Unikt museum med ny utstilling
Geir Arild Høiland har utvidet sitt private krigsmuseum i Follebu med en ny utstilling. «Den
kalde krigen» heter utstillingen som ble åpnet denne uka.

SPENNENDE: Harald Eivind Bakke, Hans Høistad og Geir Fonstad i den nye utstillingen til Geir Arild Høiland. Foto: Dagfinn Hovland

Geir Arild Høiland har drevet museum siden
1988. Interessen for kald krig-epoken har han
hatt i flere tiår. Høiland kjente mange av de som
var med i den første tiden, spesielt fra Stay
Behind.
- Den kalde krigen startet da annen verdenskrig
sluttet, og sluttet i 1989 ved murens fall (deriblant
Berlinmuren), sa Høiland da han ønsket
velkommen til åpning av utstillingen.
Til stede på åpningen var blant andre
oberstløytnant Geir Fonstad fra Jørstadmoen, to
fra politiet lensmann Jens Høistad og Turid Dehli
fra PST, og ordfører Hans Høistad.
Hensikten med utstillingen om den kalde krigen
er å gi besøkende innsikt i virksomheter som
hadde en sentral rolle, men var mindre kjent for
folk flest i Norge.
Det er avsatt ca. 20 kvadratmeter til den nye
utstillingen i kjellerlokalene til Høiland.

Utstillingen omfatter alt fra grensekontroll i
Finnmark, etterretningstjeneste,
okkupasjonsberedskap, sikkerhetstjeneste,
kontraetterretning, spesialstyrker og noe fra
KGB.
Det er lagt stor vekt på å gjøre tiltaket og
innholdet kjent for E-tjenesten, NSM (Nasjonal
sikkerhetsmyndighet) og PST.
Gjenstandene kommer fra Surplus markets i
utlandet, nettauksjonen Ebay, eldre
radioamatører og utsalg fra Forsvaret, i
hovedsak i Hovemoen.
Det tas sikte på å åpne nettside som dekker
museet i løpet av sommeren.
Høiland understreker at det er gjort omfattende
kostbare tiltak med både fysisk og elektronisk
sikring av museumslokalet i nært samarbeid med
politiet.

GAVE: Geir Arild Høiland blir gratulert med utvidelsen av
Geir Fonstad og får skjoldet til FK KKIS (Forsvarets
kompetansesenter).Foto: Dagfinn Hovland

NY UTSTILLING: Geir Arild Høiland har utvidet sitt private
krigsmuseum med utstilling fra den kalde krigen. Her
orienterer Høiland de frammøtte, blant dem Geir Fonstad,
om spennende gjenstander fra den kalde krigens dager.
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