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Fra SS-leir til landssvikleir
Trond Risto Nilssen
Falstad representerer så mye mer
enn krigshistorie. Denne utstillingen
handler om det som skjedde etter den
tyske kapitulasjonen i mai 1945. Den
handler om omveltningen fra krig til
fred, fra diktatur til gjeninnføring av
demokratiet, og om oppgjøret med
Nasjonal Samling, frontkjempere og
andre som samarbeidet med fienden.
Den handler om behandlingen av de
landssvikmistenkte og dømte i leiren,
som fra 1945 til 1949 gikk under
navnet Innherad tvangsarbeidsleir.

ting å bruke tid og energi på i en oppbyggingsfase etter krigen. Tvangsarbeidsleirene forsvant fra bevisstheten
til folk flest ganske raskt, til tross for
at det utviklet seg en ny leirvirkelighet
innenfor de fysiske rammene for SSleiren Falstad. Det utviklet seg et nytt
samfunn i samfunnet som på ulike
måter var en refleks av de politiske
forholdene i Norge i de første årene
etter andre verdenskrig. Falstad var
en brikke i det politiske oppgjøret med
NS.

Oppgjøret med fienden ble innledet
med både personlige hevnaksjoner og
myndighetenes tiltak overfor dem som
nå ble karakterisert som landssvikere.
Stemningen var både uforsonlig
og uavklart i den første fasen etter
frigjøringen, og mange fant anledning
til å aksjonere mot quislingregimets
representanter. Arrestasjonene
og interneringen av de første
landssvikfangene fikk først mye
oppmerksomhet i lokale og nasjonale
medier, men interessen for landssvikleirene og hva som foregikk i dem,
dalte betraktelig etter bare noen få
måneder. Det foregikk en gradvis,
men systematisk isolasjon etter juli
1945. Det bidro til at det raskt ble stille
omkring landssvikfangene, samtidig
som opinionen og pressen fikk andre

Den 9. mai 1945 hadde tyskerne
nettopp forlatt SS-leiren Falstad. Det
oppsto et kort vakuum før begivenhetene igjen tok fart i ny retning.
SS-leiren ble på et øyeblikk gjort om
til varetektsleir for nye fanger. De
forhatte undertrykkerne ble kastet ut
og en ny orden ble etablert under et
nytt regime. 9. mai 1945 innledet fire
år med en ny leirverden. Falstad ble
tatt i bruk som fengsel for NS-folk,
frontkjempere og andre som var mistenkt og dømt for å ha støttet tyskerne
under okkupasjonen. Den lokale
lensmannen hadde ved frigjøringen
bedt noen av de ledende tyskerfangene om å stå for mottak av
landssvikfanger som allerede hadde
blitt ført til leiren. De aller fleste som
kom, var tilknyttet quislingregimet på
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et eller annet vis, eller de var frontkjempere som hadde deltatt i krigen
på tysk side under invasjonen av
Sovjetunionen. Andre var vanskelige
å plassere. Ved ankomsten ble de
stilt opp og møtt av den nye fangeledelsen bestående av tidligere
tyskerfanger og lokale motstandsfolk.
Oppdraget var vanskelig av flere
grunner. De hadde et uklart mandat,
det fantes ikke skolerte fangevoktere i nærområdet som kunne
bistå i arbeidet, og flere av vokterne
hadde trolig gjengjeldelse og hevn
som motiv for å verve seg til oppdraget. Fangesjefen innrømmet
mange tiår senere at det var
vanskelig å holde disiplin blant de
norske vaktmannskapene, og at det
forekom episoder det ikke var noen
grunn til å være stolt av.
Det høye antallet etterforskede saker
i forbindelse med etterkrigsoppgjøret
forteller om en dyptgående prosess
som berørte de aller fleste lokalsamfunn. Etterkrigsoppgjøret har satt spor
og preger også i dag offentlighetens
forståelse av andre verdenskrig. De
som ble etterforsket og dømt for enten
NS-medlemskap, aktiv krigsdeltakelse
på tysk side eller for på annen måte
å ha støttet okkupasjonsmakten,
knyttes tett til de ugjerningene som

rammet det norske folk i disse årene.
Opprettelsen av de provisoriske
landssvikleirene og den svært så
omfattende arrestasjonsbølgen straks
etter frigjøringen bar derfor bud om
det oppgjøret som skulle komme.
Hevntanken var for mange nærliggende, og de nye landssvikleirene
skulle bli skueplass for gjengjeldelsesaksjoner over hele landet. Falstad var
intet unntak.
En tidligere fange i Innherad tvangsarbeidsleir beretter:
”Noen av metodene som ble brukt
mot oss, er aldri kommet fram i
lyset. Jeg vil ikke rippe for mye opp
i dem, men jeg kan ikke underslå
at en del av straffeeksersisen var
hard. Særlig fikk folk fra fylkesadministrasjonen både i Nord- og
Sør-Trøndelag, frontkjempere,
angivere og grensepoliti, beinhard
behandling.
Tyskerne hadde drevet sine fanger
til de stupte. Også vi segnet enkelte
ganger om og kjørte ansiktet til
blods mot piggtrådgjerdene i den
indre gård på Falstad. Tyskerne
pleide å få fangene til å foreta
armbøyninger der, og drive dem til
de ikke greide mer. Denne formen
for avstraffelse ble i høy grad også

brukt av nordmenn i maidagene (...)
Mange kom for å beskue de verste
fra krigstiden. Og mye stygt kom
frem. Spyttklyser vanket – både i
ansiktet og i matkoppen. Jeg kan
forstå noe av det(...)
I starten fikk vi to halve brødskiver
morgen og kveld – jeg veide 46
kilo da jeg slapp ut. Det som likevel
plaget oss mest, var lusa! (...)
Forholdene bedret seg utover sommeren, og mange fikk arbeid på
gårder i distriktet rundt leiren. I dag
betrakter jeg ikke det halve året i
fangeleiren som en tragedie. Den
fysiske avstraffelsen trengte seg
ikke inn i sinnet. Jeg ser faktisk på
fangetiden som en slags lærdom:
Jeg fikk et lite innblikk i hvordan
tyskernes fanger hadde hatt det.
Jeg skjønte fort at de som hadde
vært der før oss, rett og slett hadde
hatt et helvete.”
Overgangen varte i ca to måneder, og
ble avløst av en ny fase med disiplin
og ordnede fengselforhold fram til
leiren ble avviklet i mars 1949.
De fleste fangene i Innherad tvangsarbeidsleir var fengslet for sitt NSmedlemskap, og mange følte seg
urettferdig behandlet av dommen
som falt over dem. Størst bitterhet
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skapte trolig kriminaliseringen av
NS-medlemskap og frontkjemperinnsatsen. Frontkjemperne mente de
kjempet mot bolsjevismen for Norge
i kampen mot de sovjetiske styrkene
på Østfronten. Deretter ble bitterheten
stor av de forholdene som møtte dem
som fanger i landssvikleirene, og den
generelle holdningen til det de oppfattet som et bidrag til kampen mot
kommunismens frammarsj:
”jeg kan aldri få meg til å gå med
på at jeg er en kjeltring. Jeg kan
aldri får meg til å gå med på at jeg
er en landsforræder. Det er bare
jeg selv som kan vite det, om jeg
er en forræder. Til og med hvis du
skal vurdere det rent juridisk, så
skal man, for å kunne dømmes for
forræderi, selv vite at man begår et
forræderi. Men det vet ikke jeg. Jeg
mener fremdeles at jeg gjorde det
ikke. Men jeg gjorde noe som ikke
passet riktig i det politiske bildet etter krigen. Det er jeg enig i – vi var
politisk uenige. Og jeg tror ikke jeg
treffer noen som går med på at de
var landssvikere.”
Denne utstillingen tematiserer
omveltning, rollebytte og rehabilitering, og kaster nytt lys over historien
om Innherad tvangsarbeidsleir.

utstillingstekstene

Innherad tvangsarbeidsleir
1945 –1949
Omveltningen
Om kvelden den 7. mai 1945 ble det norske flagget heist
over det som i fire år hadde vært SS-Strafgefangenenlager
Falstad. Etter år med diktatur og nazismens menneskeforakt skulle samfunnet igjen bygges opp på demokratiske
og humanistiske verdier.
Med frigjøringen i 1945 startet oppgjøret med de som på
ulike vis hadde støttet det tyske okkupasjonsregimet.
Oppgjøret ble ansett som en nødvendig politisk og
moralsk rensing av samfunnet. Det favnet derfor svært
vidt. Foruten krigsforbrytere, frontkjempere, SS-folk og
angivere omfattet det også medlemmer av partiet Nasjonal
Samling og de såkalte ”tyskerjentene”. De mistenkte ble
møtt med både sosiale og rettslige sanksjoner. Et stort
antall nordmenn ble satt i varetekt, etterforsket og dømt for
landssvik. En rekke av de tyske fangeleirene i Norge ble
gjort om til varetektsfengsler og soningsanstalter. SS-leiren
Falstad fikk nå navnet Innherad fangeleir.
Den første tida var forholdene i Innherad fangeleir kaotiske
og preget av at folk tok loven i egne hender. Situasjonen
var uoversiktlig og antallet fanger uhåndterlig. Gradvis ble
et nytt regime innført, med fokus på orden og disiplin.
Fangene selv beretter om svært ulik opplevelse av
oppholdet i leiren, av rettsoppgjøret generelt og av møtet
med samfunnet etterpå. Historien om Innherad fangeleir
gir innblikk i en utfordrende overgang fra diktatur og
okkupasjonsstyre til demokrati.

Porten til Innherad
tvangsarbeidsleir 1945.
Foto: Oskar Johansen/
Falstadsenteret
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utstillingstekstene

rollebytte

Arrestasjoner

Overgrep

Hevn

Arrestasjonsbølgen som fulgte etter
8. mai 1945 sprengte alle rammer.
Politiet planla arrestasjonene etter
oppsatte lister, og skaffet nødvendige
lokaler for internering. På siden av
myndighetenes arbeid tok mange
sivile saken i egne hender og organiserte private arrestasjonspatruljer.

De første ukene etter 8. mai 1945
kan tilstanden i Innherad fangeleir
beskrives som lovløs. Provisoriske
ordninger fikk alvorlige konsekvenser
for fangebehandling og disiplinære
forhold. Manglende instrukser og
uryddig kommandostruktur førte til
fysiske konfrontasjoner mellom
voktere og internerte.

I Innherad fangeleir ble frontkjemperne raskt utsatt for spesialbehandling av hevngjerrige voktere.
Også andre opplevde hevnaksjoner.
En av disse var en ungdom som ble
trakassert fordi han var i familie med
Rinnanbandens forhatte leder. En
annen var en fylkesfører som måtte
tåle hån og fysisk overlast på grunn
av sin rolle som NS’ fremste representant i Nord-Trøndelag under
okkupasjonen. Flere av fangene
opplevde også tvangsutskriving til
oppgraving av henrettede i Falstadskogen sommeren 1945 som en
hevnaksjon.

Leirene ble raskt overbefolket, og
det oppsto problemer ved mottak,
avhør, behandling og innkvartering av
fangene. I løpet av få måneder ble 14
000 arrestert. På landsbasis ble det
opprettet over 200 hjelpefengsler og
leirer for å ta i mot fangene.
På Falstad vokste utfordringene til
nærmest uhåndterlige dimensjoner
våren og sommeren 1945. Rundt 1.
juni var over 700 fanger presset sammen i leiranlegget. Antallet arrestanter ble mye høyere enn forventet.
Sammen med dårlige forsyningsforhold skapte dette både trengsel og
matmangel. I denne første tiden var
situasjonen svært vanskelig.

Flere tilfeller av overgrep mot fanger
ble begått i denne tiden. I beretninger,
intervjuer og avhør forteller både
fanger og voktere om truende og
uforsvarlig bruk av våpen, iscenesettelse av fiktive henrettelser, trusler og
fysiske avstraffelser. En av fangene
ble beskutt og invalidisert for livet.
Han gikk til søksmål og fikk erstatning
etter forlik med myndighetene.
Anklager om overgrep er i hovedsak
rettet mot et lite antall tidligere tyskerfanger, norske militærvakter eller
såkalte svensksoldater og uvedkommende som oppsøkte landssvikleiren
med hevnmotiver.

Det er dokumentert kritikkverdige
forhold i flere leirer i landet. Det er
ingen tvil om at forholdene var kjent
for politi og fengselsmyndigheter.
Likevel tok det flere uker før
myndighetene fikk situasjonen under
kontroll. Trolig var det en viss aksept
for hevnaksjoner etter de harde
prøvelsene mange hadde vært utsatt
for under nazistenes terrorregime.

Fanger ankommer
Innherad tvangsarbeidleir
sommeren 1945.
Foto Oskar Johansen/
Falstadsenteret
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utstillingstekstene

disiplinering og rehabilitering

Fra kaos til orden

Disiplinering av vaktmannskapet

Overgangen fra krig til fred med overgrep og hevnaksjoner, var en kort fase i landssvikleirens historie.

I juli 1945 var det nye regimet etablert. I overgangsfasen
besto vaktmannskapet av folk fra lokalsamfunnet, tidligere
tyskerfanger og norske militærvakter – såkalte svensksoldater. Disse ble nå avløst av fengselskyndig personell.
Den uklare ledelsesstrukturen fra den første fasen ble
erstattet av klare kommandolinjer.

I løpet av sommeren 1945 overtok politi og fengselsmyndigheter kontrollen. Både fangebehandlingen og
forsyningsforholdene ble bedret, og den nye driften sto
i skarp kontrast til regimet i overgangsperioden. Fangeantallet avtok raskt etter hvert som fangene ble stilt for
retten, satt fri eller overført til andre leirer. På landsbasis
sank antallet leirer fra 200 til 35 på ett år.

Reglement og disiplin ble strengt ivaretatt den første tiden
etter regimeskiftet. Smugling av pakker, brev og matvarer,
svindel med rasjonerte varer, tyveri og ulovlig fravær ble
slått hardt ned på. Etter sommeren 1946 ble det rapportert
få tilfeller av disiplinære overtredelser.

I november 1945 gikk leiren over fra å være et varetektsfengsel til å bli soningsanstalt og tvangsarbeidsleir for
landssvikdømte. Dette bedret vilkårene for en ryddig og
strukturert drift av leiren som fra da av fikk navnet Innherad
tvangsarbeidsleir.

Planskisse over Innherad
tvangsarbeidsleir 1947.
Foto: Falstadsenteret

Motstående side:
Ekspedisjonskontoret i
Innherad tvangsarbeidsleir 1948. Foto:
Falstadsenteret
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utstillingstekstene

Arbeid innenfor leirgjerdet i Innherad
tvangsarbeidsleir.
Foto: Falstadsenteret

Motgstående side:
Fra fangenes forestilling
”§1000”.
Foto: Falstadsenteret
Tvangsarbeid

Fritid

Den første tiden ble det konstruert arbeidsoppgaver for å
holde fangene i aktivitet. Blant annet benyttet man håndsager framfor motoriserte hjelpemidler for å drøye arbeidet
mest mulig. Effektivt utførte arbeidsoppgaver og etterfølgende lediggang kunne føre til straffegymnastikk.

Etter endt arbeidsdag og i helgene kunne fangene til en
viss grad disponere tiden fritt. Noe av fritiden ble brukt
til å skrive brev hjem, til ulike kulturelle aktiviteter, faglig
virksomhet og til yrkesutdanning med tanke på livet utenfor
tvangsarbeidsleiren.

Innenfor leirgjerdet ble det praktisert en rekke håndverk.
Mange fanger var også satt til vedhugging, rengjøring,
kontorarbeid og kjøkkentjeneste. Utenfor leiren var de
fleste fordelt på tømmerhogst og bygging. Gjennom dette
arbeidet ønsket myndighetene at fangene både skulle
trekke inntekter til leiren og bidra til gjenreisingen av
landet.

Mange av fangene hadde lang erfaring fra ulike yrker og
håndverk, og holdt kurs for hverandre også på eget
initiativ. Nytteverdien var stor for de unge fangene som
verken hadde yrkesopplæring eller annen form for
utdannelse.
Fritiden ble også brukt til hobbyvirksomhet og kultur. Systua, snekker-, skomaker- og andre verksteder ble stilt til
fangenes rådighet etter arbeidstidens slutt.
Fangene satte opp en rekke teaterforestillinger, kabareter
og revyer med egenproduserte rekvisitter og kostymer.
Blant forestillingene var “Peer Gynt” og historiske skuespill
som “Norrønafolket” og “Kongsemnerne”.

Bruk av tvangsarbeid som straff og sysselsetting av
fangene var viktig. Samtidig oppmuntret myndighetene til
omskolering og yrkesopplæring ved siden av tvangsarbeidet. Det ble gitt flere ulike kurs- og opplæringstilbud
for fangene i leiren. Det hendte også at fanger ble sendt
på yrkesopplæringskurs til andre leirer, for å forberede
dem til livet etter soning.
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utstillingstekstene

fangene

Totalt er det oppført omlag 3000
varetekts- og soningsfanger i
registeret til Innherad tvangsarbeidsleir. I mange tilfeller er samme fange
registrert flere ganger, så det
nøyaktige fangeantallet er uvisst.

frontkjempere og personer med
offentlige verv og stillinger innsatt av
NS-regimet. De mest profilerte
fangene i Innherad tvangsarbeidsleir
var NS-ordførere, fylkesmenn og
fylkesførere. Kjente medlemmer av
Henry Rinnans angiverorganisasjon
sonet også i leiren.

Best oversikt har en over soningsfangene. Fra november 1945 til
avviklingen av leiren i mars 1949
sonet rundt 1300 landssvikdømte
hele eller deler av sin dom i leiren.
Flertallet av disse var NS-medlemmer,

Fangene med de lengste dommene
og de alvorligste sakene ble i regelen
overført til andre anstalter. Dommene
i Innherad tvangsarbeidsleir lå på
mellom seksti dagers og femten års
tvangsarbeid. De fleste hadde dom-

Hvem var fangene?
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mer på mellom ett og fem år. Noen få
fikk fra femten år til livsvarig fengsel.
I tillegg til fengselsstraffen ble mange
fradømt borgerlige rettigheter som
stemmerett og rett til offentlige verv
for livstid eller for et bestemt antall år.
Kvinnene var i sterkt mindretall blant
fangene. Den siste kvinnelige fangen
ble løslatt i 1947.

Fanger på oppstilling i Innherad
tvangsarbeidsleir
1945. Foto: Erling
Nordholmen

Folder fra den kongelige norske
regjering i London, om nye
anordninger overfor landssvikere og
NS-medlemmer 1942. Foto:
Falstadsenteret
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utstillingstekstene

En NS-lagfører

En frontkjemper

En angiver

Mann, f. 1887. Småbruker, medlem av
NS fra 1936, og lagfører i NS under
okkupasjonen.

Mann, f. 1923. Var medlem av NS fra
juli 1940 og frontkjemper 1941–1943.
Deretter medlem av staben til fylkesføreren i Sør-Trøndelag.

Kvinne, f. 1919. Var medlem av Henry
Rinnans bande og spilte en sentral
rolle i mange av gruppens aksjoner.

Han satt fengslet i Innherad fangeleir
fra 10. mai 1945 til saken kom opp
for retten august 1947. Han ble tiltalt
for landssvik for medlemskap i NS,
Hirden og Germanske SS Norge,
og for tildeling av pengebidrag til
frontkjemperkontoret av kommunens midler. Tiltalte erklærte seg selv
straffeskyldig. Ved straffutmåling virket det skjerpende at tiltalte gjennom
hele okkupasjonen sto som medlem
av NS, og gjennom flere år hadde
hatt stillingen som lagfører i partiet.
Retten fant det formildende at han
hadde hatt idealistiske motiver og ikke
søkte personlig vinning. Det var også
formildende at han verken hadde vært
aggressiv eller ondsinnet i sin gjerning
som lagfører, og at han ikke hadde
søkt forbindelse med tyskerne.
I august 1947 ble han dømt til tvangsarbeid i ett år og seks måneder, samt
fradømt borgerlige rettigheter for et
tidsrom på ti år.
17. april 1948 ble han løslatt på prøve
etter 166 dagers soning i Innherad
tvangsarbeidsleir.

Fra 19. mai 1945 satt han i varetekt
i Innherad fangeleir. Han ble tiltalt
for landssvik, for medlemskap i NS,
Germanske SS Norge, Hirden og
andre NS-organisasjoner. Han ble
også tiltalt for medvirking i ulike
nazifiseringstiltak, represalier overfor
befolkningen og for spredning av
propaganda. I september 1947 ble
han dømt til tvangsarbeid i fem år og
seks måneder, samt fradømt borgerlige rettigheter i ti år. Han sonet to år
i Innherad tvangsarbeidsleir før han
ble overført til Gulskogen tvangsarbeidsleir for yrkesopplæring. Vinteren
1949 ble han løslatt med tre års
prøvetid.
”Jeg kan aldri få meg til å gå med
på at jeg er en landsforræder. Det
er bare jeg selv som kan vite om
jeg er en forræder. Til og med hvis
du skal vurdere det rent juridisk, så
skal man, for å kunne dømmes for
forræderi, selv vite at man begår et
forræderi. Men jeg mener fremdeles at jeg gjorde det ikke. Men jeg
gjorde noe som ikke passet riktig i
det politiske bildet etter krigen. Det
er jeg enig i – vi var politisk uenige.
Og jeg tror ikke jeg treffer noen
som går med på at de var
landssvikere.”
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Hun ble satt i varetekt i Innherad
fangeleir før hun ble overført til
Trondheim da rettssaken hennes kom
opp. Hun ble kjent skyldig og dømt til
20 års tvangsarbeid. Deretter ble hun
overført til soning i Bredtveit fengsel
og arbeidshus i Oslo.
Flere angivere satt i Innherad tvangsarbeidsleir, både som varetektsfanger
og for soning. Dette gjaldt også
medlemmer av Rinnanbanden, hvorav
flere var kvinner.
”Jeg tar jo fremdeles ikke avstand
fra Vidkun Quisling [...] Men det jeg
må si, er at om jeg hadde visst alt
på forhånd, så hadde jeg selvsagt
aldri gått inn i Nasjonal Samling, og
livet hadde ikke blitt som det har
vært”

”Idag er det akkurat [...] eit halvt år sedan eg vart sett inn
til soning av to og eit halvt års tvangsarbeid som eg – ved
Fosen Heradsrett den 6. november 1946 vart dømd til for
medlemskap i Nasjonal Samling. Den dagen kjem eg ikkje
til å gløyma so snart. [...Kona mi] var ogso med meg. –ho
villa på ’død og liv’ sjå meg vel avstad. [...] Eg tykte so synd
på henne da vi måtte segja kvarandre farvel utafor
Tinghuset. Ho tok det so overlag tungt, men var tapper som
berre ein overtydd nasjonalsosialist kan vera det i slike
harde stunder. [...] Dersom nokon har grunn til å lysa evig
forbanning over dette folk og dette land må det vera dei
titusantals N.S. som vart fengsla torturert, sjeleleg og
lekamleg gjort til krøpplingar for livstid.”
Fra en fanges dagbok 1947
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utstillingstekstene

En ungdomsfører

En tyskerjente

En tysk SS-offiser

Mann, f. 1920. Utdannet lærer. Ble
NS-medlem og fikk stilling ved en NSførerskole.

Flere kvinner ble brakt til Innherad
fangeleir i maidagene 1945, mistenkt
for nære forbindelser med tyskere.
Det er få tilgjengelige kilder om disse
fangene i leiren. Vi vet derfor lite om
deres opphold.

Mann, f. 1900. Tidligere kommandant
i SS-Strafgefangenenlager Falstad.

Han ble arrestert og internert 10. mai
1945 som en av de første etter
tyskernes overgivelse av Falstad.
I september 1946 ble han dømt til
tvangsarbeid i to og et halvt år, og
fradømt borgerlige rettigheter for
en periode på ti år. Samtidig mistet
han retten til å arbeide som lærer for
livstid.
Han ble løslatt på prøve februar 1948
på betingelse av at han skulle føre et
lovlydig liv og avholde seg fra
propaganda for NS. I 1949 ble han
benådet og fikk tilbake retten til å
arbeide som lærer.
”Den aller første tiden, så... så
skjedde det ting. Og det var
svensksoldater. [...] Det var jo en
del hårdhendt da. Det er ikke noe
rart det, sjø, når en tenker på det,
det er ikke noe rart. Og det varte
ikke lenge. [...] Jeg har møtt mange
fine mennesker som har vært
utrolig hjelpsomme, hele veien,
hele veien. Jeg kan ikke si at jeg
har noen som helst slags følelse av
bitterhet.”

Disse kvinnene var utsatt for sterke
utslag av gatejustis, særlig i tiden
rett etter frigjøringen. De kunne bli
offentlig ydmyket for eksempel ved
tvangsklipping, eller overlevert til
fangeleire. De sterke folkelige
reaksjonene legitimerte inngripen
også fra offisielt hold, ved at politiet
internerte kvinnene for å beskytte
dem mot angrep fra pøbelen.
Fengsling ble også offisielt omtalt som
et tiltak mot spredning av kjønnssykdommer. Det ble opprettet egne
interneringsleire for disse kvinnene.

Han var en av flere tyskere som satt i
varetekt i Innherad fangeleir i påvente
av avhør og eventuell videre straffeforfølgelse. Han ble sendt tilbake til
Tyskland rundt årsskiftet 1945–46
uten videre straffeforfølgelse.
I juli 1945 satt 18 tyskere i leiren.
Disse var mistenkt for krigsforbrytelser, og ble avhørt av den
britiske etterforskningsgruppen som
opererte i Midt-Norge straks etter
frigjøringen.

Rapporter fra Innherad fangeleir kan
bekrefte tilfeller av slik ”beskyttelse”.
Denne typen virksomhet ser dermed
ut til å ha hatt en betydning for
opphopningen av kvinner i leiren de
første ukene. Disse kvinnene ble trolig
satt fri etter få dager.

Leserinnlegg i Arbeider-Avisa
2. juni 1945
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utstillingstekstene

forsoning?

Ut i samfunnet

Leiren i ettertiden

Alt i alt ble 93 000 nordmenn siktet i rettsoppgjøret. Over
25 000 ble straffeforfulgt for NS-medlemskap alene. Av
de som ble siktet fikk 37 150 saken henlagt på grunn av
bevisets stilling, 1 445 ble frifunnet, 5 500 fikk påtaleunnlatelse. 28 300 ble bøtelagt og/eller ble idømt tap av
rettigheter, mens over 17 000 fikk frihetsstraff.

Med tanke på hvor mange som ble berørt, har landssvikleirene vært gjenstand for lite oppmerksomhet. Emnet
er knapt blitt behandlet i forskning, og er sjelden blitt viet
interesse i offentligheten. Landssvikleirene har havnet i
skyggen av andre perspektiver fra etterkrigsoppgjøret.
Særlig perspektivet til de dømte har hatt vanskelig for å
gjøre seg gjeldende.

Bitterheten under og etter oppgjøret var stor på begge
sider. Fra majoritetens side betraktet man det som et
oppgjør med de som hadde sveket nasjonen i en
trengselsstund. Men i minoritetens øyne hadde mange av
de landssvikdømte handlet i nasjonens interesse, og de
reagerte mot både lovgrunnlag og lovanvendelse i
rettsoppgjøret.

Dette gjelder også for Innherad tvangsarbeidsleir. Noen
få fanger har lagt fram sin versjon offentlig. Men i den
grad leiren er omtalt i bøker, utstillinger og lignende, er
det oftest som bilde på den lykkelige slutten på krigen, der
etterkrigstidens leir danner et harmonisk og demokratisk
motstykke til SS-leiren Falstad.
Forskjellene mellom disse to leirene er vesentlige, og
det er naturlig at kontrastene har fått stor vekt. Samtidig
har dette ført til at forståelsen av tvangsarbeidsleiren har
mistet mange nyanser. For å få et mer fullstendig bilde av
tvangsarbeidsleirene må også de landssvikdømte slippe til
med sine stemmer. Å lytte til deres beretninger er ikke det
samme som å akseptere deres handlinger og godta deres
synspunkter. Men å la alle partene komme til orde med sin
versjon av historien er en viktig demokratisk verdi og et
nødvendig skritt mot en dypere forståelse av historien.

En del av begrunnelsen for oppgjøret var at en hard rettslig reaksjon ville forhindre gatejustis, og dessuten gjøre
det lettere for de dømte å komme tilbake til samfunnet.
Trolig var likevel oppgjøret mer vellykket som avstraffelse
og tydelig plassering av skyld og skam, enn som middel
for forsoning. Den sosiale stigmatiseringen skulle forfølge mange av de dømte også etter endt soning. Mange
landssvikdømte fikk vanskeligheter i arbeidsliv, familieliv
og vennskap i årene etter krigen. Slik fortsatte det sosiale
oppgjøret etter at det rettslige sluttet.

Faksimiler fra Arbeider-Avisa
mai 1945–juni 1946
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om utstilLingen
Utstillingen om Innherad tvangsarbeidsleir vises ved Falstadsenteret
våren 2009.

Bildetekst: Innherad tvangsarbeidsleir ca 1948. Foto: Falstadsenteret
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