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Har du et tips om små og store begivenheter, 
arrangement og gladsaker fra der du bor, 

hører vi gjerne fra deg. Du kan også sende oss 
bilder og en kort tekst om ting som skjer i ditt 

nærmiljø. Tips og meldinger kan sendes til 
godtfolk@t-a.no eller til Trønder-Avisa, 

postboks 2590, 7738 Steinkjer.
Jon Åge Fiskum, fiskum@t-a.no
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Et rei se føl ge Innherred 
dro for le den til Hel ge land 
for å fris ke opp kunn ska
pen om hva som før te til 
unn taks til stand i  
Trøn de lag og de ler av 
Nord land i 1942.
Med lem mer av Falstadsenterets 
Ven ner og an sat te ved Fal stad
sen te ret dro sist helg til Ma ja
vatn, Mo sjø en og Kor gen for å få 
et ferskt inn blikk i det som har 
fått nav net Ma ja vatnaf æ ren og 
også et se på det som gjø res for å 
gjø re his to ri en rundt Blod vei en 
let te re til gjen ge lig.

– Le ven de opp slags verk
Di rek tør ved Fal stad sen te ret, 
Chris ti an Wee, var en av tur del
ta ker ne og fant tu ren svært 
gi ven de.

– Å få møte folk som er ge nu int 
in ter es sert i den ne te ma tik ken, 
og som er le ven de opp slags verk 
med stor kom pe tan se på his to
ri en, er vik tig både for tu ren i seg 
selv og for Fal stad sen te ret. For 
Fal stad sen te ret er vik tig å bli 

kjent med per so ne ne som har 
kom pe tan se på lo kal og re gio nal 
krigs his to rie som det te, sier Wee.

Un der den tys ke ok ku pa sjo nen 
av Norge ble dis trik tet ved Maja
vat net i 1942 et sent rum for inn
smug ling av vå pen i Vefsn di strik
tet. Ved hjelp av spe si al ut dan ne de 
folk fra Kom pa ni Lin ge var pla
nen å byg ge opp en mi li tær or ga
ni sa sjon som kun ne set tes inn for 
å for styr re tys ker nes sam bands
lin je mel lom Nord og SørNorge.

Mot stands folk fra hele re gi o
nen gjor de en he ro isk inn sats på 
man ge plan.

Ge sta po – det hem me li ge tys ke 
sik ker hets po li ti et – ble klar over 
hva som fore gikk og at det på en 
av går de ne i dis trik tet, Tangen 
ved Ma ja vatn, var et stør re vå pen
la ger. Den 6. sep tem ber 1942 falt 
tre tys ke re i kamp mot hjem me
front folk ved Tangen gård.

Krass tysk re ak sjon
Det før te til kras se re ak sjo ner fra 
tysk side. Fredag 6. ok to ber inn
før te riks kom mis sær Jo sef Ter bo
ven unn taks til stand i Trøn de lag 
og de ler av Nord land. I da ge ne 
6.–12. ok to ber ble ti nord menn 

– blant dem tea ter sjef Henry Gle
ditsch fra Trond heim – skutt som 
re pre sa li er ved Falstad fan ge leir 
på Ekne. 30 menn fra dis trik tet 
Maja vat net–Mo sjø en ble ført til 
Falstad, og stilt for stand rett.

24 av dis se ble dømt til dø den 
og skutt 8. og 9. ok to ber. Tur føl
get la ned bloms ter ved min nes
mer ket både ved Ma ja vatn og i 
Grane.

– Tu ren og an tal let som meld te 
seg på, vi ser at her er det et 

potensial. Det er ty de lig stor 
in ter es se for noe som skjed de for 
75 år si den. Det te er en vik tig tur 
å ta i ju bi le ums å ret for unntaks
tilstanden i 1942.

– Ide er om fle re tu rer
Også le der for Falstadsenterets 
Ven ner, As bjørn Nor berg, fant 
tu ren læ re rik:

– Alle bur de dra til Hel ge land for 
å få kunn skaps på fyll om mot
stands kam pen i en av de ster kest 

berørt de le ne av Norge un der sis te 
ver dens krig. Det te ble en suk sess
tur på alle må ter. Det har vært ute
luk ken de god stem ning i det som 
er før s te til tak av den ne ty pen 
et ter at Falstadfangenes Forening 
og Falstadsenterets Ven ne for en ing 
ble slått sam men i Falstadsenterets 
Ven ner for vel to år si den. Vi har 
al le re de ide er om fle re sli ke tu rer, 
sier le der As bjørn Nor berg.
Svein Hel ge Falstad
falstad@t-a.no / Tlf. 932 02 224

 • Fredag 6. oktober er det 75 år siden rikskommissær Josef Terboven innførte unntakstilstand i Trøndelag og deler av Nordland.

Lærerik tur 75 år etter unn takstilstanden i 1942

75-år: Atle Sand, Einar Svee, Christian Wee, Asbjørn Norberg, Jim Nerdal og Bjørn-Storm Johansen, 
sentrale bak turen til Helgeland 75 år etter unntakstilstanden i Trøndelag og deler av Nordland. 
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