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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christian Wee. Ny direktør på Falstadsenteret

Ny direktør tiltrer på Falstadsenteret
– Den mest spennende lederstillingen som finnes i Nord-Trøndelag!
Som de fleste nok har fått med seg så går Tone Jørstad av med pensjon 30. november, etter å ha bygd
opp Falstadsenteret sammen med ansatte og støttespillere. Christian Wee er ansatt som ny direktør,
og han er for tiden i en overlappingsperiode med Tone før han offisielt tar over 1. desember.
Vennebrev har spurt Christian Wee om han med egne ord kan presentere seg selv, om møtet med
Falstadsenteret og gjerne noen tanker framover. Han tok utfordringen på strak arm, og avslører at
han har fått den mest spennende lederstillingen i Nord-Trøndelag.
Vi lar nydirektøren fortelle:
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«Først er det vel bra å starte med noen ord om
meg selv. Jeg er en 44 år gammel ungdom, født
og oppvokst på Sørlandet, men trønder siden
10-årsalderen. Opprinnelig er jeg lærer av
profesjon, med utdanning innen historie, språk,
idrett og kulturforståelse, men jeg har store
deler av mitt liv jobbet innen det private
næringsliv. De siste 5 årene har jeg vært bosatt i
Dubai med familien, hvor jeg har ledet
regionskontoret til Aqualyng, et trøndersk
vannselskap med internasjonale ambisjoner.
Jeg er gift med Pia fra Steinkjer, og sammen har
vi to barn på 1 og 6 år. I tillegg har jeg Eric på 18
og Veronika på 23. Veronica har i tillegg til
masterstudier ved Nord Universitet også jobbet
på Falstadsenteret de siste 4 årene. Hun har
fortalt mye bra om plassen.

Falstadsenterets fagfelt i min arbeidskarriere, så
har jeg en genuin interesse for stedets brede
historie og for mandatet som ligger i bunn for
senterets drift. Jeg skrev min
grunnfagsoppgave i historie om 2. verdenskrig i
Trøndelag og ser fremdeles ufortalte historier
omkring dette som senteret kan jobbe med i
tiden som kommer. Jeg har de siste 10 årene
jobbet aktivt i land som Pakistan, India, Sudan
og Iran, og ser viktigheten i å lære ungdom om
betydningen av menneskerettigheter og
demokrati. Jeg har også vært 3 perioder innen
politikken, og forstår prosessene som skal til for
å sikre finansiering for alle de spennende
prosjektene vi skal i gang med.
Selv om jeg kun nyter min første høst på
Falstadsenteret, en høst som har fått Ekne til å
fremstå som verdens vakreste plass, så har jeg
gjort meg tanker om hvilke områder jeg vil
bruke tiden min på utover. Dette inkluderer
blant annet:




I år fyller Falstadsenteret 10 år, og senteret har i
løpet av denne tiden blitt en anerkjent
institusjon både lokalt, nasjonalt og også
internasjonalt. Jeg er oppriktig glad for å ha fått
muligheten til å lede Falstadsenteret inn i dets
neste 10-årsperiode. Da vi bestemte oss for å
flyttet hjem til Norge og til Innherred var jeg
spent på hvilke muligheter som fantes for en
person som meg, og da muligheten til å søke på
stillingen som direktør dukket opp var jeg ikke i
tvil om å søke. Jeg mener selv jeg har fått den
mest spennende lederstillingen som finnes i
Nord-Trøndelag!
Selv om jeg ikke direkte har jobbet med





Arbeide med finansiering av Falstad
Minnelandskap, et prosjekt som vil gjøre
senteret til et internasjonalt anerkjent
minnested.
Starte opp arbeidet med vårt neste tema
for undervisning – «Flukt». Dette er et
tema som er høyaktuelt i dag, samtidlig
som det er knyttet til utrolige mange
historier både knyttet til Falstad, til
Trøndelag og til nabolandet vårt under
2. verdenskrig.
Videreutvikle undervisningsopplegget
som senteret har som sin grunnstein,
med over 7.000 elever fra
ungdomsskolen og videregående hvert
år.
Knytte bånd med både eksisterende og
nye samarbeidspartnere for senteret.

Jeg er allerede tatt veldig godt imot av mine
kolleger på senteret og av støttespillere til
Falstadsenteret, og ser frem til tiden som
kommer. Jeg ser også frem til å bli kjent med
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dere i venneforeningen. Venneforeningen er en
veldig viktig partner for oss, som bidrar til å
holde aktivitetsnivået høyt. Jeg ser frem til å bli
involvert i seminar og aktiviteter som dere
planlegger, og til å bli utfordret av dere innenfor
felt medlemmene brenner for.”

Om den nyfusjonerte
venneforeningen og fremtiden

Christian Wee
Ekne 25. oktober 2016

St. Olavs Orden til
Vera Komminsar
Leder i den nyfusjonerte foreningen,
Asbjørn Nordberg

Falstadsenterets Venner (FV) ble
stiftet i mars i år etter en over fire
år lang prosess for å meisle ut en
felles framtid.
Vera Kommisar

Hedret: Vera Komissar ble 25. august 2016
tildelt St. Olavs Orden.
Falstadsenterets venner gratulerer Vera
Komissar (81), som den 25. august ble utnevnt
til «Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St.
Olavs Orden». Høytideligheten fant sted i
synagogen i Trondheim. Komissar har fått
ordenen for sin innsats for religiøst mangfold.
Hun har blant annet skrevet boken «På tross av
alt», om ektemannen Julius Paltiel som
overlevde fangenskap på Falstad og i
Auschwitz.Vera Komissar representerte i mange
år Det Mosaiske Trossamfunn i Rådet for
Stiftelsen Falstadsenteret.

FV overtar og viderefører det beste fra
Falstadfangenes Forening, stiftet i 1999, og
Falstadsenterets Venneforening, stiftet i 2006.
Vårt viktigste oppdrag er å bidra til å styrke
omdømmet til Falstadsenteret både gjennom
egne aktiviteter, men også ved å støtte
Falstadsenteret med forskjellig hjelp når det
trengs. Eller som det står innledningsvis i
vedtektenes §2: «FV har som formål å hegne
om Falstad som historisk sted samt formidle de
verdiene som forbindes med det. Det skjer i
praksis gjennom aktivt samarbeid med og støtte
til aktiviteten i Stiftelsen Falstadsenteret. I dette
arbeidet skal FV være en kritisk og konstruktiv
støttespiller.»
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Etableringen av den nye venneforeningen er en
viktig milepel i Falstadsenterets snart 10-årige
historie og den faller langt på vei sammen med
en annen viktig milepel. Selve gründeren av
Falstadsenteret, Tone Jørstad, går av etter snart
25 års innsats for å utvikle og realisere ideen om
Falstadsenteret, samt som leder av stiftelsen de
10 første årene. Uten forkleinelse for historien,
men ny direktør og ny venneforening nesten
samtidig, vil garantert påvirke Falstadsenterets
profil og aktivitet fremover.
Den nye foreningen har allerede etablert god
kontakt og dialog med både Tone Jørstad og
Christian Wee.
Vi har organisert oss med følgende komiteer:
Arrangement som tar seg av temakvelder, 8. og
17. mai, sommerverter, minnekvelder og ellers
etter behov å bistå Falstadsenteret ved deres
arrangementer. Komiteen er ellers opptatt
hvordan krigs- og fangehistorie,
menneskerettigheter og demokratispørsmål
skal tolkes og forstås av vår tid. Komiteen består
av Asbjørn Norberg, leder, Liv Iren Grandemo,
Marit Nordholmen og Svein Helge Falstad.
Historisk-Faglig som jobber med kontakten
med Falstadfangene og deres etterkommere,
tidsvitnearbeid, guiding, samt annen krigs- og
fangehistorisk aktivitet. Alt arbeid foregår i
forståelse med og i nær kontakt med fagfolk på
Falstadsenteret. Komiteen består av følgende
faste medlemmer: Otto A. Solli (leder), Anders
Gustad, Per Jarle Eriksen og Hallgeir Hynne.
Falstadfangenes Gavestipend med en årlig
tildeling til en ungdom i nærmiljøet.
Stipendkomiteen består av Bjørg Tørresdal
(leder), Jan Kjetil Haugen, Otto A. Solli og Siv By.
Informasjon som står for utvikling og
oppdatering av vår hjemmeside samt
informasjon til våre medlemmer generelt, men
spesielt gjennom vårt nye informasjonsorgan
«Vennebrev».

Dette er planlagt utgitt to ganger i året og med
første utgivelse i dette nummer. Informasjon
dekkes i all hovedsak av Svein Helge Falstad og
Otto Solli.
Vi ser fremover mot et interessant og
konstruktivt samarbeid med Falstadsenteret og
ny direktør Christian Wee, samtidig som vi
takker Tone Jørstad for stor og banebrytende
innsats. En innsats som synliggjøres med et årlig
besøk opp mot 13 000 personer, herav
nærmere 7 000 skoleelever og studenter og et
årlig tilskudd fra staten som nærmer seg 20
millioner kroner. Og ikke å forglemme mellom
12 og 15 meget godt kvalifisert og kompetente
ansatte som ivrer for sin arbeidsplass.
Asbjørn Norberg

Arbeidsgruppene er i gang

Otto Solli
Etter sammenslutningen mellom de to
venneforeningene ble det bestemt at en i første
omgang ville prøve en modell med oppdeling i
fire arbeidsgrupper i Falstadsenterets Venner:
En arrangementsgruppe med hovedansvar for
tiltak og arrangementer på og rundt
Falstadsenteret, en faglig-historisk gruppe med
arbeidsoppgaver som har med krigs- og
fangehistorie å gjøre,
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en stipendgruppe med ansvar for videre arbeid
med Falstadfangenes Gavestipend og en
informasjonsgruppe med ansvar for bl.a.
hjemmeside og medlemsblad.
Alle gruppene har vært i virksomhet siden i vår.
Arrangementsgruppen har så langt vært
engasjert i følgende aktiviteter: Ansvar for
konsert med Mari Boine og Frode Fjellheim
(«Magisk maikveld»), bistand ved forestillinga
«Tilføyelser» og gjennomføring av ordninga
med helgeverter på senteret i
sommermånedene. Nå er gruppen i gang med
forberedelse til en temakveld på
Falstadsenteret i november i samarbeid med
historikere der.
Historiegruppen har lagt planer for en runde
med samtale med tidsvitner, dvs. personer som
er født før 2. verdenskrig og har opplevd krigen
og fangetida på Ekne. Hensikten med dette er å
supplere det som allerede finnes for å få et
mest mulig fullstendig bilde av hendingene i
denne perioden. Dette arbeidet vil foregå i nært
samarbeid med historikerne på senteret. Folk
fra historiegruppen vil også bistå ved
planlegging og avvikling av temadag om
nødvendig.
Stipendgruppen er i gang med årets
stipendtildeling, se egen artikkel.

Informasjonsgruppen har også fullført sin første
større oppgave gjennom utgivelsen av dette
første Vennebrev.

Otto Solli

Fra krigens dager

Åsen under krigen
Ved krigsutbruddet var det 2.000 innbyggere i
daværende Åsen kommune. Med utbygging av
luftforsvarsstillingene og marinebasen i
Åsenfjordene økte folketallet dramatisk.
Medregnet mannskapene på de mange båtene
var det en periode i 1942 omkring 22.000 tyske
soldater innenfor kommunegrensa. Bare på
slagskipene Tirpitz og Scharnhorst var det til
sammen over 5.500 personer.
Den 12. april 1940 kom de første tyske
soldatene til bygda på rekognosering. På
jernbanen og riksveien ble det utover våren stor
trafikk av soldater på vei nordover. Felttoget
med bergjegerne fra Østerrike hadde flere
nattkvarter langs riksveien. Etter hvert kom
også en strøm av folk som skulle utføre
tjenester på anlegg eller bolig for tyskerne.
Med nye forordninger, stadige kontroller og
regler vokste motstandsviljen fram, og det ble
dannet grupper som ble innrullet i Milorg – den
militære motstandsorganisasjonen i det
okkuperte norske området 1940–45, som
gjennom vedtak I 20. november 1941 ble
anerkjent av regjeringen og lagt direkte under
Hærens overkommando. Gunnar Karlgård fra
Levanger organiserte gruppa omkring Hopla og
han var gruppas kontaktperson. Her hadde de
en gruppe med Martin Haabeth som leder og
Harald Holte som nestleder og våpenkyndig
person. Aktiviteten var mellom anna instruksjon
i bruk av våpen. Karlgård ble arrestert vinteren
1943 og i en kort periode hadde gruppa ingen
kontakt i systemet.
Motstandsmannen Knut Brodkorp Danielsen
ble neste kontaktperson, og han fikk skaffet
flere våpen til instruksjon som blaant annet
maskinpistolen Stengun, håndgranater,
sprengstoff og tenningsutstyr. Det var også
opprettet en lignende gruppe i sørbygda med
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lærer Reinås som leder. Denne hadde kontakter
sørover til Mostadmark og organisasjon til
Christian Saxevik. Reinåsgruppa gikk nå
sammen med gruppa til Martin Haabeth.
En gruppe ble også dannet oppe i Åsen der
Øystein Larsen hadde en viktig rolle.
Til sammen var det 60 personer i organisert
motstandsarbeid i bygda.
Den engelske organisasjon «Lark» var aktiv i
Norge gjennom nesten hele krigen og
samarbeidet tett med Milorg. Hovedmålet var å
bygge opp kampklare grupperinger, og de
sørget for at store mengder våpen, ammunisjon
og annet krigsutstyr kom inn fra kysten.

Trondheims-området ble arrestert før jul. De
som hadde ansvaret for kaia i Hopla, Trygve og
Martin Haabeth, ble arrestert på nyåret 1944.
Lageret med våpen under torvhuset på
Leangsmyra ble ikke funnet.
Slagkraften fra de store skipene i marinebasen
var enorm. Det var også kraftige saker med 88
mm kanoner på Grennienget, Hanebogen,
Frosta (Ulvik), Reinås og Forbord. Kanonene på
Åvikaunet, Hellemsberga og Løvtangen var
beregnet på sjømål, og hadde mindre kaliber.
Under angrepet fra engelske bombefly mot
Tirpitz 28. og 29. april 1942 ble mye av
utrustningen aktivert.
Fra årsskiftet 1943-44 ble antall tyske soldater
betydelig redusert. Med flere tusen tyske
soldater i bygda var det få uheldige hendelser.
Soldatene fra Kriegsmarine og Luftwaffe hadde
god disiplin og var greie folk.

Det tyske slagskipet Tirpitz

Milorg i Åsen hadde varsel om at våpenlast fra
England ble pakket i sildtønner på Frøya.
Tønnene var merket med revmat og ble først
sendt til Fosenkaia i Trondheim. Den såkalte
revmaten ble sendt til flere steder i Trøndelag,
og ti tønner kom med rutebåten Lagatun til kaia
i Hopla. Tønnene inneholdt 3-400
maskinpistoler, 50.000 skudd (9mm),
håndgranater, dynamitt og sprengingsutstyr.
Som mellomlager hadde de restene av
torvhuset på Leangsmyra. Planen var, og som
delvis ble gjennomført, å distribuere våpnene til
motstandsgruppene i Innherred.
Tyskerne sporet en del av våpnene senhøsten
1943. De fleste av hovedmennene i

Situasjon var derimot en helt annen for de fra
gestapo/SS og Rinnangjengen. Både SS-mannen
Hermann Dragass (bodde i Vuddudalen) og
Henry Oliver Rinnan ble dømt og henrettet etter
krigen.
Det var bare 0,5 prosent av befolkningen i
bygda som var medlemmer i NS. Tolv eller
tretten personer ble arrestert under krigen og
de aller fleste var innom Falstad.
Aktiviteten i Milorg-gruppa var liten etter
arrestasjonene på nyåret 1944. Imponerende er
det at de allerede 9. mai 1945, dagen etter
krigsslutt, kunne stille med 14 mann til
vakthold, div. opprydding og å holde orden.
Etter ytterligere et par dager var styrken 43
personer.
Kilde.: Martin Haabeth, Harald Holte, Olaf
Sundahl, Kåre Vordal NHM og FFF-arkiv.
Atle Sand
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Styresaker hittil i 2016 og tanker om kommende
temakvelder.

Styret har pr. medio november hatt fem
styremøter.
Arbeidet har vært preget av konstituering,
registrering og organisering samt å finne den
gode tone. Når vi skal ta med oss det beste fra to
delvis forskjellige foreninger, er det nødvendig å
vokse seg sammen på en måte som gagner vårt
felles mål.
Etter konstitueringen er styrets roller slik:
Leder Asbjørn Norberg, nestleder Per Jarle
Eriksen, sekretær Svein Helge Falstad, kasserer
Marit Nordholmen og styremedlemmer Liv Iren
Grandemo, Otto Solli og Bjørg Tørresdal.
Møtende varamedlemmer er Hallgeir Hynne og
Tore Haabeth.
Videre har vi konsolidert økonomien og plassert
beløpene på bankkonti og interne konti slik som
føringene fra de sammensluttede partene krevde.
Medlemsregistrene er slått sammen og vi er nå
opptatt av at vi får med oss alle medlemmene
over i Falstadsenterets Venner og ikke minst
rekruttere nye. Her vil vi svært gjerne ha hjelp
fra alle medlemmene!

Ellers vurderer vi ulike tema som sivilt mot ,
artisten Moddi med «12 forbudte sanger», videre
om hvordan livet var i fangeleiren og hvordan
fangene hadde det? Endelig finnes det mange
kunstuttrykk fra livet i leiren som sanger,
tegninger og gjenstander. Dette må kunne
bearbeides for å kunne fortelle Falstads historie
gjennom slike uttrykk.
Det vi likevel vil bruke mest ressurser på i denne
fasen, er å samtale med eller intervjue en rekke
nålevende personer som opplevde krigen under
tittelen «historier
over kaffekoppen». De fleste fra nærområdet og
på Innherred, men også utenfor Trøndelag. Dette
vil skje i nært samarbeid med fagfolk på
Falstadsenteret. Om et års tid kan vi håpe at det
gir grunnlag for en ny spennende temakveld.
Alle er velkommen til Falstadsenteret, men
spesielt er vi interesserte i å få enda flere
eknesbygg engasjert, interessert og i tale. Videre
ønsker vi å få flere innflyttere interessert og
aktiv. Vi vet at mange av de er tilnærmet
«blanke» om Falstadhistorien.
Mer fra styret i Falstadsenterets Venner kan du
lese på nettsiden til Falstadsenterets venner:
http://falstadsenteret.no/om/venner/

Vi har straks ny logo ferdig og det vil bli
synliggjort i vårt første «Vennebrev».
Vi har sammen med andre gjennomført
arrangementer 8. og 17. mai samt konserten
Magisk Maikveld med Frode Fjellheim og Mari
Boine i Borggården/Gårdsrommet 9. mai med
250 tilhørere. Denne var i nært samarbeid med
Falstadsenteret.
I juni, juli og august har 24 av medlemmene,
sammen med ansatte på Falstadsenteret, stilt
som sommerverter på lørdager og søndager.
Vi har ideer om nye temakvelder og i november
vil vi, igjen i samarbeid med Falstadsenteret, ha
en ny kveld knyttet til «Brevet» og den
temporære utstillingen om dette temaet.

Mari Boine og Frode Fjellheim

Magisk: Det ble virkelig en Magisk Kveld med
Frode Fjellheim og Mari Boine i
Borggården/Gårdsrommet 9. mai med 250
tilhørere.

8

Litt av hvert…..

Åsne Seierstad

Åsne Seierstad til Falstadsenteret

Styret i venneforeningen etter konstituering 10.
mars 2016

Torsdag 1. desember er det ti år siden
institusjonen Falstadsenteret flyttet inn i det
nyrenoverte murbygningen på Falstad. Det skal
markeres med åpen dag og foredrag av
journalist og forfatter Åsne Seierstad.

Bildet er tatt etter det konstituerende møtet 10. mars 2016.
Bak fra venstre: Per Jarle Eriksen, Asbjørn Norberg,
Hallgeir Hynne og Tore Haabeth. Foran fra venstre: Marit
Nordholmen, Otto Asbj. Solli og Liv Iren Grandemo.
(Styremedlemmene Bjørg Tørresdal og Svein Helge
Falstad mangler på bildet).

Nytilsatt direktør Christian Wee ved
Falstadsenteret inviterer alle interesserte til
åpen dag der senteret vil presentere seg selv og
si litt om veien fremover.

Oppfordring til medlemmer i Falstadsenterets
Venner:
Send oss din epostadresse slik at vi I fremtiden kan
sende medlemsbladet elektronisk. Skriv din
epostadresse i en epost og send denne til
foreningens epostadresse: falstadvenn@hotmail.no
Følg oss også på nettsiden vi har på Falstadsenterets
side: http://falstadsenteret.no/om/venner/
og også på siden vi har på Eknes hjemmeside,
Ekneinfo.com:
http://www.ekneinfo.com/falstadsenteretsvenner.html

– Vi vil ha ulike stasjoner inne i bygget som
forteller om de ulike delene av Falstadsenterets
historie. I tillegg skal vi formidle litt rundt hva
senteret skal holde på med fremover, sier Wee.
Wee legger til at det ligger litt symbolikk i
tiårsjubileet for bruken av Falstadsenter-bygget i
og med at Tone Jørstad går av som direktør.
Åpen dag starter klokka 16.00 og kl. 18.00 blir
det offisielt markering med bespisning og
foredrag av forfatter og journalist Åsne
Seierstad. Også dette er åpent for alle.
– Med den nye boken sin «To søstre» er Åsne
Seierstad en av landets mest aktuelle personer
for tiden rundt akkurat de temaområdene
Falstadsenteret jobber med. Vi er svært glade
for å få besøk av henne på markeringen av de
første ti årene i Falstadsenter-bygget, sier Wee.

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

