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1. Innledning

og det arrangeres med støtte fra Utlendingsdirektoratet og
Levanger kommune og i samarbeid med Leira asylmottak.
Forfattere og filmskapere er involvert som kursledere
under to helgearrangementer for unge asylsøkere og lokal
ungdom.

I Proposisjon til Stortinget fra Kunnskapsdepartementet
(Prop. 1 S, 2018) var Falstadsenterets oppdrag formulert
slik:

I tillegg til den nye studieutstillingen, har Falstadsenteret
vist to egenproduserte utstillinger i løpet av året.
«Lykkefugler og andre fangearbeider» viser håndverk
laget av norske og utenlandske krigsfanger, og tar
utgangspunkt i Falstads samling av fangearbeid fra hele
landet. «Bidrag» er laget i samarbeid med forfatter Kim
Søderstrøm og viser mennesker som har deltatt i norske
fredsbevarende operasjoner, fra Tysklandsbrigaden frem
til dagens Afghanistan-operasjoner. I tråd med senterets
formidlingsfilosofi fokuserer utstillingen på enkeltpersoner
og deres valg.

Målet med tilskottet er at Falstadsenteret kan drive eit
opplærings-og dokumentasjonssenter om fangehistorie frå
den andre verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati,
humanitær folkerett og menneskerettane.
I 2018 deltok 6834 elever i grunnopplæringen,
videregående skoler og UH-sektoren på
undervisningsopplegg ved Falstadsenteret. 560 lærere
deltok på seminar og i undervisningsopplegg. Det totale
besøkstallet var på 14399 personer, som er en liten økning
i forhold til året før. Tallet for museumsbesøk har økt med
7%, og antallet besøkende ved formidlingsaktiviteter har økt
med 40%. Senteret hadde ingen store kulturforestillinger i
2018.

Falstadsenteret har i 2018 videreført flere store
stedsutviklingsprosjekter:
Falstad Minnelandskap er en viktig del av Destinasjon
Falstad, et større utviklingsprosjekt som har som
ambisjon å styrke Falstadsenterets rolle som nasjonalt og
internasjonalt minnested. Falstadsenterets styre har vedtatt
en ambisjon om å ferdigstille fase en av minnelandskapet,
gjerdet, appellplassen og en utendørs modell av leiren, til
frigjøringsjubileet 2020. Styret og administrasjon har i 2018
jobbet med prosjektfinansiering, også opp mot private
givere.

Undervisningsoppleggene ved Falstadsenteret
omfatter fangehistorie og holocaust, minnekultur,
menneskerettigheter og demokrati. Falstadsenteret
åpnet sin nye studieutstilling «Fortellinger om flukt» til
høstsemesteret 2018. Utstillingen er spesialtilpasset til
undervisning og tar utgangspunkt i åtte flukthistorier
knyttet til fangeleiren under 2. verdenskrig. Utstillingen er
nyskapende i sin måte å bruke kunstuttrykk og grafikk i
historieformidling, og tilbakemeldingene fra elever og lærere
er meget god.

Arbeidet med kommandantboligen har også hatt stor
prioritet i 2018. I samarbeid med Statsbygg er et tilbygg i
glass ferdigstilt, bygget er universelt utformet, og arbeid
med overflatebehandling er startet. Kommandantboligen
skal kunne tas i bruk som formidlingsrom i løpet av 2019.
Forprosjektet til en kommandantboligens utstilling, Maktens
ansikter, er utviklet av en intern prosjektgruppe i samråd
med scenograf Carle Lange (KhiO) og en bredt sammensatt
referansegruppe. Utstillingen behandler tematikken
makt, med utgangspunkt i leirens gjerningspersoner. En
prøveutstilling ble ferdigstilt og testet på ulike grupper
høsten 2018.

Senteret har i 2018 tatt imot et bredt spekter av studenter
fra Nord universitet og NTNU. Flere fagretninger enn
tidligere ser verdien i å bruke stedet Falstad som
læringsarena, og vi har i 2018 hatt et ekstra fokus på etikk
og menneskerettigheter. Pilotprosjektet «Demokrati og
voksenopplæring - en utvidet læringsarena» ble initiert at
Falstadsenteret i 2017. Prosjektet utforsker hvordan
museer og minnesteder kan være egnede arenaer for
å oppnå konkrete læreplanmål for voksenopplæringen
for minoritetsspråklige. Piloten ble gjennomført som et
samarbeidsprosjekt med Stiklestad Nasjonale Kultursenter
og i tett dialog med Voksenopplæringen i Trondheim til
gode tilbakemeldinger fra de involverte.
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Bilder:
1. Falstadskogen. Foto: Christian Trustruph 2018
2. Falstadsenteret. Foto: Ole Martin Wold 2018

Biblioteket hadde ved utgangen av 2018 omtrent
5000 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 2018 viser

Prosjektet «Kulturmøter» ble videreført i 2018. Kulturmøter
er et integreringstiltak rettet mot unge enslige asylsøkere,
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217 medieoppslag om Falstadsenteret, som er 40% opp fra
året før.

Holocaust Remembrance Alliance), og senterets direktør er
valgt til leder for IHRAs Museums and Memorial
working group i 2019.

Falstadsenteret samarbeider godt med de andre nasjonale
freds- og menneskerettighetsentrene, både innen faglige
prosjekt og i samarbeid om gode fellesløsninger for
administrasjon. I prosjekt Dembra jobber senteret med
HL-senteret, Raftostiftelsen og
Arkivet freds-og menneskerettighetssenter.

Falstadsenteret har i 2018 bidratt som faglig rådgiver knyttet
til et filmprosjekt om Majavass-saken, og har videreført det
gode samarbeidet med Vennskapssambandet Norge VestBalkan knyttet til jugoslaviske krigsfanger og Blodveien.
«Falstadsenterets venner» og den nyetablerte
ungdomsorganisasjonen «Unge Falstadvenner» er
gode bidragsytere til senterets arbeid.

Falstadsenteret har avtaler med Humanistisk fakultet og
Institutt for lærerutdanning NTNU og Nord Universitetet.
Samarbeidet omfatter både forskning, utdanning,
forskningsformidling, seminarer og arrangement. Senteret
er en av Norges fagrepresentanter i IHRA {International

Under rådsmøtet i mai ble Gudmund Hernes takket av som
styreleder, etter å ledet styret siden 2008. Øystein Djupedal
ble samtidig innvalgt som ny styreleder.

2. Formål

Styret hadde i 2018 fem ordinære møter. Totalt ble
det behandlet 34 saker. De viktigste sakene var
knyttet til strategiutvikling for senteret, prosjekt Falstad
Minnelandskap, kommandantboligen,
skolehjemshistorien, faglig utvikling, prioriteringer og
økonomi.

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.

4. Rådet

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.

Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 11. mai 2018
og 13 rådsmedlemmer møtte. Møtet inneholdt i tillegg
til sakslisten en presentasjon av senterets planer. Søren
Hjorth, Nidaros bispedømme, er leder for rådet i perioden
2017–2020

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.

5. Ansatte og arbeidsmiljø
Senteret hadde i 2018 14,5 årsverk fordelt på 22 personer,
inkludert fem tilsatt i bistillinger som professor
li/seniorforskere. Sykefraværet ved senteret var på 1,8%. I
tillegg var to ansatte langtidssykemeldt.

3. Styret
Øystein Djupedal, styreleder (valgt i mai 2018 for 2 år)
Torunn Klemp, nestleder (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Hans I. Pedersen, styremedlem (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Ingvild H. Kjørholt, styremedlem (valgt i mai 2017 for 2 år)
Arne Flaat, styremedlem (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Steinar Bjerkestrand, styremedlem (gjenvalgt i mai 2018 for 2 år)
Gerd Janne Kristoffersen, styremedlem
(gjenvalgt i mai 2018 for 2 år)

Kjønnsbalansen ved Falstadsenteret er meget god, med
elleve ansatte av hvert kjønn.
Bilder:
1. Undervisning i Falstadskogen. Foto: Ole Martin Wold 2018.
2. Gudmund Hernes ønsker ny styreleder, Øystein Djupedal, velkommen.
Foto: Arnhild Jordet.
3. Ansatte har felles juryeavstemmning i fotokonkurranse.
Foto: Pia Haugdal Wee. Instagram.

Gudmund Hernes, styreleder (frem til mai 2018)
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museum og minnesteder som arena for
voksenopplæring for flyktninger.
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6. Virksomheten i 2018

studieutstillingen “Fortellinger om flukt”. Dette arbeidet
vil stå fram til 2021 og dekke hovedtilbudet vårt opp mot
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag. I 2018 har
undervisningsavdelingen igangsatt et arbeid for
digitalisering av undervisningsressurser og utredet
muligheter knyttet til bruk av digitale rekonstruksjon av
Falstad fangeleir i undervisningssammenheng.

Falstadsenterets virksomhet omfatter følgende
hovedområder:
•
•
•
•
•
•
•

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

Falstadsenteret og undervisningsavdelingen går inn i sitt
fjerde samarbeidsår med DEMBRA
(Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme)
hvor tre nye skoler i Midt-Norge skal rekrutteres for
skoleåret 2019–2020. Voksenopplæringsinstitusjonene har
vært et satsningsområdet i 2018, og Falstadsenterets
undervisningsseksjon har etablert et godt samarbeid med
TROVO (Trondheim voksenopplæringssenter). Prosjektet
Demokrati og medborgerskap, som gjennomføres i
samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, utforsker

Undervisning
Undervisning er kjerneaktiviteten ved Falstadsenteret,
og i 2018 deltok drøyt 7400 elever, studenter og lærere
på undervisningsopplegg. Høsten 2018 åpnet vi den nye

For å imøtekomme behovet fra ulike studentgrupper om
spesialtilpassede undervisningsopplegg innen fagområdene
etikk og menneskerettigheter, ble det i løpet av 2018 lagt
ned ressurser for å utvikle et undervisningsopplegg for
studentene ved bachelorstudiet i sykepleie (og andre
beslektede helsefag, bl.a. vernepleien) ved Nord universitet.
Undervisningsopplegget ble til i samråd med fagpersonell
ved sykepleiestudiet ved Nord og søkte å integrere pensum
i profesjonsetikk på sykepleiestudiet, med en vekt på
begrepene empati og menneskeverd, med Falstads historie
og en mer generell refleksjon og diskusjon om den rollen
helsepersonell spilte under andre verdenskrig. Opplegget
ble godt mottatt og det ble besluttet å arbeide videre med
å utvikle spesialtilpassede undervisningsopplegg som
anvender Falstads historie og Falstad minnelandskap som
en alternativ læringsarena til å adressere emner innen etikk.
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I 2018 ble det før første gang på flere år gjennomført
undervisning knyttet til barneskoler og Humanistisk
konfirmasjon.
Destinasjon Falstad
Gjennom prosjektet Destinasjon Folstad vil Falstadsenteret
øke sin synlighet som museum og formidlingsarena, med
en ambisjon om å synliggjøre våre samlinger, utstillinger og
historie til et bredere publikum. Gjennom ansettelse av egen
prosjektleder og økt synlighet har senteret en ambisjon om
en ti-dobling av besøkstall knyttet til museumsformidling og
arrangement i løpet av strategiplanperioden 2018-21.
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Falstadsenterets Venner og Unge Falstadvenner
Falstadsenterets venner er en sterk støttespiller for
Falstadsenteret. Medlemmer av Falstadsenterets Venner
bidro i 2018 som vertskap ved alle søndagsarrangement
og i forbindelse med åpent museum i sommersesongen.
Venneforeningen og senteret har i løpet av året samarbeidet
om flere fellesarrangement, blant annet Magisk Maikveld og
ulike historiske formidlingsarrangement.
Foreningen bidrar til 8. mai-arrangementet i samarbeid med
Levanger kommune, og samler hvert år alle 17.mai-komiteer
i Levanger på Falstadsenteret til et inspirasjonsmøte.
Bilder:
1. Direktør Christian Wee viser frem Digital rekonstruksjon.
Foto: Ole Martin Wold.
2. Magisk mai kveld 2018. F.v: Eirik Julius Risberg, Tone Sofie
    Aglen, Fatima Almanea og Henrik Syse. Foto: Arnhild Jordet.
3. Bilde fra Unge Falstadvenners kickoff-arrangement. Anja
Hammerseng-Edin holder foredraget Fearless.
Foto: Arnhild Jordet.

«Unge Falstadvenner» er en viktig tilvekst til Falstadsenteret.
Våre yngre venner har i løpet av året avholdt kickoffarrangement med Anja Hammerseng-Edin og
arrangert paneldebatt om Palestina og Israel med
menneskerettighetsadvokater fra Palestina tilstede.
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6.1. Undervisning

I tillegg tilbyr senteret egne tilpassede
undervisningsopplegg for folkehøgskoleelever,
engelskspråklige elever, personer innen kriminalomsorgen
og studenter ved Program for kulturminneforvaltning,
NTNU. Det er også påbegynt et pedagogisk
grunnlagsarbeid for undervisning i kommandantboligen.
I 2018 ble det gjennomført evaluering av
undervisningstilbudene ved hjelp av et nettbasert
evalueringsskjema. Tilbakemeldingen fra både elever og
lærere var i all hovedsak svært positiv, og ga samtidig
verdifull informasjon om de besøkendes forventninger og
senterets forbedringspotensial.

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

billedlige, visuelle og tekstlige kilder. Utvikling av
historiebevissthet, og samtaler om historiebruk,
historiebevissthet og medborgerskap står sentralt.
•

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

•

Undervisningsoppleggene i 2018 tar utgangspunkt
i studieutstillinga «Fortellinger om flukt». Utstillingen
tar utgangspunkt i 8 historier om flukt som er relatert
til fangehistorien i Norge, Falstadsenteret og annen
verdenskrig. Historiene er designet, redigert og kuratert av
undervisningog formidlingsseksjonen ved Falstadsenteret.
Både illustratør John S. Jamtli og kunstner Tore Reisch
har bidratt til å illustrere og designe utstillingsrommet.
Videokunstnerne Tobias Lilljedahl og Lena Katrine Sokki
har bidratt med en videoinstallasjon som aktualiserer den
historiske tematikken. Det er i løpet av 2018 utviklet og
gjennomført flere heldags undervisningsopplegg:
•

Høsten 2018. Videregående skoler: «Fortellinger
om flukt», med utgangspunkt i studieutstillinga,
med stor vekt på individuelle historier, mikrohistorie,
aktualiseringpotensiale, historisk empati,
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Våren 2018. Lærerstudenter: Falstad fangeleir,
fangehistorie og minnestedspedagogikk knyttet opp
mot alternative læringsarenaer. Utviklet i samarbeid
med Institutt for lærerutdanning {ILU), NTNU.

1
2

Et av signalene vi har oppfattet er at vi må ha et større
mangfold av undervisningsopplegg som
dreier seg rundt forskjellige aspekt av leirhistorien, norsk
fangehistorie og annen verdenskrig. Digitale ressurser
for før- og etterarbeid koblet med fleksibilitet for å kunne
variere i forhold til besøkende grupper vil være et viktig
satsningsområde fremover.
Bilder:
1. Undervisning Fortellinger om flukt. Foto: Ole Martin Wold.
2. Nora Lustig, illustrert av John S. Jamtli.
3. Filminstallasjon i Fortellinger om flukt. Foto: Gaute Ulvik Haugan.

Høst 2018. Voksenopplæring for flyktninger: tredelt
undervisningsopplegg knyttet til bruk av museer og
minnesteder, kulturopplæring, menneskerettighetsog demokratiundervisning. Undervisningsopplegget
er utviklet i samarbeid med Stiklestad Nasjonale
Kultursenter og Trondheim voksenopplæringssenter
(TROVO).

•

Vår 2018. Digitale læringsressurser for Jødiske
fotspor i nord. Nettside under regi av Jødisk museum
Trondheim.

•

Høst 2018. Lærerstudenter Nord universitet: Etikk og
sykepleie.

•

Januar 2018. Holocaustdagen arrangert i samarbeid
med Sund Folkehøyskole, Jødisk museum of professor
Hilde Kramer (UiB).

•

Desember 2018. Pedagogisk opplegg for barneskole,
med jul i fangeleir som tema.
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6.2. Dokumentasjon og forskning

en rekke ulike disipliner som historie, filosofi, statsvitenskap,
arkeologi, jus, psykologi, medisin, informatikk og
antropologi.

Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår
fortløpende i form av oppdatering av
fangeregister og systematisering av kildemateriale i
egne samlinger. På oppdrag fra Krigsgravtjenesten i
Kulturdepartementet driver Falstadsenteret databasen
Utenlandske krigsgraver i Norge (krigsgraver.no). Etter
oppdatering av databaseløsningen høsten 2018 er det lagt
inn foto og historiske dokumenter knyttet til personer og
gravplasser. Databasen omfatter nå falne fra Sovjetunionen,
Polen, Nederland, Frankrike, Sverige og Samveldestatene
(Commonwealth).

I september 2017 mottok Falstadsenteret midler til
prosjektet From Crisis to Commonplace?, med oppstart i
2018, fra den amerikanske ambassaden i Oslo. Sammen
med vår amerikanske partner, Dallas Holocaust and Human
Rights Museum, ønsket Falstadsenteret gjennom prosjektet
å adressere vårt politiske og moralske ansvar - både som
enkeltmennesker og stater- i en global flyktningsituasjon
som er i endring; fra relativt tidsavgrensede og
forbigående kriser, til en nærmest vedvarende eller kronisk
flyktningstrøm. Prosjektet har videre som formål å utveksle
pedagogiske erfaringer og metoder i arbeidet med å
formidle kontroversielle temaer, og å knytte kontakter
mellom en norsk og en amerikansk institusjon med relativt
lik profil (museer og forskningssentre som arbeider med
holocaust og menneskerettigheter) og mandat, dvs.
formidling av andre verdenskrigs historie og refleksjon om
medborgerskap til elev- og studentgrupper.

I samarbeid med ARKIVET freds- og
menneskerettighetssenter har Falstadsenteret begynt
arbeidet med Norsk digitalt fangearkiv. Dette skal bli et
online register over alle nordmenn som satt i
fangenskap under 2. verdenskrig. Registeret skal ta
utgangspunkt i Kristian Ottosens bok Nordmenn i
fangenskap (Oslo 2004), og skal bygges opp på samme
måte som krigsgraver.no og ARKIVETs database
krigsseilerregisteret.no.

Falstadsenteret har i 2018 fortsatt samarbeidet i det
EU-finansierte forskningprosjektet iC-ACCESS. I juni var
Falstadsenteret vertskap for en felles prosjektsamling for
alle deltakerne. Over 30 representanter for de til sammen 12
europeiske universitetene og minnestedene var samlet på
senteret i fem dager. Samlingen inkluderte presentasjoner
av senterets utviklingsprosjekter og - virksomhet, samt
lansering av appen Falstad digital rekonstruksjon, som er
utviklet som en del av prosjektet. En del av prosjektgruppen
oppholdt seg på Falstad i mer enn to uker for å gjøre et
arkeologisk feltarbeid. I utgravingene ble det gjort flere
viktige funn som Falstadsenteret vil bruke i sin formidling
fremover.

I forbindelse med prosjekt Kommandantboligen har det
vært gjort målrettet dokumentasjonsarbeid gjennom søk
i Deutsche Bundesarchiv (Berlin, Koblenz og Freiburg)
omkring enkeltpersoner i SS som tjenestegjorde ved
Falstad fangeleir. Søkene er gjort som en del av et
samarbeid med Sachsenhausen, som er svært interessert i
noe av materialet fra Falstad. Arkivmaterialet fra
Bundesarchiv gir oss viktig informasjon om hva som
skjedde med personene etter at krigen var slutt, om
de ble rettsforfulgt eller ikke, hva gjorde de etterpå.
Dokumentasjonen har vært betydningsfullt for arbeidet med
å utvikle utstillingen i kommandantboligen.

En direkte konsekvens av senterets deltagelse i iCACCESS har vært at Falstadsenteret har videreutviklet sine
relasjoner til andre europeiske minnesteder. I september
var Falstadsenteret invitert til å delta på teammøte i
Kamp Westerbork høsten 2018, og senteret er p.t. i
dialog med Westerbork og Bergen-Belsen om et felles
utstillingsprosjekt om kommandantboliger.

Innenfor forskning og utvikling har arbeidet med den
strategiske satsningen på temaet flukt vært svært
fruktbart. I samarbeid med Institutt for historiske studier
ved NTNU leverte Falstadsenteret i februar 2018 en
søknad til Norges forskningsråd om midler til å opprette
et tverrfaglig internasjonalt forskernettverk med fokus på
menneskerettighetenes stilling i den globale flyktningkrisen.
Søknaden ble innvilget og tilgodesett med det maksimale
søknadsbeløpet på NOK 300 000, og nettverket med
tittelen Human Rights and Dignity in the Global Refugee
Crisis: Policies and technologies transforming the human
rights discourse on refugees (HumDig) avholdt sin første
workshop ved Falstadsenteret den september 2018.
Nettverket består av 23 profilerte forskere fra syv land og

Falstadsenteret er samarbeidspartner i forskningsprosjektet
«ChilCa: ChiIdren and Catastrophes in Fictional Narratives»
ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Prosjektet
undersøker barns rolle -både i fiksjonslitteratur, som lesere
og som skribenter- i våre kulturelle forestillinger om krig og
katastrofer. I 2018 har prosjektgruppen, i samarbeid med
Spartacus forlag, påbegynt arbeidet med en lærebok i
litteraturdidaktikk. Falstadsenteret deltar i bokprosjektet,
som skal fullføres i 2019.
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Falstadsenteret har bidratt med delfinansiering av en
stipendiatstilling i forskningsprosjektet «22.7 and the
Negotiation of Memory» i regi av Institutt for historiske
studier, NTNU. I prosjektet undersøker konservator
Ingeborg Hjorth ved Falstadsenteret terrorens kulturelle
etterliv i det norske storsamfunnet. Stipendiatet ble avsluttet
i desember 2018, og Hjorth ventes å disputere for graden
phd i løpet av 2019.
2
Bilder:
1. Arne Langås under den offisielle lanseringen av ny versjon av
krigsgraver.no Foto: Christian Wee.
2. Professor Ian Hancock holdt foredraget Roma: The enternal migrants
under Falstadforedraget Human rights and dignity på Falstadsenteret den
10.09.2018
3. Professor Kate Spradley holdt foredraget Victims of present undocumen
ted migrations from central America and Mexico to Texas, under Falstad
foredraget Human rights and dignity på Falstadsenteret den 10.09.2018.
4. En av grenene i forskningsprosjektet iC-ACCESS undersøker hvordan ny
digital teknologi kan brukes i forbindelse med formidling av omstridte
tema. Lidarscanning er en av disse teknikkene. Under samlingen i juni ble
hele minnelandskapet scannet. Foto: Pia Haugdal Wee.
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6.3. Prosjekt og prosjektutvikling

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

Falstadsenteret har i løpet av 2018 arbeidet med fem
større utviklingsprosjekter: Falstad Minnelandskap indre
leir, studieutstillingen «Fortellinger om flukt», appen Falstad
digital rekonstruksjon, Kommandantboligen og Demokrati
og voksenopplæring - en utvidet læringsarena
(sistnevnte i samarbeid med Stiklestad Nasjonale
Kultursenter).
Prosjektet «Demokrati og voksenopplæring - en utvidet
læringsarena» mottok støtte fra Nord T
 røndelag i
desember 2017. En prosjektgruppe fra Falstadsenteret
og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har gjennom 2018
utviklet et undervisningsopplegg i tre moduler rettet mot
minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen. Opplegget
er utviklet i tett samarbeid med Voksenopplæringen
i Trondheim, og det er pilotert to ganger i løpet av
året. Målet for 2019 er å gjøre dette til et tilbud for alle
voksenopplæringene i regionen, samt å videreutvikle
prosjektet innenfor rammene av det Kulturrådsstøttede
prosjektet «Museet og fellesskapets grenser», hvor
Falstadsenteret er med som ett av sju museer i Nasjonalt
museumsnettverk demokrati og menneskerettigheter.
Prosjektene «Demokrati og voksenopplæring - en utvidet
læringsarena» og «Kulturmøter» inngår begge som en del
av senterets strategiske satsning på temaet flukt, og de har
bidratt til å utvikle Falstadsenteret som møteplass for nye
målgrupper og som arena for integrering og inkludering.

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

I 2016 utviklet arkitektkontoret Jensen og Skodvin AS
plantegninger for utvikling av Falstad
Minnelandskap, blant annet med et «Minnekammer» og en
«Minnehage» i avtrykkene etter de to
tidligere fangebrakkene, et eget område for en utendørs
utstilling, en rekonseptualisering av det
gamle piggtrådgjerdet (med nye regigrep og virkemidler) og
den tidligere appellplassen.
I styremøte september 2018 ble det vedtatt at fase en av
prosjektet består av det rekonseptualiserte gjerdet, en
utendørs modell av leiren samt den tidligere appellplassen.
Nord-Trøndelag fylke bevilget i 2017 3 millioner kroner
til prosjektet, og Falstadsenteret har i 2018 aktivt jobbet
mot private givere for å kunne realisere fase en av
Minnelandskapet til frigjøringsjubileet i 2020.

rekonstruert leirlandskap. Landskapet i 3D er tilgjengelig
både i VR og AR og er rekonstruert etter eksakte mål fra
bygningene som fremdeles eksisterer og bildemateriale
som viser hvordan leirlandskapet så ut i perioden under og
etter krigsårene. Over 100 informasjonsspor og historier
er i tillegg tilgjengelig i applikasjonen, og lar brukere se
autentisk fotomateriale, fangearbeid og tidsvitneintervju.
Applikasjonen er geolokalisert, og gjester må fysisk bevege
seg til de stedene i Falstadlandskapet der hendelsene fant
sted for at informasjonen skal være tilgjengelig. Prosjektet
baserer seg på moderne minneforskning om hvordan
aktive valg skapet varige minner. Falstadsenteret har
gjennom den digitale rekonstruksjonen satt seg i førersetet
blant europeiske minnesteder og museer når det gjelder
stedbunden digital formidling, og dette gir oss fortrinn både
mot museumsdrift og undervisning, samt at prosjektet
åpner opp for nye forskningsmuligheter både nasjonalt og
internasjonalt.

Digital rekonstruksjon
Gjennom iC-ACCESS har Falstadsenteret fått innsikt i
hvordan VR og AR kan benyttes i forbindelse
med minnearbeid, og hvordan ny digital teknologi kan
brukes til å synliggjøre minnesteders historie, tilpasset ulike
målgrupper og uten å gjøre fysiske og varige inngrep i
nåtidens minnelandskap.
I 2018 tok Falstadsenteret store steg innen digital formidling
da vår digitale rekonstruksjon av SS Strafgefangenenlager
Falstad ble lansert for publikum til sommersesongen 2018.
Ved hjelp av et stort nettbrett kan besøkende bevege seg
i Falstadlandskapet mens de interagerer med et digitalt

2

1

Bilder:
1. Under seminaret «Digital tools in museums, memorials, herritage and landscape» ble den første betaversjonen av den digitale rekonstruksjonen testet av
publikum. Foto: Arnhild Jordet.
2. Paul Verchure holder foredrag under den ofisielle lanseringen av fase 1, 17. juni 2018. Foto: Arne Langås.
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3. Oversiktsbilde over leirlandskapet i 3D.
4. Informasjonspunktene inne i appen vises på dette viset.
5. Publikum kan se leiren fra fugleperspektiv for å ha muligheten til å orientere seg i landskapet ovenifra.
6. Vaktbrakka og informasjonspunkter inne i appen.
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og diskusjon om temaene makt, minne og moralsk ansvar.
Aktivitetene vil primært rettes mot unge mennesker fra 15 år
og oppover, og spesielt mot ulike profesjonsutdanninger.

Kommandantboligen
Falstadsenteret inngikk i 2012 kontrakt med Statsbygg
om leie av kommandantboligen til den tidligere
kommandantboligen til Falstad fangeleir. Styret vedtok i
2017 følgende målsetting for framtidig bruk av bygget (Sak
4/17):

Våren 2018 ble det utarbeidet et forprosjekt for en framtidig
utstilling i kjelleretasjen. Arbeidet med forprosjektet ble
støttet av Trøndelag fylkeskommune, Norsk Kulturråd,
Sparebankfondet SMN/Sparebankstiftelsen SMN og
Levanger kommune. Utviklingsarbeidet er gjennomført
av en intern prosjektgruppe i samarbeid med eksterne
formgivere. Utstilllingskonsept og ideer er drøftet med
ekstern referansegruppe, og styret er løpende orientert om
status for arbeidet.

«Kommandantboligen som undervisnings- og
formidlingsarena skal bidra til å styrke Falstadsenterets
samtidsrelevans og tydeliggjøre samfunnsoppdraget om å
fremme kunnskap om menneskerettigheter og demokrati.»
Arbeidet med kommandantboligen består av tre
delprosjekt:

Makttematikken er kompleks og det finnes få
sammenlignbare utstillinger nasjonalt og internasjonalt som
har tatt opp gjerningsmenn, maktutøvelse, rettsoppgjør
og etterkrigstidens forvaltning av minnet om krigens
maktutøvere. Høsten 2018 valgte derfor prosjektgruppen
å lage en prøveutstilling i lokalene for å teste ut ideer til
innhold og virkemidler på utvalgte målgrupper.
Utstillingen «Maktens ansikter» skal etter planen ferdigstilles
høsten 2020, og åpningen vil inngå i Falstadsenterets
program for frigjøringsjubileet.

A.
Et byggeprosjekt i tre deler:
1) ferdigstillelse av tilbygg for universell utforming, HCtoalett, vann og avløp, ventilasjon og elektrisitet
2) ferdigstillelse av lokaler i 1. etasje
3) tilrettelegging av lokaler for utstilling i kjelleretasjen.
B.
Et utstillingsprosjekt:
Utvikling av konsept og produksjon av en fast utstilling med
tittelen « Maktens ansikter».

3
4

C.
Kommandantboligen
som undervisnings- og formidlingsarea.
Bilder:
1. Kommandantboligen i mars 2018. Foto: Arnhild Jordet.
2. Kommandantboligen i august 2018. Foto: Tone Jørstad.
3. Instagrampost, Dypdykk i arkivet. Foto: Falstadsenteret.
4. Instagrampost, Dypdykk i arkivet. Foto: Arne Langås.
4. Workshop i kommandantboligen 2018. Ingeborg Hjorth foteller om
utstilingsprosjektet Maktens ansikter. Foto: Arnhild Jordet.
6. Workshop i kommandantboligen 2018. Ingvild Hagen Kjørholt
underviser. Foto: Arnhild Jordet.

Arbeidet med tilbygget og terrengbearbeiding i regi av
Statsbygg ble satt i gang våren 2018, og prosjektet ble
ferdigstilt medio september. Ombygging og tilrettelegging
av lokalene i 1. etasje og kjeller skal etter planen ferdigstilles
våren 2019. Førsteetasje vil tas i bruk fra høsten 2019, og vil
tilrettelegges for ulike aktiviteter (foredrag, debattmøter,
workshop, undervisning) som skal oppmuntre til refleksjon
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6.4. Formidling, samlinger og bibliotek

på flukt det siste hundreåret, og skaper rom for
refleksjoner knyttet til mennesker på flukt i dag.

Prosjektet Kulturmøter ble videreført fra 2017, med verksted
for kreativt skriving og game jam på våren sammen
med forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini, samt
spillutviklere fra NTNU, og filmverksted på høsten i
samarbeid med filmregissør Hallvar Witzø og hans team
fra Filmbussen. Verkstedene har lokal ungdom og enslige
mindreårige asylsøkere som målgruppe, og er realisert med
støtte fra Utlendingsdirektoratet og Levanger kommune.
I 2018 ble skriveverkstedet arrangert i samarbeid med
og delfinansiert av forskningsprosjektet «LIM: Language,
lntegration, Media» ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier,
NTNU. LIM er finansiert av Norges forskningsråd. Materialet
som ble produsert i løpet av skriveverkstedet ble samlet inn
og vil brukes som forskningsmateriale i prosjektet.
6.4.1. Formidling
I løpet av 2018 viste Falstadsenteret følgende temporære
utstillinger:
•

•

«Kjære born og andre, brev fra fangenskap 1941–
1945», egenprodusert studieutstilling, Utstillinga åpnet i
september 2016 og ble vist til juli 2018.
«Uprooted», fotoutstilling utviklet av byrået Magnum
Photos, ble vist som utdypende utstilling til elevarbeid
våren 2018. Prosjektet viser bilder av mennesker
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•

«Fortellinger om flukt», en nyskapende studieutstilling
med utstrakt bruk av grafiske fremstillinger som tar
utgangspunkt i åtte historier om flukt som er relatert
til fangehistorien i Norge, Falstadsenteret og annen
verdenskrig. Utstillingen står fra høsten 2018 til 2021.

•

«Bidrag», egenprodusert utstilling. Siden andre
verdenskrig har langt over hundre tusen nordmenn
deltatt i internasjonale operasjoner med Forsvaret.
Basert på Kim Søderstrøms bok Veteran fokuserer
utstillingen på enkeltpersonene som har tatt valg om
å bidra i fredsbevarende styrker. Utstillingen åpnet
høsten 2018 og står til april 2019.

•

Sommerutstillingen «Lykkefugler og andre
fangearbeider». Utstillingen viser fangearbeid av norske
og utenlandske krigsfanger under 2. verdenskrig,
og baserer seg på Falstadsenterets samlinger og en
større samling krigsfangearbeid donert til senteret av
Martinus Hauglid i 2017.

•

«Don’t go back to sleep», kunstutstilling med bilder av
Trondheimskunstneren Therese Myran.

•

«Sovjetiske krigsfanger i Norge», vandreutstilling vist på
ulike steder i Russland.

1. Bilde fra Kulturmøter og filmverksted med Hallvard Witzø. Foto: Andre Midtskogseter Reite.
2. En av de russiske lykkefuglene i utstillingen Lykkefugler og andre fangearbeider. Foto: Arnhild Jordet.
3. Utstillingen Uprooted av Magnum photo og Don´t go back to sleep av Therese Myran. Foto: Arnhild Jordet.
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registrerte papirbaserte materialet og over 90 % av lyd-og
filmopptakene er digitalisert. Slik skånes originalmaterialet
mot slitasje, og materialet kan lettere gjøres tilgjengelig for
forskere.

6.4.2. Digital formidling
Digitale formidlingskanaler har stor betydning for
synliggjøring av virksomheten til et bredt publikum
både nasjonalt og internasjonalt. Den nye versjonen av
krigsgraver.no ble lansert høsten 2018, og inneholder
informasjon om falne utenlandske fanger og soldater som
døde i Norge under 1. og 2. verdenskrig. Databasen er
tilgjengelig på norsk, engelsk og russisk.

Fotosamling og gjenstandssamling registreres i Primus
registreringssystem for museer. Nettstedet Flickr brukes
til deling av fotomateriale i full oppløsning, til bruk for
studenter, forskere, forlag og det allmenne publikum.
Samlingene brukes aktivt i formidling og undervisning, blant
annet i utstillinger.

Falstadsenteret har brukt hjemmeside, Facebook-profil
og lnstagram svært aktivt i formidling og markedsføring,
og har økt sin synlighet gjennom bruk av sosiale medier.
I forbindelse med en bredere satsing på arrangementer
har det blitt tydelig at en omstrukturering av innholdet på
hjemmesiden vil være hensiktsmessig, og denne prosessen
vil starte i 2019.

Tidsvitnematerialet består av mer enn 350 intervju, med
norske, sovjetiske, jugoslaviske og polske fanger, samt
andre tidsvitner og pårørende av norske fanger. Intervjuene
fins som lyd- eller filmopptak, og er i all hovedsak
transkribert. I regi av Falstadsenterets Venner er det i 2018
foretatt intervju med flere personer blant lokalbefolkningen
for å sikre at deres beretninger dokumenteres.

Falstadsenterets hjemmesider hadde i 2018 99 087
sidevisninger, som er en nedgang på 7,79% fra året før.

Gjennom iC-ACCESS jobbes det med en felles europeisk
database bestående av intervju-og tidsvitnemateriale som
skal gjøres søkbar og tilgjengelig på tvers av minnesteder
og forskningsmiljø. En av hovedmålsettingene med dette er
å se de ulike historiene i en internasjonal sammenheng.
Arbeid sluttføres i 2019.

Brukere og besøkstall:

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 vekt derfor på å være oppdatert
både på norske og internasjonale utgivelser.
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.

1

Relevant litteratur tilknyttet temporære utstillinger og
seminarer har blitt stilt ut i utstillingslokalene og gjort
tilgjengelig for publikum. Biblioteket har dessuten deltatt
i det nasjonale fjernlånssamarbeidet og lånt ut bøker og
filmer til bibliotek i andre deler av landet.
Det er i løpet av året arrangert flere bokbad ved biblioteket,
blant annet med Simon Stranger, Tone Bergflødt, John
Jamtli og Erika Fatland.
Bilder:
1. Christian Semb, prosjektleder for utstillingen Fortellinger om flukt under
utstillingsåpningen. Foto: Arnhild Jordet.
2. Veteran av Kim Søderstrøm og Leksikon om lys og mørke av Simon
Stranger. Foto: Arnhild Jordet.
3. Christian Semb, John S. Jamtli og Ingvild Hagen Kjørholt etter bokbadet
av John S. Jamtlis nyeste utgivelse Sabotør. Foto: Arnhild Jordet.
4. Fortellinger om flukt. Foto: Arnhild Jordet.

4

Bibliotekets samling inneholder både faglitteratur,
skjønnlitteratur, film innenfor disse områdene:
•
•
•
•
•
•

Nettressursen Powstories (powstories.no) hadde i løpet av
året totalt 1690 sidevisninger fordelt på 558 brukere.
Nettressursen «Fange nr. 424 - Josef Grabowski»
(grabowski.no) hadde i løpet av året totalt 1435
sidevisninger (818 individuelle økter), fordelt på 1242
visninger på norsk side og 193 på engelsk.

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

Biblioteket hadde ved utgangen av 2018 ca. 5000 titler.
Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets
klipparkiv for 2018 viser 144 medieoppslag..

6.4.3. Arkiv og samlinger
Historisk dokumentarkiv, lyd- og filmopptak er registrert i en
egenutviklet database. Omtrent 80 % av det
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6.5. Publikasjoner og faglig aktivitet
Ansatte har i løpet av 2018 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.
6.6. Arrangementer, kurs og seminarer

Bilder, øverst f.v :
1. Lars Bremnes. Konsert 22.05 under Magisk maikveld.
2. Henrik Syse. Falstadforedrag 22.05 under Magisk maikveld.
3. Den finske borgerkrigen, foredrag med Morten Jentoft 07.03
4. Erika Fatland. Grensen, en reise rundt Russland.
Bokbad 10.04
5. Den 12. mann, filmvisning i borggården 14.01
6. Don´t go back to sleep, kunstutstilling av Therese Myran.
7. Hatets vugge. Filmvisning 28.04
8. Simon Stranger. Leksikon om lys og mørke. Litteratursamtale i
samarbeid med Levanger bibliotek. 24.11
9. Tone Bergflødt. Farfars skrin. Falstadforedrag.14.11
10. Courted/Utilslørt. Filmvisning. 26.05
11. John S. Jamtli. Sabotør. Bokbad 23.09
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Bilder, øverst f.v :
1. Tone Jørstad mottar Kongens fortjenestmedalje. 09.10.
2. Birdrag. Fotoutstilling laget av Kim Søderstrøm. Åpnet 15.10.
3. Anja Hammerseng Edin. Unge Falstadvenners kickoff. 20.06.
4. Det grodde frem. Filmvisning. 05.03.
5. Lykkefugler og andre fangearbeider. Sommerutstilling 2018.
6. Fortellinger om flukt. Utstilling 2018–2021. Åpnet 23.09.
7. Janne Haaland Matlary. Foredraget Verdt å kjempe for?
Demokrati og menneskerettigheter utfordret av realpolitikken
under 8. mai minnemarkering 2018.
8. Aksel Tjora. Falstadforedraget Hva er fellesskap? 05.09.
9. Fugleliv i Levanger. Søndagsforedrag med Magne Husby.17.06
10. Fem mørke år, Trondheim under hakekorset i bilder. Foredrag
med Knut Sivertsen, Tore Greiner Eggan og Karl H. Brox.
05.12.
11. Jenta i veggen. Litteratursamtale mellom forfatterLena Lindahl
og seniorforsker ved Falstadsenteret Jon Reitan. 13.04.
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6.7. Internasjonalisering og
nettverksamarbeid

og formidling i det internasjonale samfunn. Den norske
delegasjonen ledes av Utenriksdepartementet, og har i
tillegg til Falstadsenteret faglig deltagelse fra HL-senteret i
Oslo og Kunnskapsdepartementet.

Falstadsenteret deltar i flere nettverk og har i 2018 aktivt
jobbet for å styrke sin posisjon som leder og deltager i både
nasjonale og internasjonale samarbeid innen forskning,
undervisning og museumsformidling.

Vertsnasjon for IHRA i 2018 var Italia. Falstadsenteret
deltok i begge årskonferansene, i henholdsvis Roma
(juni) og Ferrara (november). Falstadsenterets direktør
er valgt til leder av arbeidsgruppen for Museum og
minnesteder i IHRA i 2019. I tråd med strategiplan for
2018-2021 har Falstadsenteret i 2018 økt fokus på
museums- og formidlingsaktiviteter. Senterets medlemskap
i Museumsforbundet i Norge og ICOM/IC-Memo
internasjonalt bidrar til kompetanse og nettverk som bidrar
til kompetanseheving blant ansatte og ledelse.

Falstadsenterets aktive deltagelse i det internasjonale
forskningsprosjektet iC-ACCESS (Accessing campscapes:
lnclusive Strategies for using European Conflicted Heritage)
har styrket senterets rolle som europeisk minnested.
Gjennom forskning og nettverkssamlinger med
ledende europeiske forskningsinstitusjoner og
minnestedene Jasenovac, Westerbork, Bergen Belsen
og Lety har Falstads posisjon som en del av det store
nasjonalsosialistiske leirsystemet blitt fremhevet.

Under Museumsforbundets årsmøte i Mosjøen april 2018
var Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter
nominert til årets formidlingside i museum med prosjektet
Kulturmøter/Ungdommens talerstol for unge mennesker
ved asylmottak.

Senteret har siden 2004 hatt en fast plass i den norske
delegasjonen til International Holocaust Remembrance

Falstadsenteret deltar i strategiske diskusjoner

Alliance (IHRA). IHRA er en internasjonal organisasjon
med over 30 medlemsland, som arbeider for å fremme
kunnskap om holocaust innen forskning, undervisning

på direktørnivå med de andre nasjonale freds og
menneskerettighetsentrene, og jobber med HL-Senteret,
Raftostiftelsen og Arkivet for å høyne lærere og elevers
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6.8. Kompetanseutvikling

kompetanse til å motarbeide rasisme, antisemittisme
og utenforskap i prosjektet Dembra. Senteret er
deltager i Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og
menneskerettigheter, og samarbeider med nasjonale
aktører innen fangehistorie og krigsgraver, blant annet
gjennom sitt nasjonale ansvar for krigsgravdatabasen for
falne utenlandske personer under 2.verdenskrig.

Falstadsenteret har i 2018 prioritert flere store
utviklingsprosjekter som medført en betydelig
kompetanseheving i staben både m.h.p. prosjektarbeid og
prosjektledelse; kunnskapsutvikling og - formidling i museer
og på minnesteder; og kunnskap om en ny målgruppe flyktninger og minoritetsspråklige.

Falstadsenteret har strategisk samarbeidsavtale med HFfakultetet ved NTNU, og inngikk i 2018 også tilsvarende
avtale med Institutt for lærerutdanning (ILU). Senteret
har over tid samarbeide med lærerutdanningen ved
Nord universtitet, Levanger. Samarbeidsavtalene med
fagmiljø ved NTNU og Nord universitet er viktige for
kompetanseheving ved Falstadsenteret. Vår rolle som
alternativ læringsarena og arbeidslivsrepresentant er viktig
for flere fagmiljø ved NTNU og Nord.

To turer i februar og mars gikk til museumsmetropolen
London med besøk i flere museer og institusjoner for å
studere kommunikasjon og utstillingsdesign. Staben hadde
blant annet møter med Wellcome Collection, og turen ga
godt grunnlag for arbeid både med utstillingsarbeid og bruk
av kommandantboligen.

Gjennom Norway Grants er det bevilget EØS-midler til
oppbygging av et nytt minnested og museum knyttet til den
tidligere rom-konsentrasjonsleiren i Lety, Tsjekkia. Lety har
vært et kontroversielt minnested i flere tiår, både knyttet
til at folkemord på rom har vært underkommunisert og at
en større grisefarm ble etablert delvis på samme område
som konsentrasjonsleiren. Denne ble først nylig vedtatt
revet, etter internasjonalt press. Norges økonomiske støtte
gjennom Norway grantsmidlene muliggjør oppbygging
av et nytt minnested og museum. En delegasjon fra rom
organisasjoner og «Center for Roma studies» i Brno
besøkte Norge i juni 2018, og besøkte blant annet
Falstadsenteret for å få innspill til sine planer. Som en følge
av besøket ble Falstadsenteret valgt til norsk partner i
oppbyggingen av det nye minnestedet og museet. Arbeidet
vil inkludere arkeologi og digital rekonstruksjon, samt
formidlingsaktiviteter og undervisning. At vår kompetanse
bygd opp over år kan bidra i den komplekse prosessen det
er å bygge et nytt minnested er en anerkjennelse av den
fagkompetanse som Falstadsenteret innehar, og motiverer
til videre internasjonalt minnestedsarbeid.

I forbindelse med prosjektet «Demokrati og
voksenopplæring» har Falstadsenteret ledet et
kompetanseutviklingsprogram. Prosjektgruppen har i tett
dialog med Voksenopplæringen i Trondheim organisert og
deltatt på møter og seminarer for å styrke vår kompetanse
om denne målgruppen. Forskere og undervisere har i
tillegg deltatt på flere faglige seminarer, konferanser og
nettverkssamlinger. Se vedlagte oversikt over publikasjoner,
oppdrag og verv for en nærmere beskrivelse av denne
virksomheten. Det ble i 2018 gjennomført fire interne
fagdager for staben, og Kunnskapskalenderen er videreført
som et månedlig forum for intern kunnskapsdeling.

Bilder:
1. Migration museum, London. F.v: Ingeborg Hjorth, Tone Jørstad og
Ingvild Hagen Kjørholt. Foto: Arnhild Jordet.
2. Empathy museum, London. F.v: Tone Jørstad, Ingeborg Hjorth.
Foto: Arnhild Jordet.
3. Wellcome collection, the reading room. London.
Foto: Arnhild Jordet.
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9. Økonomi og fortsatt drift
Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok økonomi
til å utføre oppdraget gitt av Stortinget. Aktivitetsnivået har
vært høyt i 2018, og senteret har gjennom året ferdigstilt
digital rekonstruksjon og ny database for krigsgraver.no
samt utviklet tre egenproduserte utstillinger. Arbeidet med
Kommandantboligen har hatt prioritet, men forventede
tilskuddsmengde til prosjektet har vært under budsjett.
Årsregnskapet for 2018 viser et negativt resultat på kr. 377
103,- og en egenkapital på 3.1 mill. kroner. Overforbruket er
primært knyttet til kostnader til utviklingsprosjekt, kostnader
knyttet til justeringer av pensjon og utviklingskostnader i
forbindelse med internasjonale prosjekt.
Falstadsenteret mottok i 2018 fra Fritt ord 150 000 kroner
til utstillingen «Flukt- Veiskiller og identitet i fortid og samtid
og 100 000 kr til utstillingen «Maktens ansikter». Senteret
mottok også 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til
prosjektet Digital rekonstruksjon. Tilskuddene har utløst
utbetaling fra Regjeringens gaveforsterkningsordning.
Bilde: Falstadsenteret. Christian Trustrup 2018.

7. Lokaler for virksomheten

8. Falstadsenteret Drift SA

Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle og gir muligheter
for å betjene ulike grupper samtidig. Tilbakemeldingene fra
publikum er gode med tanke på funksjonalitet og interiør.
Samarbeidet med Statsbygg er godt?

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.

Aktivitetsnivået ved senteret er høyt, og nye lokaler knyttet
til kommandantboligen vil være viktige for å sikre tilgjengelig
kapasitet for undervisning til nye grupper besøkende.

Virksomheten er av stor betydning når det gjelder
profilering, markedsføring og praktisk tilrettelegging ved
stiftelsens arrangementer, kurs, seminarer og konferanser.

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
landsverneplanen og i henhold til kongelig resolusjon
underlagt et selvpålagt statlig vern. Hele kulturmiljøet
med hovedbygning, gymnastikkbygg, kommandantbolig
og uteområdet er omfattet av vernet, og vernestatusen
innebærer at realisering av tiltak må skje i samarbeid med
Statsbygg og Riksantikvaren.

Falstadsenteret Drift har i 2018 hatt en omsetningsøkning
i forhold til tidligere år, men har allikevel et underskudd
på kr 77 340. Året har vist at selv om man leverer mat
av meget god kvalitet gjennom cateringtjenester så er
dette en forretningsmodell hvor økt omsetning ikke gir
inntjening. Styret i Falstadsenteret Drift har derfor iverksatt
en prosess hvor man ser på alternative løsninger som gjør
driftsselskapet bedre rustet for å kombinere kvalitet med
egen inntjening.
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Stiftelsen Falstadsenteret planlegger et høyt aktivitetsnivå
også i 2019, men vil spesielt prioritere utvikling av større
prosjekt i tråd med eksterne tilskudd. Det er i budsjettet for
2019 lagt opp til et overskudd på kr 21 000.

10. Oppgavene videre

I tillegg til løpende aktiviteter knyttet til undervisning,
formidling, dokumentasjon og forskning vil prioriterte
oppgaver i 2019 være:
•

Finansiering og detaljprosjektering av Falstad
minnelandskap fase 1, med ambisjon om ferdigstillelse
til frigjøringsjubileet 2020

•

Å styrke grunnfinansieringen ved Falstadsenteret

•

Videreføre arbeid med utstillingen «Maktens ansikter»
i kommandantboligen, samt utvikle huset som
undervisningsarena for nye brukergrupper

•

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

•

Videreføre arbeidet med Falstads skolehjemshistorie i
samarbeid med Nord universitet

•

Utvikle nye undervisnings- og formidlingsopplegg
knyttet til tema «Flukt»

•

Styrke senterets tilbud mot UH-sektoren og profesjoner

•

Styrke museumsformidlingen med ambisjon om
økte besøkstall knyttet til utstillinger, foredrag og
formidlingsaktiviteter

Styret vil i 2019 videreføre og utvikle Falstadsenteret
i henhold til senterets mandat og i henhold til vedtatt
strategiplan for 2018-21.

Ekne 31. mars 2019
I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

Øystein Djupedal
Styrets leder

Torunn E. Klemp
Nestleder

Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem

Steinar Bjerkestrand
Styremedlem

Hans I. Pedersen
Styremedlem

Arne Flaat
Styremedlem

Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem

Christian Wee
Direktør
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stiftelsen Falstadsenteret årsregnskap som viser et underskudd på kr 377 103. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et samme ndrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 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) 300 0 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopply sninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at stiftelsen er forvaltet og
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Levanger, 29.3.2019
Trøndelag Revisjon AS
_____________________________
Asle Vang
Registrert revisor

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad a v sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA -ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller ut ilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjon sberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.
Vi kommuniserer med styret om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2018
Note 2

Note 1

Offentlige tilskudd/Annen driftsinntekt inntektsført i 2018

Statstilskudd, kap 255 post 71
Kulturdepartementet
Ekstra statstilskudd jf omposteringer i statsbudsjettet
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.

2018

2017

19 675 000

19 158 000
450 000

415 000
250 000
100 000
20 440 000

Kulturdepartementet- Krigsgravstjenesten
Utenriksdepartementet - Prosjektsamarbeid Russland
Norges Museumsforbund - Fortellinger om flukt
Trøndelag Fylkeskommune - digitalisering
Trøndelag Fylkeskommune Minnelandskap
Trøndelag Fylkeskommune Demokrati og voksenopplæring
UDI - Aktiviteter for barn i asylmottak 2018
Sparebankstiftelsen Sparebank1 fondet
Diverse tilskudd til kurs/seminar periodisert
Digital rekonstruksjon
Intstitusjonen Fritt Ord
Dembra
Tilskudd komandantboligen
Tilskudd fra Polin
Levanger kommune Minnelandskap
Diverse mindre tilskudd/ periodiseringer tilskudd
Periodiseringer iht sammenstilling mellom tilskudd og gjennomføring
Mindre tilskudd knyttet til prosjekt

450 000
150 000
350 000
150 000
30 000
50 000
734 434
270 000
835 693
1 506 058

45 000
930 000
3 350 000
300 000
100 000
100 000

802 163
5 378 348

328 164
50 000
107 506
-2 038 789
3 271 881

747 189
26 565 537

737 581
23 966 462

50 000

Billettinntekter, salg, seminaravgifter
Sum

249 000
100 000
19 957 000

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

Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader - forsikringer mv
Andre ytelser
Sum

2018
8 323 773
1 406 526
1 290 903
477 059
11 498 260

Gjennomsnittlig antall ansatte

2017
7 382 067
1 241 482
824 489
750 032
10 198 070

13

12

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
1 010 924
22 120
4 392

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

Styret
126 811
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
ettereller
balansen
leder skal
av styret
dettesærskilt
spesifiseres.
vederlag
Revisors honorar for 2018 er 74 000,- eks merverdiavgift.
Andre tjenester fra revisor (attestasjon prosjekter og utarb utkast til årsoppgjør) er
kostnadsført med kr. 23 650,- eks merverdiavgift.
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Note 8

Note 4

Det er pr 31.12.18 innsatt kr 369 275 på en egen bankkonto til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 er kr 367 417,88
Her
Selskap
Denne
Selskapet
spesifiseres
måspesifiseringen
det
som
har
sies
har
pensjonsordninger
noe
de
betydelig
enkelte
om
skal
skattesats/skatteregime
virksomhet
bare
poster
benyttes
som
sominnen
omfatter
hardersom
gitt
utvinning
skatteeffekter
i ialt
diverse
form
AAA
av
avpersoner.
petroleum,
finanskostnader
en for
kommentar
eksempel
Ordningene
kraftproduksjon
tilerdesammenslått
enkelte
gir rett
eller
selskapene
til definerte
i
listet

Varige driftsmidler

Driftsløsøre
inventar, verktøy
o.l.
1 090 455
2 182 766
0
3 273 221
908 002
2 365 219

Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18
Årets avskrivninger

345 756

Økonomisk levetid teknisk utstyr
Økonomisk levetid programvare
Avskrivningsplan

Note 5

3-5 år
2 år
Lineær

Kundefordringer og andre fordringer - Kreditorer

Stiftelsen har avsatt kr 50 000,- som en sikkerhetsavsetning på kundefordringer.
Til gode tilskudd
Forskuddsbetalt husleie
Forskuddsbetalte kostnader i prosjekt
Diverse periodiseringer
Til gode merverdiavgift
Sum kortsiktige fordringer

Note 6

Bundne midler

Note 9

Selskapets datterselskap Falstadsenteret drift SA er ikke konsolidert i konsernregnskap, i samsvar med
Regnskapsloven § 3-2.
Hovedtall fra selskapets oppstartsår er følgende: (2017 er foreløpige tall da Falstadsenteret Drift SA ikke er revidert)
2018

2017

2016

2 218 440
-77 340

1 916 818
17 561

1 833 317
126 359

Eiendeler
Gjeld
Egenkapital

701 833
522 688
179 145

746 628
490 143
256 485

914 393
801 828
112 565

Mellomværende med datter

310 214

317 313

453 529

Driftsinntekter
Årsresultat

Note 10

1 415 000
2 141 141
975 000
441 739
139 568
5 112 448

Datterselskap

Annen kortsiktig gjeld

Periodiserte tilskudd
Påløpte feriepenger
Diverse periodiserte kostnader
Diverse periodiseringer lønn
Annen kortsiktig gjeld

3 209 151
961 458
122 444
1 322
4 294 375

Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital pr 31.12.18 består av:
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 opplyses
etterogegenkapitalmetoden
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 31.12.18
429 000

Note 7

Egenkapital

Egenkapital
31.12.17

Årets endring i egenkapital:

Endring
EK

Grunnkapital
429
000
Det skal
Bare
(Det
skal
kravopplyses
minst
om deopplyses
20
om
største
vedtektsbestemmelser
omaksjonærene
):
så lenge
om stemmerett.
eierandelen
Det
er
Annen egenkapital

3 102 275

Korr feil i tidl års regnskap

Årets resultat
Sum egenkapital

3 531 275

Egenkapital
31.12.18

skal
> 1%.
opplyses om alle
14 161
-377 103
-362 942

429 000
3 102 275
14 161
-377 103
3 168 333
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Resultatregnskap

Balanse

Stiftelsen Falstadsenteret

Stiftelsen Falstadsenteret

Driftsinntekter og driftskostnader

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
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat

2018

2017

747 189
20 440 000
5 378 348
26 565 537

737 581
19 957 000
3 271 881
23 966 462

38 558
11 498 260
345 756
8 404 284
6 670 568
26 957 425

87 946
10 198 070
118 470
8 226 781
5 131 201
23 762 469

-391 888

203 994

29 822
1 934
70
16 900
14 786

33 164
5 473
107
19 057
19 474

-377 103

223 467

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Eiendeler

Note

2018

2017

2 365 219
2 365 219

519 160
519 160

100 000
100 000

100 000
100 000

2 465 219

619 160

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

1

287 718

274 551

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Mellomregning Falstadsenteret Drift SA
Sum fordringer

5
5
9

262 601
5 112 448
310 214
5 685 263

91 821
11 202 973
317 313
11 612 108

8

2 449 246

2 192 529

8 422 228

14 079 187

10 887 447

14 698 347

Investeringer

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

7
7

Stiftelsen Falstadsenteret

-377 103

223 467

0
377 103
-377 103

223 467
0
223 467
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Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Stiftelsen Falstadsenteret
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Balanse
Stiftelsen Falstadsenteret
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2018

2017

6, 7

429 000
429 000

429 000
429 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7

2 739 333
2 739 333

3 102 275
3 102 275

Sum egenkapital

7

3 168 333

3 531 275

Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2018:
Type:

Institusjon/forlag/
Oppdragsgiver:

Tittel:

Navn:

Digital formidling

Falstadsenteret

Innholdsproduksjon - Digital Rekonstruksjon
av Falstad

Langås,
Jordet,
Kristoﬀersen

Foredrag

Forskningspub på
forskningsdagene,
Levanger bibliotek
26.9.18

Da skoleheimklokka klang. Om Falstad som
skoleheim.

Slottemo

Foredrag

TROVO, 26.10

“Demokrati og voksenopplæring –
en alternative læringsarena”

Klein

Foredrag

Ungt entreprenørskap, Falstadsenteret – et minnested og museum i
05.04.2018
hjertet av Historiske Trøndelag

Kristoﬀersen

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

5
8
10

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2 653 940
770 799
4 294 375
7 719 114

4 443 221
661 121
6 062 729
11 167 072

Foredrag

DKS Arena,
06.04.2018

«Flukt – Veiskiller i fortid og samtid»

Kristoﬀersen

Foredrag

Krigskirkegården,
Verdal 1.5.

Tale ved minnemarkering 1. mai

Langås

7 719 114

11 167 072

Foredrag

Utdanningsforbundet i
Sør-Trøndelag, 24.1.

Langås

10 887 447

14 698 347

«Læreraksjonen våren 1942» (samme
foredrag også holdt på Levanger bibliotek
under Marsimartnan 1.3. og som
søndagsforedrag på Falstad 18.4.)

Foredrag

NTNU –
Religionsdidaktikk
ILU, 27.09

Brev – familiære kilder i
undervisningsrommet

Klein

Foredrag

Falstadsenteret

Digital rekonstruksjon i Falstad minnelanskap

Jordet

Foredrag

Falstadsenteret,
seminar «Hvordan
håndtere mobbing i
skolen»

«Oppdragelse og disiplin ved de norske
skolehjemmene»

Risberg

Foredrag

Kulturavdelingen ved
Trøndelag
Fylkeskommune,
6.6.2018

Voksenopplæring i museum og Minnesteder

Wee

Foredrag

Konferanse om
integreringsarbeid,
Trøndelag
Fylkeskommune,
8.11.2018

Minnestedet som alternativ læringsarena

Wee

Levanger den

Øystein Kåre Djupedal
styreleder

Steinar Bjerkestrand
styremedlem

Torunn Elise Klemp
nestleder

Gerd Janne Kristoffersen
styremedlem

Ingvild Hagen Kjørholt
styremedlem

Hans Inge Pedersen
styremedlem

Arne Flaat
styremedlem

Christian Wee
daglig leder

1

Stiftelsen Falstadsenteret
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Delegasjon fra Centre
for Roma studies
(Tsjekkia), Norske
ambassade i Tsjekkia
og Roma community
05.06.2018

Memory sites

Det nasjonale
museumsmøtet:
Idetorget 2018,
Mosjøen 19.4.

«Ungdommens talerstol: Se meg!»

Foredrag

Falstadsenteret, 02.12

BREVENE

Klein

Forelesning

UiB – Institutt for
design, 09.03

Minnesteder og historiedidaktikk

Klein

Forelesning

Operasjon Oleander Leksvika, 02.09

Flukten fra Leksvika

Klein

Forprosjektrapport

Norsk kulturråd m.ﬂ.

«Maktens ansikter. Kommandantboligen på
Falstad»

Kjørholt, Hjorth

Forprosjekt Falstads
skolehjemshistorie,
1895-1941.
Upublisert notat

Falstadsenteret

Forprosjekt Falstads skolehjemshistorie,
1895-1941.

Slottemo

Gjesteforelesning

Institutt for
«Kulturelle fremstillinger av holocaust»
lærerutdanning NTNU,
19.1.

Kjørholt

Kronikk

NRK, 27.01

De norske jødene som ikke kom hjem

Klein

Kronikk

Trønder-Avisa
27.9.2018

Da skoleheimklokka klang

Slottemo, Wee

Litterær samtale

Levanger bibliotek /
Falstadsenteret 9.4.

Inn i Rinnans bandekloster. Forfattersamtale
med Simon Stranger

Kjørholt

Litterær samtale

Falstadsenteret 23.9.

«Litterær samtale med John Jamtli.
Utstillingsåpning "Fortellinger om ﬂukt"»

Kjørholt

Litterær samtale

Levanger bibliotek /
Falstadsenteret 24.11.

Inn ﬁendens hus. Forfattersamtale med
Simon Stranger

Kjørholt

Medarrangør til
forskningspub

Forskningspub på
forskningsdagene,
Levanger bibliotek,
26.9.18

Forskningspub om skoleheimhistorie.
Innledninger av Erik Julius Risberg, Astrid
Wale og Hilde Gunn Slottemo

Slottemo

Paneldebatt

Litteraturhuset i
Trondheim 4.11.

«Hvorfor blir vi ikke ferdige med krigen?
Premierearrangement Alt hva fedrene har
kjempet»

Kjørholt

Panelsamtale

Kunsthall, Trondheim

Discussion: Room of Reﬂection, 30.08

Klein

Foredrag

Foredrag

Hjorth

Kjørholt (I
samarbeid
med SNK)

Representasjon

Den norske
nobelkomiteen

Representasjon Nobelprisutdeling,
Stockholm

Jørstad

Søknad

Utlendingsdirektoratet
, 15.2.

Prosjektet «Kulturmøter 2018»

Kjørholt

Søknad

Levanger kommune,
mars

Prosjektet «Kulturmøter 2018»

Kjørholt

Søknad (05.01.18)

Stiftelsen Fritt Ord

Falstadforedraget

Risberg

Søknad (15.02.18)

Norges forskningsråd

Human Rights and Dignity in the Global
Refugee Crisis: Policies and technology
transforming the human rights discourse on
refugees

Risberg

Utstilling

Falstadsenteret

Lykkefugler og andre fangearbeider

Hagudal Wee,
Jordet

Verv

22. juli senteret

Medlem av prosjektgruppen Midlertidig
22.juli-senter

Hjorth

Verv

22. juli senteret

Medlem prosjektgruppen midlertidig 22. julisenter

Jørstad

Vitenskapelig
artikkel

Nordisk kulturpolitisk
tidsskrift, vol. 21, nr. 2

Hvorfor minnesteder? En undersøkelse av
den minnepolitiske håndteringen av 22. juliterrore

Hjorth

Vitenskapelig
foredrag

IX Braga Meetings on
Ethics and Political
Philosophy, university
of Minho Braga,
Portugal June 11-12,
2018.

“Dignity as the Foundation of Human rights?”

Risberg

Vitenskapelig
foredrag

Frontiers,
internasjonal
konferanse v/ Society
for the Advancement
of Scandinavian
Study, Los Angeles
5.5.

“Reusing classics. Terror attacks and the
frontiers of the literary work”

Kjørholt

Vitenskapelig
foredrag

Aftermaths,
internasjonal
konferanse
Jagellonian University,
Krakow 26.10.

“Sites of Memory in Jan Kjærstad's Berge.
The Role of the Novel in the Aftermath of
Terror”

Kjørholt

Vitenskapelig
foredrag

The Politics of
Rewriting,
internasjonalt seminar
NTNU, 6.12.

Jan Kjærstad's Berge: Rewriting the Memory
of July 22

Kjørholt

Workshop

Sund folkehøgskole,
17.01

Falstadsenteret og Sund - Holocaustdagen
og hvordan vi minnes

Klein

2

3
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Workshop

IHRA, 30.05

Cross cutting workshop for teaching
guidelines IHRA Rome 2018

Klein

Workshop

Institutt for språk og
litteratur NTNU 8.-9.2.

Workshop for masterstudenter i allmenn
litteraturvitenskap og nordisk litteratur

Kjørholt

Workshopdeltagelse

The Candy Brown
Holocaust and Human
Rights Educator
Conference, 23-25
July 2018

Risberg

Workshopledelse

The ﬁrst Falstad
Workshop on Human
Rights and Dignity,
10-11 September
2018

Risberg

Vitenskapelig
artikkel

The International
Journal of Cultural
Policy 2018, Volum
24.(6) s. 798-810

International Organizations and Holocaust
Remembrance:From Europe to the World.

Storeide
(sammen med
Wolfram
Kaiser,
University of
Portsmouth)

Ordstyrer

Litteraturfestivalen på
Lillehammer, 30. mai
2018

Å skrive om Holocaust - faglig diskusjon
mellom Anette H. Storeide (ordstyrer), Espen
Søbye og Göran Rosenberg.

Storeide

Faglig artikkel,
internettpublikasjon

22. juli senterets
nettressurser

Vitner som historiefortellere

Storeide

Faglig foredrag med
etterfølgende
paneldebatt

Universitetet i Oslo og
HL-senterets
foredragsrekke ’ Krig,
okkupasjon og
historisk arv’ i
universitetets aula, 5.
mai 2018

Tittel på foredrag: Tyskland og 1968 emansipasjon, kritisk oppgjør med nazistene
og terror
Deretter deltagelse i paneldebatt om
’Tyskland og 1968’ sammen med HansFredrik Dahl og Guri Hjeltnes

Storeide

Faglig foredrag

NTNU,
forskergruppen
Omskrivingens
Politikk

Re-Reading, Re-Writing and ReContextualizing Memorials: Can Memories
Really be Carved in Stone?

Storeide

4
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