INVITASJON TIL
SEMINAR OG MARKERING I FORBINDELSE MED

UNNTAKSTILSTANDEN 1942
FALSTADSENTERET 6. OKTOBER 2017

PROGRAM
11.30

Lunsj (egen påmelding)

12.30

Seminarstart

12.45

Josef Terboven: Hans valg og rolle frem mot unntakstilstanden
v/Berit Nøkleby

13.30

Det rettstomme rom: Unntakstilstanden oktober 1942
v/Odd Einar Dørum

14.15

Kaffepause og mulighet for å se senterets utstillinger

14.45

Majavatn-affæren

15.30

Falstadhistorier knyttet til unntakstilstanden
v/Arne Langås

16.15

Kaffepause og muligheter for å se senterets utstillinger

16.30

Jødeaksjonene i Trondheim og unntakstilstanden
v/Jon Reitan

17.30

Minnemarkering i Falstadskogen

19.00

Middag på Falstadsenteret (egen påmelding)

Den 6. oktober 2017 er det 75 år siden
Josef Terboven erklærte unntakstilstand
i Trøndelag og deler av Nordland.
Falstadsenteret markerer hendelsen
med seminar og minnemarkering den
6. oktober. Seminaret og markeringen
er åpent for alle, og etterkommere,
representanter for fylker, kommuner
og organisasjoner med tilknytning til
hendelsene er spesielt inviterte til å
delta.

PRISER
Pris seminar: 300 kr inkl. lunsj og kaffepauser,
150 kr uten lunsj.
Middag: 295 kr inkl. dessert og kaffe
Falstadsenteret tilbyr overnatting i
forbindelse med arrangementet:
790 kr for enkeltrom inkl. frokost
890 kr for dobbeltrom inkl. frokost
Bindende påmelding innen 28.09.2017
til post@falstadsenteret.no
eller telefon 74 02 80 40

OM FOREDRAGSHOLDERENE
Berit Nøkleby er
norsk forfatter, historiker og
er spesialist på Norge under
okkupasjonen 1940-45. Hun
har blant annet skrevet «Josef
Terboven – Hitlers mann i
Norge» og «Skutt blir den... :
tysk bruk av dødsstraff i Norge
1940-1945»

Odd Einar Dørum er
utdannet sosionom og har
tidligere vært leder i partiet
Venstre. Han satt fire perioder
på Stortinget, og han har også
vært samferdselsminister og
justisminister. Dørum sitter i
Rådet til Falstadsenteret.

Arne Langås er
kulturminneforvalter
og konservator ved
Falstadsenteret. Han er
ansvarlig for Falstadsenterets
gjenstands- og
dokumentsamlinger.

Jon Reitan er
historiker og førsteamanuensis ved
Nord Universitet. Har blant annet
skrevet «Jødene i Trondheim» og
doktoravhandlingen «Møter med
Holocaust: Norske perspektiver på
tilintetgjørelsens historiekultur»
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