Årsmelding 2012

Stiftelsen Falstadsenteret

Forsidefoto: “Terbovens album“, Ingeborg Hjorth
Fotoalbumet som inneholder flere hundre fotografier fra Josef Terbovens
reise til Nord-Norge sommeren 1942 ble på Falstadsenterets initiativ skaffet
til Norge våren 2012. Falstadsenteret og Riksarkivet gikk sammen om å kjøpe
albumet med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd. Riksarkivet har gjort
bildene tilgjengelig for alle på nett.
Årsmelding Stiftelsen Falstadsenteret 2012,
utgitt av Falstadsenteret 2013
2

www.designtrykk.no

Miljømerket trykksak 241 781

Styrets årsberetning for 2012
1. Innledning
I statsbudsjettet for 2012 (St.prop. nr. 1 2011 – 2012) er Falstadsenterets oppdrag formulert slik:

”Målet med tilskottsordninga er å medverka til at Stiftelsen Falstadsenteret kan drive eit opplæringsog dokumentasjonssenter innanfor fangehistorie frå andre verdskrigen, og fremme kunnskap om
demokrati, humanitær folkerett og menneskerettane”.
I 2012 deltok om lag 7000 elever, konfirmanter, studenter, lærere og andre på undervisningsopplegg, kurs og semi
nar på Falstadsenteret. Elever på ungdomstrinnet og videregående skoler tilbys dagsopplegg gjennom den Kulturelle
skolesekken, etterspørselen er stor, og skolene er meget tilfredse med tilbudet. Senteret tilbyr også spesialtilpassede
pedagogiske opplegg for elever og personer med særlige behov. I 2012 ble det utviklet nye undervisningstilbud og
produsert nettressurser for bruk i undervisning og formidling. Besøkstallet var totalt på nærmere 11.700. Hjemme
side og andre digitale formidlingskanaler hadde om lag 50.000 besøk og treff. Deler av senterets fotosamling er gjort
tilgjengelig for publikum på internett. Bibliotekets samling er tilgjengelig for publikum gjennom nasjonalt fjernlåns
samarbeid.
Forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten i 2012 var hovedsakelig knyttet til krigsgraver, nasjonalt og internasjon
alt intervjumateriale og prosjektet Kvinneliv i krig og konflikt”. Arbeidet har bestått i oppdatering og kvalitetssikring av
fangeregister, systematisering, tran
skribering og oversettelse av tidsvitne
materiale, dokumentasjonsinnsamling og
dokumentasjon av bygninger og anlegg
på leirområdet.
I samarbeid med Program for lærer
utdanning, NTNU og Wergelandssenteret er det satt i gang arbeid
med utvikling av en faglig plattform
for menneskerettighetsundervisning.
I 2013 arrangeres den internasjonale
konferansen ”Crossing borders”, der
menneskerettighetsundervisning på
museer og historiske steder vil være
hovedtema.
Arbeidet med utvikling av uteområ
det og Falstadlandskapet med tanke
på undervisning og formidling var en
viktig oppgave, og våren 2012 ble det
satt opp midlertidige informasjonsskilt.
Eiendommen Falstad er i Landsverne
plan for verneverdige statlige eiendom
mer forelått klassifisert i verneklasse 2.
Hele kulturmiljøet med hovedbygning,
gymnastikkbygg, kommandantbolig og
uteområdet er omfattet av vernet.

Medmenneskelighet
Foto tatt av elever fra videregående skole som en del av
undervisningsprogrammet «1942»
på Falstadsenteret høsten 2012.
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2. Formål
Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger Kommune, og formålet beskrevet i stiftelsen vedtekter er:

Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap
om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk
virksomhet. Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til
krigsfangers skjebne er en sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en minnesteds
pedagogikk 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.
Aktiviteten i 2012 har vært høy på de fleste virksomhetsområdene, og senteret har befestet sin posisjon som attrak
tivt sted for kunnskapsutvikling, undervisning og formidling for ulike målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og inter
nasjonalt.

3. Styret
Styret hadde i 2012 denne sammensetningen:
• Gudmund Hernes, styreleder
• Torunn Elise Klemp, nestleder
• Gro Hillestad Thune, styremedlem
• Esten Haaker, styremedlem
• Hans Inge Pedersen, styremedlem
• Henriette Kahn, styremedlem
• Martin Stavrum, styremedlem
Styret hadde i 2012 fem møter og behandlet 27 saker. De viktigste sakene har vært knyttet til faglig utvikling og pri
oriteringer, strategiplan og økonomi. Det ble i 2012 satt i gang en organisasjonsgjennomgang, og ny lederstruktur ble
vedtatt. Det er avholdt ett felles arbeidsmøte med ansatte der ny organisasjonsplan og faglige prioriteringer var tema.
Prioriterte oppgaver har vært utvikling av uteområdet, intervjuprosjekt og FoU knyttet til menneskerettighetsunder
visning. Styret har innvilget økonomisk støtte til eksterne tiltak som er relevant for stiftelsens virksomhet, blant annet
teaterforestillingen ”Snømørkt” om Peder Morset familien og bokprosjekt i regi av Falstadfangenes forening.

Medmenneskelighet
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Foto tatt av elever fra
viderergående skole som en del
av undervisningsprogrammet
“1942“ på Falstadsenteret
høsten 2012.

4. Rådet
Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 19. mai og 20 rådsmedlemmer møtte.
Møtet startet med omvisning i utstillingen ”Oppgravingene i Falstadskogen”. Som en innledning på møtet ble det gitt
en orientering om arbeidet i Falstadfangenes forening v/ leder Anders Gustad og Falstadsenterets venneforening v/
leder Asbjørn Norberg.

5. Ansatte og arbeidsmiljø
Senteret hadde i 2012 12,6 årsverk fordelt på 14 personer. 4 personer var ansatt i vikariater og engasjementstillinger.
En ansatt hadde i 2012 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har i korte perioder hatt permisjon for å fullføre
forskningsprosjekter.
Fra august 2011 er det ansatt prosjektleder for utvikling av faglig plattform for menneskerettighetsundervisningen.
FalstadsenteretDrift SA har 2 faste stillinger.
Samlet er det en rimelig fordeling mellom kvinner og menn i staben. Arbeidsmiljøet er godt, det har ikke vært skader
eller ulykker i 2012. Sykefraværet var 0.54 %, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

6. Virksomheten i 2012
Virksomheten omfatter følgende hovedområder:
• Undervisning
• Dokumentasjon og forskning
• Prosjekt og prosjektutvikling
• Formidling, samlinger og bibliotek
• Publikasjoner
• Arrangement, kurs og seminar

BESØKSTALL 2012
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Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2012 deltok om lag 7000 elever, konfirmanter og studenter på undervisnings
opplegg. 118 lærere deltok på kurs og seminar. Det var en dobling av antall elevgrupper fra videregående skoler,
noe som har sammenheng med at disse får tilbud gjennom den Kulturelle skolesekken. Det totale besøkstallet var på
11654. Dette er en liten økning sammenlignet med 2011, og tabellen viser at besøket er på et stabilt høgt nivå.
Nye undervisningsopplegg med stort fokus på elevaktivitet 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.
Det er etablert samarbeid med Sund Folkehøgskole i tilknytning til den årlige markeringen av Holocaustdagen 27.
januar. Om lag 90 elever deltok på et heldagsopplegg med workshops, kulturelt arrangement og fakkelvandring til
Falstadskogen
Medlemmer av Falstadsenterets Venneforening bidro i 2012 som vertskap i 18 helger. Foreningen arrangerte temakveld
i 8. februar og familiedag 12. august i forbindelse med utstillingsåpning. Både Falstadsenterets Venneforening og
Falstadfangenes forening bidro til en vellykket førjulskveld med over 70 gjester.

6.1 Undervisning
Pedagogene ved Falstadsenteret har i løpet av 2012 utviklet flere nye heldags undervisningspakker:
• for 9. trinn, om Falstad fangeleir og krigens fangehistorie med utgangspunkt i gjenstander fra Falstadsenterets arkiv
• for 10. trinn, et pilotprosjekt med fokus på historie og
menneskerettigheter
• for elever i videregående skole, med fokus på
begrepet medmenneskelighet, og med utgangspunkt
i året 1942 og åtte enkeltmenneskers historier.
• for lærerstudenter og folkehøgskoleelever,
om menneskerettigheter og kulturminner med
utgangspunkt i fotoutstilling om kulturminner i Burma
I tillegg har senteret laget spesialopplegg for lærer
studenter og lærerutdannere, engelskspråklige elever
i videregående skole, flyktninger, fengselsinnsatte og
studenter i kulturminneforvaltning. I høstsemesteret
hadde to av senterets ansatte fagansvar for et kurs på
15 studiepoeng i museologi ved Program for kultur
minneforvaltning, NTNU. Et eget dagsprogram er også
utviklet for elever i 5.-7. trinn ved Ekne barneskole.
I november ble det for andre år på rad avholdt en ukes
Pestalozzi - seminar for europeiske lærere. Senterets
pedagoger var ansvarlige for faglige opplegg.
Gjennom hele 2012 er det gjennomført evaluering av
flere av undervisningstilbudene ved hjelp av online
evalueringsskjema. Elevenes svar viser en svært
positiv vurdering av undervisningen, og gir samtidig
verdifull informasjon om besøkendes forventninger og
senterets forbedringspotensial.
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Menneskerettighetsverksted. Presentasjon
laget av ungdomskoleelver i 2012.

6.2 Dokumentasjon og forskning
Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår fortløpende i form av oppdatering av fangeregister, systemati
sering, transkribering og oversettelse av tidsvitnemateriale og dokumentasjon av bygninger og anlegg på leirom
rådet etter hvert som nye opplysninger kommer til. Fangekortene er grovsortert etter kategorier og klare for videre
systematisering.
Det har vært gjennomført identifikasjon av tyske fangekort over døde sovjetiske krigsfanger som i dag er tilgjengelig i
den russiske databasen på nettet OBD Memorial. Dette materialet er systematisert og gjort tilgjengelig for publikum på
nettstedet www.krigsgraver.no. Det er gjennomført søk etter materiale i flere norske og utenlandske arkiv. Det plan
legges utvidelse av databasen med sovjetiske krigsfanger med registreringsbilder for andre nasjonaliteter og hjelpe
tekstene må oversettes til flere språk. Krigsgravtjenestens billedarkiv og kart bør bli en integrert del av databasen.
Dette vil være viktig med hensyn til brukervennlighet for publikum, og vi anbefaler at databasen utvides med kart- og
billedmodul.
Hovedresultater fra krigsgravprosjektet og post doktor prosjektet «Minnet, forvaltningen og bruk av østeuropeiske
krigsgraver i Nord-Europa» vil bli publisert i bokprosjektet «Operasjon asfalt. Kald krig om krigsgraver». Bokprosjektet
er i gang og det vil også gi en beskrivelse av polske og jugoslaviske krigsgraver i Norge.
Kopier av fangekortene fra databasen utgjør en viktig
del av vandreutstillingen ”Sovjetiske krigsfanger i
Norge 1941-1945” som ble åpnet under de NorskRussiske kulturdagene i Petrozavodsk 21. september.
Vandreutstillingen er støttet av Utenriksdeparte
mentet og Kulturdepartementet og skal vises flere
steder i Russland. Innsamlet materiale vil også bli
benyttet i et samarbeidsprosjekt med NTNU, «Tvang
sarbeidets politiske økonomi: Organisation Todt i
Norge under andre verdenskrig». I samarbeid med
Norsk Teknisk Museum og Holocaustsenteret skal
det utvikles et forskningsbasert utstillingsprosjekt
om OrganisationTodts bruk av tvangsarbeid i Norge.
Dr.art Marianne Neerland Soleim deltar i forsker
gruppen i OT-prosjektet og har bistått studenter ved
NTNU med hjelp til MA-prosjekter og stipendiat
søknader.

Utstillingsmontering i Petrozavodsk, september 2012

Forsknings- og utviklingsarbeid om menneskerettighetsundervisning er et viktig satsingsområde for Falstadsen
teret. Med utgangspunkt i Falstadsenterets historie er mål å utvikle en faglig plattform for koplingen mellom historie
formidling om andre verdenskrig og undervisning i menneskerettigheter, med et særlig fokus på de kvalitetene som
man finner på museum og minnesteder.
Det ble ansatt en egen prosjektleder 1. august 2011 som skal jobbe med FoU-prosjektet frem til sommeren 2014. Ut
viklingsarbeidet berører hele senterets virksomhet, men hovedfokuset er på undervisning og utforsking av egen prak
sis på feltet. Det legges særlig vekt på utvikling og utprøving av metoder og arbeidsmåter som kan bidra til å utvikle
elever og studenters evne til å reflektere over stedets historiske betydning. Prosjektet skal dokumenteres og avsluttes
våren 2014, og det planlegges en nettressurs og publikasjon om arbeidet.
Falstadsenteret deltar i flere regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Av særlig interesse for FoU-prosjektet er
det midtnorske forum for museum som jobber med formidling av demokrati og menneskerettigheter (MRDM-forum).
Program for lærerutdanning ved NTNU, Museene i Sør-Trøndelag og NTNU Vitenskapsmuseet er partnere. Forumets
hovedanliggende er faglig oppdatering, planlegging og evaluering av utviklingsarbeid knyttet til menneskerettighets
undervisning ved de tre institusjonene.
Senteret har også inngått faglig samarbeid med Wergelandsenteret og Program for lærerutdanning ved NTNU. I 2012
ble det arrangert en ekspertworkshop om koblingen mellom menneskerettigheter og historie i undervisning. I septem
ber 2013 arrangeres en større internasjonal konferanse, «Crossing Borders» på Falstadsenteret. Denne vil utforske
potensial og utfordringer knyttet til læring om historie og menneskerettigheter på museer og historiske steder.
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6.3 Prosjekt og prosjektutvikling
Prosjekt Uteområdet ble utviklet som et tverrfaglig, flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i 2010. Hoved
formålet med prosjektet er å forsterke kunnskapen om, og lesbarheten av det gamle leirområdet. Prosjektet er fundert
i et programdokument som inneholder faglige retningsgivende prinsipper for prosjektet. I 2012 ble deler av Prosjekt
Uteområdet realisert. Blant annet ble den tidligere kommandantboligen kjøpt av Statsbygg og tatt i bruk som arena
for temporære utstillinger. I tillegg utviklet prosjektgruppen en midlertidig skiltplan som med tekster og fotos formidler
historisk og topografisk informasjon om Falstad fangeleir.
De tidligere brakkebygningene i fangeleiren ble markert med vegetasjon fra og med våren 2012. I sum førte disse gre
pene til at landskapet kom i bruk på helt andre måter enn tidligere, både av senterets pedagoger og publikum. Tilbake
meldinger fra ulike brukergrupper ved Falstadsenteret i 2012 har vært meget positive. Nye tiltak planlegges iverksatt i
2013, i tråd med retningslinjene i programdokumentet.
Falstad er en av de statlige eiendommene som er foreslått vernet (verneklasse 2) i Landsverneplan for verneverdige
statlige eiendommer. Vernet omfatter Hovedbygningen, Gymnastikkbygningen og Kommandantboligen. Formålet
med vern er å sikre arkitekturen som teknologi for innesperring, disiplinering og utbytting under ulike pedagogiske
og politiske systemer. Vern av bygningene skal også sikre skolehjems- og fangeleirhistorien. Vernet omfatter også
utomhusarealene og formålet med vernet er å sikre at spor i grunnen etter fangeleirperioden blir undersøkt og doku
mentert før eventuell ny bruk av arealer. Verneplanen er ikke endelig vedtatt, og dette vil påvirke framdriften på det
videre arbeidet med uteområdet.
«Kvinneliv i krig og konflikt» ble igangsatt i 2012 med støtte fra Kulturrådet og Institusjonen Fritt Ord. En prosjektskisse
er utarbeidet i løpet av året, og en del dokumentasjonsarbeid ble gjennomført i 2012. I november ble det holdt en work
shop ved IKRS (Institutt for kriminologi og rettssosiologi), UiO. I 2013 vil det bli produsert en studieutstilling og utarbei
det undervisningsopplegg knyttet til temaet og Stemmerettsjubileet. IKRS vil arrangere en seminarrekke som vil belyse
ulike aspekter ved tematikken og arbeidet vil danne grunnlag for eventuelt videre forskningssamarbeid om temaet.
Falstadsenteret er sammen med NTNU partner i det internasjonale EU prosjektet «Recall – European Conflict Heritage
Reappropiation». Prosjektet er finansiert gjennom EU’s kulturprogram og har deltakere fra Italia, Storbritannia, Dan
mark og Norge. Prosjektet startet opp med en workshop i Venezia høsten 2012, og det skal arrangeres workshop på
Falstadsenteret i juni 2013.

6.4 Formidling, samlinger og bibliotek
6.4.1. Formidling
I løpet av 2012 viste Falstadsenteret følgende utstillinger:
• «Fienden blant oss» om angiveri, egenprodusert i 2011, vist fram til september 2012.
• Fotoutstilling med bilder tatt av elever ved Sund folkehøgskole på deres reise til Cuba, satt opp i forbindelse med
markering av Holocaustdagen 27. januar.
• «Gravene i Falstadskogen», egenprodusert fotoutstilling i kommandantboligen, vist fra 29. mai og ut året.
• «Fortrengte minner – en burmesisk reise i tid», fotoutstilling i uthuset, produsert i samarbeid med fotografene Axel
Christophersen og Kim Sørensen, vist sommeren 2012.
• «Takk til det norske folk», vandreutstilling produsert av minnestedet Jasenovac, vist i august–september 2012.
• «1942», egenprodusert studieutstilling, vist fra oktober og ut året.
I tillegg har senteret produsert en vandreutstilling om sovjetiske krigsfanger, som har vært vist i Russland siden fra
september 2012, samt en dublett av denne for vandring i Norge.
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6.4.2. Digital formidling
Falstadsenteret har brukt hjemmeside
og facebookprofil aktivt i formidling og
markedsføring. Flere videoer er lagt ut på
senterets youtube-kanal. Eksisterende
blogger har vært i bruk i tilknytning til ulike
undervisningsopplegg og under marker
ing av holocaustdagen 2012. Arkivbloggen
«Glimt fra Falstadarkivet» er oppdatert med
innlegg i forbindelse med 70-årsmarkerin
gen av året 1942.
I forbindelse med åpning av vandreutstill
ing i Petrozavodsk, ble nettressursen www.
powstories.no, om sovjetiske krigsfanger i
Norge, lansert 21. september.
Falstadsenteret drifter fortsatt hjemme
sidene til museumsorganisasjonen ICMEMO
(www.ic-memo.org).
Digitale besøkstall for 2012:

www.powstories.no
nettressursen “Historier om Sovjetiske krigsfanger i Norge“

• Hjemmesidene www.falstadsenteret.no hadde på sine norske, engelske, russiske og tyske sider tilsammen ca.
23.000 besøkende. Dette er en viktig informasjons- og formidlingskanal som blir brukt av et stort publikum.
• Senterets online fotoalbum www.flickr.com/photos/falstadsenteret/, har i løpet av det siste året hatt ca. 25.000
oppslag på enkeltbilder.
• www.powstories.no ( engelsk, russisk, norsk) ble lansert september og hadde 500 besøk/ 3300 sidevisninger
• Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.blogspot.com hadde i løpet av året besøk av ca. 2720 personer
• Andre digitale ressurser (grabowski.no, painfulheritage.no, krigsgraver.no) hadde til sammen i overkant av 10.000
besøkende i løpet av året.

6.4.3. Arkiv og samlinger
I 2012 tok Falstadsenteret initiativ til kjøp av et album med fotografier fra Josef Terbovens reise i Trøndelag og NordNorge i 1942. Albumet ble i samarbeid med Riksarkivet i Oslo kjøpt hos et antikvariat i London. Riksarkivet oppbevarer
albumet, og samtlige fotografier er tilgjengeliggjort på internett.
Det ble i 2012 gjennomført en omfattende kildeinnsamling knyttet til utstillingsprosjektet «Året 1942». Gjennom kontakt
med etterkommere av tidligere fanger har vi fått tilgang til hittil ukjent kildemateriale, deriblant gjenstander, dokumenter
og store private fotosamlinger.
Privatpersoner har også donert kopier eller originaler til våre samlinger. Vi har bl.a. mottatt en større samling knyttet til
Norsk-Jugoslavisk samband.
Når det gjelder registreringsarbeid, har vi dette året prioritert kilder knyttet til utstillinga «Året 1942». I tillegg er
filmopptak digitalisert fortløpende, og samtlige lydkassetter ferdig digitalisert. Dokumenter, lyd- og filmopptak er
registrert i egenutviklet database. Fotosamling og gjenstander registreres fortsatt 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.
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6.4.4. Bibliotek
Biblioteket hadde ved utgangen av 2012 ca. 3570 titler, som omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets klipparkiv
for 2012 viser 47 medieoppslag om Falstadsenteret. I forbindelse med temporære utstillinger og seminar har relevant
litteratur blitt stilt ut i utstillingslokalene og gjort tilgjengelig for publikum. Biblioteket har dessuten deltatt i det nasjon
ale fjernlånssamarbeidet og lånt ut bøker og filmer til bibliotek i andre deler av landet.

6.5 Publikasjoner og faglig aktivitet
Ansatte har i løpet av 2012 bidratt med foredrag og forelesninger på kurs, seminar, symposier og konferanser både
internt og eksternt. Det er produsert flere fagartikler om aktuelle tema. Falstadsenteret er representert i og har verv i
flere internasjonale holocaust- og museumsnettverk. Viser til pkt. 7.
Publikasjoner (norsk/engelsk) i egen skriftserie:
• Fra ungdommen – dialogworkshop ungdomspolitikere, skriftserie nr. 10
• Oppgravingen i Falstadskogen, skriftserie nr. 11
• GULAG The Zek people, skriftserie nr. 12 (utgitt i samarbeid med Helgeland Museum.
Oppdatert versjon av Gulag-katalog utgitt på norsk i 2009)
• Fortrengte minner- en burmesiske reise i tid, skriftserie nr. 13
• Takk til det norske folk, bidrag med formgivning til Jasenovac Memorial Site sin katalog

6.6 Arrangement, kurs og seminar
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7. Kompetanseutvikling
Senterets medarbeidere har vært på kurs for kompetanseheving innen samlingsforvaltning, digital formidling,
menneskerettigheter og bibliotek- og arkivsystemer. Forskere og pedagoger har deltatt på flere faglige seminar, konfer
anser og nettverkssamlinger.
Falstadsenteret deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk, blant annet den internasjonale holocaust
organisasjonen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA – tidligere ITF). Arbeidet ledes av Utenriksdepar
tementet, og Falstadsenteret har to representanter i den norske delegasjonen. Senteret har ledervervet i den internas
jonale museumsorganisasjonen IC-MEMO, og bidrar med drifting av organisasjonens hjemmeside.
I 2012 ble det tildelt 2 mastergradsstipend til studenter med innvandrerbakgrunn som arbeider med tema knyttet til
menneskerettighetsundervisning. Mastergradsprosjektene ble presenteret på fagdag om MR-undervisning.

8. Lokaler for virksomheten
Kommandantboligen ble tatt i bruk til utstil
lingen «Oppgravingene i Falstadskogen», som
var åpen for publikum i vår - og sommerseson
gen. Statsbygg vil i løpet av 2013 foreta noen
bygningsmessige tilpasninger i bygningen med
tanke på bruk til undervisnings- og formidlings
formål. Dette gir muligheter for utvidelse av
virksomheten og vil møte behovet for lagerplass
og kontorplass for gjesteforskere og studenter.
Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle
og gir muligheter for å betjene ulike grupper
samtidig. Tilbakemeldingene fra publikum er
gode i forhold til funksjonalitet og interiør. Sett
Kommandantboligen. Tale Vang Ellefsen spiller egenkomponert
i et miljøperspektiv er styret meget tilfreds
slått i ved åpningen av fotoutstillingi kommandantboligen.
med at bygget har jordvarmeanlegg, noe som
gir reduserte energikostnader. I perioder med stor pågang fra skoleklasser kan det oppstå interessekonflikter mellom
undervisning og behov for lokaler for møter, kurs og konferanser. Bruk av Kommandantboligen til undervisningsformål
vil imøtekomme behovet for tilleggsarealer.
Gamle gymsal er brukt som lokaler for midlertidige utstillinger, men bygningen må utbedres dersom den skal kunne
benyttes mer permanent.

9. Falstadsenteret Drift SA
Med bakgrunn i nytt lovverk ble Falstadsenteret Drift BA i desember omdannet til samvirkeforetak. Driftsselskapet er
en verdifull ressurs for stiftelsen, og en viktig utfordring blir 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, seminar og konferanser.
Erfaringene fra oppstartsfasen viser at det er krevende å nå målet om en drift i balanse. Med begrensede midler til
markedsføring og stor konkurranse på kurs- og konferansemarkedet, må det gjøres en betydelig innsats for å få opp
volumet på overnatting og bespisning. For å styrke driftsgrunnlaget for selskapet vil det i 2013 bli gjort flere grep for
å øke aktiviteten: valg av eksternt styre med bransjekunnskap, reiselivskompetanse og relevante nettverk, styrking av
egenkapitalen og økt fokus på markedsføring og spissing av målgrupper. Med disse tiltakene mener styret at forutset
ningene for fortsatt drift vil være til stede.
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10. Økonomi og fortsatt drift
Årsregnskapet for 2012 viser et negativt resultat på kr. 706.494,-. Pr. 31.12.12 var egenkapitalen inkludert stiftelses
kapital er på kr. 672.548,-. Resultatet er i samsvar med styrets plan om bruk av fri egenkapital til investeringer og
spesielle tiltak.

11. Oppgavene framover
Viktige oppgaver framover er beskrevet i Strategiplan for 2012-2016 og i Handlingsplan for 2013.

Oslo / Ekne 19. mars 2013
I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

Gudmund Hernes
Styrets leder
					

Torunn E. Klemp
Esten Haaker 		
Gro Hillestad Thune
Hans Pedersen
Nestleder		Styremedlem		Styremedlem		Styremedlem
			
		
Henriette Kahn		
Styremedlem		
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Martin Stavrum		
Styremedlem		

Tone Jørstad
Direktør
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Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2012:
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Type:

Institusjon/forlag/oppdragsgiver:

Tittel:

Publikasjon

Spartacus/Ves Mir

Sovetskie voennoplennye v Norvegii v 1941-1945
godach: čislennost', organizacija i repatriacija

Neerland
Soleim

Publikasjon

Falstadsenteret

Fra ungdommen / A Reply from Norway's youth after 22 July 2011, skriftserie nr. 10

Brattland, Flatås,
Karevold

Publikasjon

Falstadsenteret

”Gravene i Falstadskogen / The Graves of the
Falstad Forest”, skriftserie nr. 11

Hjorth, Karevold,
Langås, Sem

Publikasjon

Falstadsenteret

Publikasjon

Falstadsenteret

Artikkel/paper

Proceedings of the 10th Nordic
TAG conference at Stiklestad

”Painful heritage”: cultural landscapes of the
Second World War in Norway: a new approach.

Jasinski, Sem og
Neerland Soleim

Artikkel/paper

3rd Global conference on
Genocide. San Francisco State
University, USA 28. juni - 1. juli

“Collective memory and war remembrance in
Eastern and Northern Europe”.

Neerland
Soleim

Artikkel/paper

NTNU

“Organisation Todt, SS og Wehrmacht og
rivaliseringen om sovjetiske krigsfangers
arbeidskraft”

Neerland
Soleim

Kronikk

Adresseavisen

”Kampen om Burma”

Brattland

Kronikk

Dagsavisen

Takk til det norske folk

Ognenjovic,
Matausic,
Neerland Soleim

Utstilling

Falstadsenteret

”Fortrengte minner – en tidsreise i Burma”,
fotoutstilling

Brattland,
Elgseter

Utstilling

Falstadsenteret

”Sovjetiske krigsfanger i Norge”, vandreutstilling
russisk og norsk

Neerland
Soleim

Utstilling

Falstadsenteret

”Året 1942”, utstilling

Brattland, Hjorth,
Langås, Karevold,
Sem

Utstilling

Falstadsenteret

”Gravene i Falstadskogen”, fotoutstilling

Hjorth, Langås,
Karevold, Sem

Nettressurs

Falstadsenteret

”www.powstories.no”, nettressurs på norsk,
engelsk og russisk

Flatås, Hjorth,
Karevold, Soleim

Foredrag

NTNU

KULMI “Minnesteder”

Reitan

Foredrag

Falstadseminaret

Møter med historien

Reitan

Foredrag

Trøndelag Folkemuseum
Sverresborg

Fra Shtetl til Stiftsstad – en norskjødisk
innvandringshistorie

Reitan

Foredrag

Arkivdagen, Statsarkivet i Hamar

“Sovjetiske krigsfanger i Norge, med hovedvekt på
forholdene i Sør-Norge”

Neerland Soleim

Foredrag

Riksforbundet Sveriges museer,
Årsmøte, Gøteborg

”Samtidskunst i smertefulle minnelandskap”

Jørstad

Foredragserie/
fagansvar

NTNU

Foredrag

Falstadsenteret/HiNT

Foredrag

HiNT

GULAG The Zek people,
(engelsk versjon i samarbeid med Helgeland
museum 2012) skriftserie nr. 12
Fortrengte minner - en burmesisk reise i tid /
Broken Memories - a Burmese journey in Time,
skriftserie nr. 13

KULMI2300 Innføring i museologi, høsten 15
studiepoeng. Foredrag, workshops, ekskursjoner,
oppgaveutarbeiding og -retting, veiledning og
sensur.
“Gagns menneske - refleksjoner fra en forsøksvis
demokratisk læringsarena” foredrag, samling for
lærerutdannere ved norske høgskoler
“Praktisert verdigrunnlag” foredag for
førskolelærerstudenter

Neerland Soleim,
Karevold
Brattland,
Elgseter,
Karevold

Hjorth, Karevold

Karevold
Karevold

Foredrag

Utdanningsforbundet

“Læreraksjonen 1942” foredrag for politisk råd N-T

Karevold

Foredrag

Foredrag ved landsmøte i DISNorge

”Sovjetiske krigsfanger i Norge. Antall,
organisering og repatriering”.

Foredrag

Council of Europe Pestalozzi
workshop

“Foredrag om evaluering”

Brattland, Flatås

Foredrag

Internasjonal studentfestival ISFIT

”Fra ide til prosjekt”

Brattland

Foredrag

Federation if International Human
Rights Museums (FIHRM)

“Dialogue Workshop for Youth Politicians after
22nd of July”

Flatås

Foredrag

HINT

Historiebruken om Holocaust

Reitan

Utvalgsarbeid/
styre

Jødisk Museum Trondheim

Styremedlem

Reitan

Utvalgsarbeid/
styre

ICOM IC-Memo

Leder

Reitan

Utvalgsarbeid/
styre

ICOM IC Memo

Web-ansvarlig

Karevold

Utvalgsarbeid/
styre

ICOM IC Memo

Konferanse, Barcelona

Reitan

Utvalgsarbeid

International Holocaust
Remembrance Alliance IHRA

Plenumsmøter Mechelen og Liege, Belgia

Reitan/
Jørstad

Utvalgsarbeid

Trondheim Kommune

Prosjektgruppe 22. juli minnesmerke

Jørstad

Utvalgsarbeid/
styre

Vitenskapsmuseet NTNU

Styremedlem

Jørstad

Utvalgsarbeid/
styre

Norges Museumsforbund

Varamedlem

Jørstad

Utvalgsarbeid/
styre

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Vararepresentant

Jørstad

Annet

HiNT

Sensor lærerutdanningen

Reitan

Annet

Verdal LO/1. maikomiteen

1. mai-tale, om sovjetiske krigsfanger

Langås

Neerland
Soleim

Forkortelser:
HiNT
HiST
ICOM
IC MEMO:
NTNU:
KULMI:

Høgskolen I Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sør-Trøndelag
International Council of Museums.
The International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes
Nororges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Program for kulturminneforvaltning, NTNU
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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

Private bidragsytere: Jens von der Lippe, Anders og
Karen Asprem og Hanne Sophie Greve

Rådet:
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Kathrine Moen og Nils Åge Aune

Nidaros Bispedømmeråd

Terje Fagereng og Terje Norddal
Renate Tårnes og Torstein Larsen (pers.vara)

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Frode Revhaug og Asbjørn Folkvord
Ann Kristin W. Langfjæran og Bjørn Arild Gram (pers.vara)

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Steinar Reiten og Ann Kristin Sørvik

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ann Kristin A. Eidissen og Steinar Aas
Geir Knutson (pers.vara)
Kolbjørn Eriksen ( leder) og Are Halse

Nordland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Grane Kommune

Robert Svarva og Hege Eggen Børve
Hans Heierås og Olav Norberg (pers.vara)

Levanger Kommune
Levanger Kommune

Helge Høibraaten og Tord Larsen

Norges teknisk- naturvitenskapelige Universitet

Steinar Nebb og Beate Aspdal
Hanne Solheim Hansen og Tomm Sandmoe (pers.vara)

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag

Svein Carstens og Per Åge Gjertsen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Lisbeth Strickert (nestleder) og Bjørn Wiik

Utdanningsforbundet

Vera Komissar og Simon Kahn
Grete Kihl og Trond Marcovic
Karen Selvåg (vara)

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp

Anders Gustad og Per Jarle Eriksen
Otto Asbjørn Solli og Pål Kulås (pers.vara)

Falstad fangenes Forening
Falstad fangenes Forening

Jens von der Lippe
Odd Einar Dørum

Private gavegiver
Privat gavegiver (Hanne Sofie Greve)

Styret:
Gudmund Hernes
Torunn Klemp
Esten Haaker
Gro Hillestad Thune
Hans Inge Pedersen
Henriette Kahn
Martin Stavrum

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Ansatte:
Tone Jørstad
Anne Sofie Andaas Elgseter
Ingeborg Hjorth
Jon Reitan
Åshild Karevold
Marianne Lysne
Arne Langås
Lillian Karlsen
Marianne Neerland Soleim
Leiv H. Sem
Sanna Ø. Brattland
Ragnhild Flatås

direktør
rådgiver
konservator
førstekonservator
pedagog
bibliotekansvarlig
fagkonsulent
renholder
forsker
forsker, engasjement (til 01.08.12)
prosjektleder
pedagog(engasjement)

Anne Rundgren

resepsjonist(permisjon fra 01.03.12)

Anne Line Kristoffersen

vikar resepsjonist fra 01.03.12

Kaja Pernille Steffenak

prosjektmedarbeider resepsjon

Revisor:
Vandvik Revisjon AS
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Falstadsenterets skriftserie #11

Falstadsenterets skriftserie #10

frA uNgdommeN
A reply from NorwAy's youth – After 22 July 2011

Gravene i FalstadskoGen
the Graves oF the Falstad Forest
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Falstadsenterets skriftserie #13

Tre titler i Falstadsenterets skriftserie utgitt i 2012:
fra ungdommen
A reply from Norway's youth – After 22 July 2011
Fortrengte minner – en burmesisk reise i tid
broken memories – A burmese journey in time

Gravene i Falstadskogen
The graves of the Falstad Forest
Fortrengte minner – en burmesisk reise i tid
Broken Memories – A burmese journey in time
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