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STIFTELSEN FALSTADSENTERET
Falstadvegen 59
7624 Ekne
     
Org.nr.  982 912 393

1. Innledning
I statsbudsjettet for 2016 (Prop. 1 S, 2015–2016) var 
Falstadsenterets oppdrag formulert slik:

Målet med tilskottsordninga er å medverke til 
at Falstadsenteret kan drive eit opplærings- og 
dokumentasjonssenter om fangehistorie frå andre 
verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati, 
humanitær folkerett og menneskerettane. Tilskottet 
skal særleg medverke til at senteret kan tilby eit godt 
opplæringstilbod om fred og menneskerettar til barn og 
unge.

I 2016 deltok 6621 elever i grunnopplæringen, 
videregående skoler og UH-sektoren på 
undervisningsopplegg ved Falstadsenteret. Dette er en 
økning på vel 5 % siden 2015. 80 lærere deltok på seminar. 
Det totale besøkstallet var på 13697 personer, som er en 
økning på 14 % i forhold til 2015. Tallet for museumsbesøk 
er stabilt, mens det er en stor økning knyttet til kulturelle 
arrangement i regi av Falstadsenteret.

Falstadsenteret åpnet sin nye studieutstilling «Kjære born 
og andre» sommeren 2016. Utstillingen baserer seg på brev 
skrevet til og fra fanger på Falstad under 2. verdenskrig, 
og er utgangspunkt for senteret undervisningsopplegg 
høsten 2016 og våren 2017. Elever på ungdomstrinnet 
og videregående skoler tilbys dagsopplegg gjennom 
Den kulturelle skolesekken, og det er inngått avtaler med 
flere kommuner og fylkeskommunene i Sør- og Nord-
Trøndelag. Undervisningsoppleggene omfatter i tillegg til 
studieutstillingen Falstad fangeleir, fangehistorie, holocaust, 
menneskerettigheter og demokrati. Etterspørselen er stor, 
og evalueringer viser at skolene er meget tilfredse med 
tilbudet. Senteret har i 2016 jobbet aktivt med å utvikle 
studieopplegg mot UH-sektoren og profesjoner, med 
spesielt fokus på menneskerettighetsundervisning og 
demokratilæring.

«Dalvedh» var Falstadsenterets sommerutstilling i 2016. 
Utstillingen løftet fram hvordan den sør-samiske historien 
har blitt fremstilt og viste veien inn i en kultur med dype 
historiske røtter i Norden. 

I tillegg til elever i grunnopplæringen og studenter 
har senteret besøk av grupper med behov for 
spesielt tilrettelagte tilbud. Disse er grupper knyttet 
til voksenopplæring for flyktninger og innvandrere, 
enslige asylsøkere, unge med psykiske lidelser, 
personer i Kriminalomsorgen og grupper med spesielle 
arbeidstreningstilbud. 

Ph.d.-avhandlingen i historie, Møter med holocaust. Norske 
perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur, har vært et 
mangeårig samarbeidsprosjekt mellom Falstadsenteret 
og Det humanistiske fakultet ved NTNU. Jon Reitan, 
historiker ved Falstadsenteret, disputerte i mai 2016. I 
samme tidsrom disputerte også forsker og statsviter 
Knut Vesterdal ved Program for Lærerutdanning, NTNU. 
Avhandlingen, som har tittelen The Roles of Human Rights 
Education in Norway, er en kvalitativ studie av målsettinger 
og tilnærminger til menneskerettighetsundervisning i 
den norske skolen. Begge avhandlingene vil bearbeides 
og implementeres i sentrale virksomhetsområder ved 
Falstadsenteret. Senteret bidrar også med delfinansiering 
av en stipendiatstilling i forskningsprosjektet «July 22 and 
the Negotiation of Memory», NTNU.

I tillegg har forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten 
i 2016 vært knyttet til krigsgraver, fangeregister og 
tidsvitnemateriale. Senteret er også deltager i et EU-
finansiert forskningsprosjekt, iC-ACCESS (Accessing 
campscapes: Inclusive Strategies for using European 
Conflicted Heritage), hvor formålet er å utforske hvordan 
moderne teknologi kan brukes til å formidle kontroversielle 
temaer knyttet til europeiske minnesteder. Falstadsenteret 
er partner med NTNU i prosjektet.
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Utvikling av Falstad minnelandskap har fortsatt i 2016. 
Forprosjektet for indre leirområde er ferdigstilt og godkjent 
av Falstadsenterets styre og av Riksantikvaren. Arbeidet 
med å sikre finansiering til detaljprosjektering er startet i 
samarbeid med Statsbygg.

Eiendommen Falstad er i Landsverneplan for verneverdige 
statlige eiendommer foreslått klassifisert i verneklasse 2. 
Dette innebærer at bygninger og uteområder ikke er 
foreslått fredet etter kulturminneloven, men i kraft av 
landsverneplanen og i henhold til kongelig resolusjon 
underlagt et selvpålagt statlig vern.  Hele kulturmiljøet 
med hovedbygning, gymnastikkbygg, kommandantbolig 
og uteområde er omfattet av vernet, og vernestatusen 
innebærer at realisering av tiltak må skje i samarbeid med 
Statsbygg og Riksantikvaren. I forbindelse med utarbeiding 
av en forvaltningsplan for Falstad ble det i regi av Statsbygg 
gjennomført kulturhistoriske registreringer på eiendommen 
høsten 2016.

I løpet av 2016 hadde senterets hjemmeside, digitale 
nettressurser og fotosamling ca. 90 000 oppslag, som er en 
nedgang fra året før. Vi viser til mer utfyllende opplysninger 
under pkt. 6.4.2. Digital formidling er et satsingsområde og 
gir muligheter til å nå ut til et større publikum både nasjonalt 
og internasjonalt, samt forenkle skolenes mulighet til for- 
og etterarbeid. Senteret jobber blant annet med ny digital 
læringsplattform, som vil bli lansert i 2017.

Minnelandskapet utgjør et rom som er både 
avgrenset og åpent, som fortolker historien i et 
universelt formspråk, men som også åpner for 
nytolkninger i møtene mellom mennesker, og 
mellom mennesker og stedet.

Gjerdet er en fri reetablering av det opprinnelige doble piggtrådgjerdet som omkranset 
det indre leirområdet. Gjerdet er gjennomsiktig, og viser hvordan leirområdet var 
avgrenset, samtidig som en kan se gjennom konstruksjonen. Gjerdet har også flere 
åpninger, slik at en kan gå inn i gjerdet og oppleve et tap av frihet, samtidig som en 
enkelt kan gå ut i friheten igjen.

Treskulpturen Re-remembering er laget av Tore Reisch, og ble først utstilt i borggården 
i 2015. I det kunstneriske uttrykket går Reisch i dialog med historien, og viser hvordan 
minnene preger oss gjennom en framstilling av seks par føtter som danner en ring rundt 
et DNA-molekyl.

Det utvendige utstillingsområdet består av en modell av leiren slik den så ut under 
andre verdenskrig og et utstillingsområde som kan fylles med forskjellig innhold.

Oppstillingsplassen er en fri reetablering av området der fangene ble stilt opp hver 
morgen. Plassen markerer antall fanger som satt samtidig i leiren. Den blir et 
bilde på det autoritære, nazistiske leirsystemets kontroll og rutiner. Ved å oppsøke 
oppstillingsplassen kan man møte kontrasten mellom den autoritære strukturen og den 
friheten en selv har ved å kunne forlate plassen.

Minnehagen ligger på terrengplan og består av små broer over et vannspeil og benker 
til å sitte på. Hagen gir rom for refleksjon rundt menneskeverd og framtidshåp, og er 
plassert der fangebrakke 1 stod. Broene kan symbolisere og åpne opp for brobygging 
mellom fortid, nåtid og framtid, og mellom mennesker i dag.

Forprosjektet for Falstad minnelandskap i det indre leirområdet 
ble ferdigstilt våren 2016. Prosjektet omfatter et minnekammer, 
en minnehage, et gjerde, en oppstillingsplass og en utendørs 
utstilling med modell av Falstad fangeleir og Tore Reisch’ skulptur 
Re-remembering.Disse seks tiltakene er separate prosjekter 
med forskjellige innfallsvinkler til historier knyttet til det indre 
leirområdet. På hver sin måte vil tiltakene være en lesbar tolking 
av historien som gjør den mer tilgjengelig for nye generasjoner, og 
som har pedagogiske muligheter for formidling og undervisning av 
barn og unge.

Minnekammeret er et nedsenket minnested, med de over 4.000 navnene til fangene 
inngravert i veggene.  Minnekammeret er plassert der fangebrakke 2 stod.
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Biblioteket hadde ved utgangen av 2016 4782 titler, og 
disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Samlingen 
er tilgjengelig for publikum gjennom nasjonalt 
fjernlånssamarbeid, og det er lånt ut bøker og filmer til 
bibliotek i andre deler av landet. Klipparkivet for 2016 viser 
93 medieoppslag om Falstadsenteret, som er en 50% 
økning fra året før.

Samarbeidet med POLIN, museet for jødisk historie 
i Warszawa, ble videreført i 2016, og Falstadsenteret 
har deltatt i planlegging og gjennomføring av et polsk-
norsk elevutvekslingsprogram. Samarbeidet er finansiert 
gjennom Utenriksdepartementets tilskuddsordning EEA 
Grants/Norway Grants. Falstadsenteret var representert 
ved avslutningskonferansen for hovedprosjektets 
kulturutvekslingsprogram i Warszawa i september.

Falstadsenteret samarbeider godt med de andre nasjonale 
freds- og menneskerettighetssentrene. I prosjekt Dembra 
jobber senteret med HL-senteret og Raftostiftelsen mens 
POLIN-prosjektet gjennomføres i samarbeid med blant annet 
Wergelandsenteret og Stiftelsen Arkivet. Falstadsenteret har 
inngått avtaler med Humanistisk fakultet, NTNU og Nord 
universitet. Samarbeidet omfatter både forskning, utdanning, 
forskningsformidling, seminarer og arrangement. Senteret 
er en av Norges fagrepresentanter i IHRA (International 
Holocaust Rememberance Alliance).
De to foreningene «Falstadsenterets venneforening» og 
«Falstadfangenes forening» ble i 2016 slått sammen til en 
felles forening under navnet «Falstadsenterets Venner». 
Sammenslåingen har stor symbolverdi og åpner opp for nye 
muligheter for bruk av frivillige ressurser.

Bilder: 
1. Landskapet rundt Falstadsenteret omfatter Kommandantboligen,
Falstadstien og Falstadskogen. Flyfoto fra 2007: Roger M. Svendsen
2. Midtsiden i brosjyren til Falstad minnelandskap. Layout: Arnhild Jordet
3. POLIN 2016. Foto: Falstadsenteret
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Styret hadde i 2016 fem ordinære møter. Totalt ble det 
behandlet 26 saker. De viktigste sakene var knyttet til 
prosjekt Falstad minnelandskap og kommandantboligen, 
faglig utvikling og prioriteringer, strategiplan og økonomi. 
Det ble fra 1. september tilsatt ny direktør.

4. Rådet 
Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 12. mai og 18 
rådsmedlemmer møtte. Møtet inneholdt i tillegg til sakslisten 
en omvisning i senterets utstillinger. Søren Hjorth, Nidaros 
bispedømme, ble valgt som rådsleder for 4 år.

5. Ansatte og arbeidsmiljø
Senteret hadde i 2016 vel 11,75 årsverk fordelt på 15 
personer. To personer var ansatt i vikariater. En ansatt 
hadde i 2016 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har 
hatt permisjoner for å fullføre forskningsprosjekter. 

Samlet er det en god fordeling mellom kvinner og menn i 
staben, og arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet var 3 %, 
som er på linje med fjoråret.

2. Formål
Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune. 
Formålet er beskrevet i stiftelsens vedtekter:

Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og 
dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap 
om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom 
dokumentasjon, forskning og pedagogisk virksomhet. 

Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til 
krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er en 
sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en 
minnestedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og 
menneskerettighetene står sentralt. 

Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal 
ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på 
overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens 
vedlikehold.

3. Styret 
Gudmund Hernes (styreleder)
Torunn Klemp (nestleder)
Åshild Karevold
Hans I. Pedersen
Steinar Bjerkestrand (fra mai 2016)
Gerd J. Kristoffersen (fra mai 2016)
Arne Flaat (fra mai 2016)

Henriette Kahn (til mai 2016)
Gro Hillestad Thune (til mai 2016)
Annette Homlong Storeide (til mai 2016)
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Bilder
1. Ti års markering av åpningen  1. desember 2016, Åsne Seierstad og 
Roger Rein i samtale om radikalisering. Foto: Arnhild Jordet
2. Åpningen av Falstadsenteret 6. oktober 2006. Foto: Falstadsenteret
3. Under jubileet ønskes Falstadsenterets nye direktør, Christian Wee, vel-
kommen av avtroppende direktør Tone Jørstad. Foto: Arnhild Jordet
4. Jubileumskake 1. desember 2016, 10 lys. Foto: Arnhild Jordet
5. Falstadsenteret. Foto: Ingeborg Hjorth
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6. Virksomheten i 2016
Falstadsenterets virksomhet omfatter følgende 
hovedområder:

• Undervisning
• Dokumentasjon og forskning
• Prosjekt og prosjektutvikling
• Formidling, samlinger og bibliotek
• Publikasjoner og faglig aktivitet
• Arrangement, kurs og seminar
• Internasjonalisering, nettverkssamarbeid

Oversikten viser et totalt besøkstall på 13697 personer, en økning på nærmere 1700 personer sammenliknet med 2015.

9

Andre besøksgrupper
Publikumsoppslutningen på kulturarrangement i 2016 
var stor, mens besøkstallene for andre grupper var 
varierende. Det har vært mindre økninger i gruppene 
næringsliv/organisasjoner og enkeltbesøk, og en nedgang i 
museumsgrupper. Andre grupper, deriblant arrangementer, 
er nesten fordoblet siden 2015. Dette omfatter også 
arrangementer som Falstadsenteret har gjennomført 
andre steder: «Mennesker på flukt» i samarbeid med 
FN-sambandet (Trondheim 4. mai, 320 deltakere) og to 
biblioteksarrangement i samarbeid med Nord-Trøndelag 
fylkesbibliotek (Snåsa og Frosta).

Falstadsenterets Venner
Falstadsenteret hadde inntil 2016 to foreninger som frivillig 
arbeidet for å for fremme senterets formål, Falstadfangenes 
forening og Falstadsenterets venneforening.  I mai 
2016 ble foreningene slått sammen til en ny forening, 
Falstadsenterets Venner. Medlemmer av Falstadsenterets 
Venner bidro i 2016 som vertskap i 11 helger i månedene 
juni-august. I mars arrangerte foreningene i fellesskap 
minnekveld med ca. 60 deltakere, og i november arrangerte 
den nye foreningen temakveld med ca. 30 deltakere. 
Første publikumsarrangement for Falstadsenterets Venner 
var konsert og musikkbokbad med Mari Boine og Frode 
Fjellheim 9. mai, hvor ca. 180 personer var med på «Magisk 
maikveld». Foreningen var aktiv i 8. mai-arrangementet 
i samarbeid med Levanger kommune, og har også tatt 
initiativ til samling av kommunens 17. mai-komiteer på 
Falstadsenteret i februar.

Undervisning
Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2016 deltok 
drøyt 6660 elever, konfirmanter, studenter og lærere på 
undervisningsopplegg. Totalt har nærmere 460 lærere 

deltatt på ulike aktiviteter. 80 lærere deltok på kurs og 
seminarer spesielt for lærere, og 380 lærere deltok 
sammen med elevene på undervisningsopplegg for 
grunnskole, videregående skole, folkehøgskole og UH-
sektor. UH-sektoren har vært et satsingsområde i 2015 
og 2016. Studentbesøket varierer noe fra år til år, og dette 
skyldes blant annet økonomi og at undervisningen ikke er 
obligatorisk. Det er positivt at antallet institutt og linjer som 
besøker senteret fra NTNU og Nord universitet øker.

Det er etablert samarbeid med Sund folkehøgskole i 
tilknytning til den årlige markeringen av Holocaustdagen 
27. januar. I 2016 deltok 80 elever fra Sund på et 
heldagsopplegg med workshops på Falstadsenteret. 
Sund-elevene og 60 elever fra Skogn folkehøgskole deltok 
på minnemarkering i Falstadskogen og arrangement på 
Festiviteten.

Målgrupper   /   År 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Undervisning 5239 6600 5535 5604 6314 6621

Lærere 28 118 96 76 158 80

Museer grupper 918 701 558 1112 1165 782

Enkeltbesøk 2565 2251 2332 2314 2008 2215

Næringsliv og 
organisasjoner 1008 770 905 700 662 881

Andre (arrangementer) 1673 1214 1278 2478 1699 3118

Totalt 11431 11654 10704 12284 12006 13697

Bilder: 
1. Markering av Holocaustdagen 27. januar 2016 Foto: Arnhild Jordet
2. Markering av Holocaustdagen 27. januar 2016. Foto: Arnhild Jordet
3. Arrangementet «Mennesker på flukt» den 4. mai 2016 ble holdt 
på Samfundet i Trondheim og var et samarbeidsprosjekt mellom 
Falstadsenteret og FN sambandet i Trøndelag. Foto: Arnhild Jordet
4. «Mennesker på flukt» 4. mai. F.v Bård Svendsen (foredragsholder), 
Mari Eggen Sager (FN Trøndelag), Knut Vesterdal (Falstadsenteret), 
Tor Arne Alseth (FN Trøndelag). Foto: Arnhild Jordet
5. Styret i Falstadsenterets Venner. F.v Per Jarle Eriksen, Marit Nord-
holmen, Asbjørn Norberg, Otto Solli, Hallgeir Hynne, Tore Haabeth og 
Liv Iren Grandemo. Foto: Svein Helge Falstad

2
5

1
4

3



9

Undervisningen på Falstadsenteret blir utviklet 
i et tverrfaglig samarbeid, og er nært knyttet til 
dokumentasjons- og forskningsaktiviteten. Det blir lagt 
stor vekt på kildegransking, elevaktivitet, dialog og 
samfunnsrelevans.

Undervisningsoppleggene har stort fokus på elevaktivitet 
og dialog, og dette betinger mindre grupper for å sikre 
et kvalitativt godt tilbud. Det er inngått avtaler med 
flere kommuner og fylkeskommuner om tilbud gjennom 
Den kulturelle skolesekken både for grunnskoler og 
videregående skoler.

Undervisningsoppleggene i høst har blitt utviklet parallelt 
med, og med utgangspunkt i, den nye studieutstillinga som 
sto ferdig august 2016, «Kjære born og andre». Brev fra 
fangenskap 1941-1945. 

Det er i løpet av 2016 utviklet flere heldags 
undervisningsopplegg: 

Våren 2016. Grunnskoler 9. og 10. trinn: «Minner og 
memoarer», der arbeid med ulike typer kilder (gjenstander, 
tekst og bilder), kildekritikk og utvikling av historiebevissthet 
står sentralt.

Høsten 2016. Videregående skoler: «Brevet», med 
utgangspunkt i studieutstillinga, med stor vekt på 
individuelle historier og mikrohistorie, brev, og ulike tekstlige, 
billedlige og lydlige kilder. Utvikling av historiebevissthet, og 
samtaler om historiebruk og nærhetsetikk står sentralt.

Våren 2016. Lærerstudenter: Falstad fangeleir, 
fangehistorie, menneskerettigheter, dannelsesbegrepet 
i skolen, demokratisk læring og Falstadsenteret som 
undervisningsarena.

Høsten 2016. Studenter på høgskole- og 
universitetsnivå: 
Et nytt undervisningsopplegg ble ferdigstilt til 
høstsemesteret. Opplegget gir, i tillegg til en innføring i 
stedets historie, et metaperspektiv på senterets virksomhet, 
med utgangspunkt i utviklingen av et nytt minnelandskap 
(Prosjekt uteområde), utviklingen av kommandantboligen, 
og studieutstillinga.

Voksenopplæring for flyktninger: Temadager om 
andre verdenskrig, Falstads historie, det norske holocaust, 
demokrati og rettigheter.

Norsk-polsk elevutveksling: Falstadhistorien og jødisk 
historie i Trøndelag, det norske Holocaust, demokrati og 
mangfold. Polske elever fra Mińsk Mazowiecki og norske 
elever fra Lundamo ungdomsskole var på Falstadsenteret ei 
uke i juni.

I tillegg har senteret laget spesielle undervisningsopplegg 
for folkehøgskoleelever, engelskspråklige elever, personer 
innen Kriminalomsorgen og studenter ved Program for 
kulturminneforvaltning, NTNU. Det er også gjennomført 
egne opplegg om etikk og menneskerettigheter for 
vernepleierstudenter fra Nord universitet, og for kadetter 
ved Luftkrigsskolen. Basert på Brochmann 2-utvalgets 
rapport har arbeidet med voksenopplæringen for flyktninger 
fått økt prioritet og er et satsningsområde for senteret 
videre. Konfirmantundervisning har ikke vært en prioritert 
oppgave for senteret i 2016. 

Falstadsenterets undervisningsarbeid ble presentert på flere 
seminarer og konferanser, blant annet på Polin-museet i 
Warszawa sitt PASS (Polin Academy Summer Seminar), på 
seminaret «Barn og katastrofer i litteratur og læring» og på 
skriveseminar for lærerutdannere ved NTNU. 

I 2016 ble det gjennomført evaluering av 
undervisningstilbudene ved hjelp av et nettbasert 
evalueringsskjema. Tilbakemeldingen fra både elever og 
lærere var i all hovedsak svært positiv, og ga samtidig 
verdifull informasjon om de besøkendes forventninger 
og senterets forbedringspotensial. Noe av det som går 
igjen av tilbakemeldinger er knyttet til forventninger om at 
historien om andre verdenskrig skal ha en fremtredende 
plass i undervisningsopplegget, samt at mer tid ønskes 
til utstillingene. Senterets egen evaluering fremhever 
viktigheten av at skolene setter av tid til for- og etterarbeid 
for å øke elevenes utbytte av besøket.

6.1 Undervisning

Gruppe / Antall pr. år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konfirmanter 281 229 222 149 77 50 14
Folkehøgskole 289 264 285 462 436 238 286
Barneskole 101
Ungdomsskole 3532 3419 3529 3331 3246 3789 4365
Undervisning videregående 1501 957 2316 1356 1477 1539 1375
UH-sektoren (studenter) 384 370 248 237 368 597 581
Totalt 5987 5239 6600 5535 5604 6314 6621
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Bilder:
1. Formidlerne Andre Midtskogseter Reite og Sebastian Klein 
sammen med elever fra det polsk-norske 
elevutvekslingsprogrammet POLIN 2016. Foto: Eli Fenstad.
2. Safora Hakimi holder foredrag under 
seminaret «Barn og katastrofer». Foto: Arnhild Jordet 
3. Ingeborg Hjorth og studenter fra UH-sektoren under undervisning
i kommandantboligen. Foto: Arne Langås
4. Formidler Andre Midtskogseter Reite 
holder intro for skoleklasse i Falstadskogen. Foto: Arnhild Jordet
5. Elevprodukter, brevkort, kan ses i utstillingen «Kjære born og andre». 
Brev fra fangenskap 1941–45. Foto: Arnhild Jordet



6.2 Dokumentasjon og forskning  

Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår 
fortløpende i form av oppdatering av fangeregister, 
systematisering, transkribering og oversettelse av 
tidsvitnemateriale. Det er i tillegg gjort kildesøk og 
kvalitetssikring av eksisterende data knyttet til registeret 
over utenlandske krigsgraver i Norge, som en forberedelse 
til videreutvikling av nettstedet www.krigsgraver.no. 
Dette nettstedet drives av Falstadsenteret på oppdrag 
fra Kulturdepartementet v/ Krigsgravtjenesten, og 
Falstadsenteret har et nasjonalt oppdrag for dette arbeidet. 

Ph.d.-avhandlingen Møter med holocaust. Norske 
perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur (Jon Reitan), 
har vært et mangeårig samarbeidsprosjekt mellom 
Falstadsenteret, Det humanistiske fakultet og Institutt for 
historiske studier ved NTNU. Avhandlingen er forankret i 
teorier om minnekultur og historiebruk, og handler om det 
lange etterlivet til holocaust i norsk offentlighet 1945–2016. 
Minnesteder og kulturlandskap som Falstad inngår som 
empirisk materiale i avhandlingen. Jon Reitan disputerte 
ved NTNU i mai 2016. I samme tidsrom disputerte også 
forsker og statsviter Knut Vesterdal ved Program for 
lærerutdanning, NTNU. Avhandlingen, som har tittelen 
The Roles of Human Rights Education in Norway, er 
en kvalitativ studie av målsettinger og tilnærminger til 

menneskerettighetsundervisning i den norske skolen.

Begge avhandlingene vil bearbeides og implementeres 
i sentrale virksomhetsområder ved Falstadsenteret. 
Falstadsenteret bidrar med delfinansiering av en 
stipendiatstilling i forskningsprosjektet «July 22 and the 
Negotiation of Memory» i regi av Institutt for historiske 
studier, NTNU. I prosjektet undersøker konservator 
Ingeborg Hjorth ved Falstadsenteret terrorens kulturelle 
etterliv i det norske storsamfunnet. Arbeidet med 
avhandlingen avsluttes i løpet av 2018.

Forsknings- og utviklingsarbeid om 
menneskerettighetsundervisning er et av Falstadsenterets 
viktigste satsningsområder. Senteret har gjennom mange 
år, både innen forskning og formidling, utforsket muligheter 
og begrensninger i koplingen mellom historieformidling 
og menneskerettighetsundervisning. Senteret har 
særlig lagt vekt på utvikling og utprøving av metoder 
og didaktiske verktøy som stimulerer til aktivitet, dialog 
og elevmedvirkning. I lys av dette bidro Falstadsenteret 
i 2016 til produksjon og utgivelse av den vitenskapelige 
antologien Crossing Borders, i samarbeid med Program 
for Lærerutdanning ved NTNU og Wergelandsenteret. 
Falstadsenteret bidro til lanseringen av boken i forbindelse 
med et seminar ved Freie Universität i Berlin, november 
2016.

6.3 Prosjekt og prosjektutvikling 

I 2010 startet Falstadsenteret arbeidet med «Prosjekt 
Uteområde». Prosjektet ble igangsatt som et flerårig 
dokumentasjons- og formidlingsprosjekt, med 
hovedmålsetting om å styrke forståelsen og lesbarheten av 
det tidligere, indre leirområdet ved SS Strafgefangenenlager 
Falstad. Prosjekt Uteområde ble utviklet som et tverrfaglig, 
flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i 2010. 
Prosjektet ble omtalt i KUF-komiteens innstilling til 
Statsbudsjettet i 2016. Her heter det blant annet:

«Komiteen viser til at minnelandskapet Falstad med 
bevarte levninger etter det nazistiske leirsystemet er unik 
i nasjonal sammenheng og en del av en felleseuropeisk 
og flerkulturell kulturarv. Når vitnene fra andre verdenskrig 
og holocaust snart er borte, blir de autentiske stedene 
enda viktigere som læringsarenaer for undervisning 

om andre verdenskrig, holocaust, menneskerettigheter 
og demokrati for nye generasjoner. Komiteen påpeker 
at temaene også berører dagsaktuelle og framtidige 
utfordringer knyttet til flyktningestrømmene i Europa 
[…] Komiteen viser til at Falstadsenteret er en statlig 
eiendom med stor kulturhistorisk verdi, og at kulturmiljøet 
er del av Landsverneplanen for statlige eiendommer. 
Komiteen imøteser videre arbeid med realisering av 
utviklingsplanene.»

I 2016 utviklet arkitektkontoret Jensen og Skodvin AS 
plantegninger for utvikling av Falstad Minnelandskap, 
blant annet med et «Minnekammer» og en «Minnehage» 
i avtrykkene etter de to tidligere fangebrakkene, et eget 
område for en utendørs utstilling, en rekonseptualisering av 
det gamle piggtrådgjerdet (med nye regigrep og virkemidler) 
og den tidligere appellplassen. Forprosjektet ble ferdigstilt i 
2016, og dette vil legge grunnlaget for detaljprosjekteringen, 
som fortsetter i 2017.

Bilder: 
1. Knut Vesterdal disputerte 24. mai 2016 med ph.d.-avhandlingen: «The roles of human rights education in norway. A qualitative study of purpose and 
approaches in policy and in upper secondary schools.» Foto: Privat.
2. Jon Reitan disputerte 13. mai 2016 med ph.d.-avhandlingen  «Møter med holocaust. Norske møter med perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur»
Foto: Privat.
3. 29.–30. september 2016 arrangerte HERA, Falstadsenteret og andre samarbeidspartnere, internasjonalt symposium og boklansering ved Freie Univer-
sität Berlin. Redaksjonen f.v Lise Kvande (NTNU), Sanna Brattland (Falstadsenteret), Claudia Lenz (HL-senteret) Foto: Christian Wee
4. Falstad minnelandskap, skisse fra Jensen og Skodvin arkitetkkontor.  
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I 2016 samarbeidet senteret med flere kunstinstitusjoner 
og grupper om kunstneriske bearbeidinger av historisk 
materiale knyttet til Falstad. 

I 2015 ble det inngått samarbeidsavtale med Dans i Nord-
Trøndelag og Nord- Trøndelag teater om produksjon 
av danseforestillingen «Tilføyelser». Oppsetningen tar 
utgangspunkt i en tidsvitneberetning fra Falstad fangeleir 
og hadde som mål å utforske bruk av dans, musikk og 
scenografi i historieformidlingen. En pilot ble gjennomført 
i Falstadskogen høsten 2015, mens forestillingen ble vist 
i sin helhet på Falstad i september 2016. I 2015 startet 
også planleggingen av en forestilling om teatersjef Henry 
Gleditsch, som ble henrettet i Falstadskogen i oktober 
1942. Forstillingen ble vist på Falstad våren 2016. I tillegg 
ble teaterforestillingen «Den Blå Tid» vist på Falstad høsten 
2016. Forestillingen er en del av teatertrilogien «Hjerterum», 
utviklet av Hege Tokle ved Syddjurs Teater, som blant annet 
omhandler fangeskjebnen til Tokles bestefar, Andreas 
Iversen, som satt innesperret på Falstad og i Tyskland på 
grunn Majavatn-affæren i 1942. 

Bilder: 
1. 2. 3. Danseforestillingen «Tilføyelser». Foto: Espen Storhaug
4. 5. Teateroppsetningen «En utmerket gærning», om Henry Gleditsch.
Foto: Ingvild Aarseth
6. Øving til teateroppsetningen «En utmerket gærning». Foto: Ingvild Aarseth
7. 8. 9. Teateroppsetningen «Den blå tid». Foto: Nord-Trøndelag Teater
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6.4 Formidling, samlinger og bibliotek 

6.4.1. Formidling

I løpet av 2016 viste Falstadsenteret følgende temporære 
utstillinger:

«Kjære born og andre». Brev fra fangenskap 1941–1945, 
egenprodusert studieutstilling, Utstillinga åpnet i september 
2016 og blir vist til september 2018.

Minner og memoarer. En elevutstilling, egenprodusert 
utstilling, ble vist fram til juni 2016. Utstillinga åpnet i 
september 2015.

Dalvedh var Falstadsenterets sommerutstilling i 2016. 
Utstillingen løftet fram hvordan den sør-samiske 
historien har blitt fremstilt og viste veien inn i en kultur 
med dype historiske røtter i Norden.  Utstillingen var et 
samarbeidsprosjekt med billedkunstner Sissel M. Bergh og 
musiker Frode Fjellheim. 

Vandreutstillingen Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–
1945, produsert av Falstadsenteret i 2010, har vært vist 
flere steder i Russland og Norge. I starten av 2016 ble 
Norges utgave av utstillingen vist i Klungset leir, Fauske. I 
oktober 2016 ble den vist ved Kulturbadet i Sandnessjøen 
i forbindelse med markeringen av renoveringen av Tjøtta 
krigsgravplass. Den originale utstillingen er p.t. plassert på 
Grønsvik kystfort i Lurøy, Nordland.

4. Dalvedh, Falstadsenterets sommerutstilling 2016. Foto: Arnhild Jordet
5. Fra åpningen av Dalvedh, samtale mellom kunstneren Sissel Mutale Berg, samtaleleder Sverre Krüger og musiker Frode Fjellheim. 
Foto: Arnhild Jordet
6. Fra åpningen av Dalvedh, Sissel Muthale Berg og Frode Fjellheim mottar blomster av Tone Jørstad. Foto: Arnhild Jordet
7. Markering av renoveringen av Tjøtta krigsgravplass. Foto: Arne Langås. 
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Bilder 
1. «Kjære born og andre» Foto: Arnhild Jordet 
2. Utstillingsgruppa bak «Kjære born og andre». F.v Arnhild Jordet, Jon Reitan, Arne Langås, Karianne Horn, Anne Line 
Løvlie Kristoffersen. Foto: Christian Wee
3. Studenter fra UH sektoren utforsker utstillingen «Kjære born og andre». Foto: Arnhild Jordet



6.4.2. Digital formidling 

Digitale formidlingskanaler har de siste årene fått stor 
betydning for synliggjøring av virksomheten til et bredt 
publikum både nasjonalt og internasjonalt. Dette er 
spesielt viktig for å rekruttere nye og yngre brukergrupper 
til senteret. Falstadsenteret har brukt hjemmeside, 
Facebook-profil og Instagram svært aktivt i formidling og 
markedsføring. 

Nettressursene powstories.no (om sovjetiske krigsfanger 
i Norge) og grabowski.no (om den jødiske kantoren Josef 
Grabowski) med tilhørende lærerveiledning er tilgjengelige 
for bruk. 

Digitale besøkstall for 2016: Falstadsenterets hjemmesider 
hadde i 2016 90 575 sidevisninger. Dette fordeler seg på 
18 225 brukere og 29 700 leseøkter, og hovedvekten av 

visningene er fra norske brukere.  

Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.
blogspot.com hadde i løpet av året ca. 1134 sidevisninger 
(804 individuelle økter).

I senterets online fotoalbum www.flickr.com/photos/
falstadsenteret/ er det publisert drøyt 300 bilder, både 
historiske foto og bilder som viser aktiviteten ved senteret 
i dag. I løpet av 2016 har det vært ca. 62 000 oppslag på 
enkeltbilder.

Nettressursen «Fange nr. 424 – Josef Grabowski» 
(grabowski.no) hadde i løpet av året totalt 671 sidevisninger 
(558 individuelle økter), fordelt på 575 visninger på norsk 
side og 96 på engelsk. 

6.4.3. Arkiv og samlinger

Historisk dokumentarkiv, lyd- og filmopptak er registrert 
i en egenutviklet database. Det meste av materialet er 
digitalisert for å gjøre det mer tilgjengelig for forskere og 
for å skåne originalmaterialet mot slitasje. Fotosamling og 
gjenstandssamling registreres i Primus registreringssystem 
for museer. Systemet er knyttet opp mot Digitalt 
museum, men Falstadsenteret har hittil ikke benyttet 
denne publiseringsmuligheten. Nettstedet Flickr brukes 
til deling av fotomateriale i full oppløsning, til bruk for 
studenter, forskere, forlag og det allmenne publikum.
Samlingene brukes aktivt i formidling og undervisning, 
blant annet i studieutstillinga «Kjære born og andre», som 
tar utgangspunkt i brev fra fangenskap. Arbeidet med 
utstillinga førte også til et verdifullt tilskudd til samlingene. 
Fra Stiklestad museum fikk Falstadsenteret låne til kopiering 
ei større brevsamling etter Carl og Solveig Frøseth fra hans 
fangenskap på Falstad og i Stutthof. 

Tidsvitnematerialet består av om lag 350 intervju, med 
norske, sovjetiske, jugoslaviske og polske fanger, 
samt andre tidsvitner og pårørende av norske fanger. 
Intervjuene fins som lyd- eller filmopptak, og er i all 
hovedsak transkribert. Falstadsenterets Venner har i 
2016 startet arbeidet med videre intervju av personer 
blant lokalbefolkningen for å sikre at deres beretninger 
dokumenteres. Dette, samt eksisterende materiale, vil bli 
brukt som faglig bakgrunn i arbeidet med temaet «flukt». 
Gjennom iC-ACCESS jobbes det med en felles europeisk 
database bestående av intervju- og tidsvitnemateriale som 
skal gjøres søkbar og tilgjengelig på tvers av minnesteder 
og forskningsmiljø. En av hovedmålsettingene med dette er 
å se de ulike historiene i en internasjonal sammenheng.

6.4.4. Bibliotek 

Biblioteket tilrettelegger for forsknings- og utviklingsarbeidet 
på Falstadsenteret gjennom å skaffe nødvendig aktuell 
litteratur og informasjon. Falstadsenterets fagansatte spiller 
en aktiv rolle i utviklingen av samlingene gjennom å komme 
med forslag til innkjøp og bruk av biblioteket. Bibliotekets 
samling speiler utviklingen innenfor Falstadsenterets 
fagområder og legger derfor vekt på å være oppdatert 
både på norske og internasjonale utgivelser.
Bibliotekets samling inneholder både faglitteratur, 
skjønnlitteratur og film innenfor disse områdene:

• Fangehistorie fra 2. verdenskrig
• Minnekultur etter 2. verdenskrig 
• Holocaust og folkemord 
• Menneskerettigheter og humanitær folkerett 
• Museologi
• Pedagogikk og didaktikk

Biblioteket hadde ved utgangen av 2016 ca. 4782 titler. 
Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets 
klipparkiv for 2016 viser 93 medieoppslag om 
Falstadsenteret. Relevant litteratur tilknyttet temporære 
utstillinger og seminarer har blitt stilt ut i utstillingslokalene 
og gjort tilgjengelig for publikum. Biblioteket har dessuten 
deltatt i det nasjonale fjernlånssamarbeidet og lånt ut bøker 
og filmer til bibliotek i andre deler av landet.

Biblioteket har i 2016 samarbeidet med Nord-Trøndelag 
fylkesbibliotek og bibliotekene på Snåsa og Frosta om 

Land Økter

Norge 26 483 (86,51%)

Russland 920 (3,01%)

USA 580 (1,89%)

Sverige 419 (1,37%)

Storbritannia 411 (0,66%)

Tyskland 285 (0,93%)

(ikke oppgitt) 150 (0,49 %)

Danmark 147 (0,48%)

Polen 127 (0,41%)

Ukraina 107 (0,35%)

Bilder:
1. Invitasjon til utstillingsåpningen «Kjære born og andre». Layout: Arnhild Jordet
2. Et utvalg bøker fra biblioteket. Foto: Arnhild Jordet
3. Et utvalg bøker fra biblioteket. Foto: Karianne Horn

Sidene finnes på norsk og engelsk, og grunnleggende 
tekster ble oversatt til tysk og russisk fra årsskiftet 
2015/2016.

www.powstories.no (engelsk, russisk, norsk) hadde totalt 
835 sidevisninger (284 individuelle økter med totalt 217 
brukere). www.krigsgraver.no hadde 14 658 sidevisninger 
(12 506 individuelle økter).
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tre biblioteksarrangement under temaet «Demokrati, 
medborgerskap og utenforskap». Det første arrangementet 
ble avholdt på Frosta bibliotek hvor Knut Vesterdal, 
førsteamanuensis ved NTNU, holdt et foredrag om 
menneskerettighetsundervisningen i norsk skole. 
Foredraget ble etterfulgt av en samtale mellom Knut 
Vesterdal og Trond Risto Nilssen, førsteamanuensis ved 
NTNU. Det andre arrangementet ble holdt på Snåsa 
bibliotek hvor forsker og faglig leder ved Falstadsenteret, 
Jon Reitan, holdt foredraget «Norske møter med 
holocaust» om hvordan synet på Holocaust har endret seg 
over 70 år. Foredraget ble avsluttet med en samtale med 
Leiv Sem, førsteamanuensis ved Nord Universitet, og med 
spørsmål fra salen. Det siste arrangementet ble holdt på 

biblioteket på Falstadsenteret, der forfatter og illustratør 
Kari Stai leste fra sin siste bok om Jakob og Neikob og 
samtalte med forfatter Eivind Hofstad Evjemo om hvordan 
man kan bruke høytlesning og litteratur som kilde til ytring 
og undring. Falstadsenterets forsker og litteraturviter Ingvild 
Kjørholt Hagen har i 2016 besøkt biblioteket på Melhus 
tre kvelder og ledet lesesirkelen «Andre verdenskrig sett 
gjennom bakspeilet»  med fokus på nyere litteratur om 
temaet 2. verdenskrig. Prosjektet er en bestilling fra Melhus 
bibliotek.

20 21
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Bilder:
1. Eivind Hofstad Evjemo og Kari Stai i samtale under arrangementet 
«Litteratur og høytlesing som kilde til ytring og undring» den 10. desember 2016. 
Foto: Arnhild Jordet.
2. F.v. Andre Midtskogseter Reite (Falstadsenteret), Kari Stai, Eivind Hofstad Evjemo, 
Karianne Horn (Falstadsenteret). Foto: Arnhild Jordet.
3. Kari Stai selger bøker fra barnebokserien «Jakob og Neikob» Foto: Arnhild Jordet.

4. Plakaten til de tre biblioteksarrangementene med demokrati, medborgerskap 
og utenforskap som tematikk. Layout: Arnhild Jordet



6.5. Publikasjoner og faglig aktivitet 

Ansatte har i løpet av 2016 bidratt med artikler i internasjonale publikasjoner, foredrag og forelesninger på kurs, seminarer og 
konferanser internt og eksternt, i tillegg til diverse utvalgsarbeid. Falstadsenteret har flere verv i internasjonale holocaust- og 
museumsnettverk. Vi viser til oversikt i vedlegg. 

6.6. Arrangementer, kurs og seminarer

Ant. delt.
Kulturarrangment
21.4 –24.4 Teaterforestillinger «En utmerket gærning» 500
09.05. Konsert med Mari Boine 180
10.09.-18.09. Danseforestillinger «Tilføyelser», publikumsforestillinger 480
05.10 Teaterforestillinger «Den Blå tid», publikumsforestillinger 80

Formidling
27.01. Holocaustdagen 150
25.06. Utstillingsåpning «Dalvedh» + seminar 40
08.09. Utstillingsåpning «Kjære born og andre» 59

Faglig arrangement
08.03. Fellesmøte angående uteområde 70
04.05 Mennesker på flukt (avholdt på Studentersamfunnet i Trondheim) 320
21.11. Bibliotekarrangement «Aktivisme eller lydighet» (avholdt på Frosta bibliotek) 10
23.11. Bibliotekarrangement «Norske møter med holocaust» (avholdt på Snåsa bibliotek) 20
10.12. Bibliotekarrangement «Litteratur og høytlesning som kilde til ytring og undring» 30
23.11. Seminar «Barn og katastrofer» 38

Andre arrangement
15.03. Minnekveld, fellesarrangement med Falstadsenterets Venner 60
08.05. 8. mai-arrangement med fredsgudstjeneste, minnemarkering, Café Verden 300
22.08. Familiedag 70
16.10. Temakveld, Falstadsenterets Venner 30
01.12. 10-års markering, åpen dag med Åsne Seierstad 80
Totalt 19 arrangement 2517

22

Bilder, øverst f.v : 
1. Dalvedh, plakat.
2. Mennesker på flukt 4. mai 2016, plakat.
3. En utmerket gærning, teaterforestillingen om teatersjefen Henry Gleditsch, 20. april 2016.
4. Naboen, bokcover-illustrasjon av Kari Stai. 
5. Holocaustdagen 2016.
6. Guidet tur i Falstadskogen med Arne Langås.
7. Pressebilde, Åsne Seierstad, hedersgjest under jubileet 10. desember 2016.
8. Krigen, tegnet av Iben Finseth Kjørholt, 8 år. Plakatbilde til «Barn og katastrofer».
9. Rigging av scene i borggården før danseforestillingen «Tilføyelser».
10.Kunstnerisk ved Karianne Horn og Ole Lagestad under åpningen av utstillingen «Kjære born og andre». Brev fra fangenskap 1941–45. 
11. Elevfoto fra utstillingen «Minner og memoarer».
12. Tullkattesnutene, plakat. Familiedagen 2016. 



6.7. Internasjonalisering og 
nettverksamarbeid   

Falstadsenteret deltar i flere internasjonale nettverk, og 
bidro i 2016 på flere prosjekter og arenaer. Senteret har 
siden 2004 hatt en fast plass i den norske delegasjonen 
til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). 
IHRA er en internasjonal organisasjon med over 30 
medlemsland, som arbeider for å fremme kunnskap om 
holocaust innen forskning, undervisning og formidling i 
det internasjonale samfunn. Den norske delegasjonen 
ledes av Utenriksdepartementet, og har i tillegg til 
Falstadsenteret faglige bidrag fra HL-senteret i Oslo 
og Kunnskapsdepartementet. Vertsnasjon for IHRA i 
2016 var Romania. Falstadsenteret deltok på begge 
årskonferansene, i henholdsvis Bucuresti (juni) og Iasi 
(november). 

Falstadsenteret har også gjennom et mangeårig 
engasjement i ICOM (International Council of Museums) 
og komiteen ICMEMO (en egen internasjonal komité for 
minnesteder og museer fra hele verden) gitt bidrag til 
et nytt museumsprosjekt over holocaust i den jødiske 
gettoen i Vilnius, Litauen. Falstadsenteret deltok i 
september 2016 på en internasjonal ekspert-workshop 
i Vilnius, og har i tillegg bidratt skriftlig til det jødiske 
museets arbeid opp mot litauiske myndigheter og det 
internasjonale museumssamfunnet, og bidro i 2016 med 
foredrag og faglige innspill på konferanser, workshops og 
nettverkssamlinger.

Generelt har deling av kunnskap og erfaringer med 
demokratiopplæring og menneskerettighetsundervisning 
for unge og grupper med spesielle behov vært viktige 
bidrag i ulike internasjonale sammenhenger, blant annet i 
forbindelse med den omtalte boklanseringen i Berlin høsten 
2016.

I 2013 inngikk Falstadsenteret en avtale om samarbeid med 
det da nyopprettede Museum of the History of Polish Jews 
i Warszawa (POLIN). Samarbeidet er finansiert gjennom 
Utenriksdepartementet, EEA Grants/Norway Grants, og 
har etter revidering i 2016 fått en utvidet tidsramme til og 
med 2018. I 2016 gjennomførte Falstadsenteret og POLIN 
utvekslingsprogram med skoleelever, samt et fagseminar i 
Warszawa. Samarbeidet videreføres i 2017.

Falstadsenteret deltar i strategiske diskusjoner 
på direktørnivå med de andre nasjonale fred- og 
menneskerettighetssentrene, og jobber med HL-senteret og 
Raftostiftelsen for å høyne lærere og elevers kompetanse 
til å motarbeide rasisme, antisemittisme og utenforskap 
i prosjektet Dembra. Senteret er deltager i Nasjonalt 
museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, og 
samarbeider med nasjonale aktører innen fangehistorie og 
krigsgraver, blant annet gjennom sitt nasjonale ansvar for 
krigsgravdatabasen for falne utenlandske personer under 
2. verdenskrig.Ansatte ved senteret har i 2016 veiledet 
studenter fra flere institusjoner, blant annet Høgskulen i 
Volda, Master i Kulturmøter. Masterstudenter har i perioder 
vært utplassert på Falstad i forbindelse med sitt arbeid, 
blant annet fra Program for kulturminneforvaltning, NTNU.

Falstadsenteret har en strategisk samarbeidsavtale med 
HF-fakultetet ved NTNU.

6.8. Kompetanseutvikling

Falstadsenteret deltar sammen med NTNU på det 
EU-finansierte forskningsprosjekt iC-ACCESS, hvor 
flere av senterets faglige ansatte og representanter fra 
administrasjonen i samarbeid med 7 universitet og andre 
minnesteder skoleres i bruk av moderne teknologi, inkludert 
digital rekonstruksjon og nye arkivmetoder. 

Falstadsenterets samarbeidsavtale med HF-fakultetet ved 
NTNU gir senteret tilgang på ekstern kompetanse samt 
arenaer for felles prosjekt. 

Forskere og undervisere har deltatt på flere faglige 
seminarer, konferanser og nettverkssamlinger. Vi viser her til 
vedlagte oversikt over publikasjoner, oppdrag og verv. 

Det ble i 2016 gjennomført 4 interne fagdager for staben. 

To ansatte har i 2016 forsvart sine doktorgrader, og disse er 
brukt aktivt i utviklingen av det pedagogiske opplegget på 
senteret.

Bilder: 
1. IHRA samling i Romania, november 2016. Foto: Christian Wee
2. Oktober 2016, faglig leder Jon Reitan deltok i en Advisory Comittee for 
etablering av et nytt holocaustmuseum i den gamle Vilnius-gettoen, samt 
oppgradering av minnestedet Paneriai. Paneriai memorial er et minnested og 
tidligere sted for massehenrettelser under holocaust hvor inntil 100 000 ble 
myrdet og 90 prosent av de myrdede var jøder. Foto: Jon Reitan
3. iC-ACSESS i Bergen-Belsen, desember 2016. F.v Gunnar Hatlehol (NTNU), 
Arne Langås (Falstadsenteret), Christian Wee (Falstadsenteret), Marek 
Jasinski (NTNU) og Kristoffer Grini (NTNU). Foto: Sytse Wierenga.
4. Dembra samling med Levanger ungdomsskole på Falstadsenteret, oktober 
2016. Foto: Arnhild Jordet
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7. Lokaler for virksomheten 
Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle og gir muligheter 
for å betjene ulike grupper samtidig. Tilbakemeldingene fra 
publikum er gode med tanke på funksjonalitet og interiør. 
I perioder med stor pågang fra skoleklasser kan det 
imidlertid oppstå interessekonflikter mellom undervisning 
og behov for lokaler til møter, kurs og konferanser. Det 
pågående arbeidet med å ta i bruk kommandantboligen 
til undervisning og formidling ble startet i 2016 og vil 
sluttføres i 2017. Dette, samt ny leieavtale for det tidligere 
gymnastikkbygget, gjør at ekstra lokaliteter er tilgjengelige 
for senterets aktiviteter.

Huseier Statsbygg har i løpet av 2016 gjort forbedringer på 
varme-/ventilasjonsanlegg, samt sett på forbedringer rundt 
tilgang på varmtvann på overnattingsrommene.

Det er i 2016 satt i gang tiltak for å øke bruken av 
overnattingsrom og kurs-/konferansefasiliteter.

8. Falstadsenteret Drift SA  
Driftsselskapet er en verdifull ressurs for stiftelsen. En 
vedvarende utfordring er å skape faglig aktivitet som gir 
driftsgrunnlag for selskapet. Formålet med selskapet er å 
understøtte stiftelsens primære aktivitet knyttet til formidling 
av senterets historie, og dette legger spesielle føringer på 
selskapets aktiviteter. 

Virksomheten er av stor betydning når det gjelder 
profilering, markedsføring og praktisk tilrettelegging ved 
stiftelsens arrangementer, kurs, seminarer og konferanser. 
I forbindelse med større internasjonale samarbeidsprosjekt 
har det blitt avholdt konferanser og workshops på senteret. 
Dette har gitt økt aktivitet og omsetning.

Det ble i 2015 satt i verk tiltak for å redusere kostnader 
knyttet til driften, blant annet gjennom outsourcing av 
serveringsdelen som gir lavere faste kostnader. Dette er 
videreført i 2016, og har sammen med de store aktivitetene 
på senteret ført til at Falstadsenteret Drift før første gang går 
med et overskudd. Det er 40% økning i omsetning i 2016 i 
forhold til 2015. 

Realisering av planer for Falstad Minnelandskap vil øke 
stedets attraksjon som reise- og besøksmål og vil gi store 
muligheter for utvikling av driftsselskapets virksomhet.
Falstadsenteret Drift har i 2016 i tillegg signert rammeavtale 
med lokale utdanningsinstitusjoner, og man forventer at 
dette vil gi økt aktivitet i årene fremover.

9. Økonomi og fortsatt drift 
Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok 
økonomi til å utføre oppdraget gitt av Stortinget. 2016 
har allikevel vært et spesielt år med en del ekstra utgifter. 
Årsregnskapet for 2016 viser derfor et negativt resultat på 
kr. 310 442,23 og en egenkapital på 1, 722596 mill. kroner. 
Det negative resultatet skyldes i all hovedsak at senteret 
har forskuttert utgifter knyttet til prosjektering av Falstad 
Minnelandskap og Kommandantboligen, samt avskriving på 
utestående fordringer. Bortsett fra disse punkt er det god 
økonomistyring og ingen vesentlige avvik.

Falstadsenteret fikk i 2016 kr 200 000,- fra 
Sparebankstiftelsen til kjøp av kunstverket «Re-
remembering» laget av Tore Reisch. På bakgrunn av dette 
mottok senteret kr. 50 000 i tilskudd fra Regjeringens 
gaveforsterkningsordning. I tillegg fikk Falstadsenteret 
tilskudd på kr 125 000 fra Fritt Ord til formidlingsprosjektet 
«Brevet», og det ble i desember søkt om gaveforsterkning 
basert på dette. 

Det er i de siste årene totalt forskuttert kr 1,350 000 på 
Falstad Minnelandskap som er overført til balansen. Man 

forventer at prosjektet blir gjennomført og at disse kostnadene 
tas inn i det totale prosjektregnskapet og inkluderes i langsiktig 
leieavtale med Statsbygg. Skulle prosjektet bli utsatt over mange 
år kan man bli pålagt å kostnadsføre disse utgiftene. For å styrke 
egenkapitalen legges det derfor opp til et større overskudd i 
budsjettet for 2017.

10. Oppgavene videre
Styret vil i 2017 videreføre og utvikle Falstadsenteret i henhold til 
senterets mandat. Arbeidet med ny strategiplan for 2018–2022 
startes opp tidlig 2017, og utarbeides i samarbeid mellom 
senterets ledelse og styret. I tillegg til løpende aktiviteter knyttet 
til undervisning, formidling, dokumentasjon og forskning vil 
prioriterte oppgaver i 2017 være:

• Styrke senterets tilbud mot UH-sektoren og profesjoner, 
spesielt innenfor temaet Menneskerettighetsundervisning.
Videre arbeid med nasjonale og internasjonale prosjekt som 
Polin, Dembra og iC-ACCESS.

• Styrke samarbeidet mellom de nasjonale freds- og 
menneskerettighetssentrene, samt ivareta senterets 
nasjonale ansvar

• Gjennomføre arbeidet med Kommandantboligen

• Utvikle nytt undervisnings- og formidlingsopplegg knyttet til 
temaet «Flukt»

• Finansiering av detaljprosjektering Falstad minnelandskap

Bilde: 
Tore Reisch og Falstadsenteret mottar gaven fra Sparebankstiftelsen på 
200 000,- F.v Jonny Hanssen (DNB Nord-Trøndelag), Tore Reisch og Tone 
Jørstad (Falstadsenteret). Foto: Arnhild Jordet
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Ekne 15. mars 2017

I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

Gudmund Hernes
Styrets leder

Torunn E. Klemp
Nestleder

Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem

Hans I. Pedersen
Styremedlem

Åshild Karevold
Styremedlem

Steinar Bjerkestrand
Styremedlem

Arne Flaat
Styremedlem

Christian Wee
Direktør
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Vedlegg: 

Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2016: 

Type: Institusjon/forlag/ 
Oppdragsgiver: Tittel:

Antologi LIT Verlag GmbH & Co. 
KG Wien, 2016

«Crossing Borders. Combining 
Human Rights Education and 
History Education»

Brattland, 
Lenz, 
Kvande

Artikkel (antologi)

«Discursive Framings 
of Human Rights 
Negotiating Agency and 
Victimhood» Karen-
Margrethe Simonsen, 
Jonas Ross Kjærgard 
(red). Routledge, 2016

«The problem of empathy. 
Reading the Wilkomirski Affair in 
the light of the history og 
literature»

Kjørholt

Artikkel (antologi)
Crossing Borders 
(Lenz, Brattland & 
Kvande (red.))

Human rights education through 
the lens of violation: developing 
critical, active citizenship or 
constructing national identity?

Vesterdal

Avhandling Ph.D.

Program for 
lærerutdanning, 
Fakultet for 
samfunnvitenskap og 
teknologiledelse, NTNU

“The Roles of Human Rights 
Education in Norway. A 
Qualitative Study of Purposes 
and Approaches in Policy and in 
Upper Secondary Schools”

Vesterdal

Avhandling Ph.D. 
Institutt for historiske 
studier, Det 
humanistiske fakultet, 
NTNU

“Møter med Holocaust: Norske 
perspektiver på tilintetgjørelsens 
historiekultur”

Reitan

Fagdag/seminar FN-sambandet/
Falstadsenteret Mennesker på flukt Vesterdal

Faglig innlegg
«Barn og katastrofer i 
litteratur og læring», 
24.11., NTNU

«Barnet i Holocaustlitteraturen» Kjørholt

Foredrag Utdanningsdirektoratet. 
Fylkesvise samlinger 

Nord-Trøndelag: “Inkludering og 
fellesskap” -om integrereing av 
flyktninger

Jørstad

Foredrag Utdanningsdirektoratet. 
Fylkesvise samlinger 

Sør- Trøndelag: “ Inkludering og 
fellesskap” – om integrering av 
flyktninger

Jørstad

Foredrag Utdanningsdirektoratet. 
Fylkesvise samlinger 

Nordland: “ Inkludering og 
fellesskap” - om integrereing av 
flyktninger

Jørstad

Foredrag Fylkesbiblioteket i N-T
Aktivisme eller lydighet? 
Menneskerettenes rolle i norsk 
skole

Vesterdal

Foredrag Åsen Rotary
Presentasjon av ph.d.-
avhanding:’Menneskerettigheten
es rolle i norsk skole’

Vesterdal

Foredrag Nettverksamling ved 
Stiftelsen Arkivet

Presentasjon av ph.d.-
avhanding:’Menneskerettigheten
es rolle i norsk skole’

Vesterdal

Foredrag MiST, Trøndelag 
Folkemuseum 19.04.

«Holocaust i trøndersk 
perspektiv» Reitan

Foredrag Holocaustdagen 
Falstadsenteret 27.1

«Aldri mer» - 
introduksjonsforedrag 
holocaustdagen 2016

Hjorth

Foredrag Jærmuseet 18.1 «Arbeidet med utstillingen i 
22.juli-senteret» Hjorth

Foredrag

Seminaret Monument, 
minne og makt. 
Olavshaugen på 
Stiklestad frem mot 
2030, Stiklestad 28.10

«Historiske lag og 
konstruksjonen av et felles 
minne. Refleksjoner med 
utgangspunkt i eksemplene 
Falstad minnelandskap og 
22.juli-senteret.»

Hjorth

Foredrag NTNU Stay on 
Campus, 8.3 «22.juli på utstilling» Hjorth

Foredrag Trondheim, 23.10 Trondheim Litteraturfest, 
“Jødene fra Trondheim” Reitan

Foredrag Snåsa Bibliotek, N-T 
Fylkeskommune “Norske møter med holocaust” Reitan

Foredrag
Seminaret “Barn og 
katastrofer”, NTNU og 
Falstadsenteret, 23. 
november 2016

«Å undervisa om andre 
verdskrigen» Reite

Foredrag
Skrivekurs for tilsette 
ved PLU, SVT, NTNU, 
8. desember 2016 

«Falstadsenterets didaktiske 
tilnærming i undervisning av 
krigens fangehistorie og 
menneskerettigheter»

Reite
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Foredrag Faltadsenteret/Levande 
Historie

Presentasjon av faglig plattform/
Menneskerettighetsundervisning Klein

Foredrag Skogn Rotary “Falstadsenteret 10 år – 
refleksjoner om framtida” Jørstad

Foredrag
Stiftelsen Arkivet 
seminar: «Fra åsted til 
minnested»

“Falstad som spenningsfylt 
minnelandskap. Museum, 
minnested og senter for 
menneskerettigheter- 
utfordringer og muligheter”

Jørstad

Foredrag Jærmuseet
“Falstad – et stormfullt 
minnelandskap” – om å jobbe 
med vanskelige tema i museer

Jørstad

Foredrag NTNU 4.2 «Utstillingen i 22.juli-senteret - 
grep og utfordringer» Hjorth

Foredrag            
Den kulturelle 
skolesekken, Nord-
Trøndelag

DKS-tilbudet «Brevet» ved 
Falstadsenteret    Reite

Foredrag/leserirkel Melhus bibliotek 28.9. 
«Krigen gjennom bakspeilet. 
Andre verdenskrig i 
samtidslitteraturen. 1: 
Tidsvitner»

Kjørholt

Foredrag/leserirkel Melhus bibliotek 17.11.
«Krigen gjennom bakspeilet. 
Andre verdenskrig i 
samtidslitteraturen. 2: Ofre og 
gjerningsmenn»

Kjørholt

Konferanse POLIN museet, 
Warszawa

“The protection of culture 
heritage and the promotion of 
culture” (EEA and Norwegian 
Grants 2009 – 2014)

Jørstad 
Wee

Kronikk Adresseavisen, 
03.11.2016 «Når litteraturen hogges i stein» Kjørholt

Kursansvarlig/
foreleser

Alice Solomon 
University, Berlin, 

Masterprogram - human rights 
in social work Vesterdal

Kursansvarlig/
foreleser

Program for 
lærerutdanning, NTNU

Masteremnet EDU3063: 
Internasjonalisering og flerkultur Vesterdal

Medieoppslag Gaula 5.10. «Krigen i bakspeilet» Kjørholt

Medieoppslag / 
intervju Avisa Innherred, 2.11 «Nasjonale minnesteder bygger 

felles fortellinger» Hjorth

Paneldiskusjon
NTNU, Litteraturhuset i 
Trondheim, 
Falstadsenteret, 24.11.

“22. juli i litteratur og læring”
Kjørholt 
(innleder, 
ordstyrer)

Seminar Falstadsenteret 23.11. Barn og katastrofer
Kjørholt 
(arrangør, 
ordstyrer)

Seminar Eidsvoll 1814 Etablering av nettverk for 
politiske museer

Jørstad  
Reitan 
Vesterdal

Seminar/
Boklansering

Freie Universität, 
Berlin, sept. «Crossing Borders» Wee  

Reitan

Utvalgsarbeid Jewish Museum, 
Vilnius, 18.-20.10

New Holocaust Exhibition 
Vilnius (IC MEMO) Reitan

Veiledningsarbeid Høgskulen i Volda Masteroppgave i «Kulturmøter» Reitan

Workshop HL-senteret
«Demokratisk beredskap mot 
antisemittisme, rasisme og 
udemokratiske holdninger 
DEMBRA)»

Jørstad 
Klein 
Reite

Workshop Westerbork, 
Amsterdam

Oppstart europeisk 
forskningsprosjekt.  
“Accessing campscapes: 
Inclusive strategies for using 
European conflicted heritage 
(iC-ACCESS)

Jørstad 
Wee

Workshop
Falstadsenteret/Sund- 
og Skogn 
folkehøgskole 

Holocaustdagen 2016 Klein

Workshop Falstadsenteret/NTNU Borders and Travelers  Klein  
Musiol

Workshop/
Kursansvarlig Polin Warsawa Pass summer seminar 2016 Klein
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TIL STYRET I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 
 

R E V I S O R S  B E R E T N I N G  2016 
 
Uttalelse om årsregnskapet 
 
Vi har revidert årsregnskapet for STIFTELSEN FALSTADSENTERET, som består av balanse per 31. desember 
2016, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 310 442,- og oppstilling over endringer i egenkapital, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andr e 
noteopplysninger. 
 
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
 
Styret og rektor er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i  
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern  kontroll som styret og 
rektor finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.  
 
Revisors oppgaver og plikter 
 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har  
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og p lanlegger og gjennomfører 
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  
 
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i 
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at 
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En 
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet. 
 
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Konklusjon 
 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter  og gir et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til Stiftelsen Falstadsenteret per 31. desember 2016 og av resultatet for regnskapsåret som 
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
 
Uttalelse om øvrige forhold 
 
Konklusjon om årsberetningen 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen  
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig  
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som  

 
ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt  
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjoner om utdelinger og forvaltning 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forval tet og 
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.  
 
 
Levanger 15.3.2016 
Trøndelag Revisjon AS 
 
 
Asle Vang 
Registrert revisor 
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 Resultatregnskap
Stiftelsen Falstadsenteret

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Billettinntekter, salg, seminaravg - avg fritt 2 641 128 452 857
Offentlige tilskudd til drift 2 18 979 000 18 548 000
Andre tilskudd og inntekter, prosjektinntekter 2 2 123 966 2 190 820
Sum driftsinntekter 21 744 094 21 191 677

Varekostnad 33 990 63 222
Lønnskostnad 3 9 110 932 7 386 235
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 88 242 102 000
Husleiekostnad 2 7 810 667 7 704 125
Annen driftskostnad 3 5 037 422 5 292 210
Sum driftskostnader 22 081 253 20 547 792

Driftsresultat -337 159 643 885

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 27 785 69 970
Annen finansinntekt 832 0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 0 600 000
Annen rentekostnad 58 30
Annen finanskostnad 1 844 8 895
Resultat av finansposter 26 716 -538 955

Ordinært resultat -310 442 104 930

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat -310 442 104 930

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 7 0 104 930
Overført fra annen egenkapital 7 310 442 0
Sum overføringer -310 442 104 930

Stiftelsen Falstadsenteret Side 1

 Balanse
Stiftelsen Falstadsenteret

Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 386 772 39 906
Sum varige driftsmidler 4 386 772 39 906

Finansielle driftsmidler
Andelskapital i datterselskap 9 100 000 100 000
Sum finansielle anleggsmidler 100 000 100 000

Sum anleggsmidler 486 772 139 906

Omløpsmidler

Varelager 1 296 358 100 000

Fordringer
Kundefordringer 5 266 291 382 612
Andre kortsiktige fordringer 5 4 246 254 3 316 855
Mellomregning Falstadsenteret Drift SA 453 529 368 852
Sum fordringer 4 966 075 4 068 319

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 1 189 477 3 340 758

Sum omløpsmidler 6 451 909 7 509 078

Sum eiendeler 6 938 681 7 648 984

Stiftelsen Falstadsenteret Side 2
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 Balanse
Stiftelsen Falstadsenteret

Egenkapital og gjeld Note 2016 2015
Innskutt egenkapital
Grunnkapital 6, 7 429 000 429 000
Sum innskutt egenkapital 429 000 429 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 1 293 596 1 425 526
Sum opptjent egenkapital 1 293 596 1 425 526

Sum egenkapital 7 1 722 596 1 854 526

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 2 214 453 2 920 425
Skyldig offentlige avgifter 8 675 242 519 813
Annen kortsiktig gjeld 10 2 326 391 2 354 220
Sum kortsiktig gjeld 5 216 085 5 794 458

Sum gjeld 5 216 085 5 794 458

Sum egenkapital og gjeld 6 938 681 7 648 984

Levanger den 

Gudmund Hernes
styreleder

Torunn Elise Klemp
nestleder

Hans Inge Pedersen
styremedlem

Steinar Bjerkestrand
styremedlem

Åshild Karevold
styremedlem

Gerd Janne Kristoffersen
styremedlem

Arne Flaat
styremedlem

Christian Wee
daglig leder
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet, i tråd med opptjeningsprinsippet.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Offentlige tilskudd og prosjektkostnader
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
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Note 2 Offentlige tilskudd/Annen driftsinntekt inntektsført i 2016
2016 2015

VOX, statstilskudd 18 636 000 18 111 000
Kultur og kirkedepartementet, statstilskudd 0 0
AMB
Nord Trøndelag fylkeskommune 243 000 337 000
Kommunale tilskudd 100 000 100 000
Sum offentlige tilskudd til drift 18 979 000 18 548 000

Kulturdepartementet- Krigsgravstjenesten 450 000 450 000
Nord Trøndelag Fylkeskommune - Minnelandskap 350 000
Utdanningsforbundet - Inkludering og fellesskap 170 000 137 500
Sparebankstiftelsen DNB - Tilskudd kjøp skulptur 200 000
Diverse tilskudd til kurs/seminar periodisert 126 428
Riksantikvaren - Arkeologiske undersøkelser 150 000
Intstitusjonen Fritt Ord 225 000 200 000
Senter for studie av Holocaust og Livssynsminoriteter 86 449 436 752
Tilskudd komandantboligen 230 000
Tilskudd fra Polin 545 178
Minnespor/Filmdager 178 750
Diverse mindre tilskudd/ periodiseringer tilskudd 170 911 207 818
Mindre tilskudd knyttet til prosjekt 2 123 966 2 190 820

Billettinntekter, salg, seminaravgifter 641 128 452 857
Sum 21 744 094 21 191 677

Leieavtale med Statsbygg som eier av bygningen, dekkes via statstilskudd.

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2016 2015
Lønn 7 031 238 5 793 465
Folketrygdavgift 1 101 219 900 004
Pensjonskostnader 706 026 584 224
Andre ytelser 272 448 108 541
Sum 9 110 931 7 386 235

Gjennomsnittlig antall ansatte 11  11

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
og har tegnet pensjonsordning for alle sine ansatte i KLP på ordinære vilkår

Daglig
Ytelser til ledende personer leder Styret
Lønn 1 188 657 123 000
Pensjonskostnader 25 633 0
Annen godtgjørelse 12 856 0

Stiftelsen har ansatt ny direktør, og har hatt en overlappingsperiode i 2016.

Revisor
Revisors honorar for 2016 er 70 000,- eks merverdiavgift.
Andre tjenester fra revisor (attestasjon prosjekter og  utarb utkast til årsoppgjør) er 
kostnadsført med kr. 21 000,- eks merverdiavgift.
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Note 4 Varige driftsmidler
Driftsløsøre 

inventar, verktøy 
o.l.

Anskaffelseskost 01.01.16 404 449
Tilgang 435 108
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12.16 839 557
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 452 794
Bokført verdi pr. 31.12.16 386 763

Årets avskrivninger 88 242

Økonomisk levetid teknisk utstyr 3-4 år
Økonomisk levetid programvare 2 år
Avskrivningsplan Lineær

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer  - Kreditorer

Stiftelsen har avsatt kr 100 000,- som en sikkerhetsavsetning på kundefordringer. 

Diverse periodiseringer 138 375          
Til gode tilskudd 770 178          
Forskuddsbetalt husleie 2 076 973       
Forskuddsbetalte kostnader i prosjekt 1 260 728       
Sum kortsiktige fordringer 4 246 253       

Note 6 Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital pr 31.12.16 består av:

Bokført
Registrert grunnkapital på stiftelsesmøtet 21.08.00 254 000
Senere vedtatte kapitalutvidelser pr 31.12.04 125 000
Sum grunnkapital godkjent av rådsmøtet 379 000
Kapitalutvidelse vedtatt i rådsmøtet 13.04.05 50 000
Sum innskutt egenkapital pr 31.12.16 429 000

Note 7 Egenkapital
Egenkapital Endring Egenkapital

31.12.15 EK 31.12.16

Årets endring i egenkapital:
Grunnkapital 429 000 429 000
Annen egenkapital 1 425 526 1 425 526
Virkning av prinsippendring varelager 178 513 178 513
Årets resultat -310 442 -310 442
Sum egenkapital 1 854 526 -131 930 1 722 596
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Note 8 Bundne midler

Note 9 Datterselskap

Selskapets datterselskap Falstadsenteret drift SA er ikke konsolidert i konsernregnskap, i samsvar med 
Regnskapsloven § 3-2.

Hovedtall fra selskapets oppstartsår er følgende:

2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 1 833 317       1 350 146               1 394 230              1 255 603
Årsresultat 125 186 -273 407 -261 928 -36 250

Eiendeler 914 085          750 733                  620 985                 919 190
Gjeld 676 333          638 167                  235 012                 271 290
Egenkapital 237 752          112 565                  385 973                 647 900

Note 10 Annen kortsiktig gjeld

Periodiserte tilskudd 1 445 000               
Påløpte feriepenger 822 954                  
Diverse periodiserte kostnader 58 437                    

Annen kortsiktig gjeld 2 326 391               

Det er pr 31.12.16 innsatt kr 431 126,77 på en egen bankkonto til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2016 er kr 334 822,88
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Stiftelsen Falstadsenteret 2016 
Stiftere og gavegivere 

Rådet 

Styret 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune Høgskolen i Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Høgskolen i Sør-Trøndelag

Møre- og Romsdal Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nordland Fylkeskommune Utdanningsforbundet

Levanger Kommune Nidaros Bispedømmeråd

Grane Kommune Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Norsk Folkehjelp Falstadfangenes Forening

Privat bidragsyter: Jens von der Lippe,  Privat bidragsyter: Hanne Sophie Greve 

Søren Hjorth og Nils Åge Aune Nidaros Bispedømmeråd    

Lars Johan Strand Vitsø og Terje Norddal Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Asbjørn Folkvord og Frode Revhaug Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Per Vidar Kjølmoen og Olav Myklebust Møre og Romsdal Fylkeskommune  

Kari Sommerseth Jacobsen og Steinar Aas Nordland Fylkeskommune

Raymond Fagerli og Are Halse Grane Kommune

Robert Svarva og Hege Eggen Børve Levanger Kommune    

Tanja Ellingsen og Asbjørn Tiller Norges teknisk- naturvitenskapelige Universitet

Tomm Sandmoe Nord Universitet 

Hans Johan Lieng og Pål Heide Kielland Utdanningsforbundet

Ralph Buchmann og Kent Hirsch Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim 

Grete Kihl og Tore Trapnes Norsk Folkehjelp

Per Jarle Eriksen og Anders Gustad Falstadsenterets Venner

Jens von der Lippe Private bidragsytere

Odd Einar Dørum for H.S. Greve Private bidragsytere

Gudmund Hernes styreleder

Torunn Klemp nestleder

Hans Inge Pedersen styremedlem

Åshild Karevold styremedlem

Steinar Bjerkestrand Styremedlem (fra 12/5)

Gerd Janne Kristoffersen Styremedlem (fra 12/5)

Arne Flaat Styremedlem (fra 12/5)

Henriette Kahn Styremedlem (til 12/5)

Anette Homlong Storeide styremedlem (til 12/5)

Gro Hillestad Thune Styremedlem (til 12/5)
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notater:Ansatte 
Tone Jørstad Direktør (til 1/12)

Christian Wee Direktør (fra 1/12)

Jon Reitan Faglig leder

Odd Ivar Berg Administrativ koordinator

Anne Line Kristoffersen Administrativ konsulent

Arne Langås Konservator

Knut Vesterdal Forsker (til 1. august 2016)

Ingvild Hagen Kjørholt Forsker/post dok. (i permisjon til 1/8)

Ingeborg Hjort Stipendiat (NTNU)

Sanna Ørsjødal Brattland Undervisningskoordinator (i permisjon)

André Midtskogseter Reite Formidler

Sebastian Klein Formidler (vikar)

Arnhild Jordet Formidlingskoordinator

Kaja Pernille Steffenak Bibliotekansvarlig (i permisjon)

Karianne Horn Biblioteksansvarlig, vikar 

Lillian Karlsen Renholder

Anne Rundgreen Resepsjonist
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