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søsteren Karis nydelige sang «Det e min
sønn». Hans egne utgivelser «Elias sang» og
«Kunne æ skrive» er nok også kjent for
mange.
I 2015 slapp Lars albumet «Himmel nok tel
alle». På tittellåta, som lå nesten tre måneder
på NRK P1s A-liste, synger han: «Å, æ e en
drømmer som bestandig ønska sæ mer. Men
idag har æ tenkt å feire at æ faktisk eksistér!»
Tekstforfatter, låtskriver og visesanger Lars
Bremnes til vestre, sammen med sønnen Martin

MAGISK MAIKVELD:
TIRSDAG 22.MAI kl. 19.30
Vi er veldig glade for at far og sønn Bremnes,
nærmere bestemt Lars og Martin, har sagt ja
til å komme til Falstadsenteret på årets
magiske maikveld. Lars Bremnes er både
tekstforfatter, låtskriver og visesanger, og har
et tett samarbeid med sine søsken, Kari og Ola
Bremnes.
Søskentrioen mottok Spellemannprisen 2000 i
klassen viser og viserock for albumet
«Soløye». Lars Bremnes mottok også
Spellemannprisen for sitt eget album
«Hjertekaptein» i klassen viser i 2006. Og i
2009 mottok han og Ola Prøysenprisen. Det
er Lars Bremnes som er tekstforfatteren til

Martin Bremnes mottok som 19-åring
Drømmestipendet fra Harstad kommune, og
beskrives som en dedikert slagverker. Han har
spilt på konsert sammen med sin far flere
ganger, og har jobbet videre med musikken
på Toneheim folkehøgskole på Hamar. I dag
studerer han musikk i Kristiansand. I tillegg til
lidenskapen for musikk, er også filmskaping
en hovedinteresse, og videoen «Hei, Erna» ble
på kort tid sett og delt av hundre tusener da
den ble sluppet i august 2017. Budskapet er at
vi bør ta bedre vare på miljøet.
Vi gleder oss til en magisk maikveld, hvor det
å forholde seg til små og store utfordringer
som menneske, og medmenneske, kommer til
uttrykk i både ord og toner.
Liv Iren Grandemo
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Lederartikkel
Per Jarle Eriksen
Leder medlemsblad
Falstads venner avviklet årsmøte i mars.
Foreningen har lagt to driftsår bak seg og har
oppnådd det som var håpet ved
sammenslåingen av de to foreningene.
Asbjørn Norberg gikk ut av styret etter å ha
ledet foreningen disse årene. Asbjørn har over
mange år lagt ned et stort arbeide for Falstad
og foreningene han har ledet. Vi retter en stor
takk til han og håper vi fortsatt kan få hjelp av
han.
Samarbeidet mellom sentret og foreningen er
tett og godt. Vi har mange oppgaver der
foreningen jobber tett sammen med sentret.
Oppgaver vi trenger aktive medlemmer for å
fylle. De forskjellige prosjektene tales i
meldingsbladet etter hvert som planleggingen
har kommet så langt at de kan presenteres.

April, mai og juni er uten tvil de travleste men
også morsomste månedene på
Falstadsenteret. Fra midten av april er det
omtrent 300 skoleelever som besøker
Falstadsenteret ukentlig frem til skoleslutt, i
tillegg til alle andre aktiviteter og
arrangement som finner sted.
I år er våren ekstra hektisk, og det skyldes at
vi er i sluttfasen med flere store prosjekt.
•

•

Vertskap på sentrets helgeåpninger er en
betydelig oppgave. For å hjelpe deltagerne
med å bli kjent med sentret og oppgavene
som vert vil sentret med det første arrangere
et kveldskurs for foreningens medlemmer.
Styret ønsker alle medlemmer en god sommer
og håper vi møtes på Falstad sentret.
Per Jarle.

Direktørens spalte
Christian Wee
Mål: 10-dobling av museumsbesøket
Våren har endelig kommet på Ekne og på
Falstadsenteret. Ikke bare viser dette seg i
form av yrende fugleliv, men også gjennom
yrende liv på senteret.

•

Naboer til Falstadsenteret vil ha lagt
merke til byggeaktivitet ved
Kommandantboligen. I løpet av våren
ferdigstilles et tilbygg i glass, og fra
høsten av vil bygget kunne brukes til
undervisning, foredrag og seminar. Vi
ferdigstiller også forprosjekt til en
spennende ny utstilling i kjelleren,
med makt som tema.
Takket være økonomisk støtte fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune
kunne Falstadsenteret i 2017 sette i
gang arbeidet med en digital
rekonstruksjon av Falstadlandskapet
1945. Dette er en del av
forskningsprosjektet IC-Access, som
ser på hvordan ny teknologi kan
brukes på minnesteder i Europa. For
vår del vil det også bli et etterlengtet
guideverktøy, hvor besøkende ved
senteret ved hjelp av en Ipad kan gå i
landskapet og se digitalt gjenskapte
historiske bygg samt få tilgang til
bilder og historier fra SS
Strafgefangenenlager Falstad.
Falstadsenteret har det nasjonale
ansvaret for databasen over falne
utenlandske krigsfanger fra
2.verdenskrig. I vår ferdigstilles
arbeidet med en ny og
publikumsvennlig database for de
falne krigsfangene.

Selv om skoleelevene slutter å komme fra 15.
juni, så er sommersesongen viktig for
Falstadsenteret. I den nye strategiplanen for
Falstadsenteret er det fremhevet behovet
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for å nå ut til et bredere publikum, både for å
formidle senterets historie og mandat til et
større publikum, men også for å styrke
senterets økonomi. Vi har i den forbindelse
satt oss et mål om en 10-dobling av
museumsbesøket i løpet av de neste 4 årene.
Dette er ambisiøst, men samtidig en viktig og
riktig ambisjon.
Vi håper at det vi har å vise frem av nyheter til
sommersesongen 2018 vil gjøre at vi starter
veksten allerede i 2018. Jeg vil derfor benytte
denne anledningen til å presentere nye
aktiviteter ved Falstadsenteret sommeren
2018:
•

•

•

•

•

Digital rekonstruksjon lanseres 20.juni,
og er tilgjengelig på norsk, tysk og
engelsk (flere språk vil kommer etter
hvert). Her kan besøkende gjennom en
håndholdt datamaskin bevege seg i
Falstadlandskapet og se rekonstruerte
bygninger og historisk materiale. Dette
er første gang noe slikt gjøres i stor
skala på Europeiske minnesteder.
Sommerutstilling «Fangearbeid fra
2.verdenskrig». I fjor fikk
Falstadsenteret donert en unik
samling av krigsfangearbeid. Sammen
med fangearbeid fra Falstad vil dette
danne grunnlaget for en veldig
spennende utstilling som vises hele
sommersesongen.
Vi har investert i ny disk i resepsjonen,
med et større utvalg mat og drikke enn
tidligere, og håper flere vil komme
innom også for en kaffe og noe å bite i.
I August 2018 ferdigstiller vi vår nye
studieutstilling Flukt, som viser frem 8
flukthistorier knyttet til Falstad. Dette
er et ledd i vårt nye hovedtema Flukt,
som vil følge oss i 3 år fremover.
Vi har søndagsforedrag, seminar og
bokbad med jevne mellomrom. For å
holde deg oppdatert på hva som skjer
ved senteret anbefaler jeg at du
besøker

•

besøker vår hjemmeside
www.falstadsenteret.no eller følger
oss på Facebook.

Jeg håper mange synes dette er spennende og
interessant. God sommer.
Christian Wee
Direktør
Slik finner du venneforeningen på internett
1. Skriv inn Falstadsenteret i søkefeltet og
trykk på ”returtasten”(enter) 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.

Oppsummering etter sju år tett på
Falstadsenteret
Våren 2011 ble jeg valgt inn som styreleder i
Falstadsenterets Venneforening. Det har gitt
meg utfordringer, inspirasjon og ikke minst ny
innsikt å reflektere over.
Etter over 40 år som leder i bank på mange
nivå, har jeg som rimelig er, fått mange
spørsmål om børs og aksjekurser samt
spørsmål om finans, investeringer og
plasseringer. Det har gått tålelig bra uten at
det har vært min hovedinteresse. Derimot har
jobben også bydd på betydelige oppgaver
knyttet til organisering, samfunnsspørsmål og
ikke minst betydningen og nødvendigheten av
å opptre på en måte som gir tillit og hva det
innebærer. Da må en også ha klar forståelse
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av hvordan en må opptre sammen med andre
for å sikre habilitet og integritet.
Som leder, både på lokalt og midtnorsk nivå,
har jeg fått bryne meg på et utall av
prosjekter, og det har igjen ført til flere
foredrag og diskusjoner knyttet til etikk i
hverdagen, betydningen av tillit i
nettverksbygging og om hvordan vi må omgås
hverandre nettopp for å få tillit.
Derfor var det for meg nærmest perfekt å få
«avsluttet» min karriere i tilknytning til
Falstadsenteret. Falstad er etter min
oppfatning et sted for å utvikle og reflektere
over noen av våre fineste verdier som
menneskerettigheter, toleranse, forsoning og
demokrati.
Kort tid etter at jeg ble leder i
Venneforeningen i 2011, ble jeg etter et
Rotary-møte kontaktet av hedersmannen
Jorulf Nesgård, obersten som han med
respekt ble kalt. Han var medlem av
Falstadfangenes Forening og uttrykte sin
frustrasjon over elendige samarbeidsforhold
mellom de to venneforeningene og
Falstadsenteret. «Det kan ikke fortsette slik»
sa han. «Det er uverdig!». Han utfordret meg,
eller nærmest påla med at «dette må du
rydde opp i». Jeg kunne ikke love det fordi jeg
anså det som en nærmest umulig oppgave.
Opplevelsen med Jorulf og hans inderlige
oppfordring slapp ikke taket, og på senhøsten
tok vi derfor en uformell kontakt med
representanter for Fangeforeningen. Sammen
med Otto Solli, Per Jarle Eriksen og Hallgeir
Hynne førte det til en prosess hvor vi tok steg
for steg som ble kronet med at foreningene
valgte å gå sammen til Falstadsenterets
Venner i 2016.
Personlig oppfatter jeg denne prosessen som
den viktigste saken i min periode som leder av
venneforeningen. Samarbeidet i den nye
foreningen,

Falstadsenterets Venner, har utviklet seg
svært positivt, og forsoning og tillit har tatt
store steg.
Ellers har jeg fått med meg et vell av
meningsfulle aktiviteter og opplevelser på
«min vakt».
Speiderne på Skogn hadde i en årrekke hatt
ansvaret for markeringen av 8. mai i
Falstadskogen. I 2012 fikk vi en henvendelse
fra Speiderne v/Arnt Øvreness om å overta
arrangementet. Det førte til et samarbeid
mellom Levanger kommune, Falstadsenterets
Venneforening og Falstadsenteret om et årlig
og tydelig arrangement i Falstadskogen og på
Falstadsenteret.
Vi har hatt mange svært givende temakvelder
som «På flukt fra krig i Norge, Burma og
Afganistan, et gripende møte med Geir
Lippestad om 22. juli 2011, «Brevene
forteller», om grenselosene med Marte
Hallem samt konserter med Mari Boine og
Frode Fjellheim og senere med Moddi, for å
nevne noe.
Å få holde tale i Falstadskogen på
Holocoustdagen opplevdes både krevende og
sterkt!
Å få være med å løfte fram og vitalisere
Falstadfangenes gavestipend har vært en
viktig sak. Det passer godt sammen med at vi
har på gang en vitalisering av ungdommen,
ved sammen med Falstadsenteret å ha
etablert Falstadsenterets Unge Venner. Å
bidra til å gi ungdommen inspirasjon til å
engasjere seg i sentrale verdispørsmål i ung
alder anser vi som grunnleggende viktig.
Også økt bruk av medlemmene som vertskap
på søndager og delvis lørdager i
sommerhalvåret står igjen som en viktig og
vitaliserende aktivitet. Å være vertskap på
Falstadsenteret er spesielt fordi de fleste som
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oppsøker senteret har et mer eller mindre
personlig eller bevisst forhold til det som
skjedde samt aktiviteten i dag.
På tampen av min periode har vi blitt berørt
av og involvert i og med store saker som 10årsjubileet for Falstadsenteret, fått med
direktørskiftet fra Tone til Christian, Tone
Jørstad inn i Nobelkomiteen og ikke minst
prosjekt Minnelandskap og
Kommandantboligen.
Det har som det fremgår, skjedd svært mye
siden jeg tidlig i min lederrolle opplevde
Torvald Stoltenberg stilte spørsmålet «hvilken
krig?». Det var en påminnelse til min/vår
generasjon om at begrepet «Krigen» i dag
ikke forstås likt av alle. Nye generasjoner
tenker kanskje mer på Afganistan, Libya eller
Syria for å nevne noen.

Nytt liv for Falstad-bjørka?
Den gamle bjørka i gårdsrommet har en
sentral plass i historien om fangeleiren på
Falstad. Den har vært med på å illustrere noe
av den umenneskelige behandlingen særlig
jødefangene på Falstad ble utsatt for gjennom
bl.a. Julius Paltiels beretning om hvordan
fangene om høsten ble tvunget til å krype
rundt og samle sammen bjørkeløvet på
bakken med munnen.

Jeg takker Falstadsenteret med sine ansatte
opp igjennom årene samt styremedlemmene i
Venneforeningene for god innsats og givende
diskusjoner. En varm takk også til Tone og
Christian for at venneforeningene har fått
armslag.
Jeg vil nok fortsatt ha et øye til denne
spesielle og verdifulle institusjonen og
historiske stedet.

Den gamle bjørka i gårdsrommet på Falstadsenteret

Asbjørn

Avtroppende leder Asbjørn Norberg(t.v) ble på
årsmøtet i 2018 takket for innsatsen av nyvalgt
leder Per Jarle Eriksen

Treet er svært gammelt; ifølge Falstad-arkivet
stod det i gårdsrommet allerede da
skolehjemmet ble åpnet i 1921. Da var det en
del av et lite hageanlegg som fantes her. Det
virker kanskje litt rart med hage i det nokså
mørke gårdsrommet, men vi skal huske at
bygningene var atskillig lavere da fordi det
ikke var full andreetasje. Det kom jo først
etter andre verdenskrig, i 1950. Lys- og
solforholdene var nok betydelig gunstigere
med den opprinnelige bygningen, og bilder fra
den første tida tyder på at det var riktig så
trivelig der.Etter snart 100 år er det nå tydelig
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at bjørka har sett sine beste dager. En del
råttent er tatt bort, og enn så lenge spretter
løvet om våren, men det er tid for å finne ut
hva som skal skje videre. Gårdsrommet på
Falstad vil ikke bli det samme uten bjørk, og
ulike løsninger er blitt vurdert. En har nå valgt
å gjøre et forsøk på å gi treet et nytt liv
gjennom dyrking av genmateriale fra det. Det
vil si at en dyrker nye bjørkeplanter med
gener som er identiske med de bjørka har og
driver fram disse til en kan velge ut en
etterfølger. Nærmere nytt liv er det ikke mulig
å komme for et tre.
Etter forespørsel fra Falstadsenteret har
Falstadsenterets Venner tatt på seg ansvaret
med for å få gjennomført det praktiske
arbeidet med fornyinga. Det er tatt kontakt
med Knut Munkeby, tidligere lærer på Staup
og Mære. Han er allerede i gang med
forberedende arbeid med saken. Genprøve er
tatt ut, og etter hvert vil det vise seg om det
er mulig å dyrke fram stiklinger til ei ny
Falstad-bjørk.

Tidligere lagmann I Frostating
lagmannsrett, Gunnar Greger Hagen, har
vandret i Trondheim tinghus i godt over
40 år, først som dommerfullmektig,
deretter som advokat i mer enn 17 år
inntil han i 1995 ble dommer, senere
lagmann i Frostating lagmannsrett.
- Jeg husker at relieffet hang i et
advokatrom i tinghuset for noen tiår
siden. Så ble det ombygging, og relieffet
havnet i et kott. En kollega og jeg kom til
å huske relieffet i høsten 2017, da det
ble snakket og skrevet om de 75 år som
var gått siden de ti brave menn ble skutt
på Falstad, forteller Hagen.
Hagen fikk pusset opp relieffet, og i
samråd med dagens førstelagmann i
Frostating, Sven-Jørgen Lindsetmo, fikk
han avklart et passende tidspunkt for en
helt enkel "nyavdukingsseremoni” i
tinghushallen fredag 16. mars i år.

Otto Solli

Historisk relieff på hedersplass
I mars fant det sted en høytidelig
seremoni for å hedre minnet etter to
advokater fra Trondheim tinghus som
ble henrettet I Falstadskogen i 1942.
Overrettssakførerne Otto Skirstad og
Gunnar Bull Aakrann ble skutt av
tyskerne I Falstadskogen 7. oktober
1942. De ble henrettet under
unntaktstilstanden i Midt-Norge, som to
av ialt ti sonofre fra Trøndelag.
Otto Benjamin Andreas Skirstad var født
17. februar 1882 i Kristiania. Gunnar
Bull Aakran var født 3. juli 1899 i
Elverum.
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Relieffet av overrettssakførerne Otto Skirstad og
Gunnar Bull Aakrann er pusset opp og kommet opp
på veggen i Trondheim tinghus igjen.

Slektninger av Skirstad og Aakrann ble
invitert, og Aakranns grandnevø Gunnar
Bull-Aakrann og Skirstads sønnedatter
Maria Skirstad Gjems-Onstad møtte
sammen med andre etterkommere
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av søsken til Aakran.

-

Hagen sørget for at en del dommere og
advokater og andre særlig interesserte
også var til stede.
Førstelagmann Lindsetmo holdt en tale,
og Hagen orienterte deretter om
historien rundt skjebnen til de to
overrettssakførerne.
- De avdødes familier var selvfølgelig
særlig velkomne. Det var ekstra artig at
dette var første gangen de to familiene
hadde kontakt. Det var morsomt å høre
dem finne tonen og utveksle anekdoter
og historier, sier Hagen til Vennebrev.

-

hverandre under seremonien. Det
ble en sterk seremoni, basert på en
god orientering fra Gunnar Greger
Hagen og talen til førstelagmann i
Frostating, Sven-Jørgen Lindsetmo,
sier Kolbjørnsen og legger til:
Representanter fra begge familiene
uttalte at de satte stor pris på at
relieffet er kommet opp I tinghuset
og at minnet om Skirstad og Aakrann
blir tatt vare på.

Svein Helge Falstad

Lanserer Unge Falstadvenner
Albert Einstein sa det så klokt; verden er et
farlig sted, ikke på grunn av menneskene som
er onde, men på grunn av menneskene som
ikke gjør noe med det.
Dette sitatet er aktuelt til enhver tid og i
ethvert samfunn. Under 2. verdenskrig led
mange mennesker unødig, fordi andre sluttet
å bry seg. Noen unnskyldte seg med at de ikke
visste, men de fleste vendte blikket bort.

Gunnar Greger Hagen er sønn av Jacobb Hagen, som
satt fengslet på Falstad under unntakstilstanden i
1942. Jacob Hagen fortalte i Adresseavisen 11. august
2015 at han så de 24 mennene som kom ned
trappen forbi salen der han og medfangene lå om
natten. De ble fulgt av tyskerne, like etter var de
døde, alle sammen, sa han i et intervju med avisa.

Pensjonert sorenskriver I Sør-Trøndelag,
Hilda Gerd Kolbjørnsen, var tilstede under
minneseremonien og nyavdukingen i
tinghuset. Hun sier i en kommentar til
Vennebrev at det var en svært vakker og
gripende seremoni.
–

Det var en fabelaktiv vakker seremoni,
ekstra flott å se at familiene etter de to
henrettede overrettssakførerne fant

I juni har det konstituerte styret planlagt et støre
ungdomsarrangement hvor vi lanserer Unge
Falstadvenner for alvor, skriver leder Fatima Almanea.
Foto: Are Halse/Falstadsenteret
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I dag vil det ikke være mulig å unnskylde seg
med uvitenhet, verden står i flammer –
rekordmange mennesker er på flukt. Naturlige
og menneskeskapte katastrofer herjer, uten
at verdenssamfunnet klarer å yte tilstrekkelig
bistand. Og det er ikke på grunn av
manglende ressurser, heller vilje og
handlekraft.
Sammen med et knippe idealistiske, motiverte
ungdommer ønsker Unge Falstadvenner å
motvirke denne virkeligheten. I tiden som
kommer ønsker vi å jobbe frem en
organisasjon som fremmer
menneskerettigheter og internasjonalt
fredsarbeid, med røttene godt plantet i
Trøndelag. Vi vil motvirke utenforskap

gjennom et historisk og fremtidsrettet
perspektiv. Demokrati og dialog er sentrale
verktøy i dette arbeidet. Vi har store
ambisjoner om å skape trygge og effektive
arenaer hvor ungdom kan utgjøre en forskjell,
og der lokale og internasjonale utfordringer er
like aktuelle.
I juni har det konstituerte styret planlagt et
større ungdomsarrangement hvor vi lanserer
Unge Falstadvenner for alvor. Vi håper å se
mange der, også eldre ungdommer.
På vegne av styret i Unge Falstadvenner
Fatima Almanea, leder

Kort om årsmøtet 2018
Årsmøtet i Falstadsenterets Venner ble holdt tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.00 på Falstadsenteret
Totalt 14 fremmøtte, hvorav fra styret leder Asbjørn Norberg, nestleder Per Jarle Eriksen, kasserer Marit Nordholmen,
Tore Haabeth og sekretær Svein Helge Falstad. Meldt forfall fra styret: Bjørg Tørresdal, Hallgeir og Liv Iren
Grandemo.Følgende saker ble behandlet: Årsmelding, regnskap, kontingent, planer for aåret og valg. Se detaljert referat
om sakene på Falstadsenterets Venners sider på nettsiden til Falstadsenteret, Falstadsenteret.no.Etter årsmøtet var det
en orientering ved avtroppende leder Asbjørn Norberg, om hans sju år i venneforening for Falstadsenteret, fra 2011 til
2018. (se orienteringen som egen sak her i medlemsbladet). Norberg ble deretter takket av og tildelt blomster av nyvalgt
leder Per Jarle Eriksen.
Nyvalgt leder Per Jarle Eriksen orienterte avslutningsvis litt om utfordringene for foreningen i tiden som kommer. Blant
annet det å aktivisere medlemmene mer inn i de ulike aktivitetene foreningen kan bidra i. Han orienterte også om
planene for å føre genene for bjørka i gårdsrommet videre. (Se egen sak om dette i medlemsblade
Det nye styret i Falstadsenterets Venner består av Per Jarle Eriksen (leder), Rolf Pettersen (nestleder), Otto Asbjørn Solli
(styremedlem), Liv Iren Grandemo (styremedlem), Marit Nordholmen (kasserer) og Svein Helge Falstad (sekretær). 1.
varamedlem er Kirsti Årøen Lein og 2, varamedlem er Tore Haabeth.
Svein Helge Falstad

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
Bursflata 4, 7624 Ekne
Tlf. 951 09 751
E-post: otta-so@online.no

Per Jarle Eriksen, nyvalgt
leder i Falstadsenterets
Venner

Fra årsmøte 2018 til Falstadsenterets Venner

Styret i Falstadsenteres Venner og bladredaksjon ønsker
medlemmer og lesere av bladet

GOD SOMMER
God Sommer

