath

rom 8

” The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated,
so malignant and so devastating that civilization can not tolerate their being ignored,
because it can not survive their being repeated.”
Robert Jackson, hovedanklager i Nürnberg-domstolen, 20. november 1945

room

.

8

Robert Jackson, chief prosecutor in the Nuremberg Trials, 20th November, 1945

I mai 1945 ble SS Strafgefangenenlager
Falstad gjort til tvangsarbeidsleir for med-

.

lemmer av Nasjonal Samling, norske
frontkjempere og kollaboratører

In May 1945 SS Strafgefangenenlager
Falstad was transformed into a forced
labour camp for members of the Norwe-

.

gian Nazi Party, SS Volunteers to the
Eastern Front, and collaborators

Høyre side: Landssviksmistenkte fanger
fra Innherad tvangsarbeidsleir på vei til

.

oppgravingen av lik i Falstadskogen, juni
1945

Right: Suspectetd traitors from Innherad
Forced Labour Camp prior to exhumation
of bodies in the Falstad forest, June 1945.
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FOTO: Falstadsenteret

19. oktober 1945 ble 24 av Nazi-Tysklands øverste ledere
tiltalt for forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og
forbrytelser mot menneskeheten. Nürnberg-domstolen var
den første i historien hvor et internasjonalt tribunal stilte
et regime til ansvar for sine forbrytelser. Domstolen åpnet
20. november 1945 i byen Nürnberg, og sto under ledelse
av krigens vinnere – USA, Storbritannia, Sovjetunionen
og Frankrike. Tribunalet avsa dom over 22 av de 24 opprinnelige tiltalte 30. september og 1. oktober 1946. Tolv av
de anklagede ble dømt til døden, tre til livstidsdom, fire til
fengselsdommer mellom 10 og 20 år, mens tre ble frikjent.
Dødsdommene ble fullbyrdet 16. oktober 1946. Prosessen
i Nürnberg bidro til å utvikle folkeretten når det gjelder enkeltindividets straffeansvar for internasjonale forbrytelser.
I Norge kom nærmere 90 000 under etterforskning i
rettsoppgjøret etter krigen. Omkring 50 000 av dem ble
dømt for landssvik årene 1945-1951. 30 nordmenn fikk
dødsdom, av disse ble 25 fullbyrdet. I påvente av rettssaker
og repatriering havnet omkring 350 000 tyskere i interneringsleirer sommeren 1945. Til tross for at okkupasjonsmakten begikk en serie folkerettsstridige handlinger i Norge,
ble det bare behandlet 347 saker mot tyske krigsforbrytere.
De fleste fikk sine saker henlagt etter bevisets stilling. I alt
12 dødsdommer ble fullbyrdet.
Et viktig grunnlag for det norske rettsoppgjøret var
Landssvikanordningen av 15.12.1944, som blant annet
fastslo at samtlige medlemmer av Nasjonal Samling var å
betrakte som straffskyldige. Samtidig ble de fratatt politiske,
yrkesmessige og økonomiske rettigheter. I alt 20 000 nord-

.

menn fikk fengselsstraff i rettsoppgjøret. Vel 3 000 av dem
sonet på Falstad, som i tidsrommet 1945-49 eksisterte som
Innherad Tvangsarbeidsleir.

On 19th October 1945, 24 of Nazi Germany’s top leaders
were charged with crimes against peace, war crimes and
crimes against humanity. The Nuremberg court was the first
in history where an international tribunal held a regime to
account for its crimes. The court opened on 20th November,
1945 in the town of Nuremberg, and was organised under
the war’s victors – USA, the United Kingdom, the Soviet
Union and France. The tribunal pronounced judgment on 22
of the 24 original 30 who were charged on 30th September
and 1st October 1946. Twelve of the accused were sentenced to death, three to life imprisonment, four to imprisonment between 10 and 20 years, while three were released.
The death sentences were carried out on 16th October,
1946. The process at Nuremberg led to the development of
international law when it applies to the individual’s criminal
responsibility for international crimes.
In Norway almost 90 000 came under investigation in the
post war trials. Around 50 000 of them were sentenced for
treason in the years from 1945 to 1951. 30 Norwegians
received a death penalty, 25 of which were carried out.
Pending trials and repatriation around 350 000 Germans
ended up in internment camps in the summer of 1945.
Despite the occupational forces having committed a series
of actions in violation of international law in Norway, there
were only 347 cases against German war criminals. Most
had their cases dismissed for lack of evidence. A total of 12
death penalties were carried out.
An important basis for the Norwegian post war trials
was the Treason Settlement of 15th December 1944, which
among other things declared that all members of Nasjonal
Samling was to be seen as deserving of punishment. At the
same time they were deprived of political, professional and
economic rights. In all 20 000 Norwegians received sentences of imprisonment in the trials. Approximately 3 000 served their sentence at Falstad, which between 1945 and 49
functioned as Innherad Forced Labour Camp.

Henry Rinnan, leder for den beryktede «Sonderabteilung Lola» under tiltale i Frostating lagmannsrett.
«Lola» sørget for over 1000 arrestasjoner under krigen. Et hundretalls norske og britiske ofre døde, mens
mange hundre ble utsatt for grov tortur. Rettssakene
mot agentene i Lola pågikk våren og høsten 1946 og
resulterte i sju livstidsdommer og 11 dødsdommer,

.

hvorav to senere ble omgjort til livstid. Rinnan ble
henrettet i Trondheim 1. februar 1947

Henry Rinnan, leader of the notorious ”Sonderabteilung
Lola” on trial in Frostating Jury Court. “Lola” was
responsible for the death of at least a hundred
Norwegian resistance members and British agents,
while several hundred were tortured and more than
a thousand arrested. The trials resulted in 11 death
sentences. Seven were carried out. Eleven were sentenced to long prison sentences. Rinnan was executed
in Trondheim 1st of February 1947.
FOTO: Ukjent
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FN og menneskerettighetene
the UN and Human Rights
rom 8
room

8

” Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige

artikkel 1

article 1

”Alle mennesker er født frie og med samme

”All human beings are born free and equal in human

menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt

dignity and human rights. They are endowed with

med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre

reason and conscience and should act towards one another

i brorskapets ånd.”

in a spirit of brotherhood.”

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget

The Universal Declaration of Human Rights

for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som
har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en
verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt
og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, ...”

.

Fra innledningen til Verdenserklæringen om menneskerettighetene, 1948

” Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members of the human family is the

The Holocaust and the Nazi’s mass murders towards a

ningsgrupper endret fullstendig oppfatningene av enkelt-

number of people groups completely changed the considera-

individets krav på beskyttelse og rettigheter. Etter 1945 ble

tions of the individual’s claim to protection and basic rights.

menneskerettigheter et overnasjonalt prosjekt. 10. desem-

After 1945 human rights became a supra-national project.

ber 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje

On 10th December 1948 the United Nations third General

foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas

Plakat/Poster: “Universal declaration of Human Rights”,

Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskeret-

Assembly adopted and proclaimed the Universal Declaration

disregard and contempt for human rights have resulted in

1948.

tighetene. Målsettingen med erklæringen er å sikre respekt

of Human Rights. The goal of the declaration was to secure

for og beskytte menneskeverdet. Den internasjonale beskyt-

respect for and the protection of human worth. The inter-

telsen av menneskerettighetene skjer gjennom både FN og

national protection of human rights occurs through both the

flere internasjonale organisasjoner. Siden begrepet oppsto

UN and several international organisations. Since the con-

etter andre verdenskrig, er det videreutviklet gjennom

cept arose after the Second World War, it has been further

internasjonale konvensjoner, protokoller og erklæringer.

developed through international conventions, protocols and

Menneskerettighetene forplikter stater.

declarations. Human rights put nations under obligation.

barbarous acts which have outraged the conscience of mankind,
and the advent of a world in which human beings shall enjoy
freedom of speech and belief and freedom from fear and want has
been proclaimed as the highest aspiration of the common people,..”
From the preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948
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Holocaust og nazistenes massedrap på en rekke befolk-

FOTO: Photo Library, United Nations
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folkemord og forbrytelser
mot menneskeheten
genocide and crimes against humanity

I 1948 vedtok FN Folkemordkonvensjonen, som er gjeldende
både i krig og i fred. Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten anses som så grove brudd på menneskerettighetene at

r o m 10
room

10

de innebærer personlig internasjonalt straffeansvar. På denne
bakgrunn etablerte FNs Sikkerhetsråd i 1993 og 1994 midlertidige domstoler for henholdsvis det tidligere Jugoslavia og

.

Rwanda. I juli 1998 opprettet FN Den Internasjonale Straffedomstol – som skal straffeforfølge individer for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord

In 1948 the UN adopted the Genocide Convention, which
applies both in war and in peace time. Genocide and
crimes against humanity is regarded as such a gross breach
of human rights that they are liable to personal international
punishment. With this background the UN Security Council in
1993 and 1994 established temporary courts for the

Muslim ber for sitt liv, Bosnia • Moslem praying for his life, Bosnia.

former Yugoslavia and Rwanda respectively. In July 1998 the

FOTO: Ron Haviv/VII Photo Agency

UN created the International Court of Justice - which shall
prosecuted individuals for war crimes, crimes against
humanity and genocide.
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avslutning
the end

r o m 11
room
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” The Geneva Conventions (...) continue to remind us
most forcefully of our common obligation to care for
each other.”

Nelson Mandela om Genevekonvensjonene, som omhandler

” De hjalp våre syke kamerater, til tross for at de

behandling av syke, sårede og skipbrudne medlemmer av

visste det var farlig. Snart fikk vi også meddelelser på små

væpnede styrker, krigsfanger og sivilbefolkning i væpnede

papirlapper om situasjonen på fronten. Dette hjalp veldig på

konflikter. På Falstad brøt naziregimet systematisk gjeldende

moralen hos oss. Jeg kan ikke beskrive det. Det var

internasjonale konvensjoner

viktigere enn å få mat. Og enda mer betydde det at vi

.

befant oss hos et folk som var solidariske med oss.”

.

Petar Krasulja, tidligere fange

Nelson Mandela concerning the Geneva Convention, which
deals with treatment of sick, wounded and deserters of
armed forces, prisoners of war and civil populations in armed

” They helped our sick comrades, in spite of knowing that

conflicts. At Falstad, recognised international conventions

it was dangerous. Soon we also got reports on small scraps

were systematically broken by the Nazi regime.

of paper about the situation on the Front. This helped our
morale a lot. I cannot describe it. It was more important
than getting food. And still more meant that we were among
people who stood with us.”
Petar Krasulja, former prisoner at Falstad
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Sovjetisk krigsfange bak piggtrådgjerde på Falstad. FOTO: Falstadsenteret
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Soviet POW behind barbed wire fence at Falstad. FOTO: Falstadsenteret
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Akustisk installasjon av ulltepper i rom 5.

side 6

Treleke laget av fange på Falstad. Vises i rom 3.

Acoustic installation made of wool blankets in room 5. Installation & FOTO: Margrethe Friis

Wooden toy made by a prisoner at Falstad FOTO: Marcel Leliënhof/Tinagent.com
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Falstadskogen med Gunnar Jansons monument fra 1963
Memorial stone in the Falstad Forest, sculptor Gunnar Janson, 1963
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Sovjetisk krigsfange etter frigjøringen, Ørmelen fangeleir, Verdal
Soviet POW after liberation, Ørmelen camp, Verdal. FOTO: Elsa I. Dillan
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Sovjetiske krigsfanger etter frigjøringen, Ørmelen fangeleir, Verdal
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