
Årsmelding Falstadsenterets Venner 

Innledning  

For to år siden gikk de gamle foreningene sammen til Falstadsenterets Venner og 
for drøyt ett år siden tiltrådte ny direktør. Mye er blitt annerledes og det siste året 
har vi prøvd å finne vår «nye» plass i samarbeidet. Og det i en tid hvor store og 
viktige prosjekter som Destinasjon Falstad, Falstad minnelandskap-indre leir, 
digital rekonstruksjon og restaurering/rekonstruksjon av Kommandantboligen har 
høy prioritet. 

Venneforeningen blir holdt orientert tidlig i alle faser og vi fremmer både våre 
synspunkter og gir våre råd. Vi samarbeider også om en mulig spille/
dokumentarfilm om «Majavass-saken» og vi stiller med vertskap også når 
Falstadsenteret øker tilgjengeligheten ved å ha åpent alle søndager, året rundt. 

I dette bildet arbeider vi hele tiden med å avstemme vår rolle som en konstruktiv 
og nyttig venneforening.  

Økonomi og medlemmer 

Totale inntekter ble på kr. 53.410,00, i all hovedsak medlemskontingent, mens 
kostnadene ble på kr. 69.707,60, som gir et negativt driftsresultat på kr. 16.298,60. 
Årsaken til det er at vi så langt har ført regnskapet etter kontantprinsippet og bl.a. 
ført Falstadfangenes gavestipend som en kostnad til tross for at vi har pengene «på 
bok». 

Ved årsskiftet hadde vi totalt kr. 730.732,16 i banken, fordelt på driftskonto på kr. 
361.115,16 og konto for Falstadfangenes gavestipend på kr. 369.617,00. 

Vi hadde ved årsskiftet 210 medlemmer, mot 260 ved forrige årsskifte. Av de 210 
medlemmene er det tre bedrifter eller organisasjoner, et æresmedlem og ni 
livsvarige medlemmer. 

Kontingent. Den totale kontingenten endret seg fra kr. 36.650 i 2016 til kr. 50.900 i 
2017. Hovedårsaken til det er at Falstadfangenes Forening innkasserte hoveddelen 
av medlemskontingenten for 2017 på høsten 2016. 

Fra historisk-faglig utvalg. 

Gruppa har bestått av Otto Solli, leder, Anders Gustad, Hallgeir Hynne og Per Jarle 
Eriksen. Det har i hovedsak blitt arbeidet med å gjennomføre intervju og det er 
gjennomført fire gruppeintervjuer og ett enkeltintervju. 17 personer som var barn i 
krigstida har deltatt og fortalt om hva de husker fra krigs- og fangetida på Ekne og 
Ronglan. Materialet er overlevert Falstadsenteret for videre behandling. Det må 
også nevnes at vi har noen flere seniorer som vi vil prøve å få i tale. 

Tematur til Mosjøen 
Historiegruppa samarbeidet med Falstadsenteret om å arrangere en todagers 
busstur til Majavatn. 



Høsten 2017 var det 75 år siden unntakstilstanden i distriktet. Det var et hardt slag 
for motstandsarbeidet i Midt-Norge og ikke minst med Majavasstragedien. Sammen 
med Falstadsenteret vurderte vi dette som en gunstig anledning til å få til en 
tematur til indre Helgeland. Etter litt fram og tilbake ble det til at Falstadsenteret 
og historiegruppa gikk sammen om å arrangere en todagers busstur. Vi danna en 
turkomite der også Einar Svee og Atle Sand var med som lokale ressurspersoner. 
Deres medvirkning var avgjørende for at vi kunne planlegge og knytte nødvendige 
kontakter på forholdsvis kort tid. Turen ble avvikla 23.-24. september, og det var 28 
personer som deltok. I det faglige opplegget inngikk stopp på følgende steder: 
Trofors, Grane, Laksfors, Mosjøen (m. overnatting), Korgen m. Knutlia, Skjervengan 
og Stavassdalen ved Trofors. 
Lokalhistorikere fra Oladalens Venner, med basis i Mosjøen, bidro med foredrag og 
orienteringer, så det faglige utbyttet ble karakterisert som svært tilfredsstillende. 
Det har vært mange godord å høre fra deltakerne i etterkant, så vi må konkludere 
med at tiltaket var vellykket. Otto Solli hadde hovedansvar for organiseringa av 
turen. Samarbeidet med Falstadsenteret og Selnes Buss var upåklagelig, og den 
faglige støtten fra Einar og Atle bidro sterkt til det gode resultatet. 
Som resultat av turen er Oladalens Venner blitt medlemmer av Falstadsenterets 
Venner, vi er enige om å gjennomføre et forprosjekt om muligheten for å lage en 
film om Majavasstragedien og vi fikk i fjor høst besøk av Oskar Fagervik fra 
Oladalens Venner. I et åpent møte på Falstadsenteret fikk vi hans gripende 
beretning om Majavassaken. 

Faglig bistand til Falstadsenteret 
Gjennom året har gruppa fått forespørsler fra Falstadsenteret om faglig bistand i 
samband med aktiviteten der, f.eks. FLUKT-prosjektet. Her har vi bidratt så godt vi 
har kunnet både med egne krefter og ved å formidle kontakt med andre lokale 
ressurspersoner. 

Deltakelse i 8. mai komiteen 
Bak komiteen står Levanger kommune, Falstadsenteret og Falstadsenterets 
Venner.er fortsatt med i komiteen. Otto Solli er vårt medlem av komiteen. Det har 
også vært et forberedende møte for arrangementet i 2018 på tampen av 2017. 
En har kommet fram til et opplegg for dagen som fungerer så bra at det ikke er 
ikke store variasjoner fra år til år. Hovedutfordringen er å få tak i hovedtaler som 
kan trekke mest mulig folk til markeringa. En annen utfordring er å gjøre 
arrangementet mer aktuelt for ungdom. Dette vil det bli lagt ekstra vekt på i årets 
arrangement. 
Både Levanger kommune ved ordfører og kulturetat og Falstadsenteret viser stor 
innsatsvilje i arbeidet med markeringa av 8. mai. Det er derfor en glede å være 
med i dette viktige arbeidet også for Falstadsenterets Venner. 

FALSTADFANGENES GAVESTIPEND 2017 
I stipendutvalget satt også denne gang Bjørg Tørresdal, leder, Siv By, Jan-Kjetil 
Haugen og Otto Solli. Søknadsfristen ble satt til 15.10. Vi fikk en fyldig omtale i 
Innherred og stipendet ble kunngjort på diverse elektroniske plattformer, på 



storskjerm på Magneten og med plakater og oppslag på videregående skoler. 
Likevel fikk vi bare to søkere denne gangen. Heldigvis var begge godt kvalifisert. 
Ettersom det var tiende gang stipendet ble utdelt etter ny ordning, ble 
stipendutvalget enige med styret i FV om å dele ut to stipend denne gangen. 
Dermed ble det 10 000 kr til både Aurora Fagerkind Brenne og Hassan Parandeh. 
Utdelingen foregikk på Falstadsenteret 4. november på et arrangement der det var 
godt oppmøte av både ungdommer og eldre. Leder Asbjørn Norberg i FV sto for 
utdelingen. 
I etterkant vurderer vi stipendarbeidet i 2017 som vellykket, men vi har en 
utfordring i å få flere ungdommer til å søke. Stipendutvalget vil drøfte tiltak for å 
gjøre stipendet mer kjent for den aldersgruppen det gjelder. 

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 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. 

Selv om Unge Falstadvenner foreløpig ikke er en formalitet, er 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. Et «kickoff-arrangement» 
våren  2018 er under planlegging, og gruppen signaliserer i det hele tatt en offensiv 
tilnærming til et yngre publikum. Et nytt møte skal avholdes i starten av februar, 
og det er fortsatt mulig å melde sin interesse i å være med i gruppen.  

Både Falstadsenteret og Falstadsenterets venner ønsker Unge Falstadvenner varmt 
velkommen! 

17. maikomiteene i Levanger kommune på Falstadsenteret 

Onsdag 15. februar 2017 var Levanger kommunes seks 17. komiteer samlet til 
«Kick-off»-samling på Falstadsenteret. Dette var femte året på rad at 
Falstadsenterets Venner samlet komiteene til dugnadstart for arrangementene som 
skal finne sted i kommunen på nasjonaldagen. Tilsammen deltok nærmere 30 
medlemmer komiteene i kretsene Åsen, Ekne, Ytterøy, Markabygda, Skogn og 
Levanger/Frol/Nesset. Folkehelsekoordinator Dina von Heimburg hold et sterkt 
foredrag. I tillegg orienterte og informerte 17. maikoordinator i kommunen, Marit 



Hæreid Sandstad, senterleder Christian Wee og venneforeningens leder Asbjørn 
Norberg. 

Informasjon  
Medlemsbladet «Vennebrev» kom i sitt andre år ut to ganger, vår og høst. Bladet 
koordineres og utgis av vår informasjonskomité.  
I tillegg har komiteen ansvar for vår hjemmeside. Vi har valgt å legge foreningens 
side som en underside av Falstadsenterets nettside. 

Oppsummering og veien videre 

Falstadsenteret har utviklet seg til å bli et markant talerør, lokalt som nasjonalt og 
vi oppfatter at senteret har bygd seg opp til en anerkjent posisjon blant tilsvarende 
sentre i Norge. Men det at de sju menneskerettighetssentrene i landet i framtida 
tilsvarende blir satset på, skal vi ikke ta for gitt. Også mellom disse kan det oppstå 
en «konkurranse» som Falstadsenteret må hevde seg i. Det vil ikke komme av seg 
selv og Falstadsenterets Venner vil bidra med det som står i vår makt til å være en 
både nyttig og krevende støttespiller. 

Ekne, i februar 2018 

Styret


