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Vennebrev      

November  2017,  Årgang 2, Nr 2    

To stipendvinnere i år 
I år blir Falstadfangenes Gavestipend utdelt 

for tiende gang etter ny ordning. Da passer 

det egentlig godt at stipendutvalget ble enige 

om å dele ut to stipend denne gangen. Det er 

Aurora Fagerkind Brenne (17) og Hassan 

Parandeh (22) som hver får 10 000 kr.  

De to vinnerne er i utgangspunktet nokså 

ulike. Hassan har i flere år markert seg med 

arbeid og innsats for innvandrere i Levanger. 

Nå studerer han i Bergen, men har også her 

funnet fram til organisasjoner og andre tiltak 

der han kan fortsette sin verdifulle innsats på 

fritida. Aurora fra Ekne er betydelig yngre, 

men har allerede markert seg som en uvanlig 

aktiv og samfunnsinteressert ungdom. Det 

hun så langt mangler av erfaring og resultater, 

tar hun igjen med allsidig engasjement og et 

oppriktig ønske om å utgjøre en forskjell for 

medmennesker. 

Stipendutvalget ble fort enige om at disse to 

på hver sin måte oppfyller kriteriene for 

stipendet med god klaring. 

Det er mulighet til å bli nærmere kjent med 

Aurora og Hassan når stipendet skal 

overrekkes.  Det skjer 4. november på 

Falstadsenteret på kveldstid. Det skal være 

konsert med Moddi klokka 20.00, og 

stipendene vil bli overrakt kort tid før 

konserten. Følg med på Facebook eller 

Falstadsenterets heimeside for mer nøyaktig 

info etter hvert. 

Otto Asbjørn Solli 

 

 

 Aurora Fagerkind Brenne 

 

 

 Hassan Parandeh 
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Mandag 4.desember:                          
Utstillingsåpning av bidrag i tegne og 
skrivekonkurranse «Hvis jeg måtte flykte?» 
Foredrag om Menneskerettighetenes historie 
Knut Vesterdal 
Utdeling av Falstadfangenes gavestipend. 
Konsert med Moddi                  
Tirsdag 5.desember: 
«Hva er egentlig en menneskerettighet , og 
åssen kan barn være med på å passe på at de 
følges i verden i dag?»  - samtaler med 
barnehagebarn 

Onsdag 6.desember: 
Falstadforedrag med Asbjørn Jaklin: 
Utenlandske krigsfanger i Nord-Norge og 
menneskerettigheter 
Torsdag 7.desember:                                                       
Fagdag for profesjoner med foredrag av 
Helsesista Tale Krohn Engvik, 
Voksenopplæringen og ansatte ved 
Falstadsenteret 
Søndag 10.desember: 
Menneskerettighetsdagen, åpent museum og 
finnisage av fotoutstillingen «Uprooted» 
I Falstaduka og i tiden fremover ønsker 
Falstadsenteret å sette fokus på 
menneskerettighetene. Gjennom ulike 
arrangementer og foredrag ønsker vi å stille 
noen grunnleggende spørsmål omkring 
menneskerettighetene. Kanskje kan vi bli litt 
klokere og få et litt bedre grep om hva 
menneskerettighetene egentlig er? 
Velkommen til 
Falstaduka på Falstadsenteret! 
  

 

 

Falstadsenteret markerer hvert år 
menneskerettighetsdagen den 10.desember.  
Som et freds og menneskerettighetssenter er 
dette en viktig dag å markere, og dagen er en 
viktig markering. 
Vi snakker ofte om «menneskerettigheter» 
eller «menneskerettighetene», men hva er 
«menneskerettighetene» egentlig? Dette 
tilsynelatende enkle spørsmålet viser seg å 
være forbausende vanskelig å svare på. Selv 
om vi kanskje kan liste opp et par av de mest 
sentrale menneskerettighetene og kjenner til 
FNs menneskerettighetserklæring av 1948 er 
det mange spørsmål som gjenstår: Hva slags 
rettigheter er det egentlig snakk om? Hva er 
det som legitimerer disse rettighetene, og 
hvordan står det til med 
menneskerettighetene i dag?                                 
Mange tenker kanskje at 
menneskerettigheter ikke er viktig for oss i 
Norge. Og selv om det er mange land som har 
større utfordringer knyttet til dette enn oss, 
så vet vi at menneskerettighetene er under 
press også i Norge, både relatert til 
flyktninger, men kanskje også når det gjelder 
hvordan vi behandler eldre, 
funksjonshemmede og minoriteter. Med 
dette som bakteppe har Falstadsenteret 
bestemt at vi årlig skal arrangere en 
menneskerettighetsuke som kulminerer med 
menneskerettighetsdagen.                                                         

Programmet for årets Falstaduke er på plass, 

og vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og 

konferanser som alle er knyttet til 

menneskerettigheter på ulikt vis. Noen av 

høydepunktene for uka er: 

 

 

Falstaduka  
Hva er menneskerettigheter? 

 

 

Slik finner du venneforeningen på internett 
1. Skriv inn Falstadsenteret i søkefeltet og 

trykk på ”returtasten” på taststuren 
(også kalt ”hardt linjeskift”). 

2. Du får da opp nettsiden 
falstadsenteret.no. Trykk med musepila 
på ”Om oss” på menylinjen i toppen av 
siden. 

3. På siden som nå kommer opp trykker 
du musepila på menyvalget 
”Falstadsenterets venner”. 

4. Nå er du inne på venneforeningens 
egen side. Her ligger faktainformasjon 
om foreningen, fortløpende 
informasjon fra styret, aktiviteter og 
planer, alle utgaver av medlemsbladet 
”Vennebrev” og arkiv. 
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Fra Falstadsenterets versjon 1.0 

til Falstadsenterets versjon 2.0.  

Versjon 1.0 er på mange måter Tone Jørstads 

livsverk sammen med en rekke dyktige 

medarbeidere og fagfolk. Falstadsenteret har i 

dag 15 ansatte og nærmere 13 000 besøkende 

årlig, hvorav 7000 er skoleelever som kommer 

for å lære om og reflektere rundt 

fundamentale verdier som 

menneskerettigheter, demokrati og krigens 

fangehistorie. Samtidig har senteret tatt en 

tydelig posisjon både nasjonalt og 

internasjonalt, og det vitner om at det er lagt 

et fantastisk grunnlag. På toppen er det i 

perioden avlagt 5-fem doktorgrader med 

grunnlag i det som skjedde på Falstad i 

tilknytning til andre verdenskrig, og flere er på 

gang!  

Men Falstadsenteret vil videre, og vår nye 

direktør har ivrig satt kursen for neste fase. 

Bl.a. er det et mål at det årlige 

museumsbesøket skal 10-dobles(!) de neste 

fem årene, fra 2.500 til totalt 25.000. Det er 

signaler om at egeninntjeningen må økes, 

men med det solide fundamentet senteret har 

bygd opp, er vi ikke bekymret for at den 

faglige kvaliteten ikke vil bli opprettholdt og 

sågar forsterket. En tydeligere forretnings- og 

markedsorientering må utvikles og 

implementeres uten at det skal «forstyrre» 

Falstadsenterets profil, men da vil det kreves 

balansekunst og at en tro mot sine verdier! 

Som venneforening er vi aktivt med i 

diskusjonene og både bidrar og applauderer! 

Vi skal sørge for å være tro mot vårt formål 

om å være både kritisk og konstruktiv i våre 

tilbakemeldinger og i diskusjoner. 

Lærerik tur 75 år etter 

unntakstilstanden i 1942 

Fredag 6. oktober 2017 var det 75 år siden 

rikskommissær Josef Terboven innførte 

unntakstilstand i Trøndelag og deler av 

Nordland. 

Takket være innsats fra Historisk-faglig komité 

I Falstadsenterets Venner dro et reisefølge fra 

Innherred i slutten av september til Helgeland 

for å friske opp kunnskapen om hva som førte 

til unntakstilstand i Trøndelag og deler av 

Nordland i 1942. Følget besto av medlemmer 

av Falstadsenterets Venner og ansatte ved 

Falstadsenteret. 

Turen gikk til Majavatn, Mosjøen og Korgen 

for å få et innblikk i det som har fått navnet 

Majavatn-affæren og også for å se hvordan 

historien rundt Blodveien er gjort lettere 

tilgjengelig.  

Atle Sand, Einar Svee og Bjørn-Storm Johansen  

Vi vil fortsatt jobbe med ulike arrangement, 

være vertskap, bistå med praktiske oppgaver 

og avlaste så langt en venneforening kan.  

Sammen skal vi få det til å skinne av 

Falstadsenteret! 

 

 

 

Lederartikkel 

Asbjørn Norberg 

 

Fra venstre Atle Sand, Einar Svee, Christian Wee, 
Asbjørn Norberg, Jim Nerdal og Bjørn Storm 
Johansen, var sentrale bak turen til Helgeland 75 
år etter unntakstilstanden i Trøndelag og deler av 
Nordland. 
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gjorde en formidabel innsats som guider og 

historiefortellere under turen. I tillegg ble 

reisefølget tatt svært godt imot av Oladalens 

Venner, med omvisning i deres krigsmuseum 

og svært god orientering på historisk grunn 

ved småbruket i Stavassdalen.  

Direktør ved Falstadsenteret, Christian Wee, 

var en av turdeltakerne og fant turen svært 

givende. 

– Å få møte folk som er genuint interessert i 

denne tematikken, og som er levende 

oppslagsverk med stor kompetanse på 

historien, er det viktig både for turen i seg selv 

og for Falstadsenteret. For Falstadsenteret er 

det viktig å bli kjent med personene som har 

kompetanse på lokal og regional krigshistorie 

som dette, sier Wee.  

Under den tyske okkupasjonen av Norge ble 

distriktet ved Majavatnet i 1942 et sentrum 

for innsmugling av våpen i Vefsndistriktet. 

Ved hjelp av spesialutdannede folk fra 

Kompani Linge var planen å bygge opp en 

militær organisasjon som kunne settes inn for 

å forstyrre tyskernes sambandslinje mellom 

Nord og Sør-Norge.  

Motstandsfolk fra hele regionen gjorde en 

heroisk innsats på mange plan.  

Gestapo – det hemmelige tyske 

sikkerhetspolitiet – ble klar over hva som 

foregikk og at det på en av gårdene i 

distriktet, Tangen ved Majavatn, var et større 

våpenlager. Den 6. september 1942 falt tre 

tyskere i kamp mot hjemmefrontfolk ved 

Tangen gård. 

Det førte til krasse reaksjoner fra tysk side. 

Fredag 6. oktober innførte rikskommissær 

Josef Terboven unntakstilstand i Trøndelag og 

deler av Nordland. I dagene 6. - 12. oktober 

ble ti nordmenn – blant dem teatersjef Henry 

Gleditsch fra Trondheim – skutt som 

represalier 

 

 ved Falstad fangeleir på Ekne. 30 menn fra 

distriktet Majavatnet–Mosjøen ble ført til 

Falstad, og stilt for standrett. 23 av disse ble 

dømt til døden og skutt 8. og 9. oktober. 

Turfølget la ned blomster ved minnesmerket 

både ved Majavatn og ved Grane kirke. 

– Turen og antallet som meldte seg på, viser 

at her er det et potensial. Det er tydelig stor 

interesse for noe som skjedde for 75 år siden. 

Dette er en viktig tur å ta i jubileumsåret for 

unntakstilstanden i 1942, sa senterleder 

Christian Wee. 

 

Også leder for Falstadsenterets Venner, 

Asbjørn Norberg, fant turen lærerik: 

– Alle burde dra til Helgeland for å få 

kunnskapspåfyll om motstandskampen i en av 

de sterkest berørt delene av Norge under 

siste verdenskrig. Dette ble en suksesstur på 

alle måter. Det har vært utelukkende god 

stemning i det som er første tiltak av denne 

typen etter at Falstadfangenes Forening og 

Falstadsenterets Venneforening ble slått 

sammen i Falstadsenterets Venner for vel to 

år siden. Vi har allerede ideer om flere slike 

turer, sier Norberg.              

Svein Helge Falstad                                                               

 

 

Ved minnesmerket ved Grane kirke la Anders 
Gustad fra Falstadsenterets Venner ned 
blomster og bar fram takkeord overfor ofene fra 
Majavatn og Grane som ble skutt som følge av 
unntakstilstanden i 1942. 
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Det nærmer seg desember, og det er helt 

utrolig at det allerede har gått et år siden jeg 

startet på Falstadsenteret. Det første året har 

vært lærerikt og givende, med en bratt 

læringskurve, men når man er omgitt av gode 

kolleger og frivillige støttespillere i blant 

annet venneforeningen er det enkelt å si at 

det første året har vært en udelt positiv 

opplevelse. 

Jeg vil benytte 1-årsmarkeringen til å 

reflektere litt over det jeg har opplevd på 

Falstadsenteret hittil, og ikke minst si litt om 

planene utover. Falstadsenteret har i de 11 

årene senteret har eksistert bygd seg opp som 

en institusjon som ikke bare formidler 

kunnskap om fangehistorie fra 2.verdenskrig, 

menneskerettigheter og demokrati, men som 

også er med å skape ny kunnskap. Senterets 

ansatte har gjennom årene deltatt i nasjonale 

og internasjonale forskningsprosjekt, og levert 

doktoravhandlinger på løpende bånd. Som ett 

av de syv nasjonale freds- og 

menneskerettighetssentrene ser jeg vår rolle 

som sterkt forankret nasjonalt og regionalt, 

og senteret mottar signal fra 

kunnskapsdepartementet om at vår 

økonomiske grunnbevilgning vil ligge fast i 

tiden fremover.                                               

Allikevel er rammevilkårene for 

Falstadsenteret endret de siste årene. Gode 

økonomiske bidragsytere som Fritt Ord og 

Kulturrådet har mindre midler tilgjengelig, og 

dette går utover Falstadsenterets muligheter 

til å skaffe prosjektfinansiering til 

utviklingsprosjekt. Dersom vi skal lykkes med 

å holde det høye aktivitetsnivået og levere 

den kvaliteten senteret er kjent for er vi 

derfor avhengig av å styrke økonomien på 

 

andre vis. 

Dette fører meg over til å informere om en 

del av de store prosjektene som er planlagt på 

Falstadsenteret i tiden fremover. Jeg vil 

spesielt nevne: 

- Destinasjon Falstad: Falstadsenteret har 

besøk av over 7000 elever og studenter 

årlig, og omtrent 6000 personer som 

besøker Falstadsenteret i andre øyemed 

årlig. I årene fremover skal senteret ha et 

større fokus på formidling, foredrag og 

utstillinger, forankret til senterets mandat 

og formål. Vi skal også i samarbeid med 

lokale og regionale aktører markedsføre 

senteret mere aktivt som en 

minnestedsdestinasjon og har store 

planer både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi har en uttalt ambisjon om en 10-

dobling av besøkstallet på museum og 

formidling innen de neste 5 årene! 

 

- Digital rekonstruksjon av indre leir: 

Falstadsenteret deltar sammen med seks 

andre europeiske minnesteder i et 

forskningsprosjekt kalt IC Access. 

Prosjektet ser på hvordan moderne 

teknologi kan brukes til å ta opp ulike 

tema knyttet til minnesteder fra 2. 

verdenskrig, og andre deltagere i 

prosjektet er blant annet Bergen Belsen, 

Westerbork, Treblinka og Jasenovac. Med 

utgangspunkt i dette prosjektet har 

Falstadsenteret bestemt å gjennomføre 

en digital rekonstruksjon av bygg og 

landskap fra 2.verdenskrig. Gjester ved 

senteret vil kunne leie et nettbrett, og 

kan gjennom dets kamera se en blanding 

av dagens landskap og rekonstruerte bygg 

og gjerder. Vi vil knytte tidsvitneintervju 

og bildemateriale til faktiske lokasjoner i 

landskapet, og ha dette tilgjengelig på 

flere språk. Den digitale rekonstruksjonen 

skal være ferdig til sommersesongen  

 

-  

 

 

 

 
Direktørens spalte 
 

Christian Wee 
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En temakveld og litt til v. Otto Asbj. Solli 

Fredag 17.11. hadde Falstadsenteret besøk av 

en av krumtappene i Oladalens Venner, Oskar 

Fagervik. I nesten to timer fengsla han ca. 50 

frammøtte med sin beretning om dramaet i 

fjellene på Helgeland i 1941-1944 som seinere 

ble kalt Majavasstragedien.  Et omfattende 

arbeid med innskiping av motstandsfolk, våpen 

og utstyr mtp. sabotasje mot okkupantene 

endte i opprulling, arrestasjoner og henrettelse 

av 23 ungdommer fra distriktet og flere andre 

tap i ulike trefninger. Henrettelsene skjedde på 

Falstad i unntakstilstanden i oktober -42, og i 

tillegg havnet mange i leiren som fanger. I 

hovedsak var Fagerviks beretning basert på en 

omfattende rapport fra løytnant Sjøberg som  

var øverste leder for de norske 

motstandsfolkene som kom over fra England. 

Han har i tillegg gått i motstandsfolkenes 

«fotspor» og snakket med mange av 

lokalbefolkningen i området, så vi fikk oppleve 

en intens og personlig framføring som var 

svært gripende. At han underveis supplerte 

med bilder, kart og animasjon på 

storskjermen, gjorde det hele enda mer 

levende. Flere av de frammøtte var enige om 

at det er sjelden to timer går så fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018, og da har vi et guideverktøy på 

plass overfor turister og andre 

besøkende som vil forbedre opplevelsen 

av å besøke Falstad. 

Med utgangspunkt i disse to satsningene har 

vi et håp om at flere besøkende kommer til 

senteret, og at vi kan både formidle vårt 

viktige budskap til flere, og samtidig sikre 

senterets økonomi i årene fremover.  

Jeg vil og benytte anledningen til å takke alle 

medlemmer i Falstadsenterets venner som 

bidrar inn til senteret i løpet av året. Enten 

det er som styremedlem, sommerverter, 

historiske ressurspersoner, lydmann eller 

deltager på arrangement så er hjelpen dere 

bidrar med uvurderlig og hjelper oss å holde 

hjulene i gang! 

Til sist: Håper å se dere alle på Falstaduka 4-

10.desember. Vi har et variert program hvor 

vi håper alle finner poster som er 

interessante, om det er kunnskap om 

menneskerettigheter, konsert med Moddi 

eller foredrag om utenlandske krigsfanger i 

Nord-Norge. 

 

 

Foredragsholder Oskar Fagervik fra Oladalens 
venner. 

 I etterkant må det også nevnes at den store 

motstandsaktiviteten på Helgeland faktisk 

hadde en betydning for krigens gang. 

Tyskerne tolket det lenge som at de allierte 

ville komme til å gjennomføre en invasjon på 

helgelandskysten. Dermed holdt de store 

styrker i Nord-Norge for å kunne stå imot, - et 

forsiktig anslag er på over 200 000 mann. 

Dette var styrker som kunne ha betydd en 

forskjell på de andre frontene i Europa. 

Oladalens Venner er en lokal- og 

krigshistorisk forening i Mosjøen-området. 
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introduksjon om tanken bak en ung 

venneforening, og med en invitasjon til å 

komme til Falstadsenteret for mer 

informasjon og idémyldring den 4. oktober. Vi 

fikk god respons, og det møtte en fin gruppe 

med engasjerte unge voksne som fra første 

stund formidlet interessante tanker om hva 

en ung venneforening kan bidra med.   I 

skrivende stund er det avholdt nok et møte 

med noen av de som møtte første kveld, og 

selv om Unge Falstadvenner foreløpig ikke er 

en formalitet, ble det utformet et forslag til 

gruppens mandat:                                               

«Unge Falstadvenner skal fremme 

menneskerettigheter og internasjonalt 

fredsarbeid, og motarbeide utenforskap, 

gjennom et historisk og framtidsrettet 

perspektiv»  Dette gir et tydelig signal om 

Unge Falstadvenners visjon, og vi håper og 

tror at de kan bli en viktig samarbeidspartner 

for Falstadsenteret. Kickoffarrangement 

første kvartal i 2018 ble også nevnt, og 

gruppen signaliserer i det hele tatt en offensiv 

tilnærming til et yngre publikum. Et nytt møte 

skal avholdes i starten av januar, og det er 

fortsatt mulig å melde sin interesse i å være 

med i gruppen.        

 Liv Iren Grandemo                                                       

Både Falstadsenteret og Falstadsenterets 

Venner ønsker Unge Falstadvenner varmt 

velkommen! 

På frivillig, ubetalt basis har en gruppe 

ildsjeler gjort en utrolig innsats ved bl.a. å 

etablere et museum på Skjervengan, 

restaurere noen av hyttene som ble brukt av 

motstandsgruppene og gjenoppbygging av 

Stavassgården ved Trofors. Like viktig er 

kanskje det arbeidet de har gjort med å ta 

vare på sjølve historia om det som skjedde i 

området i krigsåra. Forbindelsene til Falstad 

og Ekne er sterke gjennom henrettelsene og 

fengslingene og ikke minst alle besøkene av 

ektefeller og pårørende som gjerne fikk mat 

og overnatting rundt i bygda.                     

Bakgrunnen for at Oskar Fagervik besøkte 

Falstadsenteret nå, er i første rekke avtaler 

som ble gjort i forbindelse med bussturen til 

Indre Helgeland som senteret og 

venneforeningen arrangerte i september 

(Omtalt på annet sted i bladet). Oladalens 

Venner sto for det aller meste av de faglige 

innslagene da. Tidligere Falstadfangenes 

Forening har lenge hatt god kontakt med 

foreningen gjennom Einar Svee og Atle Sand. 

Under besøket på Falstad 16. og 17. 

november ble det etablert en mer formell 

kontakt mellom Oladalens Venner, 

Falstadsenteret og historiegruppa i 

Falstadsenterets Venner. Gjennom 

drøftingene ble det tydelig at det er 

muligheter for stor gjensidig nytte av et slikt 

fellesskap, og vi ser med forventning fram til 

den videre utviklinga av dette. 

Unge Falstadvenner                   
Under et av de siste styremøtene før 

sommerferien i Falstadsenterets venner, ble 

det fremmet et forslag om å danne en 

venneforening bestående av unge voksne i 

aldersgruppen 16 – 35 år. Dette med 

bakgrunn i at Falstadsenteret gjerne skulle 

hatt en enda større andel unge besøkende i 

tillegg til elever og studenter som oppsøker 

senteret i skolens / universitetets regi.      
Like etter sommerferien ble det sendt ut 

muntlige og skriftlige invitasjoner til blant 

annet skoler og universitet, med en kort 

 

Konserter, som her Moddikonserten i gårdsrommet 
21. mai 2017, kan være en type arrangement Unge 
Falstadvenner kan jobbe med. 
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Utgiver av Vennebrev:  

                                        

Falstadsenterets Venner ved:                                        

Sekretær Svein Helge Falstad                                                    

Eknesvegen 57a, 7624 Ekne                                             

Tlf. 932 02 224          

 E-post: Falstad2@yahoo.com 

 

Medhjelper: Alfred Falstad                                             

Bursflata 28, 7624 Ekne                                                     

Tlf. 994 85 771           

 E-post: alfberfa@hotmail.com 

 

Medhjelper:  Otto Solli                                                                
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Nok av utfordringer for historiegruppa 
 

Historisk-faglig komite er det egentlige navnet på 

dette utvalget i Falstadsenterets Venner, men det 

blir gjerne forkorta til historiegruppa. Foreløpig 

består den av bare fire medlemmer: Per Jarle 

Eriksen, Hallgeir Hynne, Anders Gustad og 

undertegnede. Vi har valgt å ha en liten gruppe 

som basis og så knytter vi til oss mer mannskap 

når arbeidsoppgavene krever det. Gruppa har 

arbeidet med to større prosjekter dette året. Det 

første er en avsluttende runde med intervju av 

lokale tidsvitner fra krigs- og fangetida. Hittil har 

vi fått snakka med et tjuetall av dem som var 

barn på Ekne og Ronglan under krigen, og vi har 

enda noen navn på blokka Intervjuene blir tatt 

opp og stilt til disposisjon for Falstadsenteret. 

Historiegruppa hadde også en sentral rolle i 

arbeidet med å planlegge og forberede bussturen 

til Majavatn mv. i september. (Nærmere omtalt 

på annet sted i bladet) Dette ble gjennomført i 

samarbeid med Falstadsenteret og med Einar 

Svee og Atle Sand som lokale eksperter. Dette 

samarbeidet er vi svært godt fornøyd med.             

- Andre oppgaver som ligger på vent for 

historiegruppa: Rydding/sortering av 

materiale lagra i Grishuse. 

 

Medlemslisten for Falstadsenterets 
venner.                                                           
Ved sammenslåing av medlemslisten for 
Falstadfangenes forening og Falstadsenterets 
venneforening, sto vi totalt med en liste på 286 
medlemmer ved sammenslåing til 
Falstadsenterets Venner.                                      
Fram til august i år er denne listen grundig 
gjennomgått og revidert slik at den viser faktisk 
medlemstall ut fra medlemsinnbetaling. Mange 
navn har fulgt med listen selv om de har falt fra 
som medlemmer og vi har også mistet en del 
medlemmer på grunn av alder. Nå står vi med en 
liste med god kontaktinfo som oppdaterte 
adresser og e-postadresser.                                      
Vi står nå med en medlemsliste for 
Falstadsenterets venner på totalt 208 
medlemmer. Vi setter stor pris på alle de 
medlemmer som har støttet vårt arbeid i så 
utrolig mange år. Det er også gledelig at flere nye 
medlemmer har kommet til for å støtte det 
arbeidet vi nå gjør i Falstadsenterets venner.    
Takk til dere alle sammen.                                                   
Et lite ønske fra oss i vårt videre arbeid er at hvis 
du ikke står registret med e-post adresse så gi oss 
gjerne tilbakemelding på melding til tlf. 
90789316, eller e-post til m-nordho@online.no. 
Dette vil lette vårt videre arbeid med utsending 
av viktig informasjon og medlemsblad.  

Marit Nordholmen 
Kasserer 
 

 

- Arbeid med arkivering/avfotografering/utskriving for 

Falstadsenteret i samarbeid med Arne Langås. 

- Oppgaver som er direkte knytta til programmet på 

Falstadsenteret. Da er det gjerne Christian Wee som 

utfordrer oss på spørsmål som berører vårt fagområde. 

Den organiseringa i grupper som ble vedtatt i samband med 

sammenslåinga av de to foreningene i 2016, skal evalueres 

fortløpende. For historiegruppas del tyder alt så langt på at den 

har livets rett. Særlig er det både spennende og gledelig med 

den interessen vi blir møtt med fra senterets side. At vi også 

har fått være med på å formidle kontakt og samarbeid med det 

sterke fagmiljøet nordover og særlig i indre Helgeland, setter vi 

også stor pris på. Her ligger det an til et samarbeid som ikke 

minst vil kunne styrke Falstadsenterets kunnskapsbase når det 

gjelder sentrale deler av krigs- og fangehistoria i denne delen 

av landet. 

Otto Asbjørn Solli 
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