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«Re-Remembering», Skulptur laget av kunstner Tore Reisch. Foto: André O. Richard
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1. Innledning

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

I statsbudsjettet for 2015 (Prop. 1 s 2014–2015) var
Falstadsenterets oppdrag formulert slik:
Målet med tilskotsordninga er å medverke til at
Stiftelsen Falstadsenteret kan drive eit opplærings- og
dokumentasjonssenter om fangehistorie frå andre
verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati,
humanitær folkerett og menneskerettane. Tilskotet
skal særleg medverke til at senteret kan tilby eit godt
opplæringstilbud om fred og menneskerettar for barn og
unge.

Forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten i 2015
var hovedsakelig knyttet til krigsgraver, fangeregister
og tidsvitnemateriale. Senteret overtok i 2014 et stort
arkivmateriale etter den sovjetiske krigsfangen Igor
Trapitsin, og store deler av materialet er gjennomgått og
systematisert i 2015.

I 2015 deltok 6314 elever i grunnopplæringen og
videregående skoler på undervisningsopplegg ved
Falstadsenteret. Dette er en økning på vel 12 % siden
2014. 158 lærere deltok på seminar og fagdag, og dette er
en dobling av antallet sammenlignet med 2014. Det totale
besøkstallet var på 12 006 personer, noe som er en liten
nedgang sammenlignet med 2014. Dette skyldes færre
store arrangementer og mindre seminarvirksomhet.

«Tree in dialogue»
Stammen er laget av
kunstner Tore Reisch, og treet er dekket av
produkter laget av elever i løpet av våren 2015.
Foto: Arnhild Jordet
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Ph.d.-avhandlingen i historie, «Møter med holocaust.
Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur»,
har vært et mangeårig samarbeidsprosjekt mellom
Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet ved NTNU.
Jon Reitan, historiker ved Falstadsenteret, leverte inn
sin doktorgradsavhandling for kommisjonsvurdering
i september 2015, og skal disputere i mai 2016.
Forsker og statsviter Knut Vesterdal avsluttet sitt
doktorgradsprosjekt høsten 2015 med en ph.d.-avhandling
om menneskerettighetsundervisningens rolle i norsk skole,
og skal disputere i mai 2016.

Antall elevbesøk har vært stabilt gjennom flere år, og i
2015 var det en gledelig økning i besøket blant lærere.
Totalt deltok om lag 540 lærere på ulike aktiviteter ved
Falstadsenteret i 2015. Elever på ungdomstrinnet og
videregående skoler tilbys dagsopplegg gjennom Den
kulturelle skolesekken, og det er inngått avtaler med
flere kommuner og fylkeskommunene i Sør- og NordTrøndelag. Undervisningsoppleggene omfatter Falstad
fangeleir, fangehistorie, holocaust, menneskerettigheter
og demokrati. Etterspørselen er stor, og evalueringer
viser at skolene er meget tilfredse med tilbudet. Utvikling
av metoder for undervisning i menneskerettigheter og
demokratiopplæring har vært en prioritert oppgave.

Utvikling av Falstad minnelandskap har vært et prioritert
tiltak i 2015. Arkitektkontoret Jensen & Skodvin AS fikk i
januar 2015 i oppdrag å utvikle et konsept for fase 1, indre
leirområde. Styret vedtok i september å utvikle konseptet til
et forprosjekt.
Eiendommen Falstad er i Landsverneplan for verneverdige
statlige eiendommer foreslått klassifisert i verneklasse 2 .
Dette innebærer at bygninger og uteområder ikke
foreslått fredet etter kulturminneloven, men er i kraft av
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landsverneplanen og i henhold til kongelig resolusjon
underlagt et selvpålagt statlig vern. Hele kulturmiljøet
med hovedbygning, gymnastikkbygg, kommandantbolig
og uteområde er omfattet av vernet, og vernestatusen
innebærer at realisering av tiltak må skje i samarbeid med
Statsbygg og Riksantikvaren.

2. Formål
Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune.
Formålet er beskrevet i stiftelsens vedtekter:
Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og
dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap
om krigens fangehistorie og menneskerettighetene
gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk
virksomhet.

I løpet av 2015 hadde senterets hjemmeside, digitale
nettressurser og fotosamling ca. 220 000 oppslag.
Omfanget av besøket er på omlag samme nivå som i
2014. Vi viser til mer utfyllende opplysninger under pkt.
6.4.2. Digital formidling er et satsingsområde og gir
muligheter til å nå ut til et større publikum både nasjonalt
og internasjonalt. Det knytter seg noe usikkerhet til
registreringen på de ulike nettressursene, men med ny
hjemmeside vil registreringene være mer presise.

Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til
krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er en
sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en
minnestedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og
menneskerettighetene står sentralt. Stiftelsens formål er av
alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk
næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom
sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold.

Biblioteket hadde ved utgangen av 2015 4481 titler,
og disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Samlingen
er tilgjengelig for publikum gjennom nasjonalt
fjernlånssamarbeid, og det er lånt ut bøker og filmer til
bibliotek i andre deler av landet. Klipparkivet for 2015
viser 61 medieoppslag om virksomheten.
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3. Styret
Styret hadde i 2015 denne sammensetningen:
1

Gudmund Hernes, styreleder
Torunn Elise Klemp, nestleder
Gro Hillestad Thune, styremedlem
Hans Inge Pedersen, styremedlem
Henriette Kahn, styremedlem
Esten Haaker, styremedlem (til mai 2015)
Jon Reitan, styremedlem (til mai 2015)
Åshild Karevold, styremedlem (fra mai 2015)
Anette Homlong Storeide, styremedlem (fra mai 2015)

Samarbeidet med POLIN, museet for jødisk historie
i Warszawa, ble videreført i 2015, og Falstadsenteret
har deltatt i planlegging og gjennomføring av et polsknorsk elevutvekslingsprogram. Samarbeidet er finansiert
gjennom Utenriksdepartementets tilskuddsordning EEA
Grants/Norway Grants.
Falstadsenteret har inngått avtaler med Humanistisk
fakultet, NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå
Nord universitet) Samarbeidet omfatter både forskning,
utdanning, forskningsformidling, seminarer og
arrangement. Det er også inngått avtale med European
Memory Observatory (EMO) om institusjonelt samarbeid.
EMO er et internasjonalt nettverk av minnesteder
og museer som samarbeider om seminarer og
utviklingsprosjekter, blant annet EU-finansierte prosjekter.
Nettverket koordineres av universitetet i Barcelona.
Gjennom ulike samarbeidsprosjekt og nettverksdeltakelse
har Falstadsenteret befestet sin posisjon som et attraktivt
sted for kunnskapsutvikling, undervisning og formidling
for ulike målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
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Styret hadde i 2015 fem ordinære møter og ett telefonmøte.
Totalt ble det behandlet 27 saker. De viktigste sakene
var knyttet til Falstad minnelandskap, faglig utvikling og
prioriteringer, strategiplan og økonomi. Det ble våren 2015
satt i gang en prosess med rekruttering av ny direktør.
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4. Rådet

Bilder fra 8. mai 2015:
1. Tusen dager i fangenskap har fått plass i museumsbutikken.
2. Tone Jørstad, Arne Langås, Bjørn og Tor Storm-Johansen under lanseringen av Tusen dager i fangenskap.
3. Tone Jørstad takker Kolbjørn Eriksen for hans tid som rådsleder.
4. Ola Svein Stugu holder foredraget «Andre verdenskrig i norsk minnekultur».
5. Tusen dager i fangenskap har fått plass i museumsbutikken.
Foto: Arnhild Jordet

Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 8. mai og
19 rådsmedlemmer møtte. Møtet startet med foredraget
«Andre verdenskrig i norsk minnekultur» av professor
Ola Svein Stugu, NTNU og presentasjon av boka Tusen
dager i fangenskap, falstadfangen Frank Storm Johansens
beretning.
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6. Virksomheten i 2015
Virksomheten omfatter følgende hovedområder:

Undervisning
Dokumentasjon og forskning
Prosjekt og prosjektutvikling
Formidling, samlinger og bibliotek
Publikasjoner og faglig aktivitet
Arrangement,
kurs og seminar,
1

5. Ansatte og arbeidsmiljø

Internasjonalisering og
nettverkssamarbeid

Besøkstall 2010-2015

Senteret hadde i 2015 vel 10,5 årsverk fordelt på 14
personer. To personer var ansatt i vikariater, og én i
engasjementstilling fram til 1. juli. To ansatte hadde i
2015 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har hatt
permisjoner for å fullføre forskningsprosjekter.
To nye medarbeidere ble ansatt fra august og en fra januar.

Målgrupper / År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Undervisning

5 987

5 239

6 600

5 535

5 604

6 314

66

28

118

96

76

158

705

918

701

558

1 112

1 165

Enkeltbesøk

1 912

2 565

2 251

2 332

2 314

2 008

Næringsliv og organisasjoner

1 462

1 008

770

905

700

662

Andre (inkl. arrangementer)

1 917

1 673

1 214

1 278

2 478

1 699

12 049

11 431

11 654

10 704

12 284

12 006

Lærere

Samlet er det en rimelig fordeling mellom kvinner og menn
i staben, og arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet var 3 %,
noe som er en betydelig økning sammenlignet med tidligere
år. Dette skyldes blant annet helseplager etter uhell og
sykemeldinger i forbindelse med svangerskap.
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Det ble i august arrangert studietur til Oslo, med blant annet
besøk på 22.juli senteret og Olso bymuseum.

«Håpet»
Elevprodukt
høsten 2015..

Gruppebesøk museum

Totalt

Oversikten viser et totalt besøkstall på 12 006 personer,
noe som er en liten nedgang sammenlignet med 2014.
Statistikken viser en positiv økning på ca. 800 personer
innen skole- og utdanningssektoren sett under ett.

sammen med elever på undervisningsopplegg for
grunnskole, videregående skole, folkehøgskole og UHsektor. Besøkstallene for UH-sektoren viser en betydelig
økning, noe som skyldes en bevisst satsing på sektoren og
inngåtte samarbeidsavtaler med flere utdanningsinstitusjoner.

Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2015 deltok om
lag 6300 elever, konfirmanter, studenter og lærere på
undervisningsopplegg. 158 lærere deltok på kurs og
seminarer spesielt for lærere. 380 lærere besøkte senteret

4
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Det er etablert samarbeid med Sund Folkehøgskole
og Skogn Folkehøgskole i tilknytning til den årlige
markeringen av Holocaustdagen 27. januar. I 2015 deltok
om lag 130 elever på et heldagsopplegg med workshops,
minnemarkering i Falstadskogen og filmvisning på
Festiviteten.
Den internasjonale menneskerettighetsdagen 10. desember.
ble markert i samarbeid med FN-sambandet gjennom
arrangementet «Mennesker på flukt» med vel 150 deltakere.
Dette samarbeidet vil videreføres i 2016.

Plakaten til arrangementet 10. desember
Laget av: Arnhild Jordet

Bilder fra markering av Holocaustdagen 2015. Foto: Arnhild Jordet
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6.1 Undervisning

Gruppe/Antall pr.år
2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Konfirmanter

281

229

222

149

77

50

Folkehøgskole

289

264

285

462

436

238

Ungdomsskole

3 532

3 419

3 529

3 331

3 246

3 789
101

Barneskole (ikke reg. tidligere)
Undervisning videregående
UH-sektoren (studenter)
Totalt

3

1 501

957

2 316

1 356

1 477

1 539

384

370

248

237

368

597

5 987

5 239

6 600

5 535

5 604

6 314

Norsk-polsk elevutveksling:

Undervisningen på Falstadsenteret utvikles i et tverrfaglig
samarbeid, og er nært knyttet til dokumentasjonsog forskningsaktiviteten. Det legges stor vekt på
kildegransking, elevaktivitet, dialog og samfunnsrelevans.
Undervisningsoppleggene har stort fokus på elevaktivitet
og dialog, og dette betinger mindre grupper for å sikre
et kvalitativt godt tilbud. Det er inngått avtaler med
flere kommuner og fylkeskommuner om tilbud gjennom
Den kulturelle skolesekken både for grunnskoler og
videregående skoler.

Falstadhistorien og jødisk historie i Trøndelag, det norske
holocaust, demokrati og mangfold, studietur til
POLIN - Museet for jødisk historie i Polen.
I tillegg har senteret laget spesielle undervisningsopplegg
for konfirmanter, folkehøgskoleelever, engelskspråklige
elever i videregående skole, personer innen
kriminalomsorgen og studenter ved Program for
kulturminneforvaltning, NTNU. Det er også gjennomført
egne opplegg om etikk og menneskerettigheter for
vernepleiestudenter. En lærerstudent fra Høgskolen i
Nord-Trøndelag (nå Nord universitet) hadde praksis på
Falstadsenteret i 2015. Falstadsenterets undervisningsarbeid
ble presentert på flere seminarer og konferanser, blant annet
på DIIS sitt «Holocaust in the Nordic Countries: Research,
Education, Remembrance» og hos Polin museets PASS
(Polin Academy Summer Seminar).

Det er i løpet av 2015 utviklet flere heldags
undervisningspakker:

Våren 2015. Grunnskoler 9. og 10. trinn:
1
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Besøkstallene for andre målgrupper varierer noe fra år til
år. Det er et stort potensial for økning i besøkstallene for
næringslivsgrupper, museumsgrupper og enkeltbesøk,
men dette vil kreve større bemanning og økte ressurser til
markedsføring og profilering.

Medlemmer av Falstadsenterets Venneforening bidro i 2015
som vertskap i 13 helger i månedene juni–august. I februar
arrangerte venneforeningen temamøte om flyktningeloser,
og i september en temakveld med president Sven
Mollekleiv, Norges Røde Kors. Til sammen hadde disse to
arrangementene ca. 200 deltakere. Foreningen var aktiv i
8. mai-arrangementet i samarbeid med Levanger kommune
og Falstadfangenes forening. Venneforeningen har også
tatt initiativ til å samle 17. mai-komiteene i kommunen på
Falstadsenteret.

I regi av Falstadsenteret Drift SA er det satt i gang et
markedsføringsarbeid med bussgrupper, idretts- og
kirkelige organisasjoner og næringsliv som prioriterte
målgrupper. Arbeidet vil trolig vil gi resultater i 2016.

Bilder:
1. Sven Mollekleiv, president
i Norges Røde Kors, taler i
borggården på Falstadsenteret
den 3.september 2015.
Foto: Arnhild Jordet

Falstadsenteret har hatt to foreninger som frivillige arbeider
for å fremme senterets formål. I 2015 ble det arbeidet aktivt
for en sammenslåing av Falstadsenterets Venneforening
og Falstadfangenes forening, og den nye foreningen
Falstadsenterets Venner ble etablert 8. mars 2016.

2..Appell ved Fatima Almanea i
Falstadskogen den 8. mai 2015.
Foto: Are Halse
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3.Utdeling av minnemedaljer ved
olje- og energimenister
Tord Lien 8. mai.
Foto:Are Halse
4.Norsk-polsk elevutveksling 2015.
Foto: Arnhild Jordet

Falstad fangeleir og fangehistorie med utgangspunkt i
Frank Storm Johansens beretning, den faste utstillingen,
kvinneutstillingen, demokratiets møte med nazismen og
tidsvitneberetninger.

I 2015 ble det gjennomført evaluering av
undervisningstilbudene ved hjelp av et nettbasert
evalueringsskjema. Svarene fra både elever og lærere var
positive, og ga samtidig verdifull informasjon om besøkendes
forventninger og senterets forbedringspotensial.

Høsten 2015. Videregående skoler:

Minner og memoarer der kildekritikk og utvikling av
historiebevissthet står sentralt.

Lærerstudenter:

Flere barneskoler har besøkt senteret i 2015. Dette
alderstrinnet har ikke vært et satsingsområde, men vi vil
vurdere å ha et enkelt opplegg tilpasset barneskole og
barnehage. Barnehagen på Ekne har besøkt oss tidligere og
har også ønsker om å komme tilbake.

Falstad fangeleir, fangehistorie, menneskerettigheter,
dannelsesbegrepet i skolen, demokratisk læring og
Falstadsenteret som undervisningsarena.

Voksenopplæring for flyktninger:

Temadager om andre verdenskrig, Falstadhistorien, det
norske holocaust, demokrati og rettigheter
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og publisert som bok i 2015. Prosjektet ble igangsatt
i 2012 med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord, og har
foruten bokprosjekt omfattet undervisningsopplegg og
studieutstilling om kvinneliv i krig. To av senterets ansatte
bidro med fagartikler i den engelskspråklige antologien, som
ble gitt ut på det prestisjetunge forlaget Ashgate Publishing,
i Storbritannia.

6.3 Prosjekt og prosjektutvikling

Prosjekt Falstad minnelandskap ble utviklet som et
tverrfaglig, flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt
i 2010. Prosjektet har hatt som hovedmålsetting å
styrke og utvide det pedagogiske tilbudet, samt å gi
besøkende mer kunnskap om det gamle leirområdet til SS
Strafgefangenenlager Falstad. Med bakgrunn i en strategisk
landskapsplan vedtok styret høsten 2014 å invitere tre
arkitektkontor til en konkurranse med forhandlinger for å
utvikle første fase av prosjektet. Arkitektkontoret Jensen &
Skodvin fikk oppdraget. Arbeidet er videreført i 2015, blant
annet med seminarer og en helhetlig plan for utvikling av
minnelandskapet på Falstad. Prosjektet skal realiseres i
flere faser. Prosjektet Falstad minnelandskap ble omtalt i
en merknad i KUF-komiteens innstilling for Statsbudsjettet
2016. Her heter det blant annet:

Forsknings- og utviklingsarbeid om
menneskerettighetsundervisning er et viktig
satsningsområde for Falstadsenteret. Målet har vært å
utforske koplingen mellom historieformidling om andre
verdenskrig og undervisning i menneskerettigheter.
Arbeidet er dokumentert i en egen FoU-rapport som ble
fullført i 2015. Utviklingsarbeidet berører hele senterets
virksomhet, men hovedfokuset er på undervisning og
utforsking av praksis med elevaktivitet i sentrum. Det
legges særlig vekt på utvikling og utprøving av metoder
og arbeidsmåter som bidrar til aktiv deltagelse i samfunnet
og kritisk bevissthet om menneskerettighetenes rolle både
lokalt og globalt. En antologi om tematikken skal gis ut i
2016 og bokutgivelsen er et samarbeid mellom Program
for lærerutdanning ved NTNU, Wergelandsenteret og
Falstadsenteret.

Bilde :Publikasjon knyttet til prosjektet kvinnelilv i krig. Foto: Arnhild Jordet

Digitalarkivet. Besøksstatistikk for www.krigsgraver.no viser
at det i 2015 var 29 711 sidevisninger (25 814 individuelle
økter). Dette er mer enn en fordobling fra 2014.
Falstadsenteret overtok i 2014 arkivet etter den tidligere
sovjetiske krigsfangen Igor Trapitsin. I løpet av 2015 er store
deler av materialet gjennomgått og systematisert. Arkivet ble
overtatt etter at senteret i 2014 ga økonomisk støtte til filmen
«Sangen reddet mitt liv», som omhandler Trapitsin.

6.2 Dokumentasjon og forskning
Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår
fortløpende i form av oppdatering av fangeregister,
systematisering, transkribering og oversettelse av
tidsvitnemateriale.

Falstadsenteret har jevnlig kontakt med den russiske
ambassaden i Oslo og den norske ambassaden i Moskva
i arbeidet med søk og identifikasjon av krigsgraver. Røde
Kors sender også forespørsler om oppsporing av sovjetiske
falne og savnede av annen nasjonalitet. I løpet av 2015
er det med utgangspunkt i databasen levert navneliste til
merking av krigskirkegården på Tjøtta. Nye navneplater
ble montert høsten 2015. Et større navneuttrekk av
databasen ble brukt i Eirik Audunsson Skaars kunstprosjekt
«Inscription I–III» som ble vist på Akershus kunstsenter i
november–desember 2015.

Jon Reitans ph.d.-avhandling i historie, Møter med
holocaust. Norske perspektiver på tilintetgjørelsens
historiekultur, er et mangeårig samarbeidsprosjekt mellom
Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet ved NTNU.
Avhandlingen er forankret i historiedidaktiske teorier om
minnekultur, historiebevissthet og historiebruk. Prosjektet
handler om det lange politiske og kulturelle etterlivet til
holocaust i den norske offentlige samtalen. Hvilke tema
har det kollektive «vi» husket, glemt og kanskje fortrengt
gjennom etterkrigstiden? Minnesteder og minnelandskap
som Falstad inngår som empirisk materiale i studien, som
ble innlevert for kommisjonsvurdering ved NTNU høsten
2015.Forsker og statsviter Knut Vesterdal avsluttet sitt
doktorgradsprosjekt ved NTNU og leverte sin ph.d.avhandling om menneskerettighetsundervisningens rolle i
norsk skole høsten 2015.
Falstadsenterets foto- og kildemateriale er brukt aktivt i
forskningsprosjektet «Women in War», som ble ferdigstilt

Det har vært gjennomført ytterligere identifikasjon av tyske
fangekort over døde sovjetiske krigsfanger som i dag
er tilgjengelig i den russiske databasen på nettet OBD
Memorial. Materialet er systematisert og gjort tilgjengelig for
publikum på nettstedet www.krigsgraver.no.
Arbeidet med videreutvikling av databasen har tatt lenger tid
enn forutsatt. Det er innledet samarbeid med Riksarkivet/
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Komiteen viser til at minnelandskapet Falstad med
bevarte levninger etter det nazistiske leirsystemet
er unik i nasjonal sammenheng og en del av
en felleseuropeisk og flerkulturell kulturarv. Når
vitnene fra andre verdenskrig og holocaust snart
er borte, blir de autentiske stedene enda viktigere
som læringsarenaer for undervisning om andre
verdenskrig, holocaust, menneskerettigheter og
demokrati for nye generasjoner. Komiteen påpeker
at temaene også berører dagsaktuelle og framtidige
utfordringer knyttet til flyktningestrømmene i Europa
[…] Komiteen viser til at Falstadsenteret er en
statlig eiendom med stor kulturhistorisk verdi, og at
kulturmiljøet er del av Landsverneplanen for statlige
eiendommer. Komiteen imøteser videre arbeid med
realisering av utviklingsplanene.

Falstadsenteret bidrar med delfinansiering av en
stipendiatstilling i forskningsprosjektet «22.7 and the
Negotiation of Memory» i regi av Institutt for historiske
studier, NTNU. Mål for prosjektet er å forske på
terrortragediens kulturelle etterliv i det norske samfunn.
Konservator Ingeborg Hjorth ved Falstadsenteret er ansatt
i prosjektet og forskergruppen hadde hovedansvaret for
utviklingen og produksjon av utstilling om 22. juli i nytt
informasjonssenter i Regjeringskvartalet. Utstillingen åpnet
22. juli 2015, og ble godt mottatt av pårørende, publikum og
media.

Bilde : Konsept for indre leirområde, utarbeidet av
arkitektkontoret Jensen og Skodvin AS

7

6.4 Formidling,
samlinger og bibliotek
6.4.1. Formidling

I løpet av 2015 viste Falstadsenteret følgende temporære
utstillinger:
«Kvinneavdelingen», egenprodusert studieutstilling, ble vist
fram til juni 2015. Utstillingen åpnet i september 2013.
«Demokratiets møte med nazismen», egenprodusert
studieutstilling, ble vist fram til september 2015. Utstillingen
åpnet i mai 2014.
«Årringer. Minnedialoger.» Kunstutstilling med
trondheimskunstneren Tore Reisch. Prosjektet besto av en
utendørs treskulptur «Re-Remembering» og utstilling med
Reisch sin kunst og et utvalg tregjenstander laget av fanger
på Falstad under andre verdenskrig. Utstillingen ble vist på
Falstad i perioden 20. juni–14. september 2015.

1

Vandreutstillingen «Sovjetiske krigsfanger i Norge
1941–1945», produsert av Falstadsenteret i 2010, har vært
vist flere steder i Russland og Norge. Norges utgave vises
nå i Klungset leir, Fauske. Den originale utstillingen er p.t.
plassert på Grønsvik kystfort i Lurøy, Nordland.

1

Bilder:
1. Re-Remembering. Foto: André O. Richard
2.Rubric of Regeneration. Foto: Arnhild Jordet
3.Hodeskalle i tre, gjenstand fra arkivet. Foto: Arnhild Jordet

M I N N E D I A LO G 1
Kraftige trekjepper med et
utskåret dødninghode på toppen ble brukt til mishandling av
fanger. «De bare slo ham med
stavene. De hadde fått sånne
kjepper, vet du, med dødninghode på håndtaket. Det var

I 2014 innledet Falstadsenteret samarbeid med Gyldendal
forlag om publisering av boken Tusen dager i fangenskap.
Boken ble presentert på Falstadsenteret 8. mai 2015,
og bygger på memoarene til den tidligere falstadfangen
Frank Storm Johansen. Han satt i fangenskap på Falstad
og i Sachsenhausen på grunn av motstandsarbeid
knyttet til den såkalte «Majavatn-affæren» høsten 1942.
Det redaksjonelle arbeidet med boken skjedde i nært
samarbeid med Johansens familie.

noen fanger som hadde skåret
ut det der, jeg tror det måtte

2

være russerfanger», forteller en
tidligere falstadfange i intervju.

Bilder:
1. Lansering av boka Tusen dager i fangenskap. Redaksjonskomite: Arne Langås, Ingeborg Hjorth, Ingvild Hagen Kjørholdt, Bjørn
Storm-Johansen. Foto: Arnhild Jordet

3

2

2.Beretningen til Frank Storm Johansen. Foto: Arne Langås.
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www.krigsgraver.no hadde 29 711 sidevisninger (25 814
individuelle økter). Dette er mer enn en fordobling fra 2014.

6.4.2. Digital formidling

Digitale formidlingskanaler har de siste årene fått stor
betydning for synliggjøring av virksomheten til et bredt
publikum både nasjonalt og internasjonalt.

Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.
blogspot.com hadde i løpet av året ca. 1 916 sidevisninger
(1 246 individuelle økter).I senterets online fotoalbum www.
flickr.com/photos/falstadsenteret/ er det publisert drøyt 300
bilder, både historiske foto og bilder som viser aktiviteten
ved senteret i dag. I løpet av 2015 var det ca. 90 000
oppslag på enkeltbilder.

Nye hjemmesider ble lansert høsten 2014 og hadde stort
besøk i 2015. Falstadsenteret bruker hjemmeside og
facebook-profil svært aktivt i formidling og markedsføring.
Twitter og Instagram er brukt i formidling, og Tumblr er
brukt som del av undervisningsopplegget høsten 2015.

Nettressursen «Fange nr. 424 – Josef Grabowski»
(grabowski.no) hadde i løpet av året totalt 776 sidevisninger
(613 individuelle økter), fordelt på 651 visninger på norsk
side og 125 på engelsk.

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

6.4.3. Arkiv og samlinger

Digitale besøkstall for 2015:

Det meste av dokumentarkivet er digitalisert for å gjøre det
mer tilgjengelig for forskere og for å skåne originalmaterialet
for slitasje. Dokumenter, lyd- og filmopptak er registrert
i en egenutviklet database. Fotosamling og gjenstander
registreres i Primus registreringssystem for museer.
Nettstedet Flickr brukes til deling av fotomateriale slik at
studenter, forskere, forlag og det allmenne publikum kan
bruke våre bilder i full oppløsning.

Falstadsenterets hjemmesider hadde i 2015 96 859
sidevisninger. Dette fordeler seg på 20 651 brukere og
31 750 leseøkter.
Land
Norge

Økter
23 991 (75,65 %)

USA

1 746 (5,50 %)

Russland

1 538 (4,84 %)

(ikke oppgitt)

878 (2,78 %)

Tyskland

400 (1,26 %)

Sverige

371 (1,17 %)

Brasil

240 (0,76 %)

Kina

213 (0,67 %)

Storbritannia

210 (0,66 %)

Danmark

172 (0,54 %)

Tidsvitnematerialet består av om lag 350 intervju
med norske, russiske, jugoslaviske og polske fanger,
samt intervju med pårørende av norske fanger. Det
arbeides løpende med digitalisering, systematisering og
tilgjengeliggjøring av tidsvitnematerialet.

Biblioteket hadde ved utgangen av 2015 ca. 4 481 titler.
Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets
klipparkiv for 2015 viser 61 medieoppslag om
Falstadsenteret. Relevant litteratur tilknyttet temporære
utstillinger og seminarer er stilt ut i utstillingslokalene
og gjort tilgjengelig for publikum. Biblioteket deltar i det
nasjonale fjernlånssamarbeidet og låner ut bøker og filmer
til bibliotek i andre deler av landet.

6.5. Publikasjoner og faglig aktivitet

Ansatte har i løpet av 2015 bidratt med artikler i
internasjonale publikasjoner, foredrag og forelesninger på
kurs, seminarer og konferanser internt og eksternt, i tillegg
til diverse utvalgsarbeid. Falstadsenteret har flere verv i
internasjonale holocaust- og museumsnettverk. Vi viser
ellers til oversikt i vedlegg.

FR A ARKIVE T
Håkon Evjenth, gissel fra Bodø, ga denne trefiguren til
snekkerlærer Ludolf Hanssen og kona Olga. Den er signert
«hilsen Jaampa», et tilnavn som henspeiler på den samiske
karakteren ved samme navn i filmen «Laila» fra 1929. Evjenth
ga ut flere bøker med handling fra Nord-Norge, og hvor samisk
kultur er et sentralt tema.

1

6.4.4. Bibliotek

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

Hjemmesidene er tekstet på norsk og engelsk, og oversatt
til tysk og russisk fra årsskifte.

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

www.powstories.no (engelsk, russisk, norsk) hadde totalt
1 488 sidevisninger (794 individuelle økter med totalt 743
brukere).
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Bilder:
1. Trefigur fra arkivet. Foto: Arnhild Jordet
2. Biblioteket. Foto: Arnhild Jordet
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3

1

2

4

Bilder fra Familiedagen i august, med konsert, spikkeverksted og natursti. Foto: Sebastian Klein

6.6. Arrangementer, kurs og seminarer
6.6.1. Arrangement
Ant.del
27.01

Holocaustdagen (medregnet 80 elever fra Sund folkehøgskole og 60 elever fra Skogn folkehøgskole)

150

19.02

Venneforeningens temakveld «Flyktningeloser»

125

08.05

8. mai-arrangement med foredrag, bokpresentasjon, minnemarkering, Café Verden, Falstad
minnemarsj.

250

10.05

Fredsgudstjeneste

70

20.06

Utstillingsåpning «Årringer. Minnedialoger»

30

22.08

Familiedag

03.09

Venneforeningens temakveld, Sven Mollekleiv

70

14.09

Tilføyelser (pilot)

60

10.12

Mennesker på flukt, markering av menneskerettighetsdagen (avholdt på Festiviteten)

250

150

6.6.2. Kurs og seminarer
Ant.delt.
12.03

Seminar om rekonstruksjon

37

14.09

Seminar: Minnespor

26

02.10

Falstad Filmdager

25

27.11

Etterutdanningsdag for lærere

85

Totalt 3 kurs/seminarer

5

173

Bilder:
1.Etterutdanningsdag for lærere. Foto: Arnhild Jordet.
2.Re-Remembering under produksjon. Foto: Anne Reisch.
3.Samtale mellom Sverre Krüger, Anna Hegdahl og Nils Petter Molvær
under seminaret Minnespor, den 14. september 2015. Foto: Arnhild Jordet.

4.Seminar om rekonstruksjon, 12. mars 2015. Foto: Arnhild Jordet
5.Fra piloten på danseforestillingen Tilføyelser, 14. september 2015
Foto: Marit Anna Evanger
6.Fra åpningen av utstillingen Årringer. Minnedialoger. 20. juni 2015.
Foto: Kaja Steffenak.
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6

1

Utvekslingsprogram mellom norske og polske elever. Foto: Arnhild Jordet.

6.7. Internasjonalisering og nettverksamarbeid

2

3

4

5

IHRA om forskning, undervisning og formidling om
holocaust. Den norske delegasjonen til IHRA står under
ledelse av Utenriksdepartementet.

Falstadsenteret deltar i flere internasjonale nettverk, og
bidro i 2015 med foredrag og faglige innspill på konferanser,
workshops og nettverkssamlinger. Forsknings- og
formidlingsinnsatsen knyttet til sovjetiske krigsfanger har
bidratt til økt interesse for tematikken både nasjonalt og
internasjonalt. Deling av kunnskap og erfaringer med
demokratiopplæring og menneskerettighetsundervisning
for unge og grupper med spesielle behov har vært viktige
bidrag i ulike internasjonale sammenhenger.

Sammen med fire andre norske institusjoner inngikk
Falstadsenteret i 2013 avtale om samarbeid med
det nyopprettede Museum of the History of Polish
Jews i Warszawa. Samarbeidet er finansiert gjennom
Utenriksdepartementet, EEA Grants/Norway Grants, og
har en tidsramme fra 2013–2016. I 2015 gjennomførte
Falstadsenteret og museet et fire dagers utvekslingsprogram
mellom norske og polske elever og lærere på
Falstadsenteret. Høsten 2015 ble det gjennomført et
tilsvarende program i Warszawa.

Falstadsenteret har verv i den internasjonale organisasjonen
IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).
Foruten regulære plasser i den norske delegasjonen til
organisasjonen, er senteret også representert i en såkalt
Funding Review Committee, som årlig vurderer innkomne
prosjektsøknader fra en rekke ulike land og institusjoner til
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Bilde 1 og 2 fra besøk i Treblinka.
Bilde 3,4,5 fra det jødisk historiske museumet POLIN i Warszawa.
Foto: Andre M.Reite og Sebastian Klein.

9. Økonomi og fortsatt drift

10. Oppgavene framover

Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok
økonomi til å utføre oppdraget gitt av Stortinget og
Kunnskapsdepartementet. Årsregnskapet for 2015 viser
et positivt resultat på kr. 104 930 og en egenkapital på
1,8 mill. kroner. Resultatet er i samsvar med styrets plan
om å styrke egenkapitalen med tanke på vedlikehold,
fornying og framtidige investeringer. Det positive resultatet
skyldes stram økonomistyring, vakante stillinger og noen
utsatte oppgaver. Falstadsenteret fikk i 2015 totalt
kr. 137 500 i tilskudd fra Regjeringens
gaveforsterkningsordning.

Styrets viktigste oppgave framover vil være tilsetting av
ny direktør i 2016. Arbeidsoppgaver er beskrevet i vedtatt
strategiplan for 2012–2016 og i gjeldende handlingsplan for
2016. I tillegg til løpende aktiviteter knyttet til undervisning,
formidling, dokumentasjon og forskning, vil prioriterte
oppgaver i 2016 være arbeid med realisering av fase 1 i
Falstad minnelandskap, gjennomføring av tiltak knyttet
til Kommandantboligen og deltagelse i det nasjonale
kompetanseutviklingsprosjektet DEMBRA (Demokratisk
beredskap mot rasisme og antisemittisme) initiert av
Kunnskapsdepartementet.

Etter nærmere 10 års drift ser styret det som særlig
viktig å legge til rette for fortsatt utvikling og forberede
nye prosjekter. Dette gjelder særlig oppgradering av
uteområdet og Falstad som nasjonalt og internasjonalt
minnelandskap, et utviklingsprosjekt som vil kreve
ytterligere statlig finansiering.

Falstadsenteret. Foto: Arnhild Jordet

Det er satt i gang arbeid med utarbeiding av planer for
ombygging og utvikling av utstillingskonsept.
Gamle gymsal er brukt som lokaler for midlertidige
utstillinger, men bygningen må utbedres dersom den skal
kunne benyttes mer permanent.

6.8. Kompetanseutvikling

Senterets medarbeidere har vært på kurs for
kompetanseheving innen samlingsforvaltning, digital
formidling, menneskerettigheter og bibliotek- og
arkivsystemer. Det ble i 2015 gjennomført 3 interne fagdager
for staben.

Ekne 16.mars 2016

8. Falstadsenteret Drift SA

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

I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

Driftsselskapet er en verdifull ressurs for stiftelsen. En
vedvarende utfordring er å skape faglig aktivitet som gir
driftsgrunnlag for selskapet. Formålet med selskapet er å
understøtte stiftelsens primære aktivitet knyttet til formidling
av senterets historie, og dette legger spesielle føringer på
selskapets aktiviteter. Virksomheten er av stor betydning
når det gjelder profilering, markedsføring og praktisk
tilrettelegging ved stiftelsens arrangementer, kurs, seminarer
og konferanser.

7. Lokaler for virksomheten
Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle og gir muligheter
til å betjene ulike grupper samtidig. Tilbakemeldingene
fra publikum er gode med tanke på funksjonalitet og
interiør. Sett i et miljøperspektiv er styret meget tilfreds
med at bygget har jordvarmeanlegg, noe som gir
reduserte energikostnader. I perioder med stor pågang fra
skoleklasser kan det imidlertid oppstå interessekonflikter
mellom undervisning og behov for lokaler til møter, kurs og
konferanser.

Erfaringene viser at det er krevende å nå målet om en
drift i balanse. Med begrensede personalressurser og
lite midler til markedsføring er det en stor utfordring å få
opp volumet på overnatting og bespisning. I 2015 ble
det satt i gang økt satsing på markedsføring mot utvalgte
grupper. Etter reduksjoner i bemanningen er det etablert
samarbeid med en lokal cateringleverandør. Realisering
av planer for uteområdet vil øke stedets attraksjon som
reise- og besøksmål og vil gi store muligheter for utvikling av
driftsselskapets virksomhet.

Bruk av Kommandantboligen til undervisningsformål vil
imøtekomme behovet for tilleggsarealer. Bygningen er
allerede delvis tatt i bruk som utstillingslokale, lager og ved
mindre arrangementer.
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Gudmund Hernes
Styrets leder

Torunn E. Klemp
Nestleder

Åshild Karevold
Styremedlem

Gro Hillestad Thune
Styremedlem

Hans I. Pedersen
Styremedlem

Anette H. Storeide
Styremedlem
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Henriette Kahn
Styremedlem

Tone Jørstad
Direktør

Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2015:
Undervisning

HiNT, internasjonale
studenter

Human Rights in Education

Vesterdal

Institusjon/forlag/
oppdragsgiver:

Tittel:

Foredrag

FN-sambandets rådsmøte

Menneskerettigheter i Europarådets og FNs
utdanningsprogrammer

Vesterdal

Artikkel (antologi)

“Women in War”, Kjersti
Ericsson (red.), Ashgate
Publishing

“There were also a few women imprisoned at
Falstad”: The History of female prisoners in a
former SS Camp 1942-1945

Reitan

Artikkel (antologi)

«Crossing Borders», Lit
Verlag, utgis 2016

“Human rights education through the lens of
violation: Developing active citizenship in
Norway?”

Vesterdal

Artikkel

«Krigens kulturminner»,
Årbok Sør-Trøndelag
Historielag

«Holocaust i trøndersk perspektiv»

Reitan

Seminar

Falstadsenteret, FNsambandet

Mennesker på ﬂukt

Jordet
Steffenak
Vesterdal

Foredrag

“Minnested, ritualer,
ekstremisme og demokrati”,
UiO, Litteraturhuset

«Utøya and Norway´s July 22nd Memorial
Process», Response to Prof. James Young

Undervisning/
planlegging

Alice Solomon University,
Berlin

Master program “Human Rights Education for
Vesterdal
Social Workers”

Workshop/møte

Kunnskapsdeptartementet

Jødisk Museum Trondheim

Utvalgsarbeid ny utstilling

Dembra ̶ Demokratisk beredskap mot
rasisme og antisemittisme

Jørstad,
Vesterdal

Workshop

NTNU

Utvikling av etterutdanningstilbud for
samfunnsfag

Vesterdal
Reitan

Type:

Utvalgsarbeid

Reitan

Undervisning

HINT

Utvalgsarbeid/
Styre

ICOM International Council of
Styremedlem
Museums

Reitan

Ph.d.-avhandling
(innlev. 2015)

NTNU

«Møter med holocaust. Norske perspektiver
på tilintetgjørelsens historiekultur»

Utvalgsarbeid

International Holocaust
Remembrance Alliance
IHRA

Medlemmer i den norske delegasjonen og
Memorials Working Group

Jørstad
Reitan

Ph.d.avhandling
(innlev. 2015)

NTNU

«Roles of Human Rights Education in Norway» Vesterdal

Styrearbeid

Fakultetesstyret HF, NTNU

Styremedlem

Jørstad

Antologi

NTNU Vitenskapsmuseet/
Falstadsenteret

«Painful Heritage. Studies in the Cultural
Landscape of the Second World War»

Styrearbeid

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Styremedlem

Jørstad

Foredrag

Hegra festning (3.6.15)

Langås

Foredrag

International Holocaust
Remembrance Alliance

«Traces of Memory. Commemorating 70th
Anniversary og The Liberation in Norway»

Presentasjon av Tusen dager i fangenskap
(felles med Bjørn Storm-Johansen)

Jørstad

Foredrag

Krigens spor som kulturminner

Langås

Foredrag

Stiklestad Nasjonale
Kultursenter

Helgeland museum, Mosjøen
(5.11.15)

«Historien og minnet om holocaust»

Reitan

Tale

Verdal (1.5.15)

Sovjetiske krigsfanger, tale ved 1. maiarrangement på krigskirkegården

Langås

Foredrag

Jewish Museum Bratislava

«The Norwegian Holocaust»

Reitan
Bok

Gyldendal

Tusen dager i fangenskap (red.)

Hjorth,
Kjørholt,
Langås

Katalog

Falstadsenteret

Årringer

Jordet
Langås
Reitan

Intervju

Gemini – forskningsnytt fra
NTNU og SINTEF (22.7.15)

«De viktigste tingene fortelles med dempet
stemme»

Hjorth

Foredrag

Never again July 22?,
konferanse på Utøya
18.9.2015

“The Norwegian national memorial process
after July 22, 2011”

Hjorth

Sensorarbeid

NTNU

Bacheloremnet KULMI2300 – Introduksjon til
museologi

Hjorth

Utstilling

22. juli-senteret Oslo

Permanent utstilling

Hjorth

Seminar

EØS Polin, Falstad

International Semester

Reitan

Reitan

“Faces of Diversity”

Brattland
Reitan

Undervisning

HINT/Falstad

1, 2 og 3 GLU «Dannelsesprogram»

Brattland
Kjørholt
Reitan

Seminar

EØS, Wergelandsenteret
Polin (i Warszawa)

«Faces of Diversity»

Vesterdal

Foredrag

EØS, Polin,
Wergelandsenteret

“Democratic learning through history teaching:
Challenges and possibilities”

Vesterdal

Sensorarbeid

NTNU, Program for
lærerutdanning

Samfunnsfagdidaktikk og FoU-prosjekter

Vesterdal

Forelesning

NTNU, masterutdanning i
samfunnsfagdidaktikk

«Historiebruk og nasjonal
identitetskonstruksjon»

Vesterdal
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Seminar

EØS Polin (i Warszawa)

PASS – Summer Seminar

Klein

Tale

EØS Polin (i Warszawa)

“International Student Exchange 2015”

Klein

Foredrag

DIIS (i København)

«Holocaust in the Nordic Countries»

Klein

Seminar

NTNU

Alumni-kompass

Klein

Foredrag

HiNT, internasjonale
studenter

«Human Rights Education at the Falstad
Center»

Reite

HiST, lærarutdanninga

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

Reite

Foredrag

TIL STYRET I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

REVISORS

BERETNING

2015

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Falstadsenteret, som består av balanse per 31. desember 2015,
resultatregnskap som viser et overskudd på kr 104 930,- og oppstilling over endringer i egenkapital, for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og and re
noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og
daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes mislighete r eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Stiftelsen Falstadsenteret per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som
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Resultatregnskap
STIFTELSEN FALSTADSENTERET
Driftsinntekter og driftskostnader
ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjoner om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød vendige i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Levanger 16.3.2016
Trøndelag Revisjon AS
Asle Vang
Registrert revisor

Note

Billettinntekter, salg, seminaravg - avg fritt
Offentlige tilskudd til drift
Andre tilskudd og inntekter, prosjektinntekter
Sum driftsinntekter

2
2
2

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Husleiekostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
4
2
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat

2015

2014

452 857
18 548 000
2 190 820
21 191 677

488 422
17 863 300
1 153 418
19 505 140

63 222
7 386 235
102 000
7 704 125
5 292 210
20 547 792

5 460
7 633 241
102 011
7 509 947
4 143 525
19 394 184

643 885

110 956

69 970
600 000
30
8 895
-538 955

119 970
0
0
1 305
118 665

104 930

229 621

104 930

229 621

104 930
104 930

229 621
229 621

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

7
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Balanse
STIFTELSEN FALSTADSENTERET
Eiendeler

Note

2015

2014

39 906
39 906

141 906
141 906

100 000
100 000

700 000
700 000

139 906

841 906

1

100 000

100 000

5
5

707 612
2 991 855
368 852
4 068 319

336 607
110 458
30 105
477 170

8

3 340 758

3 956 620

Sum omløpsmidler

7 509 078

4 533 789

Sum eiendeler

7 648 984

5 375 696

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

4

Finansielle driftsmidler
Andelskapital i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

9

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Mellomregning Falstadsenteret Drift SA
Sum fordringer
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

STIFTELSEN FALSTADSENTERET
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Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2015

Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2015
Note 2

Note 1

Offentlige tilskudd/Annen driftsinntekt inntektsført i 2015

VOX, statstilskudd
Kultur og kirkedepartementet, statstilskudd
AMB
Nord Trøndelag fylkeskommune
Kommunale tilskudd
Sum offentlige tilskudd til drift

Regnskapsprinsipper

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Offentlige tilskudd og prosjektkostnader
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

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

Kulturdepartementet- Krigsgravstjenesten
Nord Trøndelag Fylkeskommune - Minnelandskap
Kulturdepartementet - Gaveforsterkning
Nord Trøndelag Fylkeskommune
Diverse tilskudd til kurs/seminar
Riksantikvaren
Intstitusjonen Fritt Ord
Senter for studie av Holocaust og Livssynsminoriteter
Tilskudd komandantboligen
Tilskudd fra Politecnico
Minnespor/Filmdager
Diverse mindre tilskudd/ periodiseringer tilskudd
Mindre tilskudd knyttet til prosjekt

2015

2014

18 111 000
0

17 000 000
533 000

337 000
100 000
18 548 000

230 300
100 000
17 863 300

450 000
350 000
137 500

400 000

200 000
436 752
230 000

Billettinntekter, salg, seminaravgifter
Sum

160 000
110 000
100 000
50 000
169 401
50 000
92 150

178 750
207 818
2 190 820

21 867
1 153 418

452 857
21 191 677

488 422
19 505 140

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

Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Tilskudd lønn Falstadsenteret Drift BA
Andre ytelser
Sum

2015
5 793 465
900 004
584 224

2014
5 776 586
925 187
654 740

108 541
7 386 235

276 728
7 633 241

Gjennomsnittlig antall ansatte

11

10

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
og har tegnet pensjonsordning for alle sine ansatte i KLP på ordinære vilkår
Daglig
leder
841 890
18 530
15 384

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

Styret
122 500
0
0

Revisor
Det
Dersom
Det skal
skalenkeltstående
opplyses
opplyses for
omhvert
arten
lån/sikkerhetsstillelse
lån
ogdaglig
omfanget
lederavogforpliktelser
utgjør
styrets
mer
leder
enn
til åhar
5%
gi (ikke
daglig
av EK
samlet).
leder
etter eller
balansen
lederskal
av styret
dette særskilt
spesifiseres.
vederlag
Revisors honorar for 2015 er 68 000,- eks merverdiavgift.
Andre tjenester fra revisor (attestasjon prosjekter og utarb utkast til årsoppgjør) er
kostnadsført med kr. 8 400,- eks merverdiavgift.
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Note 4

Varige driftsmidler

Driftsløsøre
inventar, verktøy
o.l.
404 449

Anskaffelseskost 01.01.15
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.15
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
Bokført verdi pr. 31.12.15

0
404 449
364 543
39 906

Årets avskrivninger

Note 6

3-4 år
2 år
Lineær

Kundefordringer og andre fordringer - Kreditorer

Diverse periodiseringer
Forskuddsbetalt husleie
Forskuddsbetalte kostnader i prosjekt
Sum kortsiktige fordringer

138 761
1 976 304
876 790
2 991 855

Egenkapital
31.12.14

Årets endring i egenkapital:

Endring
EK

Grunnkapital
429
000
Det skal
Bare
(Det
skal
kravopplyses
minst
om deopplyses
20
omstørste
vedtektsbestemmelser
omaksjonærene
):
så lenge
om stemmerett.
eierandelen
Det
er
Udekket tap
Investering- og vedlikeholdsfond

1 020 595

Hovedtall fra selskapets oppstartsår er følgende:

Driftsinntekter
Årsresultat
Eiendeler
Gjeld
Egenkapital

2015

2014

2013

2012

1 350 146
-273 407

1 394 230
-261 928

1 255 603
-36 250

1 666 379
329 778

750 733
638 167
112 565

620 985
235 012
385 973

919 190
271 290
647 900

982 487
298 336
684 150

Annen kortsiktig gjeld

Periodiserte tilskudd
Påløpte feriepenger
Diverse periodiserte kostnader

1 545 000
701 196
108 024

Annen kortsiktig gjeld

2 354 220

Egenkapital
31.12.15

>
skal
1%.
opplyses om alle
300 000

429 000
1 320 595

300 000

-300 000

0

1 749 595

104 930
104 930

104 930
1 854 525

Avsatt til konsernbidrag

Årets resultat
Sum egenkapital

Datterselskap

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

Note 10

Bokført
Registrert grunnkapital på stiftelsesmøtet 21.08.00
254 000
Senere
vedtatte
kapitalutvidelser
prselskapets
31.12.04
000
Det datterselskap
For
Dersom
Aksjer
skal
og
datterselskap
opplyses
andeler
og
iom
selskaper
tilknyttet
hvilke
er utelatt
forutsetninger
hvor
selskap
fra
konsolideringen
som som
ikke
eierandel
er lagt
konsolidert/regnskapsført
etter
til>RL
grunn
10%
§ 3-8
eller
for skal
nedskrivning
innvesteringen
dette etter
opplyses
ogegenkapitalmetoden
reversering
utgjør
og begrunnes.
> 125
50%av
avnedskrivning.
selskapets
skal det
Sum grunnkapital godkjent av rådsmøtet
379 000
Kapitalutvidelse vedtatt i rådsmøtet 13.04.05
50 000
Sum innskutt egenkapital pr 31.12.15
429 000

Annen egenkapital

Note 9

Det ble i årene 2013, 2014 og 2015 gjort endringer i regnskapet som styret mener vil få positiv virkning både på drift, resultat og
samhandling med Stiftelsen. Det er også gjort tiltak i 2016, og det forventes at datterselskap skal
gå i balanse i løpet av driftsåret 2016. Et resultat i balanse vil ikke kompensere for tapt andelskapital. Stiftelsen har
derfor satt ned andelskapitalen i sitt regnskap lik tapt andelskapital i datter.

Innskutt egenkapital

Egenkapital

Det er pr 31.12.15 innsatt kr 398 956,63,- på en egen bankkonto til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 er kr 323 950, Her
Selskap
Denne
Selskapet
spesifiseres
måspesifiseringen
det
som
har
sies
har
pensjonsordninger
noe
de
betydelig
enkelte
omskal
skattesats/skatteregime
virksomhet
bare
poster
benyttes
som
sominnen
omfatter
hardersom
gitt
utvinning
skatteeffekter
i ialt
form
diverse
AAA
av
avpersoner.
petroleum,
finanskostnader
en kommentar
for eksempel
Ordningene
kraftproduksjon
tiler
desammenslått
enkelte
gir rett
eller
selskapene
til definerte
i
listet

Etter oppstarten har Falstadsenteret Drift SA arbeidet med å finne sin plass som overnattings- og serveringssted som
støttefunksjon til av Stiftelsens konferansevirksomhet. Dette innebærer noen begrensinger i driftsopplegget som
stiftelsens ledelse har valgt å ta hensyn til.

Innskutt egenkapital pr 31.12.15 består av:

Note 7

Bundne midler

102 000

Økonomisk levetid teknisk utstyr
Økonomisk levetid programvare
Avskrivningsplan

Note 5

Note 8
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Ansatte

Stiftere og gavegivere
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Møre- og Romsdal Fylkeskommune

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nordland Fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Levanger Kommune

Nidaros Bispedømmeråd

Grane Kommune

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Norsk Folkehjelp

Falstadfangenes Forening

Privat bidragsyter: Jens von der Lippe,

Privat bidragsyter: Hanne Sophie Greve

Rådet

Tone Jørstad

direktør

Jon Reitan

faglig leder

Odd Ivar Berg

administrativ koordinator

Anne Line Kristoffersen

administrativ konsulent

Arne Langås

konservator

Knut Vesterdal

forsker

Ingvild Hagen Kjørholt

forsker/post dok. (i permisjon)

Ingeborg Hjort

stipendiat (NTNU)

Sanna Ørsjødal Brattland

undervisningskoordinator (i permisjon)

André Midtskogseter Reite

formidler

Sebastian Klein

formidler (vikar)

Kathrine Moen og Nils Åge Aune

Nidaros Bispedømmeråd

Arnhild Jordet

formidlingskoordinator

Terje Fagereng og Terje Norddal

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Kaja Pernille Steffenak

bibliotekansvarlig

Asbjørn Folkvord og Frode Revhaug

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Lillian Karlsen

renholder

Steinar Reiten og Ann Kristin Sørvik

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Anne Rundgreen

resepsjonist

Elisabeth Kristoffersen og Steinar Aas

Nordland Fylkeskommune

Kolbjørn Eriksen og Are Halse

Grane Kommune

Robert Svarva og Hege Eggen Børve

Levanger Kommune

Helge Høibraaten og Tord Larsen

Norges teknisk- naturvitenskapelige Universitet

Beate Aspdal og Steinar Nebb

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Svein Carstens og Per Åge Gjertsen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bjørn Wiik og Lisbeth Strickert

Utdanningsforbundet

Ruth Paltiel og Mette René Green

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Grete Kihl og Trond Marcovic

Norsk Folkehjelp

Per Jarle Eriksen og Anders Gustad

Falstadfangenes Forening

Jens von der Lippe

Private bidragsytere

Odd Einar Dørum for H.S. Greve

Private bidragsytere

Styret
Gudmund Hernes

styreleder

Torunn Klemp

nestleder

Gro Hillestad Thune

styremedlem

Hans Inge Pedersen

styremedlem

Henriette Kahn

styremedlem

Esten Haaker

styremedlem (til 8/5)

Jon Reitan

styremedlem (til 8/5)

Åshild Karevold

styremedlem (fra 8/5)

Anette Homlong Storeide

styremedlem (fra 8/5)
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Minnested og senter for menneskerettigheter
Memorial and Human rights Centre

Falstadsenteret, 7624 Ekne, Norway, T +47 74 02 80 40
www.falstadsetneret.no
«Falstadsetneret» på facebook

