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Forord
Mitt mastergradsstudium i kulturminneforvaltning ved NTNU har nå nådd sin siste milepæl. 

Studiet har vært en lærerik arbeidsprosess, hvor praktisk og teoretisk museumsarbeid har latt 

seg kombinere.

Underveis i arbeidet er det mange som har bidratt med god hjelp. Spesielt må det rettes en 

stor takk til professor Ola Svein Stugu ved Institutt for historie og klassiske fag for veiledning 

under skriveprosessen. En stor takk også til staben ved Falstadsenteret, som har vært 

behjelpelige både under praksisperiode og skriving. Førstekonservator Trond Risto Nilssen og 

konservator Ingeborg Hjorth ved Falstadsenteret har lest gjennom utkast og kommet med 

faglige råd.

Trondheim, mai 2008

Arne Langås
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1. Innledning

1.1. Bakgrunn for oppgaven
I denne oppgaven vil jeg ta for meg hvordan man har forholdt seg til gjenstander ved Falstad 

Museum / Falstadsenteret opp gjennom tida, fra arbeidet med ei «minnesamling» begynte i 

1983 og opp til dagens situasjon med Falstadsenteret. Som jeg vil komme nærmere inn på 

senere, vil jeg dele museets historie inn i tre faser, og se på hvordan museet har forholdt seg til 

gjenstandene i hver av disse. Et av hovedspørsmålene vil bli hvordan forholdet til gjenstander 

har forandret seg, og om dette har sammenheng med økende profesjonalisering av museet. 

Institusjonen har gått fra amatør/frivillig (i regi av Norsk Jugoslavisk Samband) til 

profesjonell (drevet av egen stiftelse). Har den økte profesjonaliseringen virket inn på 

utvelgelse/innsamling av gjenstander? Hva har blitt samlet inn og hvilken motivasjon har 

ligget bak? Har hver periode hatt sitt «formål» som kan avspeiles i samlinga?

Interessen for gjenstandssamlinga kom av at jeg hadde praksisperiode ved Falstadsenteret, 

og var med på dataregistrering av gjenstandsmassen. Dette har bl.a. medført en sammenslåing 

av eksisterende registre, for å få et så komplett bilde som mulig. Jeg ser at det kan være behov 

for å gå i dybden og se på bakgrunnen for at denne samlinga har blitt som den er. En slik 

gjennomgang kan være bevisstgjørende for museet, kanskje også mot en tydeligere 

innsamlingspolitikk.

1.2. Problemstilling
Denne oppgaven er en undersøkelse av hvordan gjenstandssamlinga ved Falstad Museum har 

utviklet seg gjennom 25 år, med hensyn til hva som er samlet inn, hvorfor det er foretatt 

innsamling, hvordan denne prosessen har foregått, og hvordan gjenstandene har blitt brukt. 

Jeg har valgt å dele museets historie inn i tre faser, og vil ta for meg innsamling og bruk i hver 

av disse. En nærmere begrunnelse for hvordan og hvorfor jeg har avgrenset disse fasene, 

kommer jeg tilbake til i kapittel 3.1. Hovedmålet vil være å identifisere hvilke endringer som 

har skjedd innen områdene innsamling og bruk i løpet av disse fasene, og hvilke faktorer som 

ligger til grunn for endringene. Denne gjennomgangen vil delvis bygge på undersøkelser og 

klassifiseringer jeg har gjort av gjenstandsmassen. Dette kommer jeg nærmere tilbake til 

under metode (kapittel 2.2.).

I gjennomgangen av historien vil jeg legge mest vekt på etableringsfasen og de første 10–

12 åra av museets historie. Denne er i liten grad omtalt tidligere, men er fundamentet det hele 
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bygger på. Som det vil framgå var det også i den fasen en stor andel av gjenstandene kom 

inn – omtrent halvparten av det som i dag fins i museets magasin. 

Det andre målet, som blir et biprodukt av disse undersøkelsene, vil være å gi et helhetlig 

bilde av Falstadsenterets gjenstandsmasse, både hva som fins, og hva gjenstandsmassen som 

helhet representerer. Dette vil gi Falstadsenteret en mer konkret oversikt over samlinga består 

av, og vil videre være nyttig ved revisjon av innsamlingspolitikken. Dette mener jeg er i tråd 

med at studiet i kulturminneforvaltning er nært knyttet til praksisfeltet.

1.3. Oppgavens oppdeling
Jeg har delt oppgaven inn i fire hoveddeler, kapittel 3–6. I kapittel 3 redegjør jeg for de ulike 

fasen, og går gjennom etableringen av den første samlinga. Kapittel 4–6 er viet hver sin fase, 

hvor jeg tar opp bl.a. hva som ble samlet inn, hvordan innsamling foregikk, og hvordan 

gjenstandene har blitt brukt. Underveis vil jeg illustrere med eksempler fra samlingene, både i 

tekst og bilder. Dette vil gi et mer konkret bilde på hva som faktisk fins. I kapittel 7 trekkes 

trådene sammen i en diskusjon av endringer. Der kommer jeg også inn på hva samlinga som 

helhet består av.

1.4. En kort Falstad-historikk1

Gården Falstad nedre på Ekne i Skogn (nå Levanger kommune) ble i 1891 solgt til «Komiteen 

for opprettelse av oppdragelsesanstalt for forsømte gutter», et foretak drevet av Trondhjems 

fengselsselskap. I 1894 ble det bygd internatbygning, og i februar 1895 kom den første av de 

«vanartede Gutter» til stedet. Alt i oktober samme år brant gården, og de fleste bygninger ble 

ødelagt. Gårdstunet lå fram til den tid omtrent der vi i dag (2008) finner gymnastikksalen på 

Ekne skole. Etter en noe omflakkende tilværelse det neste året, kunne oppdragelsesanstalten i 

desember 1896 flytte inn i nye bygninger på Falstad. Disse var reist på ny tomt, der 

hovedanlegget på Falstad nedre senere har ligget (nå også omtalt som «Øvergården»).

I 1912 overtok Staten ansvaret for Falstad skolehjem, som det da het. Året etter kom det 

forslag fra bestyreren om at skolehjemmet måtte utvides med et nybygg. Resultatet ble at det 

ble bygd en særavdeling på ny tomt ca. 400 m sørøst for gårdsanlegget. Bygningen ble 

oppført i mur, og stod ferdig i 1921. Lokalt har den blitt kalt «nybygget» eller «murbygget». 

Det var denne bygningen som under 2. verdenskrig ble fangeleir, og som i dag huser 

1 Dette kapitlet bygger i stor grad på Falstad 1985 og Furunes 1990.
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Falstadsenteret. Jeg vil videre bruke betegnelsen «murbygget» om denne bygningen. 

Internatbygningen i Øvergården brant i 1921, like før murbygget stod ferdig. Murbygget ble 

da tatt i bruk til internat, fram til ny internatbygning stod ferdig i Øvergården i 1928. 

Sistnevnte bygning er dagens hovedbygning på Falstad nedre.

Det ble 2. verdenskrig som for alvor skrev Falstad inn i historien. I august 1941 skal 

skolehjemmet på Falstad ha blitt undersøkt av tyskerne med tanke på et føde- og mødrehjem2. 

Til dette formålet passet det ikke, men i stedet ble det funnet egnet til fangeleir. I slutten av 

oktober ble skolehjemmet beslaglagt, men bare murbygget ble tatt i bruk av 

okkupasjonsmakten i første omgang. SS-Strafgefangenenlager Falstad var et faktum. De 

første fangene kom 10. november 1941, og det er antatt at ca. 5.000 fanger satt på Falstad i 

løpet av okkupasjonårene.3 I skogen sør for leiren ble det rettersted, hvor det antas at ca. 220 

fanger ble drept. Dette var i stor grad jugoslaviske og sovjetiske krigsfanger. 43 av de 

henrettede var nordmenn.

Etter frigjøringen ble leiren tatt i bruk som interneringsleir for personer mistenkt for 

landssvik, og etter rettsoppgjøret fengsel (Innherad Tvangsarbeidsleir) for de som ble dømt. 

Etter at leiren ble nedlagt i 1949, gikk anlegget igjen over til å bli skole. Under krigen var det 

oppsatt brakker, piggtrådgjerder og andre installasjoner rundt murbygget. Det meste av 

brakker og annet ble fjernet, og murbygget ble totalt ombygd. Blant annet ble taket hevet, slik 

2 Falstad 1985:12.
3 Reitan 1999:54.SS-Strafgefangenenlager Falstad etter frigjøringa i 1945. (Foto: Falstadsenteret, FSM foto 0700239)
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at bygningen fikk to fulle etasjer. Hele det gamle skolehjemmet, både murbygget og 

internatet, ble tatt i bruk som «Ekne Off. barnekole». Senere ble det også framhalds- og 

yrkesskole. Barneskolen ble nedlagt i 1982, og Ekne videregående skole, som det da het, tok 

over hele anlegget. Spesialskolen ble nedlagt i 1992, og det nyopprettede Ekne 

kompetansesenter tok i bruk deler av skoleanleggets lokaler. Øvergården ble solgt til private i 

1997, men kompetansesenteret hadde sine kontorer der til 1999.

Museet flyttet inn i underetasjen på murbygget i 1995, mens resten av bygningen stod tom 

i flere år. Bygningen eies av Statsbygg, og det var de som fram mot 2006 stod for en 

fullstendig istandsettelse og ombygging av bygningen, innvendig og utvendig. Høsten 2006 

flyttet Falstadsenteret inn i en totalrenovert bygning.

1.5. Minnestedets historie
I tida like etter frigjøringen ble gravene i Falstadskogen lokalisert og oppgravd, og gravene 

ble snart markert med trekors. Bare et par uker etter kapitulasjonen ble det snakk om et 

minnesmerke over de falne i Falstadskogen. Bak forslaget stod tidligere fanger, og det var alt 

da antydet at Odd Hilt, som selv hadde vært fange, «burde bli anmodet om å hugge en slik  

bauta».4 Hilts monument stod ferdig i 1947, og ble avduket av daværende kronprins Olav.

Selv om skogen nå er kjent under navnet Falstadskogen, hørte den ikke til noen av 

Falstadgårdene. Den ligger på nabogården Dalens grunn5, og i 1948 ble det inngått en 

festeavtale mellom eieren av Dalen og Falstadkomiteen for fire parseller i skogen, nemlig 

monumentplassen og tre områder med 

fellesgraver.6 I 1963 ble anlegget utvidet med 

ei minnetavle, hvor de ofrene som da var 

kjent fikk sine navn. På samme tid ble det 

reist pyramider der gravene hadde vært.7 I de 

senere år har det også kommet flere 

minnesmerker. I 1995 kom en bauta av Nils 

Aas på motsatt side av vegen, og i 2006 en 

minnestein av Atle Aas, med navnene på de 

jugoslaviske ofrene. I 1999 ble det avduket en 

4 Arbeider-Avisa, 24. mai 1945, s. 4.
5 Om navnet Falstadskogen kan det vises til Gustad 1997:67: «Namnet Falstadskogen vart oppfunne etter  

frigjeringa. Det hadde alltid heitt Dalsmarka uti der, avdi det var av garden Dalen.»
6 FA I5.101: Festebrev.
7 FA I5.401 har utkast til dette anlegget.

Minnesmerket i Falstadskogen, avduket i 1947.  
(Foto: Falstadsenteret, FSM foto 0700002)
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stein ved murbygget, som en takk fra fangene til lokalbefolkningen. Noe museum/utstilling i 

tilknytning til Falstad var det ikke snakk om før på 1980-tallet, da Norsk Jugoslavisk 

Samband begynte sitt arbeid.

Museets gjenstandssamling, som denne oppgaven tar for seg, er en del av det som omtales 

som Falstadarkivet.8 Denne samlinga som helhet inneholder blant annet bilder, dokumenter og 

lyd-/filmopptak, i tillegg til gjenstander. Det er viktig å huske at denne samlinga er en større 

helhet, hvor gjenstandene bare utgjør en del.

1.6. Definisjoner og forklaringer
FA/FSM

Forkortelsen FA, som brukes i referanser, viser til arkivmateriale (dokumenter) fra 

Falstadarkivet (se over). I forbindelse med gjenstandene vil jeg bruke forkortelsen FSM, f.eks. 

FSM.532. Dette er gjenstandenes aksesjonsnummer, det nummer den har fått ved registrering 

i museet. Denne nummerserien har blitt brukt forholdsvis konsekvent for gjenstander, men 

mer varierende for det andre materialet i Falstadarkivet. Det er nå avgjort at den bare skal 

benyttes for gjenstander og bilder.

I denne oppgaven vil jeg underveis bruke enkeltgjenstander som eksempler. I henvisning 

til FSM-nummer vil det også ligge en kildereferanse til den dokumentasjon som følger 

gjenstanden. Hvis jeg f.eks. viser til FSM.130, viser dette ikke bare til selve gjenstanden, men 

også følgebrev o.l. Noen gjenstander har jeg ikke funnet nummer på, enten fordi de ikke er 

fullstendig registrert ennå, eller fordi det er uklarheter rundt nummeret. Disse tingene har jeg 

kalt FSM.un.

I noen tilfeller vil jeg vise til gammelt nr. Dette viser til gjenstander registrert ved det 

første Falstad-museet (1983–1994), men som ikke er funnet ved revisjon av registreret, eller 

hvor det nåværende nummeret er usikkert.

Fangearbeid og bakgrunnen for dem

En gjenstandstype som går igjen mye i museets historie, er fangearbeid – gjenstander laget av 

fanger under oppholdet på Falstad. Slike ting er gitt gjennom hele museets historie, men jeg 

velger å utdype litt nærmere her hva det dreier seg om. Felles for alle disse tingene er at de er 

laget under oppholdet. I hovedsak er dette gjenstander av keramikk, tre og metall, i tillegg til 

8 Bl.a. Nilssen og Reitan 2002.
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noen tegninger/malerier. Som regel har de 

vært bevart av tidligere fanger og deres 

familie, eller av lokalbefolkningen.

I 1943–44 ble det bygd et 

keramikkverksted i leiren. Under bygging av 

kommandantboligen like ved ble det funnet 

leire, og noen så for seg at dette kunne brukes 

i keramikkproduksjon. Hans Grinde, en av 

fangene som stod for oppbyggingen av 

verkstedet, skriver at det var tanken å selge 

gjenstander til de tyske kantinene.9 Det er 

også nevnt at det i begynnelsen var tanker om å produsere medisinflasker.10 Keramikk-

gjenstandene bærer sjelden påskrifter som knytter dem til Falstad. Mange av vasene/koppene 

har likevel et merke som viser at de har forbindelse til Falstad. Under er det innprentet et 

monogram (se illustrasjon), som vi lurte på hva kunne være da vi fotograferte og registrerte 

disse tingene. Det ante oss at det var et produksjonsmerke, men tegnet sa oss ikke noe I en 

beretning fant jeg at dette samsvarte med et «stempel» som var brukt i pottemakerverkstedet, 

en speilvendt F kombinert med en P, som betyr Falstad Pottery – Falstad 

Pottemakerverksted.11 

I leirens hovedbygning (murbygget) var det både snekkerverksted og treskjærerverksted. I 

snekkerverkstedet ble det drevet vedlikehold av leirbygningene og sysselsetting av fanger.12 

Det ble laget mange nyttegjenstander, men også gjenstander av mer dekorativ art. I sine 

memoarer skriver en tidligere fange at han tror «nesten alle fangene besøkte verkstedet en 

eller annen gang for å skaffe seg et treemne for å lage seg et minne fra oppholdet på 

Falstad».13 I verkstedet var det muligheter både for dreiing og treskjæring. Det ble også laget 

en del leker, hovedsaklig fugler. Disse skal være såkalt «russerarbeid», laget av fanger fra det 

daværende Sovjetunionen. 

9 FA F Grinde, Hans: Beretning (1991), s. 169–174
10 Intervju, Johnsen (2008).
11 FA F Grinde, Hans: Beretning (1991), s. 181. Her er gjengitt tegning av stemplet som ble brukt. Dette ble 

laget av belgiske Alfons Märtens.
12 Nilssen og Reitan 2002:30.
13 FA F Mathisen, Arnold: Div. minner fra Falstad.

Stempel/produksjonsmerke fra Falstad Pottery.  
Tegninga er kopiert fra Hans Grindes beretning,  
avtrykket er tatt fra FSM.651.
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2. Metode

2.1. Tidligere undersøkelser
Falstads historie, spesielt krigshistorien, er tidligere omtalt i flere bøker og artikler. Den første 

som for alvor brakte historien ut til allmennheten, var Egil Ulateigs bok Falstad : en 

konsentrasjonsleir i Norge : et glimt av helvete (Oslo 1984). Denne hadde først blitt utgitt som 

artikkelserie, og bygde delvis på beretninger utgitt av tidligere fanger. Denne boka hadde 

hovedvekt på den mest brutale tida i leirens historie, den såkalte «Gråbein-tida» (1942–1943). 

Historikeren Jon Reitan har i sin hovedoppgave SS-Strafgefangenenlager Falstad 1941–45 

gått grundig inn i hele leirens historie, og viser et mer nyansert bilde av leirlivet.

Museets historie er i mindre grad undersøkt og beskrevet. Folklorist Leiv Sem har skrevet 

en artikkel14 om utstillingene, men denne går i mindre grad inn på gjenstandsinnsamling. 

Trond Risto Nilssen og Jon Reitan, begge historikere ved Falstadsenteret, har i heftet 

Falstadarkivet15 beskrevet hva Falstadarkivet bestod av pr. 2002. Her beskrives alle typer 

materiale; dokumenter, intervjuer, gjenstander, fotografier m.m., men bare det som gjelder SS 

Strafgefangenenlager Falstad (1941–1945). Det er begrenset hvor mange detaljopplysninger 

og utviklingstrekk ved museet som er med der. Tone Jørstad, direktør ved Falstadsenteret, har 

skrevet en artikkel om Falstadsenteret16 med noen linjer tilbake i tid, men denne trekker bare 

linjene tilbake til 1995, da museet ble etablert i murbygget.

2.2. Metode
Siden utviklingen av ei gjenstandssamling ligger i bunnen, er det nødvendig med en 

redegjørelse av denne historien, både når det gjelder gjenstandene og «rammeverket» rundt 

dem. Ved gjennomgang av både materialet og organisasjonsstrukturen, dannet det seg et bilde 

av forskjellige «epoker» i museets utvikling. Jeg vil forklare og begrunne fasene nærmere i 

kapittel 3.1. Oppgaven vil i kapittel 7 munne ut i en sammenlikning av praksis i de ulike 

fasene. Fasene blir klassifisering av perioder i museets historie, men jeg har også foretatt 

klassifisering/gruppering på gjenstandsnivå. For å få bedre oversikt over gjenstandssamlingas 

ulike deler, har jeg valgt å gi gjenstandene ulike «merkelapper». Hver gjenstand er satt i to 

hovedgrupper, hvilken museumsfase den skriver seg fra, og hvilken historisk fase den er spor 

etter. De historiske fasene vil i dette tilfellet være knyttet til bruken av Falstad; fangeleirene, 

14 Sem 2008.
15 Nilssen og Reitan 2002.
16 Jørstad 2000.
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skolene og minnestedet. I gruppa «SS-Strafgefangenenlager Falstad / 2. verdenskrig» ligger 

både Falstadrelatert materiale, og annet materiale som har å gjøre med krigen. I noen tilfeller 

kan grensene her være uklare. Denne kategorien er den klart største, og for å få et bedre bilde 

av hva den inneholder, har jeg delt den opp ytterligere.

Utgangspunktet var et utdrag av Falstadsenterets gjenstandsregister (registrert i 

datasystemet Primus) som ble importert til regneark. Regnearket gir rom for å sette 

gjenstandene i forskjellige kategorier, og gjøre beregninger på tvers av disse. Jeg har selv 

deltatt aktivt i registreringsarbeidet i Primus, og gikk i den forbindelse gjennom både 

aksesjonsprotokoller og andre opplysninger som har fulgt gjenstandene. Dessverre har 

dokumentasjonen tidvis vært svært mangelfull, så mange steder vil det ikke finnes 

fullstendige opplysninger. Noen ganger kan det eneste holdepunktet være et fotografi som 

konstaterer at objektet har vært i samlinga på et visst tidspunkt.

Under arbeidet med oppgaven er deler av registermaterialet brukt for å supplere tidligere 

opplysninger, men det fører for langt å vise til hver enkelt kilde for hver enkelt gjenstand i 

denne oppgaven. Som nevnt under 1.6., vil en henvisning til et FSM-nummer vise til både 

gjenstanden i seg selv og til dokumentasjon som fins om den. Noen gjenstander fantes på 

museet uten å være registrert i datasystemet. Disse har jeg også inkludert, men tilvekst etter 

nyttår 2008 er holdt utenfor. En fullstendig oversikt over gjenstandene og hvilke kategorier 

hver ting er satt inn i, fins som vedlegg 1.

Falstadsenteret er i besittelse av arkivmateriale etter de foregående «overbygningene» til 

museumssamlinga, f.eks. møtebøker, referater og brev. Disse viser hva styret/driverne har 

planlagt å gjøre, men vil ikke alltid vise hva som faktisk ble gjort. Deler av historikken bygger 

på avisartikler, men disse kan ha feilkilder. Det kan ha oppstått misforståelser, og 

intervjuobjekter kan ha blitt tillagt tanker og meninger de egentlig ikke har uttrykt.

Tanker om hvorfor visse ting er tatt vare på er i mindre grad å finne i skriftlige kilder. Noe 

kan kanskje sies generelt, og i noen enkelttilfeller kan det finnes en spesifikk kommentar. Noe 

kan også antydes ved å tolke tingene inn i rammeverket. Det fins korrespondanse rundt flere 

av gjenstander, men på langt nær for alle.

Jeg kommer også til å benytte noen intervju / muntlige kilder. Dette gjelder personer som 

har vært involvert i oppbygging og drift av samlingene. Muntlige kilder gir en personlig 

vinkling, men kan også ha rom for mange feilkilder. Dette gjør at muntlige kilder, om mulig, 

bør kontrolleres mot andre kilder. Motivasjon for f.eks. innsamling og drift kan komme fram i 

muntlige kilder, men spørsmålet om motivasjon kan, særlig over tid, bli farget av senere 

erfaringer og holdninger.
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3. Bakgrunn for museet

3.1. Inndeling i faser
Ved gjennomgang av både materialet og organisasjonsstrukturen har det blitt klart at det har 

skjedd store forandringer i innsamling og håndtering av gjenstander fra museet ble startet opp 

i 1983 og fram til i dag. Museet som institusjon/organisasjon har også vært gjennom flere 

utviklingstrinn, fra en rent frivillig sammenslutning og opp til dagens Falstadsenter. Mellom 

disse «trinnene» har det delvis vært glidende overganger, men jeg mener likevel det kan 

avgrenses visse hoveddeler i utviklingen. Etter drøftinger med bl.a. Trond Risto Nilssen, som 

har vært ansatt ved museet i mange år, har jeg valgt å utkrystallisere tre faser, som jeg tar 

utgangspunkt i under dette arbeidet. Skillene ligger i endret organisering av museet, men 

herunder følger bl.a. økende grad av profesjonalisering, ulike utstillinger og ulike mål med 

arbeidet. Fasene er som følger:

1. Falstad Museum, 1983–1994, drevet i regi av ei lokalavdeling av Norsk Jugoslavisk 

Samband (NJS). I 1991 ble museet lagt inn under Levanger Museum, men det gamle 

styret fortsatte til 1994. Etableringsfasen av museet omtales i kapittel 3.2., mens resten 

av perioden omtales i kapittel 4.

2. Falstad Museum / Falstadminnet, 1994–2000. Sentrale aktører i denne perioden var 

Levanger Museum og Levanger kommune. Perioden omtales i kapittel 5.

3. Stiftelsen Falstadsenteret, 2000–d.d. Falstadsenteret ble etablert i 2000. I åra fram mot 

2006 ble Falstadbygningen renovert, og høsten 2006 flyttet administrasjonen inn der, 

samtidig som ny utstilling ble åpnet. Perioden omtales i kapittel 6.

For at dette ikke skal virke som noe helt selvsagt, vil jeg grunngi litt nærmere hvorfor jeg har 

satt akkurat disse skillene. En nærmere beskrivelse av fasene kommer senere, men for å forstå 

hvorfor jeg har gjort disse valgene velger å redegjøre for dette her.

Overgangen mellom første og andre fase, fra Falstad Museum under NJS til Falstad 

Museum (Falstadminnet) under Levanger Museum og Levanger kommune, markerer etter 

min oppfatning et vesentlig skille. Overgangen er glidende, men jeg velger å sette den 

omkring høsten 1994. Da gikk det gamle museumsstyret (under NJS) av, mens ansvaret ble 

overtatt av Levanger Museum og Levanger kommune. Dette sammenfaller med 

forberedelsene til frigjøringsjubileet, og i forbindelse med jubileet ble det etablert ei ny 

utstilling. I denne overgangen ligger også ei begynnende profesjonalisering. Den første 

samlinga ble drevet på det helt frivillige plan, mens det i overgangen til andre fase og senere 
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har vært fast ansatte. Et skritt på vegen skjedde nok alt i 1991, da Falstad Museum kom inn 

under paraplyen Levanger Museum, men dette skulle i utgangspunktet ikke føre til noen 

vesentlige endringer. En kan si at opptakten til overgangen begynte alt der, men jeg har valgt å 

sette skillet i 1994. Omleggingene i 1994 måtte skje, i og med at NJS som følge av ytre 

forhold var nedlagt, og Falstad Museum manglet mandatorganisasjon.

Skillet mellom andre og tredje fase har jeg lagt i overgangen fra Falstadminnet til 

Falstadsenteret i 2000. Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert, og dette førte til en mer definert 

organisasjonsmodell. Om det ikke skjedde store forandringer der og da, har det skjedd mer i 

ettertid, som følge av at Falstadsenteret ble etablert.

3.2. Etablering av et Falstad-museum

3.2.1. Norsk Jugoslavisk Samband (NJS)
For å finne bakgrunnen for ei museumssamling på Falstad, må vi gå tilbake til 2. verdenskrigs 

slutt. Under krigen hadde det blitt knyttet bånd mellom nordmenn og utenlandske fanger, både 

i Trøndelag og andre deler av Norge. På Ekne var det spesielt forbindelsen til jugoslavene, i 

hovedsak serbere, og på 1960- og 1970-tallet var både tidligere fanger og familie etter avdøde 

fanger på besøk i distriktet.

Norsk Jugoslavisk Samband (heretter omtalt som NJS) ble stiftet sommeren 1945, og 

bygde på de vennskaplige forholdene som var oppstod mellom nordmenn og jugoslaviske 

krigsfanger. Aktiviteten gikk i bølger, og arbeidet lå nede en del år. I 1966 ble sambandet 

gjenopprettet. For ivareta forholdet, ble det arrangert såkalte vennskapskaravaner mellom 

Norge og Jugoslavia. I tida etter 1970 ble det opprettet lokallag flere steder i landet, bl.a. på 

Levanger våren 1975.17

På en vennskapskaravane til Jugoslavia i 1982, ble ideen til et museum på Falstad 

unnfanget. Deltakerne var innom flere minnemuseer i gamle leirer, og så hvordan historien 

var formidlet der. Tankene ble brakt videre, og var oppe på årsmøtet i lokallaget for Levanger 

og Verdal 22. mars 1983.18 Ideen virket fengende, og på samme møte ble det valgt et 

arbeidsutvalg som skulle arbeide videre med å få i stand ei samling på Falstad. Etter 

avisartikler og intervjuer å dømme, var dette det første tiltaket for et museum på Falstad. 

Thorleif Jegerstedt og Arne Johnsen, som var sentrale personer i arbeidet med museet, har 

fortalt at gruppa ville fokusere på forholdene i Falstad fangeleir under 2. verdenskrig.19 Ved at 

17 Havik 2007.
18 Intervju, Johnsen (2008); Jegerstedt (2004).
19 Intervju, Jegerstedt (2004).
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museumsgruppa hadde utspring fra NJS, ble det naturlig at forbindelsen til Jugoslavia ble viet 

forholdsvis mye plass. Av politiske og delvis kulturelle årsaker var det aldri det samme 

forholdet til fanger fra det gamle Sovjetunionen.20

På denne tida fantes minnesmerkene i skogen, men det var ingen ting som viste noe om 

selve fangeleiren og leirlivet. Murbygget, det tydeligste minnet etter leiren, var fortsatt i bruk 

som skole.

3.2.2. Museumsgruppa
Den oppnevnte museumsgruppa holdt sitt første møte 5. mai 1983.21 I begynnelsen var Arne 

Johnsen, Arne Sand og Thorleif Jegerstedt med, samt Arvid Aune og Anne Grete Sand. De to 

siste hadde sitt virke på barne- og ungdomssskolen på Ekne. Senere ble gruppa utvidet med to 

personer fra krigsinvalideforeningen. Ingen av gruppas medlemmer hadde museumsfaglig 

bakgrunn eller erfaring fra tilsvarende, men hadde interesse av å få til ei samling.22

Gruppa rådførte seg noe med fylkeskonservatoren for innredning av rommene, men disse 

planene ble i liten grad fulgt. Dette gjaldt f.eks. planer om å kle rommene med gipsplater, og å 

bygge av en «cellekopi» i ett av rommene i utstillinga.23 Det siste sammenfaller med tidligere 

planer i museumsgruppa, hvor museet det var tenkt at en besøkende først skulle møte leiren 

utenfra, for deretter å komme innenfor murene, og til slutt ende i ei fangecelle.24 Disse 

tankene ble aldri realisert.

Anne Grete Sand hadde hatt et skoleprosjekt om krigen, og i den forbindelse hadde flere 

elever hatt med seg både bilder og gjenstander hjemmefra. Dette hadde vist at det fantes mye 

rundt om i heimene på Ekne.25 En begrunnelse Arne Johnsen trekker fram for hvorfor museet 

kom i gang, var at de ville ta vare på ting som stod i fare for å forsvinne ved 

generasjonsskifter. Senere generasjoner ville ikke ha samme forhold til gjenstander fra Falstad 

fangeleir, og museet kunne dermed bli et sted hvor slikt ble tatt vare på.26 

Dette minner om folke- og bygdemuseenes opprinnelse, hvor ildsjeler bak museene ønsket 

å ta vare på ting som stod i fare for å forsvinne under omlegging fra det gamle 

bondesamfunnet til industrisamfunnet.27 Mange slike samlinger har blitt grunnlagt og drevet 

20 Intervju, Jegerstedt (2004); Johnsen (2008); Aune (2008).
21 FA A5.101: Møtebok for Falstad museum 1983–1994; møte 5. mai 1983.
22 Intervju, Johnsen (2008); Aune (2008).
23 FA H5.101.
24 Levanger-Avisa, høsten 1984 (avisutklipp i FA; dato mangler).
25 Arbeider-Avisa, 8. okt. 1983.
26 Intervju, Johnsen (2008).
27 Jf. f.eks. Pedersen 2003:38.
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av lokale museumslag eller historielag. For Falstads vedkommende var det ikke noe 

lokalhistorielag eller annen kulturvernorganisasjon som stod bak, men en 

«vennskapsforening» som bygde på den kontakten som ble skapt mellom Norge og Jugoslavia 

under og etter 2. verdenskrig. Det var denne gruppa som tok initiativ til arbeidet, uten påtrykk 

fra f.eks. kommunalt hold. Vi kan si at initiativet kom «nedenfra». På et vis kan det her dras 

paralleller til Døvemuseets begynnelse. På Norsk Døvemuseums nettsider står det at «En 

gruppe entusiaster bygde opp en gjenstands- og fotosamling i hovedsak knyttet til  

undervisning av hørselshemmede opp gjennom historien».28 I likhet med det eldste 

Falstadmuseet ble den første utstillinga på Døvemuseet intitert, bygd opp og drevet av 

frivillige med personlig tilknytning til temaet.

Jeg har ikke tenkt å gå grundig inn på definisjonen av hva et museum er eller kan være. Det 

fins mange definisjoner på dette, hvor bl.a. ICOM-definisjonen29 er internasjonalt anerkjent, 

men museumsfloraen inneholder mye mer, dels langt unna disse definisjonene. Ser vi bare her 

i landet, brukes museumsbegrepet på alt fra små privatsamlinger og gårdsmuseer, lokale 

samlinger i regi av historielag/museumslag og opp til folkemuseer og landsdekkende 

temamuseer. Felles for alle er at de bruker betegnelsen museum, men innhold, 

innsamlingspraksis og formidling. varierer sterkt. Ikke alle faller inn under «fastlagte» 

definisjoner, som f.eks. den ICOM har satt, men kan vi dermed påstå at de ikke er museer? 

Jeg velger å støtte meg til Arne Bugge Amundsen (folklorist) og Brita Brenna (idéhistoriker), 

som skriver at «Mangfoldet gjør entydige definisjoner av museer både umulig og kanskje lite  

ønskelig».30 Samlingene på Falstad brukte navnet Falstad Museum helt fra begynnelsen, men 

faller utenom f.eks. ICOMs definisjon på flere punkt.

3.2.3. Museets plassering
Falstad Museum ble åpnet for publikum 8. mai 1985. Samlingene hadde fått plass i den gamle 

barneskolen på Ekne31, og alt før gruppa holdt sitt første møte var det noen av medlemmene 

som hadde sett for seg at de kunne bruke et par rom der. Det ble til at museet fikk disponere 

28 Norsk Døvemuseum: http://www.museumsnett.no/alias/HJEMMESIDE/NDM/omoss.php, lest 28. april 
2008.

29 ICOM definerer museum å være en «en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene 
samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i,  
formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og 
underholdningsøyemed» (http://www.icom-norway.org/definisjon.html, lest 9. mai 2008).

30 Amundsen og Brenna 2003:11.
31 Solvang skole, senere Ekne skole, en trebygning oppført i 1929, revet høsten 2007.
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tre rom i andre etasje, i tillegg til gang. Rommene var langt fra ideelle. Adkomsten var opp ei 

forholdsvis bratt trapp, noe etter hvert gjorde at flere vegret seg for å dra dit. Dessuten var 

bygningen av tre, og i tilfelle brann ville det være umulig å redde noe. Det siste gjorde at 

krigsinvalideforeningen var skeptiske til prosjektet i begynnelsen; de mente at prosjektet 

burde vente til det forelå bedre alternativer til plassering.32 

Murbygget, den gamle fangeleiren, var fortsatt i bruk som skole (Ekne videregående 

skole), men tidlig kom ønsket om å få museumslokaler enten i eller i umiddelbar nærhet til 

dette bygget. Historisk sett ville dette være den riktige plasseringen av museet – «nærmere 

grunngiving skulle være unødvendig»33, heter det i et brev fra museet i 1987. Alt i oktober 

1985 uttrykte museumsgruppa at det på sikt måtte arbeides for å få museet flyttet til Ekne 

videregående skole.34 Det ble sendt flere brev om leie av rom i murbygget,35 men endelig 

avklaring drøyet lenge. Statens bygge- og eiendomsdirektorat kunne ikke inngå noen 

langsiktige avtaler, da skolens eget rombehov ikke var avklart. I 1988 kom det opp et forslag 

om å flytte museet til kjelleren i kommandantboligen like ved murbygget, men heller ikke 

dette ble det noe av. Noen endelig avtale om flytting til murbygget kom ikke i stand før på 

begynnelsen av 1990-tallet, og det var ikke før neste «fase» av museets historie at flytting ble 

en realitet. Jeg kommer nærmere tilbake til dette i kapittel 5.

32 Intervju, Johnsen (2008).
33 FA H5.2: Brev 9. feb. 1987 fra Falstad Museum til Ekne videregående skole.
34 FA A5.101; møte okt. 1985,
35 Flere av brevene er arkivert i FA H5.2.
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4. Falstad Museum, 1983–1994

4.1. Gjenstandsinnsamling
I oktober 1983 gikk arbeidsgruppa ut i lokalpressen, og etterlyste «bilder, tegninger,  

dagligdagse gjenstander fra fangeleiren, ting som fangene laget»36. De hadde alt da vært i 

kontakt med Hjemmefrontmuseet og Verdal Museum, som hadde noe Falstad-relatert 

materiale. Nordenfjeldske Hjemmefrontmuseum i Trondheim hadde fått store skader under 

brannen i Erkebispegården i august samme år, og flere ting med tilknytning til Falstad hadde 

da gått tapt. Dette gjelder bl.a. en modell av Falstad, som arbeidsgruppa hadde sett for seg 

kunne høre naturlig hjemme på et eget Falstad-museum.37

I tida som fulgte kom det inn mange gjenstander, og mye av det museet ervervet kom fra 

lokalbefolkning og tidligere fanger. Det ser også ut til at medlemmene i arbeidsgruppa selv 

satt på en del materiale. Gruppa henvendte seg til personer de visste hadde gjenstander knyttet 

til Falstad, og spurte om disse var villig til å gi fra seg noe av det de hadde.38 Når noen gav, 

spredte ryktet seg, og flere valgte å by fram gjenstander.39 Museet fikk flere gjenstander fra 

andre museer, både Verdal Museum og Trøndelag 

Folkemuseum på Sverresborg.

For de åra jeg omtaler som første fase, har jeg tatt 

med 134 gjenstander40 i mine beregninger, men dette 

tallet er utvilsomt for lavt. Registreringsmåtene i 1980-

åra og i dag skiller seg noe fra hverandre, noe jeg 

kommer nærmere inn på i kapittel 4.3. (dokumentasjon). 

Det er også en flere ting som ikke lar seg finne i dagens 

magasin, og som ingen vet hvor har tatt veien. Dette 

gjelder for eksempel en rirbolle (gammelt nr. 78) og en 

stol (gammelt nr. 95). Jeg tar utgangspunkt i dagens 

situasjon, men med forbehold om at det har vært noe 

mer. De tingene som ikke fins i dagens utstilling eller 

magasin er ikke tatt med i beregningene.

36 Levanger-Avisa, 8. oktober 1983, s. 5. 
37 Trønder-Avisa, 11. april 1985.
38 Intervju, Johnsen (2008); Aune (2008).
39 Intervju, Johnsen (2008); Aune (2008).
40 I all hovedsak er dette enkeltobjekter. Et unntak jeg har gjort er et servise (FSM.171), som består av flere 

enkeltgjenstander, men som jeg her velger å behandle som ett objekt. I tillegg de gjenstandene som er 
medregnet her, er det 31 gjenstander som ser ut til å høre til første eller andre fase, uten at det kan sies 
sikkert hvilken.

Utstillingsmonter med fangearbeider 
i den første utstillinga. (Foto: 
Falstadsenteret)
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I grove trekk mener jeg gjenstandene kan deles inn i tre kategorier. Disse sammenfaller i 

stor grad med den fysiske inndeling utstillinga fikk, med tre rom. Det første rommet tok for 

seg 2. verdenskrig generelt, men var nok «spisset» inn mot Ekne og nærområdet. Det andre 

rommet tok for seg Falstad under krigen, men det tredje tok opp tida etter krigen, med spesiell 

vekt på forholdet Norge–Jugoslavia.

Jeg har valgt å dele opp gjenstandene i den første samlinga litt annerledes, og min 

inndeling følger ikke nødvendigvis «rom for rom»:

1. Falstad under 2. verdenskrig, omtales i kapittel 4.1.1. og 4.1.2. 

2. 2. verdenskrig mer generelt, med hovedfokus på Ekne og distriktet rundt. Dette vil 

omtales nærmere i kapittel 4.1.3.

3. Etterkrigstidas minner, både minnestedet Falstad og forbindelse mellom fanger og 

lokalbefolkning (med spesiell vekt på Norge–Jugoslavia). Denne kategorien omtales i 

kapittel 4.1.4.

Selv om arbeidsgruppa uttrykte at det var Falstads historie under krigen det skulle fokuseres 

på, har altså føringene for hva samlingene skulle inneholde blitt noe endret etter hvert. Dette 

har trolig skjedd i «minnelighet», og jeg kan ikke finne tegn til protester eller uenigheter på 

dette området. Det ser ut til å ha vært enighet om at både den mer generelle krigshistorien og 

forbindelsen til Jugoslavia hørte hjemme i ei slik samling. Det at NJS stod bak gjorde det mer 

naturlig at koplinga Norge–Jugoslavia var med. Hvis andre hadde tatt initiativet til museet, 

ville denne koplinga neppe fått samme plass. 

2. verdenskrig var den eneste perioden i Falstads historie som ble tatt opp. Andre perioder, 

som skolehjem og tvangsarbeidsleir, var ikke tema. Dette er på et vis forståelig, igjen tatt i 

betraktning hvem som var med i museumsgruppa. For NJS var det krigens Falstad som skulle 

minnes, og krigen var også bakgrunnen for at sambandet oppstod. Det kan likevel være verdt 

å spørre hvordan museet ville reagert hvis de f.eks. hadde fått tilbud om gjenstander fra 

Innherad Tvangsarbeidsleir. Det er vanskelig å gi et svar på i dag, men jeg ser for meg at det i 

denne gruppa var lite ønskelig å gi NS en plass på museum. Fortsatt i dag er NS og de som 

tyskernes side kontroversielle tema, både innen museum og i andre sammenhenger. Som 

eksempel på dette kan nevnes Quisling-utstillinga på Telemark museum, som skapte 

oppstandelse da den ble lansert.41 Det betente forholdet til NS-medlemmer er også tydelig når 

det gjelder Knut Hamsun. Igjen er debatten oppe om hvorvidt han bør få en plass oppkalt etter 

seg i Oslo. Medlemskapet i NS overskygger fortsatt forfatteren Hamsun.

41 ABM-utvikling 2006:13–16.
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Tabell 1. Gjenstandstilvekst i fase 1, sammenliknet med de andre fasene. Tabellen bygger på 
beregninger i vedlegg 1. Ting som ikke kan plasseres sikkert i første eller andre fase er omtalt som 
«Fase 1/2».

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt
Skolehjem 5 5
2. verdenskrig 134 29 56 24 3 246
Tvangsarb.leir 5 5
Spes.skole 6 6
Ukjent 1 2 1 8 12
Minnested/vennskap 9 1 10
Totalt 144 31 62 36 11 284

4.1.1. Ting knyttet til SS-Strafgefangenenlager Falstad
Naturlig nok er det ting knyttet til Falstad under 2. verdenskrig som utgjør hovedvekta av de 

gjenstandene som ble samlet inn. I begynnelsen uttalte arbeidsgruppa at de spesielt var ute 

etter «hverdagslige gjenstander» f.eks. «spiseredskaper og annet som ble brukt daglig av den 

enkelte fange».42 Slike gjenstander ble det vanskelig å få tak i; gruppa hadde raskt innsett at 

«hverdagsgjenstander har kommet på avveger i langt større grad enn gaver fangene ga 

bygdefolket».43 Noen slike ting fantes likevel, og ble gitt til museet. Det er f.eks. registrert ei 

aluminiumsskje «brukt i leiren» (gammelt nr. 39)44, og to transportspann (FSM.138 og FSM.

466), i tillegg til en blikktallerken (FSM.455). Den siste må antas å ha blitt brukt av fanger i 

leiren. Ellers fins det en kjelke «brukt i leiren» (FSM.96), et bord (FSM.215). Det har også 

vært en stol «brukt i fangebrakke» (gammelt nr. 95), men denne har vi ikke kunnet spore opp 

under siste revisjon av gjenstandssamlinga. 

Bordet har en noe spesiell historie, som må gjengis her. Arne Johnsen forteller at det ble 

solgt på en auksjon i Skogn, uten at noen da var oppmerksom på hvor det kom fra. Etter 

auksjonen ble det snudd, og kjøperen så da flere påskrifter under. De to lengste lyder (navnene 

er utelatt):

O… W… , pr. Levanger 12/3-44 Har sittet på selle i 162 dager siden 2 oktober

H… M… Kvikne satt på celle 9 på Falstad i 192 [?] døgn, etter å ha sittet på Vollan i 38 døgn. Tross 

harde forhør ble bare [?] jeg Torturert men jeg greide tie slik at mil.orgen ikke ble opprullet

På denne måten ble bordet knyttet til Falstad, og det falt seg naturlig at det fikk sin plass på 

museet. Det kunne knyttes til personer/fangeopphold, på samme måte som f.eks. 

fangearbeidene, som jeg kommer tilbake til senere. Hadde det ikke vært for at denne 

42 Levanger-Avisa, høsten 1984 (avisutklipp i FA; dato mangler).
43 Levanger-Avisa, høsten 1984 (avisutklipp i FA; dato mangler).
44 Jeg er usikker på hvilken skje dette er. Det kan være identisk med gaffel (FSM.457:1) og skje (FSM.457:2) 

som var utstilt sammen i den første utstillinga.
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påskriften ble oppdaget, ville bordet vært et anonymt møbel som ingen videreformidlet 

historien om. Dermed ville det heller ikke fått plass på museum. Det er lett å tenke seg at en 

slik anonymisering er en skjebne mange hverdagsgjenstander har møtt, både møbler, kopper, 

bestikk o.l. Ting fangene laget ble i stor grad sendt/smuglet ut under oppholdet, eller tatt med 

da de forlot leiren. Det er mindre sannsynlig at de kunne ta med seg «bruksgjenstander» etter 

endt opphold. Unntaket må bli de som satt til krigens slutt. 

Det er rimelig å tro at en god del av hverdagsgjenstandene har blitt brukt på ny i Innherad 

Tvangsarbeidsleir (1945–1949). Etter den tid ble murbygningen totalrenovert, og i den 

forbindelse ble inventaret trolig skiftet ut. Det kan tenkes at møbler og kopper har blitt solgt 

til private, men at det har blitt glemt/fortiet hvor de kom fra, slik at de har blitt «anonymisert». 

Dette har jeg imidlertid ikke fått bekreftet. 

Museet fikk også inn et klesplagg, ei lue (FSM.110). I følge et vedlagt skriv fulgte den 

opphavsmannen i flere leirer; Vollan, Falstad 

og Grini. Den har påsydd hans fangenummer 

fra disse leirene, men disse har neppe stått der 

samtidig. Den siste kan være «opprinnelig», 

men de andre ser ut til å være skrevet og 

påsydd senere. Det virker usannsynlig at 

fangen skal ha båret nummer fra flere leirer 

samtidig.

Folk hadde også bevart skilt fra 

sikkerhetsområdet som var opprettet på Ekne. 

I tidlige år fikk museet to treskilt45. Om ett av skiltene (gammelt nr. 94) fortelles det at det ble 

funnet under riving av en låve på Ekne, trolig i 1980-åra. Felles for flere av tingene fra 

leiren/leirdrifta, er at de er gitt av lokalbefolkning på Ekne. Mange ting har blitt tatt vare på i 

lokalsamfunnet etter krigen, men grunnen til at det er bevart er ikke alltid tydelig. Noe kan ha 

hatt en nytteverdi, mens andre ting, som skiltene, sannsynligvis bare er bevart som 

kuriositeter. Det er vel så sannsynlig at bare ikke er kastet som at de bevisst er tatt bare på.

De gjenstandene jeg har tatt utgangspunkt i i denne oppgaven, er i stor grad ting som var 

«gamle» da de kom til museet. Ting laget spesielt til utstilling er ofte kalt rekvisitter, og 

regnes ikke til museumsgjenstander. Noen slike ting fra første fase vil jeg likevel nevne, da 

jeg mener de ligger i grenseland mellom museumsgjenstand og rekvisitt, sett med våre dagers 

øyne. Den ene av disse, og kanskje den viktigste, er leirmodellen (FSM.181). Denne ble laget 

45 Disse har gamle nummer 1 og 94. Det er noe uklart hvem som er hvem.

FSM.110. Fangelue med påsydde fangenumre.  
(Foto: Falstadsenteret)
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av tidligere fange Georg Larsen, og gitt til 

årsdagen for åpninga av museet. Modellen gir 

et godt oversiktsbilde av leirområdet på et gitt 

tidspunkt, og er laget med de midler Larsen 

hadde til rådighet. Selv om den var nylaget, 

og ikke helt korrekt på alle områder, har den 

blitt en viktig del av utstillinga gjennom hele 

museets historie. Modellen er ikke ulik den 

som ble ødelagt under brannen i hjemme-

frontmuseet i 1983.

En annen gjenstand som kanskje ligger enda nærmere 

rekvisitt-kategorien, men som likevel må nevnes, er en modell av 

en «tysk vakt» (FSM.97). Denne var hjemmelaget av en mann 

som selv hadde blitt utsatt for nazistenes fremferd. Som bildet 

viser, var det et høyst ublidt utseende på denne figuren. Den var 

omdiskutert alt i de første årene, og stod mye av tida bortsatt på et 

rom utenfor utstillinga.46 

4.1.2. Fangearbeider
Minst 89 av gjenstandene fra første fase faller inn under 

kategorien fangearbeider, fordelt på flere ulike typer. Denne 

kategorien er såpass omfattende at jeg har valgt å omtale den i et 

eget delkapittel.

Ei av de største gruppene er keramikkgjenstander, trolig noe over 40 gjenstander totalt. I 

hovedsak er dette blomstervaser og krus, laget i leirens keramikkverksted. I forkant av 

åpninga i 1985 fikk museet et større parti gjenstander fra Sverresborg. I registeret er det 

innført som «Samling av keramikkarbeider fra Falstad», alt registrert med nr. 58 i det gamle 

registeret. Hvor stort dette partiet var er noe uvisst, men hvis det omfatter alle de 

keramikkgjenstandene det ikke fins noen videre dokumentasjon på, er det på ca. 35 

enkeltobjekter.47 Samlinga hadde vært innom på Sverresborg, men var visstnok ikke utpakket 

der.48 Trolig har noen ment at det passet bedre på Falstad. Det er antydet at det kom fra Nils 

46 Intervju, Aune (2008).
47 En stor del av keramikkgjenstandene kan gjenfinnes på bilder fra den første utstillinga, men ikke alle. Det 

kan tenkes at noen har kommet i andre fase, men dette kan ikke bekreftes.
48 Intervju, Johnsen (2008).

FSM.181. Leirmodellen, nå utstilt i Falstad-
senterets hovedutstilling. (Foto: Arne Langås)

FSM.97. «Fangevokter».  
(Foto: Marcel Leliën-
hof/tinagent.com)
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Sørensen, men dette kan ikke bekreftes av registeret. Sørensen var 

kjemiprofessor, og hadde en sentral rolle i oppbygging av 

keramikkverkstedet i fangeleiren.

Museet har fått flere tremodeller som hadde blitt brukt i 

produksjonen av vaser/krukker. I disse åra kom det inn fem 

slike49, som noen hadde tatt vare på. Beretninger forteller at det i 

tillegg til kopper og blomstervaser ble laget askebegre og 

seidler50, men slike ting fikk museet færre av. Med unntak av et fat 

(FSM.658) og et askebeger formet som Falstadbygningen (FSM.

149), kom det bare inn krus og vaser. 

Den andre store kategorien fangearbeid er tregjenstander, med 

minst 35 gjenstander innsamlet i denne fasen. I motsetning til 

keramikkgjenstandene, som stort sett er laget over et lite 

antall hovedformer, er det en langt større variasjon blant 

tregjenstandene. Mange av dem bærer også klare 

forbindelser til fanger/fangeopphold, enten med motiv 

fra Falstad, navn eller andre inskripsjoner. Eksempler på 

dette er en dreid trebolle (FSM.109) med fangemotiv og 

navn, og en bolle (FSM.132) med motiv av 

Falstadbygningen. Ting som i utgangspunktet kan se ut 

som bruksgjenstander, som sleiver (eks. FSM.113:1) og 

sigarettetui (eks. 447) bærer i liten grad slitasjeskader. 

Det er nærliggende å tenke seg at disse gjenstandene 

heller har vært pynt enn nyttegjenstander. Flere av tingene har også en høy estetisk verdi. Det 

er lett å tenke seg at noe som er lite slitt og har pent utseende har hatt større sjanse til å 

«overleve», og dermed bli funnet «verdig nok» til å komme på museum.

En spesiell gjenstand i denne kategorien er en brevkniv (FSM.143) med en utskåret 

mannsperson på skaftet (bilde på neste side). Figuren stammer fra ei av Thorleif Sellægs 

mange karikaturer av medfanger51. I likhet med denne brevkniven, ser det ut til at flere av 

tregjenstandene kan ha flere «opphavsmenn». Delvis har én person stått trearbeidet, mens en 

49 FSM.449:2, 451, 610:1, 610:2, 610:3. Alle er med på bilder fra den første utstillinga, men historikken ellers 
er noe uklar.

50 FA F Mathisen, Arnold: Div. minner fra Falstad.
51 Tegningene er gjengitt i Sellæg 1945. De fleste av originaltegningene er nå FA F Sellæg, Thorleif.

FSM.605. Eksempel på 
vase fra leirens  
pottemakerverkted. (Foto:  
Falstadsenteret)

FSM.109. Eksempel på trefat fra 
leirens snekkerverksted, «Til  
svigermor fra Oswald». (Foto: 
Falstadsenteret)
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annen har stått for dekoren. Det fins også tegninger/malerier som 

fanger har laget. Et maleri av Hestøya (FSM.106) og et maleri av 

et hus (FSM.218) skal være «malt av fange», men det er ikke 

oppgitt hvem fangen(e) var. Det er ikke utenkelig at det er snakk 

om østeuropeiske fanger. Fra andre gjenstander (innsamlet senere) 

vet vi at østeuropeiske fanger stod for dekormaling av 

tregjenstander.

Produsentene av fangearbeidene er ofte ukjente i dag, men 

noen av tingene kan knyttes til bestemte nasjonaliteter. Dette 

gjelder f.eks. den tidligere nevnte bollen (FSM.109) og to 

serviettringer (FSM.111:1 og FSM.111:2), som skal være laget av 

samme russiske (sovjetiske) fange. Navnet er imidlertid ikke 

oppgitt. «Russerarbeid» er et begrep som brukes av ting laget av 

fanger fra det daværende Sovjetunionen. I denne kategorien fins 

det flere utskårne lekefugler (f.eks. FSM.130), men også 

metallgjenstander, som ringer (FSM.127 er trolig en «russerring») 

og skrin (f.eks. FSM.120). I denne tida fikk museet 8–10 metallgjenstander, altså en 

forholdsvis liten andel av fangearbeidene, sammenliknet med keramikk- og tregjenstandene. 

Generelt er det fortalt at «russerarbeid», både tre- og metallgjenstander, ble byttet mot mat.52 

Som regel er produsentens navn ukjent, men i noen tilfeller 

framgår nasjonalitet av følgeskriv.

Én gjenstand skiller seg vesentlig fra de andre, nemlig en 

byste av «Magnus den gode» (FSM.186). Denne er hogget i 

stein, og ble laget av laget av Odd Hilt mens han var fange 

på Falstad. Hilt var steinhogger ved Nidaros Domkirkes 

Restaureringsarbeider i Trondheim. Han var fange på Falstad 

i 1942–1943, og ble senere sendt til Tyskland. Under 

fangenskapet skal han ha laget steinfigurer på bestilling.53 

Bysten ble gitt til museet av en privatperson på Ekne, og 

hadde trolig vært på Ekne helt siden krigen.

52 Nilssen og Reitan 2002:30.
53 Nilssen og Reitan 2002:34–35.

FSM.143. Brevkniv med 
utskåret mannsfigur, laget  
på grunnlag av karikatur-
tegning av en fange.  
(Foto: Falstadsenteret)

FSM.186. Magnus den gode,  
hogget av Odd Hilt, her vist i  
den første utstillinga. (Foto: 
Falstadsenteret)
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4.1.3. Gjenstander knyttet til 2. verdenskrig
Det Falstad-relaterte materialet kom til å utgjøre hovedtyngden av gjenstandsmassen, men 

arbeidsgruppas interesseområde ble utvidet slik at også andre relaterte tema fikk en plass i 

samlinga. Høsten 1984, et halvår før museet åpnet, hadde det kommet tanker om at 

Falstadmuseet kunne bli lagt inn under Levanger Museum54, og flere hadde luftet tanken om 

at det måtte bli et krigshistorisk museum for hele kommunen.55 Levanger Museum ble ikke en 

realitet for Falstads vedkommende før i 1991, men Falstad Museum kom til å omfatte 

krigsrelatert materiale fra flere deler av den nåværende Levanger kommune. Det er i lys av 

dette vi må forstå utstillingas «første rom», hvor det ble det stilt ut ting som hadde tilknytning 

til 2. verdenskrig generelt, med vekt på Ekne og distriktet rundt. Her var det samlet mye av 

dokumenter, tekst- og billedstoff. Det var f.eks. rasjoneringskort, plakater og en god del 

avisartikler, men dette er materiale jeg ikke vil gå nærmere inn på.

Gjenstandene i dette rommet hadde det til felles at de kunne knyttes til 2. verdenskrig. At 

arbeidsområdet ble utvidet, ser ut til å ha skyldtes enkeltpersoners interesse for spesielle tema. 

Flere av gjenstandene har med hjemmefront og motstandsarbeid å gjøre, f.eks. en stengun 

(FSM.1085) som stammer fra et våpenslipp i Verdalsfjella,56 og rester av en radio (FSM.134) 

brukt av Thingstad-gruppa i Trondheim, i tillegg til en god del annen dokumentasjon om 

radiosendere. Flere av gjenstandene kan ha tilknytning til Falstad, uten at dette er bekreftet. 

Dette gjelder f.eks. pistoler, revolvere og flere torturvåpen. Et gjenstandsregister fra denne 

tida viser at noen av disse har forbindelse til Falstad, men på grunn av mangelfull merking er 

det ukjent hvilke dette gjelder. Kanskje kan noen av de andre ha liknet våpen som ble brukt på 

Falstad, kanskje likner det bare noe som ble brukt under krigen. Jeg har ikke kunnet finne 

sikker dokumentasjon som knytter alle direkte til Falstad. En tilsvarende «uklar» forbindelse 

til Falstad har noen jakkemerker/uniformsmerker (f.eks. FSM.490:1–2).

Aasmund Vinje fra Ekne interesserte seg for det tyske slagskipet «Tirpitz» som lå i Åsen 

under krigen, og sørget for at museet fikk en ankerlenke fra skipet (gammelt nr. 79). Han fikk 

også tak i propellnav fra et engelsk bombefly (gammelt nr. 80). Dette var trolig fra et fly som 

hadde styrtet under under angrep på Tirpitz. Disse gjenstandene ble stående igjen på gamle 

Ekne skole da museet ble flyttet i 1995, og er ikke sporet opp under siste revisjon av 

gjenstandssamlinga. De har dermed ikke blitt med i beregningene over dagens 

54 Levanger Museum omtales nærmere i kapittel 4.4.
55 Trønder-Avisa, 11. april 1985.
56 Saken omtales i Levanger-Avisa 8. nov. 1984. Jegere fant kort tid før åtte stenguns i grensefjellene mellom 

Ogndal og Verdal. Det ble antatt at Heimevernsmuseet i Trondheim, museet på Stiklestad og Falstad-
museet ville få overlatt våpen fra funnet.
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gjenstandsmasse, men jeg velger å omtale 

dem her likevel. De er tross alt en del av det 

som ble samlet inn og stilt ut i den første tida 

museet var i drift.

Museet fikk også flere tyske kopper 

(porselen) fra krigen. Dette gjelder deler av et 

servise (FSM.17157), en tallerken (FSM.219) 

og en kaffekopp (FSM.154). Koppen er tyskprodusert, og skal være «fra Åsenfjord», hvor det 

var flere brakkeleirer under krigen. Den har dermed ingen direkte tilknytning til Falstad. 

Serviset er stemplet «Luftwaffe», og har trolig heller ingen tilknytning til Falstad. Jeg antar at 

det er gitt til museet fordi det hadde med 2. verdenskrig å gjøre. Giver er trolig fra Ekne, men 

servisets bakgrunn kjennes ikke. Kildene kan ikke si om det har vært i bruk på Ekne eller om 

det kommer fra et annet sted. 

4.1.4. Minnested og vennskapsgaver
Den tredje gruppa av ting har jeg valgt å kalle «minnested og vennskapsgaver». I denne 

kategorien ligger både gjenstander som har å gjøre med selve minnestedet Falstad, og 

gjenstander som er knyttet til forholdet Norge–Jugoslavia og til forholdet mellom fanger og 

lokalsamfunnet på Ekne.

Til denne kategorien har jeg knyttet to trekors (FSM.187), som ei tid ble brukt som 

markering i Falstadskogen. Etter bilder å dømme var det kors på omtrent hver grav, men bare 

disse to er kjent å eksistere i dag. Korsene ble trolig brukt fram til pyramidene ble satt opp i 

1960-åra, og det er nærliggende å tro at flere kors hadde blitt ødelagt av vær og vind i åra som 

hadde gått. Som nevnt tidligere, ble monumentet i skogen laget av Odd Hilt, og avduket i 

1947. Hilt døde i 1986, og i 1991 fikk museet en modell av monumentet (FSM.541) fra hans 

etterlatte.

Til «vennskapsgaver» hører f.eks. en bunad, som hadde tilhørt Borghild Bjørgum. Hun 

bestyrte telefonsentralen på Ekne under krigen, og fungerte bl.a. som bindeledd mellom 

fanger og familie.58 Etter krigen gikk noen av fangene sammen og kjøpte en bunad til henne 

som takk. Borghild Bjørgum døde i 1981, og i 1987 deponerte hennes arvinger bunaden til 

museet59. Der ble den utstilt i det såkalte «vennskapsrommet» eller «Jugoslaviarommet». 

57 Dette består av fire dype tallerkener, sausenebb, lokk (fra terrin), fire dype tallerkener, to serveringsfat og 
en duk.

58 Omtales i Vinje 1987.
59 FA A5.101; 28. april 1987. Jeg kan ikke se at bunaden er registrert med nummer i museet.

Servise og andre kopper i den første utstillinga.  
(Foto: Falstadsenteret)



30

Dette var utstillingas tredje og siste rom, hvor 

det også var utstilt gaver som hadde blitt 

utvekslet under vennskapskaravaner. Blant 

gaver fra Jugoslavia fins en jugoslavisk 

folkedrakt (FSM.513). I dette rommet stod det 

også en kopi av «Serberhytta» (FSM.98) ved 

Rødsjø, laget av Johan Moan fra Leksvik. Ei 

liknende hytte ble ødelagt av brannen i 

hjemmefrontmuseet i 1983.60 I dette rommet 

var det ellers bilder og bøker med tilknytning 

til Jugoslavia.

Museet fikk også gjenstander som var direkte knyttet til jugoslaviske fanger. Etter 

jugoslaven (serberen) Ljuban Vucovic, «graveren i Falstadskogen», fikk museet sko (FSM.

217) og vest (FSM 216). Disse har tilhørt ham, men det var neppe noe han brukte mens han 

var på Falstad. Via danske Erik Sørensen, som var en stor bidragsyter de første årene, kom det 

et teppe. Han fikk dette i 1946 av mora til Milos Kojic, en serbisk fange som ble henrettet i 

Falstadskogen. Disse tingene ser ikke ut til å ha noen direkte forbindelse til fangenskap, 

verken på Falstad eller andre steder, men må trolig forstås som vennskapsgaver eller minner 

om enkeltpersoner. 

Ting vil ha verdi og meningsinnhold på ulike nivåer, alt etter bakgrunnskunnskapen hos 

den som «tilskueren» og den kontekst gjenstanden opptrer i. I artikkelen «Meditationer over 

en brødmaskine» skriver danske Peter Larsen om forståelsen av opphavs- og brukssituasjonen 

til ting som har blitt museumsgjenstander. Hans studieområde var et lokalmuseum i en dansk 

koloni i California, hvor han spesielt tar opp en brødmaskin. Denne var stilt ut på museet, men 

gav ikke mening for guiden; det var en av de «quaint tools» som ble brukt i gamlelandet. 

Forfatteren kjente den igjen som en bruksgjenstand han hadde konkrete minner om, mens 

guiden, som ikke kjente brukområdet, det håndverksmessige i objektet. Deres oppfatning av 

den samme gjenstanden lå på to forskjellige nivåer.61 

Liknende «nivåforskjeller» i hvordan ting oppfattes mener jeg vi kan finne i det 

jugoslaviarelaterte materialet, med bl.a. minner fra vennskapskaravaner. For en som ikke har 

noen forbindelse til temaet, vil flere ting virke meningsløse, og kan framstå som feilplassert. 

Det kan nesten oppleves som et «kuriosakabinett», et rom hvor alskens ting er samlet sammen 

60 Levanger-Avisa, høsten 1984 (avisutklipp i FA; dato mangler).
61 Larsen 2002:27–29.

Bilde fra «vennskapsrommet» eller «Jugoslavia-
rommet», med bl.a. en jugoslavisk folkedrakt  
(FSM.513). (Foto: Falstadsenteret)
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uten sammenheng. Bunadene er eksempler på gjenstander som kunne gi mening for den første 

museumsgruppa, men hvor det senere ble reist spørsmål om hva disse tingene hadde i museet 

å gjøre.

4.2. Bruk og utvalg
I denne fasen av museets historie var utstilling hovedformålet med gjenstandsinnsamlinga. 

Hvis utstillinga skal kategoriseres, blir den i seg selv nesten å omtale som et «åpent magasin». 

Omtrent alle gjenstandene ser ut til å ha vært utstilt, og det kom aldri i stand et særskilt 

magasin. Utstillinga bestod rett nok av mer enn bare gjenstander – både tekst- og billedstoff 

ble gitt mye rom, men gjenstandene ser ut til å ha vært «det bærende element». Som mange 

andre samlinger med liknende utspring, var Falstad Museum svært preget av de fysiske 

objektene, gjerne illustrert med mange fotografier/avisartikler. Dette er ikke noe særegnet for 

norske småmuseer. Sosialantropologen Turid Markussen beskriver et bygdemuseum i 

Northmavine på Shetland, som også var «ganske tettpakket med gjenstander og fotografier».62 

Et bilde fra dette museet viser et interiør som like gjerne være fra et norsk lokalmuseum.

Utvelgelse (eller bortvelgelse) av gjenstander i utstillinga ser ikke ut til å ha vært et aktuelt 

spørsmål i museets tidlige fase – de tok i mot og stilte ut omtrent alt, uten at noe ble valgt 

bort. Dette blir tydelig når vi ser på samlinga med keramikkgjenstander. Mange av disse var 

forholdsvis like både i form og dekor, men det ser ut til at alle ble stilt ut, flesteparten i samme 

hylle. Det eneste medlemmer av arbeidsgruppa nå husker det var strid om, var bilder som 

kunne virke støtende. Det ene var et fotografi knyttet til en NS-manns selvmord i 

frigjøringsdagene. Hvis dette i det hele tatt ble tatt i mot, ble det ikke hengt opp. Fra en ansatt 

hos fylkeskonservatoren ble museet også advart mot å henge opp en billedmontasje av 

«Rinnan-banden på fallrepet», men denne ble hengende oppe hele tida mens utstillinga 

eksisterte.63 Utover dette skal det ikke ha vært noen særlig diskusjon om ting som burde 

utelates, verken når det gjaldt innhold eller antall.64

Utstillinga var under stadig forandring, og ble utvidet etter hvert som ting ble gitt til 

museet. I denne fasen kom det inn svært mange gjenstander, og det er lett å tenke seg at denne 

formen for utstilling kan ha innvirket til at flere gav. Som jeg nevnte i 4.1., fikk museet 

gjenstander etter å ha henvendt seg gjennom flere kanaler. Det at tingene ble stilt ut, var et 

tydelig signal om at noen som ville ta vare på deres minner. I etableringsfasen av omtales 

62 Markussen 2002:84.
63 Intervju, Johnsen (2008).
64 «Vaktfiguren» (FSM.97) som nevnes i 4.1.1. var også omdiskutert, og var delvis satt vekk.
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Falstad Museum delvis som ei minnesamling. Dette begrepet er ikke nærmere definert, men 

det slår meg at det kan være svært dekkende for denne samlinga. Også i museumsgruppas 

første møte er museet omtalt som «samling av minneting i forbindelse med Falstad 

fangeleir».65 Det er nettopp minner som preger denne samlinga. Den ble et sted hvor folk 

kunne gi sine fysiske minner fra leiren slik at de kunne bevares.

Jeg har ikke tenkt å trekke de museumshistoriske linjene langt bakover i tid, men vil peke 

på ett forhold som gjelder minne/hukommelse. Dette gjelder renessansens såkalte kunstkamre 

og raritetskabinetter, som museenes historie ofte føres tilbake til.66 Det vil ikke gi mening å 

føre linjene så langt tilbake for Falstads vedkommende, men noe tankegods kan være det 

samme. Floris og Vasström skriver i boka På museum at renessansens kunstkamre og 

kabinetter var «forsøg på at gjenskabe hukommelsens rom som en konkret virkelighed»67. 

Dette «hukommelsens rom» var et fenomen fra antikken og middelalderen, hvor gjenstander 

ble plassert som ikoner, som «symboler for begivenheder og begreper».68 Satt litt på spissen, 

vil jeg si at flere av gjenstandene ble «symboler for begivenheter» – de ble minner om visse 

hendelser. For de som hadde opplevd krigen kunne det være «symboler» for deres egne 

opplevelser. Dette kan også knyttes til «Jugoslavia-rommet», hvor det var minner fra NJS' 

egen virksomhet – vennskapsforbindelsen med Jugoslavia.

Utspillene i media gav rom for åpne forståelser av hva museet søkte, for selv om det ble sagt å 

være Falstads krigshistorie, ble det spunnet på flere historier rundt dette. Ved at museet tok i 

mot omtrent alt, kom samlinga, og dermed utstillinga, på mange måter til å speile givers 

ønsker og minner. Museumsgruppa tok initiativet til innsamling, men hva som kom inn var i 

stor grad avhengig av giver. Arvid Aune og Arne Johnsen forteller at giverne flere ganger var 

med helt til gjenstanden var utstilt. Tingen fikk seg en plass på ei hylle eller i en monter, så 

fikk registreringa komme på et senere tidspunkt.

Folkloristen Leiv Sem skriver at denne utstillinga hadde mange «stemmer», og beskriver 

den på mange vis som lokalsamfunnets måte å minnes krigen på. Utstillinga hadde ingen 

enhetlig forteller eller fortelling, men var ei rekke personlige minner. I stor grad var den «a 

series of private memories in a semi-public arena».69 Det var likevel flere stemmer som ikke 

kom til orde i utstillinga. Minnene var i stor grad knyttet til gjenstandene, men for noen 

65 FA A5.101, møte 5. mai 1983.
66 Denne «bakgrunnen» brukes i flere framstillinger, men Amundsen og Brenna 2003 er mer åpne for å si at 

det ikke gir mening å sette en direkte forbindelse mellom Wunderkammer og museer.
67 Floris og Vasström 1999:25.
68 Floris og Vasström 1999:25.
69 Sem 2008.
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fangegrupper fantes det ingen gjenstander, bl.a. de jødiske og de kvinnelige fangene. Deres 

historier ble underkommunisert i utstillinga.

4.3. Dokumentasjon
På et møte i mai 1984 gikk museumsgruppa inn for å kjøpe en protokoll for å katalogisere 

gjenstander som kom inn til museet. Her skulle givers navn nedtegnes, samt dato for 

innlevering.70 Fra høsten 1985 ser det ut til at nummerrekkefølge og datoer følger hverandre. 

Før den tid kan det være noe hopping fram og tilbake. Dette samsvarer også med møteboka, 

hvor det i oktober 1985 oppgis at de fleste gjenstander da var katalogisert.71 Det aller meste 

ble ført inn i oversikten, men trolig glapp noe unna.72 I tillegg ble gjenstandene merket med en 

klistrelapp med korresponderende nummer. Den eneste oversikten som er bevart i dag, er 

noen maskinskrevne sider (løsblad)73. Dette har trolig vært den renskrevne utgaven; eventuelle 

kladdlister eller håndskrevne protokoller fins ikke i Falstadarkivet. Oversikten er forholdsvis 

detaljert hva angår tidspunkt og giver. I noen tilfeller er det med tilleggsopplysninger, f.eks. 

en kjelke «som ble brukt i leiren» (FSM.96) og to vaser «laget i leirens  

kjeramikkverksted» (FSM.104 og FSM.105). Enkelte gjenstander er oppført i samleposter, 

f.eks. «3 fangearbeid» (FSM.15074). De større grupperingene er ikke alltid like godt merket, 

noe som har ført til vansker ved revisjon av gjenstandene. Til tross for noen slike mangler, er 

det tydelig at det fra museumsgruppas side var et ønske om å dokumentere hvor tingene kom 

fra. Dette gjelder ikke bare hva slags ting det var, men også når de var gitt, hvor de kom fra, 

og i noen tilfeller også litt videre bakgrunnshistorie. Det ble ikke bare ei samling av ting 

«rasket sammen» fra mange steder, men ei samling som hadde en viss oversikt over 

proveniensen til de tingene den bestod av. Om det ikke følger detaljerte retningslinjer75 for 

registrering, er det nedtegnet noe som forteller om bakgrunnen.

Det var ikke bare gjenstander som ble innført i dette registeret; også andre ting relatert til 

utstillingene, som plakater, bilder, brev og bøker ble nummerert og skrevet inn. Tilsvarende er 

også gjort i en senere aksesjonsprotokoll. Det er dermed ikke bare et gjenstandsregister, men 

langt på veg en oversikt over alt historisk materiale i samlingene. Den gamle oversikten 

dekker tida fra 1983 (1981) til mai 1989. Når jeg skriver 1981, skyldes dette at en gjenstand er 

70 FA A5.101; møte 5. mai 1983.
71 FA A5.101; møte 29. okt. 1985.
72 Intervju, Johnsen (2008); Aune (2008).
73 FA W5.101.
74 Gammelt nr. 56. Disse er nå oppdelt med tre undernummer, og består av et sigarettetui og to 

sigarettmunnstykker.
75 F.eks. Ambrose og Paine 1993:136–137.
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oppgitt å være gitt da, altså to år før museet ble opprettet. Hvor den har vært i mellomtida, har 

det ikke latt seg gjøre å finne ut av.

Ved å sammenlikne oversikten med bilder fra utstillinga, trolig tatt i den siste tida den var 

oppe, er det tydelig at de fleste gjenstandene var dokumentert. Lista går fram til mai 1989, så 

for ting som eventuelt har kommet inn i fra da og fram til 1994 er det svært mangelfull 

dokumentasjon. Ellers ser det ut til at en del plakater, avisartikler og billedstoff ikke er 

registrert. Det første registeret teller 131 nummer, og ble på 1990-tallet inkorporert i et nytt 

register, hvor det ble «gjeninnført» fra nr. 95 til 225. Se mer om dette under 5.3.1. 

(aksesjonsprotokoll).

Det har vært uklarheter rundt antallet gjenstander, men dette er ikke noe spesielt for den 

første fasen. For å illustrere dette, vil jeg peke på tall fra museumsstatistikker.76 I 1987 oppgis 

det å være 410 objekter, hvor 390 var katalogisert.77 Det hadde siste år vært en tilvekst på 12 

gjenstander, alle katalogisert. Et år senere har det kommet til 32 nye gjenstander, slik at det nå 

var totalt 442. Av disse var det 412 registrerte. I 1992 sies det å være 415 objekter, med 392 

katalogiserte. Det hadde vært en tilvekst på to objekter siste år. Disse tallene viser at det har 

vært varierende grad av oversikt.78

Jeg har i mine beregninger knyttet 144 gjenstander til første fase, men her er det som 

nevnt rom for diskusjon. Jeg vil tro det er lagt noe annet til grunn for «gjenstander» enn det 

jeg har valgt, men selv om vi også tar med det som er registrert av bøker, bilder o.l., vil tallet 

bli langt lavere enn det som er oppgitt over.

4.4. Falstad Museum går inn i Levanger Museum
Stiftelsen Levanger Museum ble opprettet i 1984. Den ble oppbygd som en 

paraplyorganisasjon rundt flere historielag/museumslag i Levanger kommune, i tillegg til bl.a. 

kommunen og Fortidsminneforeningen.79 De lokale museumslagene har vært selvstyrte, men 

har hatt Levanger Museum som en felles «overbygning». Med unntak av noen stillinger 

sentralt ved Levanger Museum, har lagene stort sett vært drevet på frivillig basis.

76 Gjenparter av flere årganger fins i FA E5.105.
77 I Falstad Museums årsmelding fra 1987 oppgis det at det er 1200 katalogiserte gjenstander, men dette 

harmonerer ikke med andre tall.
78 Det kan nevnes at det helt fram til i dag har vært uklarheter om antall. I 2006 ble det meldt til 

museumsforbundet at det fantes 1825 «kulturhistoriske gjenstander». Dette omfattet trolig alle 
aksesjonsnumre, både hoved- og undernumre. I realiteten var det langt lavere. Jeg har i denne oppgaven tatt 
utgangspunkt i 284 gjenstander (ved årsskiftet 2007/08).

79 Johansen 1985:112.
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Som nevnt tidligere, var det alt i Falstad Museums oppstartsfase snakk om at Falstad 

burde komme inn under Levanger Museum, men dette ble det ikke noe av i den runden. 

Omkring 1990 kom temaet opp igjen, og i et møte i februar 1990 gjorde styret i Falstad 

Museum et enstemmig vedtak om hvordan den videre organiseringen skulle være. De ville 

foreslå for årsmøtet i NJS (lokallaget) at Falstad Museum ble overført til stiftelsen Levanger 

Museum, noe som ble ansett å være det riktige og naturlige for museets videre utvikling80. Et 

års tid senere vedtok styret i Falstad Museum å gå inn som en integrert del av Levanger 

Museum. Dette skulle i utgangpunktet ikke medføre noen endringer i drifta; museet skulle 

beholde sitt gamle navn, disponere over de midler som kom inn, og ha råderett over egne 

samlinger81. Likevel la dette grunnlaget for vesentlige endringer av drifta, og i neste runde 

føringer for hvilken retning Falstad Museum skulle ta.

Krig og endrede politiske forhold i Jugoslavia først på 1990-tallet virket inn på NJS' 

arbeid, og 10. oktober 1992 gikk et ekstraordinært årsmøte inn for at sambandet skulle 

opphøre som organisasjon.82 Dette førte til at Falstad Museum «mistet» sin 

mandatorganisasjon, uten at det umiddelbart kom noen ny på plass. Da Falstad Museum gikk 

inn i Levanger Museum var det en forutsetning at det var en egen enhet med eget styre, men 

dette var ikke lenger oppfylt.83 Dette var uavklart ennå sommeren 1993, men i møte 28. juni 

ble det bestemt at det gamle styret i Falstad Museum skulle fungere til nytt styre var valgt. 

Dette var stort sett de samme som hadde vært med fra 1983. 

Bare få dager senere ble det avgjort at museet i løpet av høsten skulle få etablert en ny 

mandatorganisasjon,84 men dette ble ikke realisert. I denne tida var det bl.a. lansert forslag om 

et eget museumslag på Ekne, med Falstad som hovedoppgave.85 Parallelt med dette hadde 

kommunen planer for frigjøringsjubileet i 1995, som jeg kommer tilbake til i kapittel 5.1. 

Høsten 1994 var disse langt på veg fastspikret, og det gamle styret anså seg da som ferdig 

med sitt oppdrag. 3. oktober 1994 holdt styret i det gamle Falstad Museum sitt siste møte.

80 FA A5.101; møte 15. feb. 1990.
81 FA A5.101; møte 22. april 1991.
82 Havik 2007:123.
83 FA A5.101; møte 28. juni 1993.
84 FA A5.101; møte 1. juli 1993.
85 Levanger-Avisa, 10. juni 1993.
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5. Falstad Museum / Falstadminnet, 1994–2000

5.1. Organisering og ansatte
Da det gamle styret la ned sitt arbeid høsten 1994, var det klart at både Levanger Museum og 

Levanger kommune ville spille viktige roller i det videre arbeidet med Falstad. For å finne 

opptakten til kommunens engasjement ved Falstad, må vi gå tilbake til begynnelsen av 1990-

tallet. I 1990 henvendte forfatter Dag Skogheim til kommunen, for å få dem til å starte 

planleggingen av 50-årsminnet for unntakstilstanden i Trondheim i 1942,86 og dette resulterte i 

et arrangement på Ekne i 1992.

Fra 1991 var Levanger Museum den formelle overbygningen for Falstad Museum. Morien 

Rees ble snart ansatt ved museet for å foreta en gjennomgang av Falstad Museums 

gjenstandssamling. Med hans inntreden ble det en lønnet person, og museet var dermed på 

veg bort fra fullstendig frivillig arbeid. Selv om det ble opprettet en lønnet stilling, skjedde det 

ikke en profesjonalisering av museet i form av museumsfaglig kompetanse. Morien Rees er 

utdannet arkitekt, men hadde ingen erfaring fra museer tidligere, annet enn et arkitektoppdrag 

på Verdal Museum. Han forteller at han tilegnet seg kunnskap om museumsdrift ved å lese 

seg til det, og ved å prøve seg fram.87 Dette var ikke noe enestående for Falstad; amatører og 

selvlærte var de som preget mye av museumsarbeidet i distriktet. Profesjonalisering må ses på 

som en glidende overgang, og ikke noe som skjer fra ett øyeblikk til et annet. Morien Rees' 

engasjement i Levanger Museum ble kortvarig, men han fikk snart ei stilling innen 

kulturetaten i Levanger kommune, hvor han fortsatte å arbeide med Falstad. 

Kommunen kom til å spille en vesentlig rolle i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995, 

og jeg mener det er i lys av dette vi må forstå det videre arbeidet med Falstad Museum. Etter 

oppfordring fra Levanger Museum, henvendte kommunen seg i 1993 til statsministeren for å 

få til et samarbeidsprosjekt, slik at Falstad kunne bli et varig minne. En følge av dette ble at ei 

minnemarkering på Falstad 7. mai 1995 ble et av regjeringens hovedarrangement under 

frigjøringsjubileet. I dette arrangementet inngikk også åpning av nytt museum.88 Museet fikk 

endelig plass i murbygget på Falstad, den gamle fangeleiren, og i løpet av noen hektiske 

måneder ble det gjort i stand rom og montert utstilling i kjelleretasjen. Kommunen og 

Levanger Museum hadde sentrale roller i forbindelse med ombygging og utarbeidelse av ny 

utstilling. I prosjektets styringsgruppe var de representert ved Tone Jørstad (kultursjef i 

Levanger kommune) og Einar Haugan (styreformann i Levanger Museum).

86 Levanger-Avisa, 15. sept. 1990.
87 Muntlige oppl., Rees (2008).
88 Falstadminnet 1997:5.
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Betegnelsen Falstadminnet ble tatt i bruk i forbindelse med frigjøringsjubileet, og omfattet 

både monumentet/anleggene i skogen og Falstad museum.89 I begynnelsen ble det organisert 

som et midlertidig prosjekt, som skulle vare fram til det forelå en ny museumsplan for 

Levanger kommune. Tanken var at museet på sikt skulle høre inn under Levanger Museum, 

men i realiteten ble det liggende under kommunen. Selv om Falstad formelt hørte under 

Levanger Museum helt til Falstadsenteret ble etablert i 2000, gikk mye gjennom kommunen.

I forbindelse med nyetableringen av museet kom behovet for en egen bestyrer for Falstad 

Museum / Falstadminnet. I et møtereferat for den arbeidsgruppa som stod for planleggingen 

heter det at det var «ønskelig å få en bestyrer eller konservator med høye faglige 

kvalifikasjoner».90 Dette ble tatt til følge, og våren 1995 ble det lyst ut stilling som 

museumsbestyrer. Historikeren Terje Bratberg var den første i denne stillingen, med tiltreden 

sommeren samme år. I åra som fulgte hadde flere personer lengre eller kortere engasjement på 

Falstad Museum. De fleste som var tilknyttet Falstad Museum i åra som fulgte forholdt seg til 

Levanger kommune, men hadde tilholdssted i Levanger Museums bygninger på Brusve i 

Levanger.91 Dette viser at det var et hopehav her som kan være vanskelig å få full oversikt 

over, og som det vil føre for langt å gå i detaljer på.

Ved å komme inn i Levanger Museum, og ved etableringen av Falstadminnet, ble Falstad 

Museum del av et større museumsnettverk med flere aktører. Dette førte til møtevirksomhet 

både på nasjonalt og internasjonalt plan, noe som beskrives som en viktig inngangsport til det 

faglige miljøet.92 Det ble knyttet kontakt til andre institusjoner, både innenlands og utenlands, 

men dette har i liten grad satt spor i gjenstandsmassen. Derimot kom det til å virke inn på 

andre deler av Falstadminnets virksomhet. Dette gjelder spesielt Camp II, et internasjonalt 

prosjekt om kildemateriale fra 2. verdenskrig. I den forbindelse ble fangekortene fra SS-

Strafgefangenenlager Falstad og fengslet på Vollan digitalisert. De originale kortene befinner 

seg i Riksarkivet, og det var også tidligere skaffet kopier av noen enkeltkort. Nå ble hele 

kartoteket digitalisert, og har senere vært en mye brukt kilde innen Falstad Museum.

Falstadminnet rommet mer enn 2. verdenskrigs historie; helt siden begynnelsen var det 

også fokus på menneskerettigheter. Dette gjorde seg i størst grad gjeldende med 

Falstadseminaret, et årvisst arrangement som ble arrangert første gang i 1997. 

Menneskerettigheter er også videreført som et arbeidsområde for Falstadsenteret, som jeg 

kommer tilbake til i kapittel 6.1.

89 Falstadminnet 1997:5.
90 FA uordnet materiale: Referat fra møte vedrørende Falstadminnet 29. nov. 1994.
91 E-post, Nilssen (2008).
92 E-post, Nilssen (2008).
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5.2. Tilvekst i gjenstandsmassen
I august 1994 gikk Levanger kommune ut i media og presenterte sine planer for utvikling av 

Falstad Museum. I etterkant av dette kom det vel 30 henvendelser fra tidligere fanger og 

andre med forbindelse til Falstads krigshistorie, og mange signaliserte «at de ønsker å gi  

dagbøker, gjenstander, fotoalbum m.v. til museet».93 Noen hadde tatt direkte kontakt med 

kommunen, andre fikk kommunen kontakt med via mellomledd. Det som kom i etterkant av 

dette, var den eneste store innsamlingsprosessen som ble foretatt i denne fasen av museets 

historie. Dette minner om den måten det første museet gikk fram på, men nå skjedde det med 

et større nedslagsfelt. De gjenstandene som kom inn fra høsten 1994 velger jeg å se som et 

resultat av utviklingsplanene, og plasserer dem dermed under andre fasen. Flere av 

gjenstandene har trolig kommet via det gamle museumsstyret eller omvisere i den gamle 

utstillinga, men det blir uråd å sile ut disse. 

I et skriv om Falstadminnet, trolig fra siste halvår av 1995, er det satt opp arbeidsplan for 

1996, og i denne inngår bl.a. å «Arbeide aktivt med innsamling av gjendstander fra Falstad» 

og «Registrering av gjendstander og dokumentasjon fra det gamle museet».94 Den gamle 

samlinga ble til en viss grad registrert, men noen aktiv og planmessig gjenstandsinnsamling 

ble aldri gjennomført.

Høsten 1996 ble historikeren Trond Risto Nilssen ansatt ved Falstad Museum høsten. Han 

har hovedfag i historie, med oppgave om Trondheim under nasjonalsosialistisk styre, men 

hadde ingen erfaring med museumsdrift. I åra som fulgte kom mye av hans arbeid til å ligge 

på intervju. I forbindelse med frigjøringsjubileet var mange tidligere fanger sporet opp, og i 

en treårsperiode ble mange av disse intervjuet. Han hadde også hovedansvaret for drift av 

utstillinga, som på den tid var etablert i kjelleren på murbygget.

Selv om det ikke ble drevet innsamling etter noen bevisst plan, er det ikke sagt at ikke 

kom inn gjenstander til samlinga. I forkant av intervjurunden ble det sendt ut spørreskjema til 

mulige intervjuobjekter, hvor et av punktene var om de hadde gjenstander, bilder, dokumenter 

og annet med tilknytning til Falstad.95 Trond Risto Nilssen forteller at han fikk se gjenstander 

flere steder, men i liten grad var intervjuobjektene villige til å gi fra seg det de hadde. Noen 

gjenstander kom trolig inn på denne måten, men på grunn av mangelfull registrering, som jeg 

kommer tilbake til i kapittel 5.3.1., er det i dag vanskelig å peke på hvilke ting dette gjelder. 

Trolig kom det inn vel så mye annet materiale, som bilder og dokumenter. Det skal også ha 

93 FA uordnet materiale: Brev fra Levanger kommune (kultur- og miljøetaten) til Det kongelige 
forsvarsdepartement, 13. nov. 1994 (ref. TJO/94/1189/257-2).

94 FA uordnet materiale: Skriv om Falstadminnet (udat.), trolig fra 2. halvår 1995.
95 Muntlige oppl., Nilssen (2008).
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blitt gitt ting i forbindelse med besøk i utstillinga. Museet hadde et skjema liggende hvor 

interesserte kunne melde seg, men det er uvisst i hvor stor grad dette førte til nyervervelser.96 

Alt i alt er det 62 gjenstander som med sikkerhet kan knyttes til denne fasen.97

Også i denne tida hadde giver «hovedrollen» ved ny tilvekst. En aksesjon er avhengig av 

at noen er villig til å gi fra seg en gjenstand, men museet må ikke nødvendigvis ta i mot denne 

gjenstanden. I likhet med under NJS' ledelse, ser det ut til at Falstad Museum også nå tok i 

mot det meste de ble tilbudt, mer eller mindre ukritisk.98 «Tema» for gjenstandene ser ut til å 

ha forandret seg noe, men som jeg kommer tilbake til, er det usikkert om dette skyldes 

bevisste holdningsendringer fra museets side. 

Tabell 2. Gjenstandstilvekst i fase 2, sammenliknet med de andre fasene. Tabellen bygger på 
beregninger i vedlegg 1. Ting som ikke kan plasseres sikkert i første eller andre fase er omtalt som 
«Fase 1/2».

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt
Skolehjem 5 5
2. verdenskrig 134 29 56 24 3 246
Tvangsarb.leir 5 5
Spes.skole 6 6
Ukjent 1 2 1 8 12
Minnested/vennskap 9 1 10
Totalt 144 31 62 36 11 284

5.2.1. Hverdagslivets gjenstander
Gjenstander fra leirens dagligliv var ett av de områdene som ble nevnt helt i begynnelsen (av 

første fase), men som museet ikke fikk tak i så mye av. Dette var gjenstander som fangene 

omgav seg med til daglig, men som det ser ut til at få har tatt vare på.

På ett eller annet tidspunkt, enten i denne eller 

forrige periode, har det kommet inn kniv og gaffel med 

trehåndtak (FSM.643:1-2) og en metallgaffel (FSM.

644), men disse fins det ingen videre opplysninger om. 

Jeg vil anta at disse er gitt til museet fordi de hadde blitt 

brukt i fangeleiren. I 1998 fikk museet en blikktallerken 

(FSM.232:2), som i følge et vedlagt brev ble brukt til 

alle måltider. Giveren var selv fange på Falstad, og satt 

fram til freden. Dette må være grunnen til at han har 

96 Muntlige oppl., Rees (2008).
97 I tillegg 31 som hører til enten første eller andre fase.
98 Muntlige oppl., Rees (2008). Han bekreftet at det var slik mens han var der, og det ser ut til å ha vært 

praksis også senere.

FSM.232:2. Blikktallerken fra 
Falstad. (Foto: Falstadsenteret)
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hatt mulighet til å ta med seg tallerkenen. Hvis han hadde sluppet ut før, hadde han neppe fått 

ta den med seg. Det er tydelig at tallerkenen bevisst er tatt vare på som et minne fra leiren; 

den har fått navn, fangenummer og dato gravert inn.

Som respons på henvendelsene ut i media fikk museet også tilbud om en fangedrakt 

(kvinnedrakt) (FSM.36:3), som på den tid var utlånt til Forsvarsmuseet. Eieren var en av de 

ca. 200 som i løpet av krigen satt på kvinneavdelingen på Falstad, og hun ønsket nå å gi 

drakten til Falstad Museum. På samme tid fikk museet også en fangejakke (FSM.45:1), denne 

fra en mann som hadde sittet på Falstad.

5.2.2. Spesielle ting fra leiren
I tida rundt frigjøringsjubileet kom det et par Falstad-relaterte gjenstander som har spesielle 

historier knyttet til seg. Dette er ting som ikke kan plasseres inn i de andre kategoriene, og 

som jeg velger å omtale i et eget avsnitt.

Den ene gjenstanden er et fotoapparat (FSM.460). 

Dette ble smuglet inn i leiren, og ble brukt til 

fotografering av bl.a. trondheimsgislene. Flere av disse 

bildene fins i Falstadsenterets samlinger. Apparatet blir 

spesielt ved at det er akkurat dette kameraet som ble 

brukt. Hvis man ikke kjenner historien, framstår det 

«bare» som gammelt Kodak-apparat.

Museet fikk også en slåsshanske som fangen Rolf 

Nevermo brukte da ha rømte fra Falstad i 1943. Disse tingene er ikke laget spesielt til Falstad, 

har ikke vært en del av den «offisielle» bruken av leiren, og bærer heller ingen kjennetegn 

som knytter dem til leiren. Likevel blir disse tingene svært verdifulle gjenstander for museet i 

dag, nettopp fordi historien rundt dem er kjent. 

5.2.3. Fangearbeid
Også i det jeg omtaler som andre fase, var det meste av gjenstandstilveksten fangearbeider av 

forskjellig slag. 44 gjenstander av denne kategorien kan med sikkerhet sies å ha kommet inn i 

denne fasen.99 Trearbeidene, 31100 i tallet, omfatter bl.a. dreide trefat (f.eks. FSM.49:2 og 

FSM.52:2). Det første fatet ble under krigen gitt av russeren Misja Moskin til familien Selbo 

på Valum i Skogn, men det er uvisst om det er han som har laget det. Fanger fra Falstad var på 

99 I tillegg ca. 20 gjenstander som enten skriver seg fra første eller andre fase.
100 I tillegg 15 som hører til første eller andre fase.

FSM.460. Kamera som ble smuglet  
inn i leiren. (Foto: Falstadsenteret)
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Valum på arbeid, og det var under et slikt opphold at fatet ble gitt. Det andre fatet har tilhørt 

en norsk fange, og ble gitt av ham.

Det fins også treringer av forskjellig slag. Noen er delvis omtalt som serviettringer, men 

kan også være brukt til halstørklær (f.eks. FSM.52:18). Andre ringer er f.eks. FSM.41:5, med 

detaljerte utskjæringer. Det kom også inn treskrin av forskjellig slag (f.eks. FSM.41:9). 

Generelt ser det ut til å være ting med fint utseende, og ingen av gjenstandene bærer større 

skader etter bruk. En serie gjenstander det kan være verdt å nevne spesielt, er sju utskårne 

flaskekorker (FSM.52:5-11). Seks av disse har karikerte mannshoder, det sjuende et ekorn. 

Disse vitner om høy kvalitet på håndverket, og blir spesielle ved at såpass mange er bevart 

sammen.

Estetisk verdi er også tydelig ved et sigarettetui (FSM.232:1) med påmalt bilde av 

borggården på Falstad. Giveren hadde selv laget etuiet, mens motivet var malt av den russiske 

teatermaleren Sergei Grabowski, som også var fange.101 

Fra Grabowskis hånd stammer også et stort maleri. 

Også dette ble malt under hans fangeopphold, og er en 

kopi av Peter Paul Rubens' «Sennacheribs nederlag». 

Bildet er innrammet, og det antas at det også er 

Grabowski som har laget ramma, dekorert med bl.a. 

spiker, hyssing og papp. Det var tenkt som utsmykning 

av kommandantboligen, og var kanskje der under 

krigen. Etter krigen var det i privat eie hos «fange nr. 

1», Arvid Alstad i Trondheim, til han gav det til 

museet.102 

Keramikk-produkter fikk museet langt færre av i denne fasen. Det er bare én gjenstand som 

med sikkerhet kan sies å ha kommet til i disse åra. Den store forskjellen må henge sammen 

med at de fleste i første fase kom i ett stort parti. Det kan tenkes at keramikkgjenstandene ikke 

har blitt «spredd» til medfanger og lokalbefolkning i like stor grad som andre gjenstander. 

Noen metallgjenstander kom også inn, men også dette forholdsvis få, bare 4–6 stykker. Dette 

gjelder f.eks. en ring (FSM.49.4), som i følge et vedlagt brev var laget av den tidligere nevnte 

russeren Misja Moskin. Han hadde laget ringen av en russisk mynt.

Rundt frigjøringsjubileet fikk museet også noen tekstilvarer, bl.a. et lommetørkle (FSM.

101 Fra hans hånd fins det i dag også ei tegning på papir (i FA F Hofstad, Torbjørn).
102 Nilssen og Reitan 2002:34.

FSM.232. Sigarettetui med motiv fra 
borggården malt av Sergei  
Grabowski. (Foto: Falstadsenteret)
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41:7) og et broderi (FSM.41:2), fra en tidligere kvinnefange. Sammen med kvinnedrakten, 

som nevnes over, er dette av de få ting som har en kjent tilknytning til kvinnefangene på 

Falstad. Dermed må disse gjenstandene sies å være svært spesielle. Kvinnefangenes historie 

skal i liten grad ha blitt fortalt før i tida rundt frigjøringsjubileet. Dette viser at ei tidligere 

«underkommunisert» fangegruppe nå fikk en plass i både i Falstads historie og i 

gjenstandssamlinga.

5.2.4. Tvangsarbeidsleiren – fangearbeid med en annen bakgrunn
I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995, og spesielt i den nye utstillinga, ble det stort 

fokus på fangenes historie under 2. verdenskrig. I likhet med under den første fasen, tar heller 

ikke denne utstillinga i stor grad opp de neddyssede sidene rundt 2. verdenskrig, f.eks. bruken 

av Falstad som tvangsarbeidsleir etter krigen. Frigjøringsjubileet var ikke tida for å minnes de 

som valgte feil. De gjenstandene som kom til museet i forkant av jubileet er også preget av 

«riktig» side. På ett eller annet tidspunkt har det likevel kommet inn gjenstander som er 

knyttet til «de andre» – Innherad Tvangsarbeidsleir.

Ting jeg med sikkerhet kan si har med tvangsarbeidsleiren å gjøre, er tre malerier (FSM.

93:1-3). Disse ble i følge aksesjonsprotokollen 

innlemmet i samlinga i 1996, altså året etter 

frigjøringsjubileet. De er malt av personer som satt på 

Falstad på siste halvdel av 1940-tallet, og er trolig laget 

under fangeoppholdet. Andre ting som trolig skriver seg 

fra denne perioden i Falstads historie, er to treboller 

(FSM.626 og FSM.627) som ser ut til å ha kommet inn 

sammen. Den ene har påskriften «Julen 1945», og dette 

vekket mistanke om at dette kanskje har med 

tvangsarbeidsleiren å gjøre. Felles for alle disse 

gjenstandene er at de mangler opplysninger om proveniens, men dette skyldes ikke 

nødvendigvis at de har med tvangsarbeidsleiren å gjøre. Manglende bakgrunnsinformasjon er 

noe som gjelder mange gjenstander fra denne fasen, som jeg vil komme tilbake til under 

aksesjonsprotokoll (5.3.1.).

Snekkerverkstedet som var i bruk under krigen, var også i bruk under tvangsarbeidsleiren. 

I Falstadarkivets fotosamling fins det flere bilder103 av varer laget i dette verkstedet, både 

103 Bl.a. foto 0800082–0800097.

FSM.93:1. Bilde malt av fange i  
Innherad Tvangsarbeidsleir. (Foto:  
Falstadsenteret)
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modellbåter, møbler og pyntegjenstander. Disse må også omtales som fangearbeider, men har 

en såpass annerledes bakgrunnshistorie at jeg har valgt å skille dem ut som eget tema. 

«Sortimentet» skiller seg også noe fra det som ble laget under krigen. Under krigen var det i 

både gjenstander av keramikk og metall. Metallarbeidene kan til en stor grad tilskrives 

østeuropeiske krigsfanger, og dette gjelder også flere av tregjenstandene, såkalte 

«russerarbeider». Keramikkverkstedet ble nedlagt under krigen, og ble neppe satt i drift igjen.

Det er ikke klart hvorfor disse gjenstandene har blitt tatt inn, om det var en bevisst tanke 

om å vise mer av Falstads historie, eller om de bare kom inn likevel. Morien Rees forteller at 

han i si tid sjelden stilte spørsmål ved tingene, men tok i mot de tingene museet fikk tilbud 

om.104 Som jeg var inne på i slutten av kapittel 5.1., spilte givernes ønske en stor rolle, ved at 

det sjelden eller aldri ble takket nei til gjenstander. Når det gjelder gjenstandene som har med 

NS-leiren å gjøre, kan de ha kommet inn fordi noen har ment at Falstad-historien burde 

omfatte mer enn bare 2. verdenskrig. Tatt i betraktning hvordan andre gjenstander har kommet 

inn, er det sannsynlig at det er giver som har tatt initiativet til å få disse tingene til museet.

I 2000 fikk Falstadminnet ytterligere to gjenstander fra Innherad Tvangsarbeidsleir. I 

forbindelse med intervju av en tidligere fange fra tvangsarbeidsleiren, ble det gitt to 

tregjenstander til museet, et skrin (FSM.416:1) og ei klubbe (FSM.416:2), begge laget under 

hans opphold på Falstad. Fra museets side var det ingen klare tanker om hva de skulle brukes 

til, men de ble tatt i mot for å tas vare på.105 Noen år senere fikk temaet større aktualitet, 

gjennom ABM-utviklings BRUDD-prosjekt. Dette kommer jeg nærmere tilbake til i kapittel 

6.2.

5.2.5. Gjenstander knyttet til 2. verdenskrig og Jugoslavia
At styringen med museet nå lå i andre hender, og at fokuset var dreid, blir tydelig når det 

gjelder Jugoslavia-relatert materiale. Det er ikke registrert at det har kommet inn noen 

gjenstander som har med forholdet Norge–Jugoslavia å gjøre, verken i denne perioden eller i 

den neste. Krigene på Balkan og de endrede politiske forhold hadde ført til at NJS hadde blitt 

nedlagt i 1992, og spørsmålet om Jugoslavia var betent.

I likhet med forbindelsen til Jugoslavia, var 2. verdenskrig i lokalsamfunnet viet et eget 

rom i den første utstillinga. Også i begynnelsen av andre fase kom det inn noen gjenstander 

som kan knyttes til 2. verdenskrig mer generelt, men det eksakte antall kan jeg ikke si sikkert, 

men flere enn 10–12 er det ikke. Disse må trolig forstås i lys av frigjøringsjubileet, hvor folk 

104 Muntlige oppl., Rees (2008).
105 Muntlige oppl., Nilssen (2008).
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gav ting som hadde med 2. verdenskrig å gjøre. Dette gjelder bl.a. felttelefoner (FSM.67:2, 

FSM.67:3). Av mer kuriøse gjenstander fra krigen kan nevnes en duk (FSM.226). I følge et 

vedlagt brev ble den kjøpt på auksjon på Misjonshotellet i Trondheim, over varer etter 

Rinnan-banden. Også her blir givers ønske styrende – museet har tatt i mot duken, men ble 

det tenkt over om hvordan den kunne passe inn i Falstads samlinger? Duken ser ut til å ha 

ligget i magasin det meste av tida. Sett med nåtidas blikk tror jeg likevel den kan være 

interessant, som et bilde på folks erindringskultur rundt krigen.

Det ser ut til at noen av de krigsrelaterte gjenstandene fra den første utstillinga ble 

nedprioritert. Dette var ting som neppe passet inn i utstillingskonseptet, og flere av dem ble 

ikke en gang tatt ut fra gamle Ekne skole og nyregistrert, men ble stående der fram til et av de 

siste årene. 

5.3. Gjenstandsregister og magasin

5.3.1. Aksesjonsprotokoll
I forbindelse med frigjøringsjubileet regnet kommunen og museet med at det ville komme 

både gjenstander og annen dokumentasjon. For å holde rede på denne tilveksten, ble det i 

desember 1994 lansert forlag om midlertidig registrering i en aksesjonsprotokoll. Forslaget 

kom fra Morien Rees, som utarbeidet et skjema til dette formålet.106 I dette skjemaet skulle det 

fylles ut opplysninger som givers/selgers navn og adresse, dato, hva aksesjonen omfattet og 

andre opplysninger det var mulig å få ved overtakelsen. Hver aksesjon skulle få et 

hovednummer, med undernummer for hver gjenstand som hørte til. Det ble også foreslått å 

overføre den gamle museumssamlinga til dette registeret, hvor innholdet i den gamle samlinga 

skulle få aksesjonsnummer 1 (med undernummer).107 Det ser ut til at dette i hovedsak kom til 

å omfatte gjenstander/dokumenter som ikke var registrert fra før. Det som var registrert i det 

gamle registeret beholdt stort sett sin nummerrekkefølge, men ble plassert lenger ute i 

nummerrekka (fra nr. 95 til 225).

Ved at Falstad Museum formelt sett lå under Levanger Museum, ble det drøftet om Falstad 

skulle ha en egen museumssignatur, eller om de skulle bruke den samme som Levanger 

Museum (som del av en felles nummerserie). Museumssignatur for Falstad hadde ikke vært et 

aktuelt spørsmål under første fase. Da ble gjenstandene bare nummerert, uten at denne serien 

ble satt inn i et større identifikasjonssystem. Styret i Levanger Museum mente at Falstad 

106 Muntlige oppl., Rees (2008).
107 FA E5.108; notat 13. des. 1994 vedr. Falstadminnet dokumentasjonssenter



46

Museum måtte følge Levanger Museums rutiner. Slik kunne en gjenstand på Falstad få 

nummer LeM 2347/8, hvor 8 skulle markere at gjenstanden kom fra Falstad. Hvis neste 

registrerte i systemet var fra Reinslyst arbeiderbolig, ville denne få nummer LeM 2348/2.108 

Det endte imidlertid med en egen nummerserie Falstad, uavhengig av Levanger Museum. 

Signaturen FSM ble registrert hos Norges museumsforbund for Falstadminnet i 2000109, men 

hadde trolig vært i bruk lenger. Hvis Falstad hadde blitt en del av Levanger Museums 

nummerserie, ville det ført til større problemer da Falstadsenteret ble en egen enhet uavhengig 

av Levanger Museum i 2000.

Arbeidet med skjemaene viser at det var en forberedt registrering, men det ble etter hvert 

nedprioritert. Skjemaene går t.o.m. nr. 90, men opplysningene er mindre detaljerte den siste 

tida. Deretter er det noen løse notatlapper, før hele systemet opphører. Skjemaene ble senere 

ført inn i en egen aksesjonsprotokoll110, og både nummerserie og aksesjonsprotokoll er fortsatt 

i bruk. 

Registrering av gjenstander og annen dokumentasjon ble ikke ferdig i forkant av 

frigjøringsjubileet, men stod på arbeidsplanen for 1996.111 Arbeidet har delvis har blitt skjøvet 

ut i tid, og det er vanskelig å si når de ulike aksesjoner, både gjenstander og annet materiale, 

faktisk har blitt registrert. Aksesjonsprotokollen viser forholdsvis store sprang i dato på ting 

som ligger nær hverandre i nummerrekkefølgen.

En betydelig del av de gjenstandene som ble registrert på midten av 1990-tallet mangler 

opplysninger om proveniens. Gjenstandene er gitt et nummer og innført i protokoll, men det 

mangler opplysninger om bakgrunn, giver, dato o.s.v. Dette har tidvis gjort det vanskelig å si 

om ting kom i første eller andre fase. Et eksempel på dette er det store partiet med 

keramikkgjenstander (gammelt nr. 58, tilsvarer FSM.152) som kom inn i første fase. Bilder 

viser at de fleste av disse fantes i den første utstillinga, og sannsynligvis har alle da hatt ett 

felles nummer uten at hver gjenstand var merket. Ved nyregistrering i aksejonsprotokollen 

fikk de individuelle nummer, er fordelt på flere ulike steder i nummerserien, og aldri med 

dokumentasjon om opphav og giverdato. Flere andre ting, f.eks. en brevkniv (FSM.635), er 

ikke funnet på bilder fra den første utstillinga, og da har vi ikke en gang den «knaggen» å 

henge dem på. Kanskje kan flere «hull» bli tettet senere. I arkivet etter Falstadminnet, som for 

tida (2008) under ordning, kan det ligge flere følgeskriv og takkebrev.

108 FA E5.108; notat 13. des. 1994 vedr. Falstadminnet dokumentasjonssenter
109 FA uordnet materiale: Brev fra Norges museumsforbund 16. mai 2000.
110 FA W5.103.
111 FA uordnet materiale: Skriv om Falstadminnet (udat.), trolig fra 2. halvår 1995.
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Selv om det i andre fase var grundig registrering i begynnelsen, gikk det tilbake etter 

hvert. Registeret fra første fase har sine mangler, men det er langt mer detaljert enn mange av 

registreringene fra andre fase. Arbeidet med museet beveget seg bort fra det rent frivillige 

plan, men dette medførte ikke automatisk at f.eks. dokumentasjon av gjenstandene ble bedre. 

Arbeidet i disse åra må likevel forstås i lys av andre faktorer. Det var begrenset med ressurser, 

og mye av arbeidet ble rettet mot intervjuer.

5.3.2. Utstilling og magasin
Med overgangen til denne fasen skjedde det en differensiering av museet. Utstillinga var ikke 

lenger det samme som gjenstandssamlinga, og museet drev aktiviteter utenom det som gikk 

på gjenstandsinnsamling og utstilling.

I forbindelse med frigjøringsjubileet var det ønskelig med ei ny utstilling. Den stod ferdig 

til jubileet, og var lagt til kjelleretasjen i murbygget. Utstillinga var satt sammen av 

scenografen Worm Winther, som tidligere hadde laget utstilling på Stiklestad museum, til 100-

årsmarkeringen av Verdalsraset i 1993. Ved begge disse utstillingene ble det lagt stor vekt på 

opplevelsen. I en avisartikkel skrevet i forbindelse med åpninga, heter det om den nye 

Falstad-utstillinga: «Opplevelsen av konsentrasjonsleiren er det viktigste. Da trengs det noe 

mer enn ren dokumentasjon. Ingen enkel oppgave, men jeg synes vi har lyktes, mener 

scenograf Worm Winther som står bak utstillingen».112 For å få denne opplevelsen var det lagt 

fokus på bruk av virkemidler. Gjenstander og bilder var mikset med lyd, lys og musikk, og 

skulle sette den besøkende i en viss stemning. Utstillinga baserte seg på den historien som var 

kjent da, hvor mye fokus lå på den mest brutale perioden i leirdrifta.

Både gjenstander og originale dokumenter var stilt ut, og nå var det en mer helhetlig regi 

over det. Likevel var det svakheter med denne bruken av originalmateriale. Etter min mening 

ble særlig en del av dokumentene behandlet på en uheldig måte. Flere av dem ble klistret opp 

på plexiglass, og brukt i utstillinga. Dette gjelder f.eks. et kart over leirområdet fra 1943, noe 

av det eneste originale arkivmaterialet som fins fra leirdrifta. Andre dokumenter, bl.a. 

dagboknotater, har vært klistret sammen. Dette har satt varige skader på deler av materialet. 

Ved at slikt originalmateriale var stilt ut ble det og dermed gjort mindre tilgjengelig som 

forskningsmateriale. Dette gjelder særlig dagboknotater og brev, som er viktige historiske 

kilder i Falstadarkivet. Flere av de gjenstandene som var utstilt mangler 

bakgrunnsopplysninger i registrene. Det ser derimot ikke ut til å ha vært noe problem fra 

112 Trønder-Avisa 6. mai 1995.
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museets side at gjenstander med uklar proveniens ble stilt ut. 

Selv om mange gjenstander var utstilt, var det ikke plass til alle, og dette gjorde det 

nødvendig med et lager. I Levanger biblioteks magasin fikk Falstad oppbevare både 

gjenstander og annet materiale som ikke var utstilt. Dette ble aldri et oversiktlig magasin for 

Falstad Museum, men et rom hvor tingene bare var lagret. Her ble innholdet i den gamle 

utstillinga plassert, og nye gjenstander var trolig også innom etter hvert som de ble overlatt 

museet. Under arbeidet med utstillinga hadde utstillingsdesigneren fri tilgang til rommet, og 

hentet ut ting som skulle stilles ut. Det skal ikke ha vært noen full oversikt over hva som 

befant seg i magasinet til enhver tid.113 Jeg mener dette virker som en betenkelig praksis, men 

vi må samtidig huske at de prioriteringer som måtte gjøres i utstillingsprosessen var styrt av 

ytre forutsetninger. Utstillinga måtte bli ferdig til frigjøringsjubileet.

Ved at denne utstillinga var mer detaljert planlagt enn den foregående, var den også mer 

«låst». Den hadde ikke det samme rommet for endringer som det var i den første utstillinga, 

hvor nye gjenstander ble stilt ut etter hvert som de kom inn. Under arbeidsprosessen med den 

nye utstillinga kom det forslag om å etablere et åpent arkiv i kjelleren på Falstad, og en 

utredning av dette var blant planene for 1996. Formålet med et slikt arkiv ville nettopp være å 

«tilgjengeliggjøre gjendstandene fra det gamle museet og de nye aksesjonene»114 Forslaget om 

åpent arkiv falt imidlertid bort, og har ikke vært tema senere. 

Det vakte noe misnøye at en del gjenstander, spesielt fra den første utstillinga, ikke var 

stilt ut, og det var flere ganger forspørsel om å hente fram enkeltgjenstander fra magasinet.115 

Dette ble aldri tatt til følge, men jeg mener det viser at folk utenfor museet følte en tilhørighet 

til de gjenstandene som hadde vært stilt ut. Det viser også forskjellige oppfatninger av 

hvordan et museum skal være – er det historien eller gjenstadene som skal stå i fokus? Her har 

det skjedd et skifte, som jeg mener må settes i tilknytning til overgangen fra NJS til den nye 

overbygningen. I den første utstillinga ser det ut til at gjenstandene var det «bærende 

element», men nå var gjenstandene i større grad underordnet en gjennomgående historie.

113 Muntlige oppl., Rees (2008).
114 FA uordnet materiale: Skriv om Falstadminnet (udat.), trolig fra 2. halvår 1995.
115 E-post, Nilssen (2008).
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6. Stiftelsen Falstadsenteret, fra 2000116

6.1. Falstadsenteret
I 2000 ble det foretatt store strukturelle endringer ved Falstad Museum, og det blir derfor 

naturlig å sette neste skille der. 21. august 2000 ble Stiftelsen Falstadsenteret etablert, etter 

initiativ av Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Følgende var med som 

stiftere:

– Fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland

– Grane kommune og Levanger kommune

– Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og 

Høgskolen i Nord-Trøndelag

– Lærerforbundet

– Nidaros Bispedømmeråd

– Det Mosaiske Trossamfunn Trondheim

– Norsk Folkehjelp

I tillegg til disse var det noen private bidragsytere, og fra 2005 har Falstadfangenes forening 

vært med.117 I følge stiftelsens formål er Falstadsenteret et «nasjonalt opplærings- og 

dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og 

menneskerettigheter».118 Menneskerettigheter lå også i arbeidsfeltet under Falstad Museum / 

Falstadminnet, men nå ble det ytterligere konkretisert.

Fram til stiftelsen ble opprettet hadde museet formelt sett hørt til under Levanger 

Museum, men dette ble nå endret, slik at Falstad ble uavhengig. Deler av Levanger Museum 

har senere blitt konsolidert med Stiklestadmuseene, i forbindelse med museumsreformen. 

Falstadsenteret har valgt å stå utenfor de konsoliderte museene.

I Falstadsenteret er skillet mellom museet og «resten» av senteret umulig å definere. 

Museet er en integrert del av senteret, og det er nærmest meningsløst å sette et skille der det 

ene slutter og det andre begynner. Museets utstilling kan f.eks. oppleves som «bare» ei 

museumsutstilling, men brukes også som et ledd i et større undervisningsopplegg til 

skoleklasser. Senteret er en forskningsinstitusjon, og historisk materiale som er samlet inn blir 

brukt av stedets forskere. Dette gjelder ikke gjenstandsmaterialet i stor grad, men heller 

116 Dette kapitlet bygger i stor sak på egne erfaringer under mitt opphold på Falstadsenteret, samt samtaler 
med ansatte ved senteret, spesielt Trond Risto Nilssen og Ingeborg Hjorth.

117 Falstadsenteret: http://www.falstadsenteret.no/3_stiftelsen/stiftelsen.htm. Lest 23. april 2008.
118 Falstadsenteret: http://www.falstadsenteret.no/3_stiftelsen/formaal.htm. Lest 23. april 2008.
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intervjuer og dokumentsamling. Falstadsenteret er også en samfunnsaktør i tråd med 

museenes nye rolle som deltakere i samtidsdebatter. Dette kommer delvis fram gjennom 

seminarer, ikke bare Falstadseminaret, men også andre. I løpet av det siste året har det f.eks. 

vært et seminar om barnevern i historisk perspektiv, delvis knyttet opp mot utstillinga «Sin 

egen lykkes smed» som tar for seg skolehjemmenes historie. 

Falstadsenteret hadde i flere år kontor på Høgskolen i Nord-Trøndelags område på Røstad ved 

Levanger. På Falstad var museumsutstillinga fra 1995 fortsatt i bruk, og ble delvis bemannet 

av senterets ansatte, delvis av frivillige. Resten av murbygget stod tomt. I 2004 begynte 

arbeidet med å totalrenovere bygningen, og høsten 2006 ble den offisielle åpningen av 

Falstadsenteret foretatt. Senteret hadde da fått administrasjon, museum og seminarrom samlet 

på Falstad, i tillegg til «alle fasiliteter» i form av overnatting og servering. Det siste inngår i 

stedets kurs- og konferansevirksomhet.

I «faseinndelinga» har jeg valgt å sette skillet mellom andre og tredje fase ved overgangen 

til Falstadsenteret. På ett vis kan dette oppfattes som en «mild» overgang. Det ble ikke noen 

full utskiftning av ansatte, og det ble på mange vis arbeidet på samme vis som tidligere. 

Institusjonens kontor flyttet, men utstillinga forble den samme. Det går dermed an å si at 

skillet «bare» ligger på det organisatoriske plan. Likevel er det mye som skiller dagens 

Falstadsenter fra Falstadminnet, og jeg vil tro at flere av de endringene som har skjedd denne 

perioden ikke ville vært mulige under de foregående organiseringsformer.

6.2. En bredere Falstad-historie – BRUDD-prosjektet
Selv om mye av Falstadsenterets virksomhet har vært, og er, sentrert om 2. verdenskrig, har 

interessen for en «bredere» Falstad-historie preget denne fasen. Dette kan ikke knyttes til hele 

fasen, og skyldes i stor grad ytre forutsetninger som har kommet til underveis.

En del må sees i sammenheng med nye oppfatninger av fortida. Det har kommet en stadig 

større erkjennelse av at historien ikke er svart/hvit, og de «etablerte» forståelsene av fortida er 

ikke nødvendigvis de rette. I en slik tankegang begynte ABM-utvikling i 2003 prosjektet 

BRUDD, som har som formål «å fremja dei kritiske spørsmåla. Å fortelja om det vanskelege,  

det tabuforebudde, det marginaliserte, det usynlege, det kontroversielle».119 Dette er ikke bare 

et norsk fenomen. Også i internasjonal sammenheng har det blitt økt fokus på fortiede 

historiene og «vond kulturarv». Falstadsenteret ble en aktør i BRUDD, men man kan spørre 

119 ABM-utvikling 2006:5.
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om det ville vært samme «grobunn» for en slik deltakelse hvis Falstad-museet hadde hatt en 

annen overbygning.

Mens Falstad Museums virksomhet tidligere bare hadde tatt for seg 2. verdenskrigs 

historie, ble BRUDD en arena for å belyse de andre delene av Falstads institusjonshistorie. 

Murbygget var bygd som særavdeling på et skolehjem, men fungerte i flere år som 

skolehjemmets internat og verksted. Under krigen ble dette fangeleir, etter krigen 

tvangsarbeidsleir, og senere spesialskole. I den forbindelse ble det gjort undersøkelser om de 

andre epokene, og det førte nok til at Falstadsenteret ble mer bevisst disse delene av historien. 

Det ble samlet inn dokumentasjon om både skolehjemstida og tvangsarbeidsleiren, både i 

form av arkivundersøkelser og intervju. Som nevnt under 5.2.4., ble det alt i 2000 gjort noe 

arbeid som kom inn på tvangsarbeidsleiren, men dette ble gjort med en annen bakgrunn, og 

hadde ikke noe med BRUDD-prosjektet å gjøre.

Tidsmessig faller prosjektet sammen med planleggingen av Falstadsenterets nye 

hovedutstilling, og i BRUDD-prosjektets ånd hadde senteret planer om å la denne vise hele 

bygningens historie, både skolehjemmet, krigsfangeleiren, landssvikleiren og spesialskolen. 

Planene møtte sterke reaksjoner i media, både på lokalplan og riksplan. Det ble bl.a. 

argumentert med at det å sette skolehjem og tvangsarbeidsleir i samme utstilling som 

fangeleiren, kunne oppfattes som en hvitvasking av nazismen.

6.3. Innsamling i dag
I tredje fase har jeg tatt med 36 gjenstander i mine beregninger, fram til jeg satte sluttstrek for 

det som skulle være med, men også senere har det kommet til noe. Tilveksten har de siste 

årene foregått på ulike måter. I forbindelse med totalrenovering av murbygget (fra 2004) og 

rydding i verksted/grisehus (2007) ble det funnet materiale av historisk interesse, både 

gjenstander, bøker og annet. Dette er ting som har fulgt bygningen, men som ingen tidligere 

har vært klar over, eller sett museal verdi i. Denne økte bevisstheten må sees i lys av 

BRUDD-tankegangen. Innsamling av dokumentasjon skjer også i forbindelse med spesielle 

prosjekter forskerne arbeider med.

Det meste av tilveksten skjer likevel utenfra, fra privatpersoner som mer eller mindre 

uoppfordret gir ting til museet. Det generasjonsskiftet som den første museumsgruppa så for 

seg har nå for alvor slått inn. Første generasjon (fangene) har i mange familier falt fra, og i 

stadig større grad er det barn, barnebarn eller andre slektninger som har tatt kontakt med 

Falstadsenteret. I flere tilfeller har etterkommere overtatt gjenstandene ved uten å vite noe om 
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dem, annet enn at de er laget på Falstad. Det forekommer også at de ikke er sikre på hvilken 

person i familien som har sittet på Falstad, og benytter anledningen til å få mer informasjon 

rundt dette.

Det ser ut til at den geografiske spredningen av givere har blitt stadig større. Det kommer 

nå forespørsler fra hele landet, noe som må sees i sammenheng at Falstadsenteret er et 

nasjonalt dokumentasjons- og opplæringssenter. Selv om arbeidet under Falstadminnet også 

hadde hele landet som virkefelt, ble det nasjonale fokuset tydeligere framhevet da 

Falstadsenteret ble opprettet.

I motsetning til under de tidligere periodene, har ikke Falstadsenteret henvendt seg aktivt 

til allmennheten for å få inn gjenstander. I forkant av de to foregående utstillingene ble det 

gjort utspill i media for å få tilvekst til gjenstandsamlinga, og denne tilveksten ble i stor grad 

brukt i utstillingene. Gjenstandene i dagens utstilling baserer seg i stor grad på det som fantes 

i magasinet.

Tabell 3. Gjenstandstilvekst i fase 3, sammenliknet med de andre fasene. Tabellen bygger på 
beregninger i vedlegg 1.

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt
Skolehjem 5 5
2. verdenskrig 134 29 56 24 3 246
Tvangsarb.leir 5 5
Spes.skole 6 6
Ukjent 1 2 1 8 12
Minnested/vennskap 9 1 10
Totalt 144 31 62 36 11 284

6.3.1. Gjenstander fra 2. verdenskrigs Falstad
Fortsatt er en god del av tilveksten knyttet til Falstad under 2. verdenskrig. Under renovering 

ble det på loftet funnet en slitt uniformsjakke (FSM.un), 

som viste seg å være en tysk etterlatenskap fra 2. 

verdenskrig. En forholdsvis stor andel av tilveksten, 15 

gjenstander, faller i kategorien fangearbeider. Som 

eksempel kan nevnes to lampetter (FSM.1037:1–2), 

som er utskåret under fangeopphold. Disse har spor for 

lampettledning, men det er tydelig at de aldri har vært i 

bruk. I likhet med «bruksgjenstander» som har kommet 

inn tidligere, er også disse lite slitt, og tydeligvis ikke 

brukt. Som eksempler på andre ting som er tilført 
FSM.1037:1. Lampett laget i  
fangeleiren. (Foto: Falstadsenteret)
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samlingene de siste årene, kan jeg nevne et trefat (FSM.1081), ei pipe (FSM.1079:1) og et 

sigarettetui i metall (FSM.1072:3). I liten grad skiller disse tingene seg fra fangearbeider som 

har kommet inn tidligere.

Også fra den tidligere kommandantboligen, som nå er privatbolig, kom det en tilvekst til 

gjenstandssamlinga. I forbindelse med oppussing 

av huset ble det funnet en plankebit (FSM.1051) 

med et påskrevet navn. Dette kunne tydes til «Jon 

Jakbowski», trolig en polsk fange som satt på 

Falstad en kort periode i 1944. Dette blir et 

eksempel på at museet ikke bare tar inn «pene» 

ting. En tilfeldig planke fra kommandantboligen er 

ikke interessant for museet, men en avbrutt plankebit med en rusten spiker er i høyeste grad 

interessant – fordi den kan knyttes til en persons fangenskap på Falstad.

6.3.2. Gjenstander fra de andre periodene i Falstads historie
I forbindelse med BRUDD-prosjektet har Falstadsenteret drevet dokumentasjon av andre 

deler av Falstads historie. Ønsket om å vise mer enn bare krigens historie har også satt spor i 

gjenstandssamlinga, men ikke i noe stort omfang. Dokumentasjonsprosjektet kom i stor grad 

til å omfatte bilder, dokumenter/arkivkilder og intervjuer. Museumssamlinga har ikke fått 

tilført noen gjenstander som har med tvangsarbeidsleiren å gjøre. Et par malerier laget under 

fangeoppholdet er avfotografert, men disse var bare inne til lån.

I forbindelse med renovering og rydding ble det funnet flere ting som har med 

skolehjemmet og spesialskolen å gjøre. Fra spesialskolen er det bl.a. tatt vare på to håndklær 

merket «Ekne off. Barneskole» (FSM.1034:1–2). Det er også funnet noe læringsmateriell, 

bl.a. en større mengde plansjer (FSM.un), trolig fra skolehjemmet. Det er verdt å spørre seg 

om disse tingene ville blitt tatt vare på hvis de hadde blitt funnet på et tidligere tidspunkt. Fra 

skolehjemmet ble det bl.a. funnet en postkasse med seler (FSM.un) og en symaskin (FSM.un). 

Postkassen skal ha blitt brukt av elever skolehjemmet da de hentet var på posthuset og hentet 

post. Symaskinen er fra 1919, og antas å ha blitt brukt på skolehjemmet. Museet har også fått 

et stempel fra skolehjemmet (FSM.1000:2), og ei smijernslampe (FSM.un) laget i 

skolehjemmets verksted. Denne typen lamper ble laget for salg, og ble bl.a. annonsert i 

Skolehjemsbladet. Utover disse gjenstandene er det ytterst få ting som har med de «andre» 

periodene av historien å gjøre.

FSM.1051. Plankebit med påskrift, funnet  
under renovering av kommandantboligen.  
(Foto: Falstadsenteret)
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6.4. Bruk og dokumentasjon av gjenstander

6.4.1. Utstilling
I forbindelse med at senteret flyttet til Falstad ble det etablert ny utstilling i kjelleren, opplagt 

på annet vis enn den forrige. Dreieboka120 er skrevet av historiker Jon Reitan, som skrev sin 

hovedoppgave om SS-Strafgefangenenlager Falstad. Utstillinga setter Falstad inn i en 

internasjonal sammenheng, med framvekst av nazismen og oppbygging av leirsystemet. 

Presentasjonsmåter som brukes er filmklipp, bilder og videointervju, i tillegg til tekster. Nå er 

det i enda større grad historien som er det bærende element.

Utstillinga inneholder ca. 30 gjenstander, stort sett konsentrert på tre områder i 

utstillingsarealet. Uniformsjakken som ble funnet under renovering er stilt ut i utstillingas 

første rom. Der og et et annet sted i utstillinga er det stilt ut små jakkemerker o.l. i nisjer i 

veggen. Flest gjenstander er det likevel i den såkalte «gjenstandsveggen», som skal spille på 

lag med tekst og bilder på motsatt vegg. Dette er i den delen av utstillinga som fokuserer mest 

på leirlivet på Falstad. De gjenstandene som er utstilt her er et lite utvalg fangearbeider, i 

tillegg til noen spiseredskaper (bestikk, to tallerkener), våpen og to fangedrakter. Den ene 

tallerkenen tilhører et servise som ble gitt i et av de første årene (se under 4.1.3.). Tallerkenen 

er stemplet «Luftwaffe», og har trolig ikke noe med Falstad å gjøre. Det er 

utstillingsdesigneren som har valgt hvilke gjenstander som skal være med, og for flere 

gjenstander er det trolig estetisk verdi som er lagt til grunn. Dette gjelder f.eks. seks utskårne 

flaskekorker (nevnt under 5.2.3.).

Alle de foregående tingene er hentet fra museets egne samlinger. Utstillinga tar imidlertid 

historien opp på et internasjonalt nivå, og dette er også representert i de gjenstandene som er 

utstilt; fra Auschwitz er det lånt inn briller og sko. Disse står også i gjenstandsveggen, ved 

overgangen til den delen av utstillinga som tar for seg det norske holocaust, og blir et 

bindeledd til den internasjonale historien. Falstad ikke bare noe som angår Norge, det er en 

del av et stort internasjonalt system.

Selv om estetisk verdi ser ut til å være lagt til grunn, er ikke gjenstandene stilt ut slik at 

deres estetiske kvaliteter kan studeres. Foran gjenstandsveggen er det spent opp et gitter, og 

dette vanskeliggjør detaljstudier. Denne formen for utstilling krever at den besøkende 

anstrenger seg for å få et godt bilde av gjenstandene. Gjenstandene er ekte ting fra fortida, 

men fortida er vanskelig å få fullstendig rede på. Kanskje blir det et «slør» mellom vår tid og 

fortida, akkurat som vi opplever med denne gjenstandsveggen.

120 FA, uordnet materiale: Reitan, Jon; «Dreiebok Falstadsenteret, Ansikt til Ansikt».
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Hvilken plass har det gjenstandsmaterialet som ikke er utstilt? Står det bare i magasin i 

påvente av at ny utstilling blir laget en gang i framtida, eller kan noe av det brukes på andre 

måter? En mulighet senteret nå har begynt å prøve ut, er å lage temporære utstillinger ut fra 

egne samlinger. I hovedbygningens første etasje fins det et areal beregnet på slike utstillinger, 

men her har det for det meste vært utstillinger produsert av andre, bl.a. kunstutstillinger. Et 

unntak er «Sin egen lykkes smed» (2008).121 Dette er en bearbeidet utgave av «Slemme 

gutter», ei utstilling om skolehjemmenes historie, laget av Falstadsenteret og Bergen 

bymuseum. Til «Slemme gutter» ble det lånt ut en postkasse fra Falstad skolehjem, og da 

utstillinga ble satt opp på Falstad, ble det i tillegg brukt noen andre gjenstander fra museets 

egne samlinger. Det er først etter flytting til murbygget i 2006 at det har blitt rom for 

midlertidige utstillinger, og bruken av dette utstillingsarealet er fortsatt i en tidlig fase.

Høsten 2007 ble det også laget to miniutstillinger («Skatter fra samlingen») i en monter i 

resepsjonen. Her var det gjenstandene i seg selv som kom i fokus. Liknende utstillinger, 

gjerne av litt større omfang, fins det mye bakgrunnsmateriale til. Det er mulig å lage 

temautstillinger over flere gjenstandstyper i samlingene. Når det gjelder f.eks. 

keramikkarbeidene, fins det både tremodeller og ferdige produkter, i tillegg til dekormønster 

og flere beskrivelser av arbeidsprosessen.

6.4.2. Magasin og bruk av Primus som redskap
I forbindelse med ombyggingene på Falstad, ble det i kjelleretasjen laget to magasinrom, 

innredet med rullearkiv. Her er store deler av Falstadarkivet oppbevart, både gjenstander, 

dokumenter, bilder og lyd-/videoopptak. Som jeg nevnte innledningsvis i oppgaven, var jeg 

under praksisperioden med på registrering av gjenstandsmassen. Omtrent alle gjenstander er 

nå gjennomgått, fotografert, pakket og dataregistrert. I den forbindelse er gamle registre 

samkjørt, slik at opplysningene skal være så komplette som mulig. Denne gjennomgangen 

viser at Falstadsenteret har ca. 280 gjenstander, og av disse er det altså ca. 30 som er utstilt i 

hovedutstillinga.

121 Falstadsenteret 2008.
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Det øvrige er stort sett pakket, først i syrefritt 

silkepapir og så i esker, og er satt i magasin. Sammen 

med Ingeborg Hjorth har jeg nummerert og merket 

reoler, hyller og esker i et enhetlig system som er 

tilpasset stedet. Hvordan kan det så holdes rede på ting 

som er skjult i esker? Et redskap som nå brukes i 

økende grad, er datasystemet Primus122, utviklet av 

Museenes Datatjeneste (nå en del av KulturIT). 

Falstadsenteret gikk til anskaffelse av Primus i 2004, 

men fram til høsten 2007 ble det lite brukt. Når dette 

skrives, er de fleste gjenstandene registrert. I Primus er 

det mulig å legge inn alle nødvendige opplysninger om 

en gjenstand, som giver, aksesjonsdato, historikk m.m. 

Gjenstandene kan også tilknyttes en mengde stikkord og 

kryssreferanser, i tillegg til bilder og henvisning til fast 

plassering. Programmet har også en egen modul for 

fotosamling, hvor Falstads bilder nå blir lagt inn.

I systemet fins det steds- og personregistre, som både bilder og gjenstander kan knyttes 

opp i mot. Som et eksempel på hvordan Primus kan brukes, har jeg i vedlegg 2 lagt ved en 

rapport som viser de gjenstandene som har motiv fra Falstad. Denne er én av et utall 

rapporteringsmuligheter. Med utgangspunkt i rapporter av forskjellig slag, vil det være 

enklere å lete fram mulige utstillingsobjekter. Den vedlagte rapporten kan f.eks. danne 

grunnlag for ei utstilling av fangearbeider med motiv fra leiren.

122 KulturIT: http://www.kulturit.no/templates/Page____14.aspx, lest 10. mai 2008.

Gjenstandsmagasinet i dag. (Foto: 
Falstadsenteret)
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7. Endringer og oppsummering
Jeg har i de foregående delene tatt for meg tre trinn jeg mener Falstad Museums historie kan 

deles inn i. I de følgende delkapitlene vil jeg drøfte ulike områder på tvers av disse grensene. 

Jeg vil først se på hvordan gjenstandstyper, innsamling og bruk har forandret seg, og 

avslutningsvis vil jeg se samlinga som en helhet.

7.1. Endring og utvikling av gjenstandssamlinga
I løpet av de 25 årene det har eksistert et Falstad Museum, har samlingene vokst til vel 280 

gjenstander. Disse viser et forholdsvis vidt spenn innen tema, og hva museet har tatt i mot ser 

ut til å ha forandret seg etter hvordan den organisatoriske overbygningen har vært. Ut fra 

gjennomgangen i forrige kapittel, mener jeg det er grunnlag for å sette noen skiller mellom de 

ulike fasene. Om endringene ikke kom av seg selv, så mener jeg de ulike fasene har hatt 

«grobunn» for forskjellige tenkemåter rundt hva som passer på museum. Jeg vil igjen 

presisere at gjenstandene er bare en del av materialet. Til tider, spesielt under Falstadminnet, 

ble gjenstandsinnsamling etter hvert en nedprioritert oppgave, overskygget av andre deler av 

dokumentasjonsinnsamling, som arkivstudier og intervjuer.

I første fase ble det samlet inn gjenstander fra et forholdsvis bredt område, som den 

daværende museumsgruppa mente passet på Falstad. Selv om hovedfokus var Falstad under 

krigen, ble flere historier og gjenstander knyttet til disse flettet inn i samlingene. Disse 

«andre» gjenstandene, var i hovedsak fra to kategorier, som begge hadde en viss forbindelse 

til krigens Falstad. Det ene var «krigsrommet», hvor gjenstandene i stor grad hadde det til 

felles at de var brukt under 2. verdenskrig. Dette var f.eks. kopper og ei kjettinglenke. De 

hadde det til felles at de var etterlatenskaper fra 2. verdenskrig. Det andre var 

«vennskapsrommet», hvor temaet var kontakter etter krigen, med spesielt fokus på forholdet 

Norge–Jugoslavia. Vennskapsgavene er noe særegent for denne perioden, og må forstås som 

en følge av at det var NJS som stod bak samlingene. NJS' bortfall fra museumsarbeidet 

skyldes delvis ytre forhold, som førte til at NJS som organisasjon ble nedlagt.

Et visst fokus på det som hadde med «krigen» å gjøre vedvarte også ut gjennom andre 

fase. I stor grad har all innsamling vært styrt av giver – museet har i liten grad sagt nei takk til 

ting. Hvis noen har villet gi fra seg en gjenstand, har denne stort sett blitt tatt i mot, uten at det 

har blitt stilt spørsmål om den passet inn. 

Et veldig stort antall gjenstander fra disse kategoriene var det likevel ikke. I alle faser 

ligger hovedvekta av gjenstander, naturlig nok, på de delene av krigen som har med Falstad 
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fangeleir å gjøre. Her vil jeg likevel si første fase skiller seg ut, ved at det da i større grad kom 

inn «hverdagsgjenstander». Om de ikke er så mange i omfang, kom det inn mest da, og her 

ser det ut til at det er lokalsamfunnet som har tatt vare på dem. Det er i og for seg naturlig – 

det fangene har hatt mulighet til å ta vare på, er i stor grad ting de har laget selv, eller fått av 

medfanger. 

Utstillinga som kom i stand i 1995 var i større grad spisset mot krigens Falstad, og 

tilveksten i åra som fulgte var også i all hovedsak knyttet til denne delen av historien. I alle 

fasene er det fangearbeid som utgjør den desidert største andelen av gjenstandene. Langt over 

halvparten av alt som fins kan tilskrives denne kategorien. Dette er ting fanger eller folk rundt 

leiren har tatt vare på som minner. Slike ting har det vært en forholdsvis jevn tilvekst av 

gjennom hele museumshistorien. Det ser ikke ut til at det er bare fangearbeidene som er tatt 

vare på som minner. Også noen andre ting, f.eks. et blikkfat fra leiren, har fått inngravert navn 

og tidspunkt for fangepphold. Jeg mener at også dette må oppfattes som et minne fra leiren, 

på lik linje med de tingene som ble laget der.

I tredje fase, som omfatter Falstadsenteret, har det skjedd en dreining i temavalg. 

Falstadsenteret har deltatt i BRUDD-prosjektet, hvor det fokuseres på underkommuniserte 

historier. I tankegangen rundt prosjektet ligger en erkjennelse av at fortida har flere sider. For 

Falstads del kom det til å omfatte de andre institusjonene knyttet til stedet. Dette har medført 

at det er samlet inn noen gjenstander med tilknytning til skolehjemmet, tvangsarbeidsleiren og 

spesialskolen, men i antall utgjør disse likevel en svært liten andel. Her har dokumentasjonen 

primært foregått på andre områder, som arkivstudier, intervjuer/beretninger og fotografier.

Jeg finner det sannsynlig at grobunnen og muligheten til deltakelse på et slikt prosjekt ble 

større med Falstadsenteret som institusjon enn det ville vært i de foregående fasene. Likevel 

var ikke gjenstander fra de andre «institusjonene» helt fraværende i andre fase. Ved flere 

anledninger har det kommet inn ting som knyttes til tvangsarbeidsleiren. Det er uklart om det 

var et bevisst valg fra museets side å samle inn disse gjenstandene. Trolig har det også her 

vært en giver som har ment at tingene passet på Falstad, og museet har tatt i mot dem, uten at 

det var noen klarere tanke bak. Tatt i betraktning hvilken gruppe som stod bak det første 

museet, regner jeg det som mindre sannsynlig at ting fra tvangsarbeidsleiren ville fått plass 

der.

7.2. Innsamlingspraksis
Har gjenstander kommet til museet på ulik måte i de forskjellige periodene? Den første 
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museumsgruppa brukte på et tidlig stadium lokale aviser for å komme i kontakt med folk som 

kunne sitte på relevant materiale. Ut fra den eldste gjenstandsoversikten ser det ut til at flere i 

museumsgruppa selv har hatt gjenstander og annet materiale, og de hadde også personlig 

kjennskap til andre som kunne ha ting. På mange vis lå innsamlinga i denne tida på et lokalt 

nivå. Jeg har ikke foretatt detaljerte studier av hvem giverne var, men lokalkunnskap sier meg 

at mange i de første årene var fra Ekne og områdene rundt. Noen konkret innsamlingspolitikk 

ser det ikke ut til å ha vært. Arbeidsområdet ble utvidet litt etter hvert, noe også 

gjenstandssamlinga bærer preg av.

Også under neste fase, i forkant av frigjøringsjubileet, ble media brukt. Dette førte til 

tilvekst av gjenstandsmateriale, og flere av disse tingene ble brukt i den nye utstillinga, som 

da var under planlegging. I forbindelse med den siste utstillinga, i 2006, er det ikke foretatt 

liknende henvendelser ut til allmennheten. Kontaktene i 1994 nådde ut til et større geografisk 

nedslagsfelt. Korrespondanse og mottaksskjema fra disse åra viser at flere fanger kom fra 

andre deler av landet. Fortsatt var mange av fangene i live, men i noen tilfeller fikk 

museet/kommunen kontakt med barn eller andre nære slektninger av avdøde fanger. Det er 

foreløpig uvisst hvor mange av henvendelsene som resulterte i tilvekst til museet, men noe 

kom inn både av gjenstander og annet materiale. Arbeidet i forkant av frigjøringsjubileet, samt 

ting som kom fram i forbindelse med intervjurunden, er den siste store innsamlinga som er 

foretatt. Etter dette har det ikke vært noen aktiv innsamling, men museet har hele tida vært 

åpne for ny tilvekst til samlingene. Dette har særlig skjedd i forbindelse med avgrensede 

forskningsprosjekter.

Kontakter med andre deler av landet har blitt enda tydeligere under Falstadsenteret, men 

nå opplever man i langt større grad at det er yngre generasjoner som er givere. Dette oppnås 

enten i forbindelse med besøk på senteret, eller ved kontakt via brev eller e-post. Særlig har 

det vært forespørsel etter fangekort, og i den forbindelse har det blitt sendt med spørsmål om 

det fins noe materiale. Dette har i flere tilfeller ført til tilvekst i arkivet.

Innsamling av gjenstander har i hele museets historie vært avhengig av givere, folk som 

vederlagsfritt har gitt fra seg ting. Så vidt jeg har funnet ut, er ingen gjenstander anskaffet ved 

kjøp. I begynnelsen ble det gitt noen ting fra andre museer (Stiklestad og Sverresborg), og det 

var også noe fra NJS og andre organisasjoner (bl.a. Krigsinvalideforeningen). Under 

renovering/rydding på Falstad, først i murbygget og senere i «grishuset», er det i de senere 

årene funnet ting som ble ansett å ha museal verdi.

I Falstadsenterets periode har det også skjedd innlån i forbindelse med utstillinger. I 

forbindelse med den nye hovedutstillinga ble det innlånt briller og sko fra Auschwitz. Museet 
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har også lånt ut gjenstander fra eget magasin. En postkasse fra skolehjemmet er brukt i 

utstillinga Slemme gutter / Sin egen lykkes smed, og var i bruk da utstillinga stod i Bergen. 

Falstad Museum har så langt ikke hatt noen entydig politikk på hvilke gjenstander som skal 

samles inn. Ambrose og Paine skriver i boka Museum Basics at alle aspekter ved museets 

arbeid vil påvirkes av innsamlingspolitikken.123 For Falstads vedkommende må innsamling 

sees på som et bredt felt. Jeg har i denne oppgaven hatt fokus på gjenstandene, men det 

innsamlingsarbeidet som har resultert i Falstadarkivet omfatter mye mer. Gjennom hele 

museets historie har det nok vært en viss styring på hva museets arbeidsområde skulle være, 

sagt eller usagt, men den har aldri blitt tydelig nedskrevet. Intervjuarbeidet som ble gjort på 

slutten av 1990-tallet er i høyeste grad innsamling av historisk materiale, gjort på en 

planmessig måte. Også senere forskningsprosjekt har skjedd planmessig. 

Gjenstandsinnsamling har det ikke vært noen egne planer for – gjenstandene kommer inn mer 

eller mindre sporadisk. Når det er sagt, er det kanskje ikke mulig å ha en detaljstyrt 

innsamlingspolitikk, all den tid tilvekst av gjenstander baserer seg på frivillige givere. Likevel 

kan det være på sin plass med overordnede retningslinjer for hva som er ønskelig å ta i mot, 

og hva som eventuelt ikke er ønskelig.

Det går an å både dokumentere og bruke gjenstandsmateriale uten at det samles inn og 

overlates museet. Flere kan sitte på materiale av historisk verdi, uten at de ønsker å gi det fra 

seg for godt. Slike gjenstander kan dokumenteres ved at de fotograferes, og 

bakgrunnsinformasjon og andre relevante opplysninger blir skrevet ned. Innlån til kopiering 

og avfotografering har forekommet med bilder og dokumenter, men i liten grad med 

gjenstander. Så vidt jeg vet har det bare skjedd én gang. Museet får da ikke hånd om selve 

gjenstanden, men denne dokumentasjonen kan gi grunnlag for illustrasjoner og 

forskningsmateriale. En annen mulighet er å låne inn gjenstander til midlertidige utstillinger.

7.3. Utstilling – fra «åpent magasin» til konseptutstilling
Tittelen på dette kapitlet er satt noe på spissen, men er ment å vise spennet fra den første 

utstillinga som åpnet i 1985, og til den nåværende, åpnet i 2006.

Den første utstillinga var nært knyttet til gjenstandene, og hvilte i stor grad på dem. 

Utstillinga var identisk med gjenstandssamlinga, og kan langt på veg karakteriseres som et 

«åpent magasin». Utstilling ser ut til å være hovedmålet med innsamlinga i den tida, men en 

123 Ambrose og Paine 1993:127.
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motivasjon for dette var et ønske om å bevare tingene. Med neste fase blir ikke utstilling 

målet for alle gjenstandene. Selv om de også i 1995-utstillinga fikk en vesentlig plass, var de i 

langt større grad flettet inn i en historie med bilder og lyd. Nå var det også opprettet et 

magasin, om enn i enkle former, hvor det som ikke var utstilt ble oppbevart. Etter 

frigjøringsjubileet ble innsamling av gjenstander på mange vis en nedprioritert oppgave. Når 

ting ble tatt i mot senere, var det nok mest for å bevare dem. I motsetning til den første 

utstillinga, åpnet ikke denne for endringer. Det fantes heller ikke rom for midlertidige 

utstillinger. Tankene om et «åpent arkiv» som ble lansert rundt frigjøringsjubileet var tenkt 

som en presentasjonsmåte for det som ikke stod i hovedutstillinga, men disse planene falt 

bort. Utstillinga i 1995 var preget av opplevelse. Den bygde på en erkjennelse av at historie 

eller gjenstander i seg selv ikke var nok – det måtte bygges inn i en fortelling med musikk, 

dikt og bilder.

Fra å ha vært det bærende element i den første utstillinga, har gjenstandene i dagens 

utstilling en helt annen rolle. I boka Museum Exhibition setter David Dean opp et skjema124 

over gjenstandsbruk i utstillinger, fra den rent gjenstandsbaserte til den rent 

informasjonsbaserte. Mens den første utstillinga lå langt mot den rene gjenstandsutstillinga, 

blir dagens utstilling liggende nær den rent informasjonsbaserte – konseptbaserte. Særlig fra 

midten av 1990-tallet har det blitt drevet forskning rundt SS-Strafgefangenenlager Falstad, 

med Jon Reitans hovedoppgave (1999) som et vendepunkt. Den historien som kommer fram 

der, legger også et grunnlag for historieframstillingen i dagens utstilling.

Nå er det historien, presentert i tekst, film og bilder, som er det bærende elementet. 

Gjenstandene blir illustrasjoner til denne historien, hovedsaklig den delen som gjelder Falstad. 

Her er det gjort et utvalg, til en viss grad etter estetiske kriterier. Interessant er det likevel at 

gjenstandene er med på å trekke utstillinga og dens historie opp på et internasjonalt nivå. Det 

er stilt ut briller og sko, som er innlånt fra Auschwitz, og disse markerer koplinga til den 

internasjonale historien. 

7.4. Tanker rundt ei samling
Hva er så helheten i den gjenstandssamlinga som er opparbeidet ved Falstad Museum 

gjennom 25 år? Før dataregistreringen av materialet begynte, var det ingen full oversikt. 

Gjenstandene var registrert i aksesjonsprotokollen sammen med annet innsamlet materiale – 

bilder, bøker og dokumenter. Dette var sortert på aksesjonsnummer, og gav ingen helhetlig 

124 Dean 1994:4.
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oversikt. I denne oppgaven har jeg registrert 284 gjenstander, og en stor andel av disse, 246 

ting, kan knyttes til 2. verdenskrig. Disse er ikke bare knyttet til Falstad, men de Falstad-

relaterte gjenstandene utgjør et klart flertall.

Dersom denne kategorien deles opp nærmere, er det tydelig at det er fangearbeider fra 

Falstad som utgjør hoveddelen, med 167 objekter, altså godt over halvparten av den totale 

gjenstandsmassen. Disse har ofte en tydelig kopling til enkeltpersoner, hvor mange bærer 

fangers navn eller nummer, og har vært bevart som minner. Dette er den type gjenstander 

fanger har hatt størst mulighet til å få med seg, enten ved å smugle ut eller ved å ta med seg 

ved løslatelse. Noe har også blitt gitt til lokalbefolkning i bytte mot mat. Det er nok derfor 

svært rimelig at det nettopp er slike ting som utgjør hovedvekta av gjenstander i museet, både 

fra fanger og andre. Dette er det personer har hatt i sitt eie, og som med sikkerhet kunne 

knyttes til Falstad. Fangearbeidene har også en bakgrunnshistorie (enten generell eller 

konkret), og mange har også en estetisk verdi. Jeg tenker meg at slike ting lettere har blitt 

funnet «verdig» en plass på museum enn f.eks. et blikkfat eller en gaffel. 

Det øvrige Falstad-relaterte materialet kan ikke like entydig settes i «bås». Noe er knyttet 

til leirdrifta, som enkelte kopper, møbler og skilt, i tillegg til elementer fra fangedrakter. I 

likhet med ting fra 2. verdenskrig «generelt» og vennskapsgaver, blir disse tingene i langt 

større grad «bruddstykker». Motivet for bevaring har ikke alltid vært tydelig, men det ser ut til 

at noen gjenstander har vært bevart som «minner», på lik linje med fangearbeider.

En kan spørre seg hvor det ble av av alt som var i bruk i det «daglige virke» på leiren. Det 

«typiske», som ble brukt av alle, har i stor grad forsvunnet. Noen ganger er det bevart, som 

tallerkenen, men denne er også gjort «unik» ved at den har fått inngravert navn, dato og 

fangenummer. Noe har trolig kommet over på private hender, uten at noen senere har husket 

(eller kanskje villet huske) hvor det kom fra. Bordet som nevnes i kapittel 4.1.1. har tydeligvis 

vært i privat eie, men har blitt anonymisert. Dets forbindelse til Falstad var glemt, iallfall var 

det ikke noe som ble opplyst da det ble solgt på auksjon. Det hadde nok fått en annen skjebne 

enn museumsgjenstand, hadde det ikke vært for en inskripsjon under, som viste forbindelsen. 

Bordet er i utgangspunktet et vanlig bord, men inskripsjonen gjør til en gjenstand med en 

spesiell historie. Dette gjelder også andre ting, som blikkfatet (kapittel 5.2.1.), som har fått 

navn og dato inngravert. Gjenstandene blir på en måte representative for det som var i bruk i 

SS Strafgefangenenlager Falstad, men samtidig har de historier knyttet til seg som gjør dem 

spesielle. De blir ikke anonyme minner som kan ha vært brukt av hvem som helst av fangene 

som satt der, de knyttes til enkeltpersoner.

Hoveddelen av gjenstandene ligger likevel på fangearbeidene. I seg selv er objektene her 
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representative for de tingene som ble laget i fangenskap; flere materialtyper og gjenstander er 

godt representert. Dersom man skal lese «fangeleirens» historie ut fra gjenstandene alene, kan 

man lett få inntrykk av at fangene stort sett hadde fritid hvor de laget pyntegjenstander. 

Men sett fra den andre sida – hva kan representere fangenskap? Selv om museet hadde fått 

tak i så mange blikktallerkener som var i bruk i leiren, ville dette neppe gitt noe bedre 

innblikk i tilværelsen i leiren. Gjenstandene blir en del av et stort hele med dokumentasjon. 

De er deler av Falstadarkivet, på lik linje med intervjuer og bilder. 

Gjenstander kan oppfattes på forskjellige måter; som personlige minner, historiske vitnesbyrd, 

kunstgjenstander. Ved å innlemmes i museum tas de ut av sin opprinnelige bruk. Kanskje er 

det like rett å ta disse gjenstandene opp på et annet nivå, og si at den samlede historie de 

forteller, er deler av museets historie. De viser hva museet har valgt å ta inn i sine samlinger, 

bevisst eller ubevisst, men dette avspeiler i stor grad hva folk har ment hører hjemme på et 

Falstad-museum. Dette mener jeg kan knyttes opp mot et av Falstadsenterets virkeområder i 

dag, nemlig forskning om erindringskultur rundt 2. verdenskrig. 

Hva folk har tatt vare på, og sett på som relevant materiale for et sted som Falstad, vitner 

om deres minner, enten personlige eller som del av et kollektivt minne, om hva som har med 

2. verdenskrig å gjøre. Kanskje kan denne gjenstandssamlinga dermed fortsatt omtales som ei 

minnesamling?
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Vedlegg 1. Beregninger
Dette vedlegget viser de beregningene som er lagt til grunn i oppgaven. De består av en 

hovedtabell (fra neste side og utover), som er satt sammen i regneark og kategorisert med 

forskjellige tall- og bokstavkoder. Se mer om dette i kapittel 2.2. Avslutningsvis er det satt 

opp tre utregningstabeller som bygger på hovedtabellen. Kolonnene i hovedtabellen er inndelt 

på følgende måte:

Kolonne a: Museumsnummer.

Kolonne b: Betegnelse

Kolonne c: I hvilken periode er det innsamlet?
5. Første fase (1983–1994).
6. Enten første eller andre periode. Pga. manglende dokumentasjon kan ikke 

dette avgjøres sikkert.
7. Andre fase (1994–2000).
8. Tredje fase (2000–d.d.).
9. Kan ikke plasseres sikkert i noen av de foregående.

Kolonne d: Hvilken «historisk periode» omfatter materialet?
1. Falstad skolehjem.
2. 2. verdenskrig. Jeg har valgt å plassere gjenstander fra 2. verdenskrig 

samlet, både det som gjelder Falstad, og det som gjelder krigen mer 
generelt.

3. Innherad Tvangsarbeidsleir.
4. Ekne off. skole.
5. Kan ikke plasseres sikkert i noen av de foregående.
6. Minnested og vennskapsgaver.

Kolonne e: Nærmere oppdeling av 2. verdenskrig (d2).
1. Fangearbeid fra SS-Strafgefangenenlager Falstad.
2. SS-Strafgefangenenlager Falstad (unntatt fangearbeid).
3. 2. verdenskrig «generelt».
5. Usikker.

Kolonne f: Nærmere oppdeling av fangearbeidene (e1)
a. Maleri/tegning.
d. Diverse.
k. Keramikk.
m. Metall.
t. Tre.
x. Tekstil.



70

Hovedtabell
a b c d e f
0001:48 Dukke 1 2 1 d
0002:22 Slåsshanske 3 2 2
0036:3 Jakke 3 2 2
0036:3b Bukse 3 2 2
0041:1 Kjede 3 2 1 t
0041:2 Broderi 3 2 1 x
0041:3 Ring 3 2 1 t
0041:4 Ring 3 2 1 t
0041:5 Ring 3 2 1 t
0041:6 Øse 3 2 1 t
0041:7 Lommetørkle 3 2 1 x
0041:8 Smykke 3 2 1 x
0041:9 Skrin 3 2 1 t
0045:1 Jakke 3 2 2
0047:1 Lysbilde 3 2 3
0049:1 Skål 3 2 1 t
0049:2 Skål 3 2 1 t
0049:3 Skrin 3 2 1 m
0049:4 Ring 3 2 1 m
0049:5 Tegning 3 2 1 a
0052:01 Fat 3 2 1 t
0052:02 Fat 3 2 1 t
0052:03 Skrin 3 2 1 t
0052:04 Hodeskalle 3 2 1 k
0052:05 Flaskekork 3 2 1 t
0052:06 Flaskekork 3 2 1 t
0052:07 Flaskekork 3 2 1 t
0052:08 Flaskekork 3 2 1 t
0052:09 Flaskekork 3 2 1 t
0052:10 Flaskekork 3 2 1 t
0052:11 Flaskekork 3 2 1 t
0052:12 Brevkniv 3 2 1 t
0052:13 Brevkniv 3 2 1 t
0052:16 Kniv 3 2 1 d
0052:17 Penneholder 3 2 1 t
0052:18 Serviettring 3 2 1 t
0053:22 Beger 1 2 1 t
0053:4 Skål 3 2 1 t
0053:6 Skrin 3 2 1 t
0053:7 Skrin 3 2 1 m
0053:8 Munnstykke 3 2 1 d
0064:1 Maleri 3 2 1 a
0064:2 Legeskrin 1 2 2
0067:2 Felttelefon 3 2 3
0067:3 Felttelefon 3 2 3
0077:1 Modellbåt 3 2 1 t
0077:3 Ring 3 2 1 m
0079:1 Sjakkbrett 2 2 1 t
0079:2 Sjakkbrikke 2 2 1 t
0088:3 Jakke 3 2 2
0091 Modell, minnesmerket 3 6
0092:1 Tobakk 3 2 3
0092:2 Boks 3 2 1 t
0093:1 Maleri 3 3
0093:2 Maleri 3 3
0093:3 Maleri 3 3
0096 Kjelke 1 2 2
0097 Dokke («vakt») 1 2 2
0098 Serberhytta 1 6

a b c d e f
0104 Vase 1 2 1 k
0105 Vase 1 2 1 k
0106 Maleri 1 2 1 a
0107 Ring 1 2 1 m
0109 Fat 1 2 1 t
0110 Lue 1 2 2
0111:1 Serviettring 1 2 1 t
0111:2 Serviettring 1 2 1 t
0112:1 Kopp 1 2 1 t
0112:2 Kopp 1 2 1 t
0113:1 Sleiv 1 2 1 t
0113:2 Sleiv 1 2 1 t
0120 Boks 1 2 1 m
0126 Pipe 1 2 1 t
0127 Ring 1 2 1 m
0129 Grammofonplate 1 2 3
0130a Leke 1 2 1 t
0130b Leke 1 2 1 t
0131 Figur 1 2 1 t
0132 Fat 1 2 1 t
0134 Radio 1 2 3
0138 Spann 1 2 2
0142 Fat 1 2 1 t
0143 Brevkniv 1 2 1 t
0144 Mugge, Vase 1 2 1 k
0148 Skrin 1 2 1 m
0149 Askebeger 1 2 1 k
0150:1 Boks 1 2 1 m
0150:2 Munnstykke 1 2 1 d
0150:3 Munnstykke 1 2 1 d
0154 Kopp 1 2 3
0159 Skrin 1 2 1 t
0160 Skrin 1 2 1 t
0161 Sleiv 1 2 1 t
0162 Fat 1 2 1 t
0163 Skål 1 2 1 t
0166 Kopp 1 2 1 t
0167 Kopp 1 2 1 t
0168:1 Fat 1 2 1 t
0169 Fat 1 2 1 t
0171 Servise 1 2 3
0180 Leke 1 2 1 t
0181 Leirmodell 1 2 2
0182 Sleiv 1 2 1 t
0186 Steinhode 1 2 1 d
0187 Trekors 1 6
0189:1 Jakkemerke 1 2 3
0189:3 Jakkemerke 1 2 3
0189:4 Jakkemerke 1 2 3
0195 Papirkniv 1 2 1 t
0197 Butt 1 2 1 t
0198 Skrin 1 2 1 t
0214 Teppe 1 6
0215 Bord 1 2 2
0216 Vest 1 6
0217 Sko 1 6
0218 Maleri av rødt hus 1 2 1 a
0219 Tallerken 1 2 3
0226 Duk 3 2 3
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a b c d e f
0232:1 Boks 3 2 1 t
0232:2 Tallerken 3 2 2
0415 Figur 3 2 1 t
0416:1 Skrin 3 3
0416:2 Klubbe 3 3
0423 Krus 2 2 1 k
0424 Vase 1 2 1 k
0425 Mugge, Vase 1 2 1 k
0445 Ring 2 2 1 t
0446 Ring 2 2 1 m
0447 Boks 1 2 1 t
0448 Serviettring 1 2 1 t
0449:1 Krukke 1 2 1 k
0449:2 Krukkeform 1 2 2
0450 Kniv 1 2 2
0451 Krukkeform 1 2 2
0452 Vase 1 2 1 m
0453 Vase 1 2 1 m
0454 Vase 1 2 1 m
0455 Tallerken 1 2 2
0457 Såpe 1 2 3
0457:1 Gaffel 1 2 2
0457:2 Skje 1 2 2
0458 Tøystykke 6 5
0460 Fotografiapparat 3 2 2
0464 Brevkniv 3 2 1 t
0466 Spann 1 2 2
0482:1 Vase 1 2 1 k
0482:2 Vase 1 2 1 k
0482:3 Vase 1 2 1 k
0482:4 Vase 1 2 1 k
0482:5 Vase 1 2 1 k
0482:6 Vase 1 2 1 k
0482:7 Vase 1 2 1 k
0482:8 Vase 1 2 1 k
0483 Tobakk 1 2 3
0487 Flagg 2 2 3
0488 Armbind 1 2 3
0489:2 Merke 1 2 3
0490:1 Merke 1 2 3
0490:2 Merke 1 2 3
0491:1 Merke 1 2 3
0495 Slagvåpen 1 2 3
0496 Slagvåpen 1 2 3
0497 Håndjern 1 2 3
0498 Pistol 2 2 3
0513:1 Drakt 1 6
0513:2 Veske 1 6
0530 Flagg 6 2 5
0537 Armbind 1 2 3
0541 Modell, minnesmerket 1 6
0602 Duk 6 5
0604 Krus 1 2 1 k
0605 Vase 1 2 1 k
0606 Vase 1 2 1 k
0607 Mugge, Vase 1 2 1 k
0608 Flaske 1 2 1 k
0609 Vase 1 2 1 k
0610:1 Krukkeform 1 2 2
0610:2 Krukkeform 1 2 2
0610:3 Krukkeform 1 2 2
0611:1 Eggeglass 1 2 1 k

a b c d e f
0611:2 Eggeglass 1 2 1 k
0611:3 Eggeglass 1 2 1 k
0611:4 Eggeglass 1 2 1 k
0611:5 Eggeglass 1 2 1 k
0611:6 Eggeglass 1 2 1 k
0611:8 Eggeglass 1 2 1 k
0611:9 Eggeglass 1 2 1 k
0612 Figur 1 2 1 t
0613 Figur 2 2 1 t
0614 Boks 2 2 1 t
0616 Boks 2 2 1 m
0617 Skrin 2 2 1 t
0618 Skrin 2 2 1 t
0626 Bolle 2 5
0627 Bolle 2 5
0628 Fat 2 2 1 t
0629 Fat 2 2 1 t
0631 Skål 2 2 1 t
0632 Serviettring 2 2 1 t
0633 Serviettring 2 2 1 t
0635 Brevkniv 2 2 1 t
0636 Terrin 2 2 3
0637 Kopp 2 2 3
0638 Lysestake? 2 2 3
0641 Sleiv 2 2 1 t
0642 Beltespenne 1 2 3
0643:1 Kniv 2 2 2
0643:2 Gaffel 2 2 2
0644 Gaffel 2 2 2
0650 Mugge 2 2 1 k
0651 Vase 1 2 1 k
0652 Krus 1 2 1 k
0653 Krus 1 2 1 k
0654 Krus 1 2 1 k
0655 Vase 1 2 1 k
0656 Vase 1 2 1 k
0657 Krus 1 2 1 k
0658 Skål 1 2 1 k
0659 Vase 1 2 1 k
0660 Vase 1 2 1 k
0661 Vase 1 2 1 k
0664 Skrin 2 2 1 t
0665 Lue 2 2 2
0830:1 Boks 3 2 1 t
0832:1 Spillebrett 1 2 1 t
0832:2 Spillebrikker 1 2 1 t
0923:1 Skrin 5 2 5
0938 Fat 5 2 1 t
0950 Stav 5 2 1 t
0953 Tegning 5 2 1 a
0954 Boks 5 2 1 t
0957 Fat 5 2 1 t
1000:2 Stempel 5 1
1033 Håndkle 5 4
1034:1 Håndkle 5 4
1034:2 Håndkle 5 4
1035 Håndkle 5 4
1037:1 Lampett 5 2 1 t
1037:2 Lampett 5 2 1 t
1051 Plankebit 5 2 2
1066 Merke 2 2 2
1072:1 Fat 5 2 1 t
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a b c d e f
1072:2 Krus 5 2 1 k
1072:3 Boks 5 2 1 m
1072:4/1 Kopp 5 2 5
1072:4/2 Kopp 5 2 5
1072:4/3 Kopp 5 2 5
1072:4/4 Kopp 5 2 5
1075:1 Fat 5 2 1 t
1079:1 Pipe 5 2 1 t
1079:2 Patrongjenstand 5 2 1 d
1080 Pistol 6 2 5
1081 Fat 5 2 1 t
1083:1 Hylster 1 2 5
1083:2 Hylster 1 2 5
1085 Stengun 1 2 3
1086 Skilt 1 2 2
1087 Stav 5 2 1 t
1088 Dukkevogn 5 5
1089 Ryggsekk 1 2 3
1090 Duk 5 2 2
1091 Fat 3 2 1 t
1098 Sko 6 5

a b c d e f
1099 Spade 6 5
1100 Ring 6 5
1101:1 Feltflaske 6 5
1101:2 Veske 6 5
1102 Merke 6 2 3
1103 Tregjenstand 6 5
1104 Maleri 5 1
U.N. Bunad 1 6
U.N. Filtstøvler 1 2 3
U.N. Jakke 5 2 2
U.N. Korg 5 4
U.N. Leke 1 2 1 t
U.N. Maleri (Rubens-kopi) 3 2 1 a
U.N. Pistol 1 2 3
U.N. Plansjer 5 4
U.N. Postkasse 5 1
U.N. Skilt 5 2 2
U.N. Skilt 1 2 2
U.N. Skulptur 1 5
U.N. Stålampe 5 1
U.N. Symaskin 5 1

Utregningstabeller
Tabell 1. Viser fordeling av gjenstandskategoriene i de ulike fasene.

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt

Skolehjem 5 5

2. verdenskrig 134 29 56 24 3 246

Tvangsarb.leir 5 5

Spes.skole 6 6

Ukjent 1 2 1 8 12

Minnested/vennskap 9 1 10

Totalt 144 31 62 36 11 284
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Tabell 2. Viser fordeling innen kategorien «2. verdenskrig».

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt

Fangearbeid 89 19 44 15 167

Falstad generelt 19 5 7 4 35

2. verdenskrig generelt 24 5 5 1 35

Usikker 2 5 2 9

Totalt 134 29 56 24 3 246

Tabell 3. Viser fangearbeid av ulike materialtyper.

Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Ukjent Totalt

Maleri/tegning 2 3 1 6

Diverse 4 2 1 7

Keramikk 40 2 1 1 44

Metall 8 2 4 1 15

Tre 35 15 31 11 92

Tekstil 3 3

Totalt 89 19 44 15 167
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Vedlegg 2. Bruk av Primus
Som et eksempel på hvordan Primus kan brukes, tar jeg med ei utskrift som viser gjenstander 

med Falstad-motiv. Disse har Falstad som «avbildet sted». Tilsvarende går det an å legge inn 

andre koplinger og søkeord, f.eks. alt som kan knyttes til Innherad Tvangsarbeidsleir, eller 

alle gjenstander med tilknytning til visse personer.

Ut fra en oversikt som dette, er det f.eks. enkelt å plukke ut gjenstander som skal brukes i 

ei utstilling av ting som har Falstad-bygningen som motiv.
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