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Vennebrev      

November  2020,  Årgang 5, Nr 2   

Kronprinsen fikk omvising og høre om 
Falstadsenteret historie av direktør 
Christian Wee da han besøkte senteret 
tirdag 20 oktober 2020. 
Kronprinsen sitt møte med 
menneskerettighetssenteret gjorde 
inntrykk. 
 

– Jeg har fått høre om, og lært om hva 
som skjedde akkurat her under krigen. 
Mange tenker kanskje at Holocaust var noe 
som ikke foregikk i Norge, men det skjedde 
også her på Falstad. Norske jøder ble 
henrettet her, og er en del av historien som 
vi må snakke om. Det var kanskje noe av 
det som gjorde sterkest inntrykk på meg. 
Falstad er en liten brikke i en stor historie, 
som viser oss hvor galt det kan gå hvis 
man ikke passer på verdiene våre, som 
demokrati, ytringsfrihet og 
menneskerettigheter, uttalte kronprinsen til 
Trønder-Avisa under besøket. 

Sterkt berørt kronprins Haakon på Falstadsenteret 
 
Kronprins Haakon ble sterkt berørt da han fikk høre om hva som 
skjedde med de norske jødene på Falstad under krigen. 
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Lederspalten 

Det ble lederskifte etter årsmøtet 12. 
mars i år. Som ny leder har jeg nå 
hatt en bra innkjøringstid når dette 
skrives. 

Å være leder for Falstadsenterets 
Venner er både spennende og 
utfordrende, - det kan nok mine 
forgjengere også bekrefte. Aktiviteten 
er for tida i stadig utvikling, - nye 
spennende prosjekter lover godt for 
drifta framover. For oss som 
venneforening er dette sjølsagt 
gledelig å følge med på, men 
samtidig byr det på utfordringer. Skal 
foreningen fungere etter formålet, må 
vi være i stand til å takle nye 
oppgaver som utviklinga fører med 
seg. Da er god kommunikasjon en 
forutsetning. Heldigvis har senteret 
en direktør som tar dette på strak 
arm. Gjennom deltaking på 
styremøtene våre og en god del 
uformell kontakt ellers sørger 
Christian Wee for at vi i styret er godt 
oppdatert. Da er det opp til styre og 
medlemmer hvor godt vi fyller vår 
rolle. Den største oppgaven som 
ligger foran oss nå, er å rekruttere og 
«videreutdanne» frivillige til vertskap 
og omvisere. Flere besøkende og 
åpningen av Kommandantboligen gir 
økt behov på dette området, og vi 
håper på velvilje fra både medlemmer 
og andre interesserte. 

Gjennom flere spennende prosjekter 
og vellykkede arrangement har 
Falstadsenterets rolle og status blitt 
merkbart styrket de siste åra, - ikke 
minst gjennom kronprinsbesøket nå 
sist. Dette er gledelig for både oss 
som venneforening og Ekne som 
lokalsamfunn. 

		
Leder	Falstadsenterets	
	Venner		
Otto	Solli	
	

Dugnadsinnsats for 
Falstadsenteret 
 
En god del av innsatsen vår for 
Falstadsenteret blir organisert som 
dugnad. Eknesamfunnet er kjent for 
stor dugnadsvilje, så det er naturlig å 
gjøre det på denne måten også for 
oss. 
I hovedsak har vi bistått på fire 
områder så langt dette året: 
- Rydding og ugrasfjerning rundt 
murbygget. Det har vært flere økter 
med kamp mot løvetann, tistel og 
uønska vegetasjon i løpet av 
sommeren og høsten. 
- Et par økter med malearbeid i 
Kommandantboligen før 
kronprinsbesøket. 
- Trafikkvakt ved senteret og i 
Falstadskogen i samband med 
arrangementer. 
- Og så er vi i startfasen med en 
innsats for å hjelpe til med arbeidet 
med databasen fanger.no som 
Falstadsenteret og Arkivet i 
Kristiansand har ansvaret for. Dette 
er et omfattende arbeid der det blant 
annet er behov for folk til å skrive 
inn/overføre materiale fra forskjellige 
kilder til databasen. Foreløpig er det 
to av våre medlemmer som har fått 
den første opplæringa og straks er i 
gang med arbeidet, og vi satser på å 
få med flere etter hvert. Samtidig har 
vi et arbeidslag som er i gang med å 
lete fram og tilrettelegge materiale 
som er produsert og lagra lokalt. Mye 
av dette vil også bli lagt inn i 
fanger.no. etter hvert.  
 
Hva er fanger.no? 
Slik blir nettstedet presentert på egen 
nettside: 
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3. Å tilgjengeliggjøre ytterligere 
dokumentasjon fra gjenlevende, 
etterkommere og andre som kan 
kvalitetssikre og komplettere 
opplysningene i registeret. 

4. Å utvikle og formidle ny 
kunnskap om norsk og transnasjonal 
fangehistorie.  

Det er en økende interesse blant 
publikum knyttet til andre 
verdenskrigs fangehistorie. Årlig 
mottar både ARKIVET og 
Falstadsenteret flere hundre 
henvendelser fra publikum, både fra 
pårørende og etterkommere, 
skoleelever og andre interesserte. Å 
formidle kunnskap om norsk 
fangehistorie på nett er en viktig	

1. Å opprette en online 
database over personer som ble 
holdt i fangenskap under andre 
verdenskrig. Denne vil i første fase 
omfatte nordmenn i fangenskap i 
Norge og utlandet. (I en senere fase 
ønsker vi å se på muligheten for å 
inkludere også utenlandske borgere i 
fangenskap i Norge).  

2. Å sørge for at navn på personer 
som ble holdt i fangenskap under 
andre verdenskrig er tilgjengelig og 
oppdatert, og slik gi hver og en av 
disse personene verdighet.   

Min historie: Sverre Heggnes   fra	
Svenningdal, fange nr. 2007 på 
Falstad, forteller: 

Arrestasjon 1942 (6.09.) 

Jeg var sjåfør hos Statens Veivesen 
og kjørte arbeidsfolk som jobbet 
med Kløvlimobrua. Ble arrestert 
sammen med Johan Bogfjelldal og vi 
satt først ett døgn på Majastua ved 
Majavatnet. Vi ble så overflyttet til 
brannstasjonen i Mosjøen der vi var 
noen døgn. Var arrestert da 
trefningen på Tangen skjedde. Når vi 
ble så raskt frigitt skyldtes det 
Gunnar Pettersen, en overordnet i 
Statens Veivesen. 

Årsaken til at jeg ble arrestert tror 
jeg var at de koblet meg til Olav 
Svebakk (Lokal motstandsmann, 
red.anm.), og han ble tatt litt før 
trefningen på Tangen ved Majavatn 
mellom tyskerne og milorgfolkene 
som var kommet fra England. 

Jeg hadde mye med Olav Svebakk å 
gjøre. Han hadde bil og jeg hadde 
nøkkel til bensinpumpa til Statens 
Veivesen. Jeg kjørte også ut geværer 
og ammunisjon for han, og siste 
gang like før jeg ble arrestert. Olav 
Svebakk ble arrestert noen dager 
senere og han ble skutt i 
Falstadskogen 8.10. 1942. Jeg kjørte 
da ut en mitraljøse og et par 
maskingeværer. Mener disse var 
kommet fra Stavassdalen og hit til 
Svenningdal. De var i fiskekasser og 
var lagret i et bygg her på 
Svenningdal. Dette kom opp på Grini 
høsten 1944, men jeg kom meg ut 
av det med god hjelp av Nils Nilsen 
Olderbakk.	

	

Arne	Langås	ved	Falstadsenteret	

samfunnsoppgave, og vil gjøre det 
enkelt for publikum å få tilgang til 
kvalitetssikret informasjon om en 
viktig del av norsk historie. 
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Jeg kjente godt flere av de som var 
kommet fra England. Reidar 
Aarkvisla, som var telegrafist og var 
den første som ble arrestert i 
Majavatnsaken, bodde også en tid 
hos meg. Han hadde en DKW-moped 
som jeg også skaffet bensin til. De 
andre jeg husker er Hansen, Arthur 
Gundersen, Langås, Bugge, Rustan 
og Mathiessen. 

Møtte også Sjøberg en gang hos 
Arntzen i Forvik i 1942. Arntzen drev 
handel og gjestgiveri og hadde der 
et piano. Sjøberg spilte på det 
pianoet da jeg var der. Jeg var på 
Forvik med bilen på ulovlig 
fiskehandel og kjøpte bl.a. en 
storkveite av Sverre Andersen som 
var mitt søskenbarn. 

Dette med utlevering av bensin fra 
pumpa til veivesenet var heller ikke 
uten problemer. Manko i 
bensinregnskapet ble tatt opp med 
meg, og der var oppsynsmann 
Eriksen fra Egersund en god støtte. 
Kona hans var fra Namsos. Mange 
både i veivesenet og blant dem som 
arbeidet med jernbanen, var aktive i 
motstandsarbeidet. 

Jeg kjente alle fra Grane som ble 
henrettet i Falstadskogen. 

Motstandsarbeidet her i området ble 
mye redusert etter hendelsene 
høsten 1942.  

Arrestasjon 1944 (09.06.) 

Det var våpenfunnene, tror det ble 
funnet omkring fire tonn med våpen 
og ammunisjon i Grane og Vefsn, 
som var bakgrunn for at jeg ble tatt i 
1944. Jeg var nabo med Ulf 
Kapskarmo som ble arrestert 
15.05.1944. Vi var begge angitt av 
Sverre Midjo fra Trøndelag. 

	

Falstadfangenes	Gavestipend	2020	
		
Venneforeningens stipendutvalg er 
pt. Siv By, Jan Kjetil Haugen, Mona 
Falstad og Otto Asbjørn Solli. 
Stipendet var i år utlyst med	

Kona til Sverre Midjo het Sanna og 
var her fra Svenningdal. Da han fikk 
en lengre dom etter krigen, ble de 
skilt. 

Jeg ble arrestert her heime klokka 
05.00 den 9. juni 1944. Satt et par 
døgn i Mosjøen og husker jeg møtte 
Arnulf Kapskarmo som var synlig 
sterkt mishandlet. Avhørene var det 
Schiedlich, Zirk og Gamauf m.fl. som 
tok seg av. 

Kom til Falstad 23. juni og delte da 
celle med Henry Lien fra 
Stavassdalen. Cella hadde litt utsikt 
mot en stor bekk og noen gårder. 
Mener vi var på cella i noen 
måneder, og da kom vi ut til det de 
kalte «bau». Da arbeidet vi med 
bygging av en potetbunkers. Maten 
på Falstad var mye bedre enn den vi 
senere fikk på Grini. Tror nok det var 
bondelandet omkring som sørget for 
mye mat inn til leiren. 

Fra Falstad ble jeg kjørt til 
Misjonshotellet i Trondheim for avhør 
et par ganger. Her var det mannskap 
fra Rinnanbanden som ledet 
forhørene. Her så jeg også Henry 
Rinnan. 

Her slutter Sverre Heggnes sin 
beretning. Han ble overført til Grini 
11.08. 1944 og var der til krigen 
sluttet. Her var han på jobb bl.a. 
sammen med Nils Svee fra Leksvik. 
Kildematerielet har ulike data om 
tidspunkt for arrestasjonene. Vi 
bruker datoene Heggnes oppga. 
Red.anm. 
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Direktørens	spalte	
Christian	Wee	

Frigjøringsåret 2020 – et godt 
men annerledes år ved 
Falstadsenteret 

Kjære venner 

I år er det 75 år siden fangene ved 
Strafgefangenenlager Falstad ble 
satt fri, og frigjøringen er markert 
over hele landet. Selv om året ble 
helt annerledes enn vi trodde det 
skulle bli så sitter vi i staben ved 
årets slutt og opplever at vi har fått 
markert frigjøringen på en god måte. 
Vår frigjøringsmarkering 8.mai ble 
ikke analog, men digital, og vi 
opplever at det ble en verdig 
markering som fikk vist frem 
Falstadfangenes historie til et bredt 
publikum. Takket være støtte fra 
Trøndelag fylkeskommune 

Trondsen forteller at filmteamet har 
jobbet gjennom hele koronaperioden 
både i sommer og høst. Trondsen 
forteller at teamet har hatt to runder 
med innspilling i Mosjøen og fått 
mye fint materiale. Nå er det 
klipping som foregår, og dette 
regner man med skal være ferdig 
15.11. Videre er det lyd og annet 
etterarbeid som skal gjøres unna. 
Det planlegges premiere i Mosjøen 
21.01.2021. 

	 	

Aurora	Aarsand	Grøneng	

Majavassfilmen er i rute 

Falstadsenteret og Falstadsenterets 
Venner er støttespillere for 
filmprosjektet om Majavasstragedien 
høsten 1942. Produsenten Rune 	

	

søknadsfrist 15.10. Stipendutvalget 
har heller ikke dette året vært 
overarbeidet på grunn av stor 
søkermasse. Omsider – i tolvte time 
– kom det heldigvis en søknad denne 
gangen også. Det viste seg å være 
en svært så habil kandidat. På 
tildelingsmøtet nylig ble vi fort enige 
om Aurora Aarsand Grøneng får 
stipendet for 2020. Trass i at hun er 
bare 17 år, har hun allerede en bra 
fartstid i ungdomspolitikken som 
AUF’er. Aurora er spesielt opptatt av 
likestilling og menneskerettigheter, 
men brenner samtidig sterkt for 
atomnedrustning og utdanning. For 
tida er Aurora elev på United World 
Colleges Red Cross Nordic som har 
en avdeling i Fjaler på Vestlandet. 
Skolen, som har ca. 200 elever fra 
70 nasjoner, har fokus på bærekraft, 
fred og interkulturell forståelse. 
Et imponert sipendutvalg gratulerer 
Aurora og ønsker lykke til i arbeidet 
for en bedre verden.  
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Kronprins Haakon i godt selskap på 
Falstadsenteret. 

og Fritt Ord hadde vi midler til å lage 
en profesjonell produksjon, med 
taler, kunstneriske innslag, samtaler 
med etterkommere og lansering av 
nettsiden fanger.no. Over 5.000 
mennesker så på de ulike 
sendingene våre på selve 
frigjøringsdagen, noe som viser at 
Falstads historie er viktig også 
utover Ekne og Levanger. Sendingen 
kan fremdeles sees på våre nye 
nettsider: https://falstadsenteret.no/
hva-skjer/digitalt-
frigjoringsjubileum-2020  

Den 20.oktober fikk vi besøk av HKH 
Kronprins Haakon, et besøk som vi 
setter veldig stor pris på lot seg 
gjennomføre i dette anderledesåret. 
Kronprinsens besøk skjedde 25 år 
etter at Kronprinsens mor og søster 
deltok i 50-årsmarkeringen for 
frigjøringen i 1995, og det ble under 
besøket behørig nevnt at daværende 
Kronprins Olav deltok under 
åpningen av minnebautaen i 
Falstadskogen i 1947. 

Kronprinsen fikk under besøket ved 
Falstad høre om stedets historie, fikk 
samtale med elever fra Ole Vig VGS 
og Blussuvoll ungdomsskole. Han 
fikk også møte medlemmer av vår 

 

Venneforening under en liten intim 
lunsj, og fikk som en av de første en 
kort omvisning i 
Kommandantboligen. 

Vi skulle gjerne invitert flere og 
bredere til dette besøket, men 
grunnet smittevernregler fikk kun 20 
personer være tilstede. 

I forbindelse med Kronprinsens 
besøk har Statsbygg gjort en stor 
jobb med å forskjønne området 
rundt Falstadsenteret. Grishuset er 
pusset opp utvendig og fremstår nå i 
en helt annen stand enn for noen 
måneder siden. Området rundt 
bygget er gruset opp, og det samme 
er alleen ned mot grishuset. Vi har 
også fått stor hjelp fra 
dugnadsgjengen i venneforeningen i 
dette arbeidet, noe vi setter stor pris 
på. 
Sommersesongen ble veldig 
interessant. Vi startet 
museumssommeren med å vurdere 
om det i det hele tatt var noe vits i å 
holde åpent grunnet Covid, og 
avsluttet sommeren med nesten 
dobling av besøkstallet i forhold til 
rekordsommeren i fjor. Det som var 
spesielt gledelig var alle familiene 
som kom og brukte mange timer i 
utstillinger og med digital 
rekonstruksjon. Vi har en ærlig 
forventning om at neste sommer kan 
gi oss enda mer besøk, da Falstad 
har fått mye plass i nasjonalt media i 
løpet av året som har gått. 

«Kommandantboligen» 

Kommandantboligen på 
Falstadsenteret er et veldig spesielt 
bygg i norsk og europeisk 
minnestedsperspektiv. Vårt største 
fangearbeid er nå ferdigstilt som 
undervisningsbygg og 
utstillingslokale, og er gjennom 
tilbygg i glass, universell utforming  
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og arkitektgrep gjort tilgjengelig for 
et bredt publikum. Utstillingen 
«Maktens ansikter», som dekker 
hele underetasjen, er laget spesielt 
for videregåendeelever,og skal skape 
refleksjon rundt tema som makt og 
ansvar, demokrati og diktatur, 
utenforskap og radikalisering. Så 
snart smittevernreglene er noe 
lempet på vil utstillingen også bli 
åpnet for publikum, som en del av 
vår museumsformidling. 
Falstadsenteret har vært gjennom et 
annerledes år, men vi mener vi har 
fått markert fangenes historie 
gjennom flere arrangement og 
utstillinger, selv om vi har holdt 
stengt i deler av året. Vi satser på at 
2021 blir mer normalt, og håper å se 
flest mulig av dere på utstillinger og 
arrangement i løpet av året. 

For Falstadsenteret                 
Christian Wee, direktør 

 

	

	

Falstadsenterets unge venner. 
  

Vi ønsker å videreføre den forholdsvis 
nyetablerte foreningen «Unge venner», da 
Falstadsenteret har et stort potensiale for 
ungdom og unge voksne i alderen 16-35 
år. 
Som et ledd i rekrutteringsarbeidet, skal 
Christian Wee delta på en 
«inspirasjonslunsj» for lærerstudentene 
ved Nord universitet onsdag 11. 
november. Den unge venneforeningen er 
ment å ha et tett samarbeid med den 
allerede (godt) etablerte «Falstadsenterets 
venner», og intensjonen er at vi sammen 
kan skape aktiviteter som treffer ulike 
aldersgrupper.  Utfordringen er å oppnå 
en viss stabilitet av unge venner som blir 
sittende lenge nok til at foreningen får et 
godt rotfeste på Falstadsenteret. Vi jobber 
med saken, og håper på en positiv 
oppdatering i neste vennebrev!  
 

 
Samarbeid mellom Falstadsenteret  og 
Nord universitet 
 
Det har i flere år vært et samarbeid 
mellom Falstadsenteret og Nord 
universitet, i form av at studenter avlegger 
et besøk på senteret. Da deltar de i et 
opplegg utarbeidet av senterets 
pedagoger, noe studentene alltid har gitt 
positive tilbakemeldinger på. Tidligere i år 
ble dette samarbeidet formalisert gjennom 
en samarbeidsavtale, som også åpner for 
at Falstadsenteret kan tilby et visst antall 
praksisplasser for lærerstudentene. I 
tillegg kan senteret bistå med veiledning 
og støttet knyttet til studentenes 
masteroppgaver. 
Et slikt samarbeid mellom to av regionens 
sentrale institusjoner er udelt positivt, og 
bidrar blant annet til å bevisstgjøre 
lærerstudentene på betydningen av både 
demokrati og menneskerettigheter. En 
verdifull kompetanse i møte med 
fremtidige elever. 

Liv Iren Grandemo 
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Utgiver	av	Vennebrev:																																									
Falstadsenterets	Venner	ved:																																									
	
Sekretær	Svein	Helge	Falstad																																																				
Falstadberget,	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	

 

		
	

Redaksjonen og  styret ønsker 
medlemmer og  andre  lesere av 

bladet en f in før julstid!  

	

Utstilling Håkon Bleken og 
mulighet for kjøp av eget 
Falstad-trykk – Jødegutten 

I samarbeid med Galleri Ismene i 
Trondheim har Falstadsenteret vært 
så heldige å få Håkon Bleken til å 
stille ut ved Falstadsenteret 
sommeren 2021. Håkon Bleken er 
en av Norges mest kjente 
samtidskunstnere, har hatt 
utstillinger på Nasjonalgalleriet og 
Henie-Onstad kunstsenter, og er 
kjent for blant annet det offisielle 
signingsbildet av Kong Harald V og 
Dronning Sonja som henger i 
Stiftsgården i Trondheim. Et av hans 
mest kjente bilder er Jødegutten fra 
Warsawa-Ghettoen. I forbindelse 
med utstillingen har Falstadsenteret 
fått laget et eksklusivt 
«Jødegutten»-trykk i 100 
nummererte eksemplar, signert av 
Håkon Bleken. Dette vil selges i 
forbindelse med utstillingen 
sommeren 2021. Under HKH 
Kronprinsens besøk ved 
Falstadsenteret fikk Kronprins 
Haakon trykk nr 1 som gave fra 
senteret. I samråd med styret i 
venneforeningen har Falstadsenteret 
blitt enige om å tilby Blekens 
Jødegutten til medlemmer av 

 

	

Falstadsenterets venner til en 
«vennepris» på kr 6.500, mot normal pris 
kr 9.000,-. Trykket kan rammes inn ved 
Galleri Ismene i Trondheim, da til en 
totalpris på kr 9.000,- med rammen. 
Dersom bestillinger kommer inn før 1. 
desember, kan trykket leveres innrammet 
til jul. 

Dersom medlemmer er interessert i dette, 
eller har lyst til å komme på 
Falstadsenteret og se bildet, ta kontakt 
med oss i resepsjonen 
på post@falstadsenteret.no/ telefon 
74028040. 


