Årsmelding 2013
Stif telsen Falstadsenteret

Forsidefoto: Margrethe Vænes’ nattkjole fra fangenskap
Margrethe Venæs ble arrestert i mai 1944 i forbindelse med Aktion
Oleander. Hun satt fengslet på Falstad i tre og en halv måned før hun ble
sendt videre til Grini. På nattkjolen broderte Margrethe inn navnene til
mannen og barna sine, og steder og datoer fra fangenskapet. På ryggen
av nattkjolen står det «Heim 25-4-45».

Årsmelding Stiftelsen Falstadsenteret 2013,
utgitt av Falstadsenteret 2014.
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Styrets årsberetning for 2013
1. Innledning

I statsbudsjettet for 2013 (St.prop. nr. 1 2013–2014) er Falstadsenterets oppdrag formulert slik:
Målet med tilskottsordninga er å medverka til at Stiftelsen Falstadsenteret kan drive eit opplærings- og
dokumentasjonssenter om fangehistorie frå andre verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati,
humanitær folkerett og menneskerettane. Tilskotet skal særleg medverke til at senteret kan tilby eit godt
opplæringstilbud om fred og menneskerettar for barn og unge.
I 2013 deltok om lag 6.000 elever, konfirmanter, studenter, lærere og andre på undervisningsopplegg,
kurs og seminar på Falstadsenteret. Antallet har vært stabilt gjennom flere år, men i 2013 var det en
liten nedgang i besøket fra videregående skoler. Elever på ungdomstrinnet og videregående skoler tilbys
dagsopplegg gjennom den Kulturelle skolesekken. Etterspørselen er stor, og evalueringer viser at skolene
er meget tilfredse med tilbudet. Senteret tilbyr også spesialtilpassede pedagogiske opplegg for elever og
personer med særlige behov. Det totale besøkstallet har de siste årene vært stabilt og er på om lag 11.000.
Hjemmeside og andre digitale formidlingskanaler hadde nærmere 50.000 besøk og treff. Deler av senterets
fotosamling er gjort tilgjengelig for publikum på internett, og det er registrert stor interesse for tilbudet.
Bibliotekets samling er tilgjengelig for publikum gjennom nasjonalt fjernlånssamarbeid.
I 2013 ble det foretatt en gjennomgang av organisasjonen, og styret vedtok ny organisasjonsstruktur. Det ble
ansatt administrativ leder og faglig leder som sammen med direktør utgjør organisasjonens ledergruppe. Ny
lederstruktur ble gjort gjeldende fra 01.01.2014.
Forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten i 2013 var hovedsakelig knyttet til krigsgraver, nasjonalt og
internasjonalt intervjumateriale og prosjektet «Kvinneliv i krig og konflikt». Arbeidet har bestått i oppdatering
og kvalitetssikring av fangeregister; systematisering, transkribering og oversettelse av tidsvitnemateriale;
dokumentasjonsinnsamling; og dokumentasjon av bygninger og anlegg på leirområdet.
I samarbeid med Program for lærerutdanning, NTNU, og Det Europeiske Wergelandsenteret er det satt
i gang arbeid med utvikling av en faglig plattform for menneskerettighetsundervisning. I 2013 ble den
internasjonale konferansen «Crossing borders» arrangert. Hovedtema var menneskerettighetsundervisning
på museer og historiske steder.
Arbeidet med utvikling av uteområdet og Falstadlandskapet med tanke på bruk i undervisning og formidling
var en viktig oppgave i 2013. I samarbeid med Institutt for landskapsplanlegging, UMB, ble det utarbeidet et
utkast til strategisk landskapsplan for Falstad. Eiendommen Falstad er i Landsverneplan for verneverdige
statlige eiendommer foreslått klassifisert i verneklasse 2. 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.
Senteret har i løpet av 2013 inngått avtaler med Humanistisk fakultet, NTNU, og Høgskolen i NT om
institusjonelt samarbeid. Gjennom ulike samarbeidsprosjekt og nettverksdeltakelse har senteret befestet sin
posisjon som et attraktivt sted for kunnskapsutvikling, undervisning og formidling for ulike målgrupper lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
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2. Formål

Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune. Formålet er beskrevet i stiftelsens vedtekter:
Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap
om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk
virksomhet.
Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er
en sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en minnestedspedagogikk der undervisning i
fangehistorie og menneskerettighetene står sentralt.
Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med
sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold.

3. Styret

Styret hadde i 2013 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 (til 8. mai 2013)
Jon Reitan, styremedlem, ansatterepresentant (fra 8.mai 2013)
Styret hadde i 2013 fire møter og behandlet 21 saker. Dette var færre enn i 2012 da møtet i desember måtte
avlyses på grunn av uvær. De viktigste sakene var knyttet til ny organisasjonsplan, prosjekt Uteområdet,
faglig utvikling og prioriteringer, strategiplan og økonomi. Det ble avholdt ett felles arbeidsmøte med ansatte
der plan for uteområdet var hovedtema.

4. Rådet

Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 8. mai og 23 rådsmedlemmer møtte. Møtet startet med
orienteringer om den pedagogiske virksomheten, arbeidet med uteområdet og formidlingsprosjektet
«Kvinneliv i krig og konflikt». Rådsleder Kolbjørn Eriksen holdt lysbildeforedrag fra en studietur til Polen og
Auschwitz.

5. Ansatte og arbeidsmiljø

Senteret hadde i 2013 13.2 årsverk fordelt på 15 personer. 4 personer var ansatt i vikariater og
engasjementstillinger. Én ansatt hadde i 2013 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har i korte
perioder hatt permisjon for å fullføre
forskningsprosjekter.
Falstadsenteret Drift SA hadde 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 2013. Sykefraværet var 5.85 %,
og virksomheten forurenser ikke det ytre
miljø.

Åpning av utstillingen «Kvinneavdelingen», 14. september 2013.
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6. Virksomheten i 2013
Virksomheten omfatter følgende hovedområder:
•
Undervisning
•
Dokumentasjon og forskning
•
Prosjekt og prosjektutvikling
•
Formidling, samlinger og bibliotek
•
Publikasjoner
•
Arrangement, kurs og seminar
Besøkstall 2013

Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2013 deltok om lag 6000 elever, konfirmanter, studenter og lærere på
undervisningsopplegg. I tillegg deltok 96 lærere på kurs og seminar.
Det totale besøkstallet var på 10704, en nedgang på 950 fra 2012. Mye av dette kan forklares med noen
færre elevgrupper fra videregående skoler i 2013. Antall ungdomsskoleelever er stabilt og skolene har
etablert gode rutiner knyttet til transport og økonomi. Besøket fra videregående skoler varierer noe fra år til
år, avhengig av skolenes faglige prioriteringer, reisetid og økonomi.
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 100 elever deltok på et heldagsopplegg med workshops, kulturelt
arrangement og fakkelvandring til Falstadskogen.
Medlemmer av Falstadsenterets Venneforening bidro i 2013 som vertskap i 21 helger. Foreningen
arrangerte en temakveld, og har vært en viktig pådriver for å få til samarbeid med Levanger kommune og
Falstadfangenes forening om arrangement 8. mai. Venneforeningen har også tatt initiativ til å samle 17.
mai-komiteen i kommunen på Falstadsenteret, og den bidro til en vellykket førjulskveld med over 90 gjester.
Falstadsenterets Venneforening og Falstadfangenes forening er representert i referansegruppen for prosjekt
Uteområdet.

6.1 Undervisning

Undervisningen på Falstadsenteret utvikles i et tverrfaglig samarbeid, og er nær knyttet til dokumentasjonsog forskningsaktiviteten. Det legges stor vekt på kildegransking, elevaktivitet, dialog og samfunnsrelevans.
Det er i løpet av 2013 utviklet flere nye heldags undervisningspakker:
•
for 9. trinn: om Falstad fangeleir og fangehistorie med utgangspunkt i den faste utstillingen og 		
enkeltpersoners historier.
•
for 10. trinn: om Falstad fangeleir og fangehistorie med særlig fokus på menneskerettigheter og 		
demokrati.
•
for elever i videregående skole med utgangspunkt i studieutstillingen «Kvinneavdelingen»: om 		
ytringsfrihet, inkludering og historiebevissthet.
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I tillegg har senteret laget egne opplegg for vernepleiestudenter, lærerutdannere, konfirmanter,
Nansenskolen og folkehøgskolestudenter, engelskspråklige elever i videregående skole, flyktninger,
fengselsinnsatte og studenter i kulturminneforvaltning. Tre lærerstudenter fra HINT hadde praksis på
Falstadsenteret i 2013.
Falstadsenterets undervisningsarbeid ble presentert på flere seminarer og konferanser, blant annet
den internasjonale konferansen «Crossing Borders», som ble arrangert på Falstadsenteret i september.
Konferansen var et samarbeid mellom Program for lærerutdanning, NTNU, og Det Europeiske
Wergelandsenteret. Hovedtema for konferansen var menneskerettighetsundervisning og historieformidling
med særlig fokus på bruk av museet og minnesteder som læringsarenaer. Både Europarådet og
Utenriksdepartementet deltok, og 15 land var representert blant deltakerne.
Senterets undervisningsarbeid ble også presentert på en internasjonal konferanse om
menneskerettighetsundervisning på Høgskolen i Buskerud. I oktober ble undervisningspraksis og – teori
presentert for Den norske Helsingforskomité og en bosnisk minnestedsgruppe som var i prosess med å
bygge opp eget undervisningstilbud om historie og menneskerettigheter på minnesteder i Bosnia.
I 2013 ble det gjennomført evaluering av undervisningstilbudene ved hjelp av et online evalueringsskjema.
Evalueringene ble sendt ut både til elever og lærere. Begge gruppenes svar viste en svært positiv
vurdering av undervisningen. Svarene ga samtidig verdifull informasjon om besøkendes forventninger og
senterets forbedringspotensial. Informasjonen brukes i den videre utviklingen av undervisningstilbudet ved
Falstadsenteret.

6.2 Dokumentasjon og forskning

Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår fortløpende i form av oppdatering av fangeregister,
systematisering, transkribering og oversettelse av tidsvitnemateriale og dokumentasjon av bygninger og
anlegg på leirområdet etter hvert som nye opplysninger kommer til.
Tidsvitnematerialet består av om lag 350 intervju med norske, russiske, jugoslaviske og polske fanger, samt
intervju med pårørende av norske fanger. I 2013 var oversettelse og transkribering av russiske og serbiske
intervju en prioritert oppgave. Det arbeides løpende med digitalisering, systematisering og tilgjengeliggjøring
av tidsvitnematerialet. Fangekortene er grovsortert etter kategorier og klare for videre systematisering.
Falstadsenteret har hatt jevnlig kontakt med den russiske ambassaden i Oslo og den norske ambassaden
i Moskva i arbeidet med søk og identifikasjon av krigsgraver, samt i forbindelse med henvendelser til
ambassadene om krigsgravdatabasen. I tillegg har vi samarbeidet med Røde Kors om oppsporing av
sovjetiske falne og savnede av annen nasjonalitet.
Det har vært gjennomført ytterligere identifikasjon av tyske fangekort over døde sovjetiske krigsfanger som
i dag er tilgjengelig i den russiske databasen på nettet OBD Memorial. Dette materialet er systematisert
og gjort tilgjengelig for publikum på nettstedet www.krigsgraver.no. I 2013 startet arbeidet med utvidelse
av databasen for sovjetiske krigsfanger. Arbeidet omfatter registreringsbilder for andre nasjonaliteter og
hjelpetekster til flere språk. Krigsgravtjenestens billedarkiv og kart ble sortert og registrert av Riksarkivet.
Falstadsenteret og Riksarkivet vil snart starte arbeidet med digitaliseringen av dette materialet for å
øke brukervennligheten for publikum.
Besøksstatistikk for www.krigsgraver.no viser
at det i 2013 har vært 17.444 sidevisninger,
et snitt på ca. 48 hver dag. En stor andel
av de besøkende kommer fra Russland,
Hviterussland og Ukraina.

Gruppearbeid i utstillingen «Ungdommen nå til
dags» under konferansen «Crossing Borders»,
høsten 2013.
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I perioden februar-november 2013 ble vandreutstillingen «Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–45» vist på
følgende steder: Storfjord, Nordreisa, Målselv, Tromsø, Harstad og Bodø. Databasen og fangekortene utgjør
en sentral del av vandreutstillingen.
I løpet av 2013 er kildemateriale fra Riksarkivet, Statsarkivet i Trondheim, Statsarkivet i Hamar, Norges
Hjemmefrontmuseum, Kulturdepartementet og Public Record Office i London analysert og bearbeidet.
Materiale fra databasen er også brukt til manusarbeid i forbindelse med bokprosjektet «Operasjon Asfalt.
Kald krig om krigsgraver». Boken skal etter planen publiseres på Orkana forlag i 2014.
Kopier av fangekortene fra databasen utgjør en viktig del av vandreutstillingen «Sovjetiske krigsfanger i
Norge 1941–1945» som skal vises i Murmansk i 2014. Vandreutstillingen er støttet av Utenriksdepartementet
og Kulturdepartementet. Den skal også vises flere steder i Russland. Innsamlet materiale vil dessuten bli
benyttet i et samarbeidsprosjekt med NTNU, «Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organisation Todt i Norge
under andre verdenskrig». Falstadsenteret er representert i forskergruppen. Deltakelsen i denne gruppen
har også omfattet veiledning av mastergradsstudenter og bistand til stipendiatsøknader. I samarbeid
med Norsk Teknisk Museum og Holocaustsenteret planlegges en forskningsbasert vandreutstilling om
Organisation Todts bruk av tvangsarbeid i Norge.
Det er etablert et konstruktivt samarbeid med Stiftelsen Rettferd for taperne, som vil bidra aktivt med kontakt
med informanter og innsamling av annen dokumentasjon til prosjektet «Falstads institusjonshistorie 1895–
1992». Det er også opprettet kontakt med fagmiljø ved Institutt for historiske studier, NTNU, i tilknytning
til et tverrfaglig historieprosjekt om institusjonaliseringen av norsk retts- og sikkerhetspsykiatri i perioden
1895–1987.
Falstadsenteret samarbeidet med Arran Lulesamisk senter i Nordland om bokprosjektet «Grenselos i
grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i Nordland 1940–1945». Prosjektet er støttet av Sametinget, og
boken blir utgitt våren 2014 på Orkana forlag.
Forsknings- og utviklingsarbeid om menneskerettighetsundervisning er et viktig satsingsområde for
Falstadsenteret. Med utgangspunkt i Falstadsenterets historie, er målet å utvikle en faglig plattform for
koplingen mellom historieformidling om andre verdenskrig og undervisning i menneskerettigheter med
særlig fokus på de kvalitetene som man finner på museum og minnesteder. Utviklingsarbeidet berører hele
senterets virksomhet, men hovedfokuset er på undervisning og utforsking av egen praksis på feltet. Det
legges særlig vekt på utvikling og utprøving av metoder og arbeidsmåter som kan bidra til å øve elever og
studenters evne til å reflektere over stedets historiske betydning. Prosjektet skal dokumenteres og avsluttes
høsten 2014. Det planlegges en nettressurs og en publikasjon om arbeidet. Falstadsenteret samarbeider
med Wergelandsenteret og Program for lærerutdanning ved NTNU i utviklingsarbeidet.

6.3 Prosjekt og prosjektutvikling

Prosjekt Uteområdet ble utviklet som et tverrfaglig, flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i
2010. Prosjektet har hatt som hovedmålsetning å styrke kunnskapen om – og lesbarheten av – det gamle
leirområdet til SS Strafgefangenenlager Falstad. Fra og med våren 2012 ble de tidligere brakkebygningene i
fangeleiren markert med vegetasjon. Falstadsenteret valgte å fortsette med de samme virkemidlene i 2013,
delvis også fordi den tidligere omtalte Landsverneplanen for verneverdige statlige eiendommer ennå ikke er
vedtatt. Tilbakemeldingene fra publikum og senterets viktigste brukere, skoleelever og studenter, har vært
meget positive.
Etter oppdrag fra styret for Falstadsenteret, har Institutt for landskapsplanlegging, UMB, utarbeidet utkast til
en strategisk plan for uteområdet. Planen inneholder både målsetninger og tilnærminger til oppdraget, samt
konkretiseringer og kostnadsestimater for tiltak.
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Prosjektet «Kvinneliv i krig og konflikt» ble igangsatt i 2012 med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord, og i 2013
ble studieutstillingen «Kvinneavdelingen» produsert. Det ble utarbeidet undervisningsopplegg knyttet til
temaet og til Stemmerettsjubileet. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, var samarbeidspartner, og
de arrangerte en seminarrekke som belyste ulike aspekter ved tematikken. I tilknytning til prosjektet vil det
bli laget en publikasjon i løpet av 2014 der Falstadsenteret vil være bidragsyter.
Falstadsenteret er sammen med NTNU partner i det internasjonale EU-prosjektet «REcall – European
Conflict Heritage Reappropiation». Prosjektet er finansiert gjennom EUs kulturprogram og har deltakere fra
flere europeiske land. Det ble arrangert en ukes workshop på Falstad juni 2013 og en tilsvarende samling i
Roma i september. Prosjektet skal avsluttes med utstilling av gruppenes arbeid i den nordiske ambassaden i
Berlin i april 2014.
Sammen med fire andre norske institusjoner inngikk Falstadsenteret i 2013 avtale om samarbeid med
det nyopprettede Museum of the History of Polish Jews i Warszawa. Samarbeidet er finansiert gjennom
Utenriksdepartementet, EEA Grants/Norway Grants og vil skje i perioden september 2013 – april 2016.
Falstadsenteret og muset i Warszawa skal samarbeide om å arrangere skoleturer og workshops for norske
og polske elever og lærere.
Falstadsenteret har deltatt i arbeidet med etablering av et 22. juli-minnested i Trondheim, både som medlem
i prosjektgruppen og som faglig bidragsyter ved workshops og seminarer.

6.4 Formidling, samlinger og bibliotek

6.4.1. Formidling
I løpet av 2013 viste Falstadsenteret følgende temporære utstillinger:
•
«1942», egenprodusert i 2012 og vist fram til høsten 2013.
•
«Gravene i Falstadskogen», egenprodusert fotoutstilling i kommandantboligen, åpnet i 2012 og vist
gjennom 2013.
•
«Ungdommen nå til dags», åpnet 8. mai. Elevprodukter fra undervisningsopplegg ved Falstadsen		
teret.
•
«Kvinneavdelingen», egenprodusert studieutstilling, vist fra september 2013 og ut året.
•
«Fra ungdommen», fotoutstilling laget under ungdomsworkshop høsten 2011, har vært vist fra sep
tember 2013 og ut året.
Vandreutstillingen om sovjetiske krigsfanger har vært vist flere steder i Norge (jf. punkt 6.2 ovenfor).
6.4.2. Digital formidling
Falstadsenteret har brukt hjemmeside og facebook-profil aktivt i formidling og markedsføring. Arbeidet med
nye nettsider ble påbegynt i 2013. Under konferansen «Crossing Borders» (sept. 2013) ble det lagt ut opptak
av foredrag på senterets youtube-kanal, og det ble lagt ut referater på Share & Connect. Til workshopen
«REcall» (jun. 2013) ble det opprettet en blogg med informasjon og lenker til kilder om Falstads historie.
Nettressursene powstories.no (om sovjetiske krigsfanger i Norge) og grabowski.no (om den jødiske kantoren
Josef Grabowski) med tilhørende lærerveiledning er tilgjengelige for bruk. Falstadsenteret drifter fortsatt
hjemmesidene til ICMEMO (ic-memo.org).
Digitale besøkstall for 2013:
•
Hjemmesidene www.falstadsenteret.no hadde på sine norske, engelske, russiske og tyske sider 		
tilsammen ca. 20.600 besøkende. Dette er en viktig informasjons- og formidlingskanal som blir brukt
av et stort publikum.
•
www.powstories.no (engelsk, russisk, norsk) hadde totalt ca. 5.500 besøk.
•
www.krigsgraver.no hadde 15.089 besøk / 17.444 sidevisninger.
•
Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.blogspot.com hadde
i løpet av året ca. 3.800 besøk.
•
I senterets online fotoalbum www.flickr.com/photos/falstadsenteret/ legger vi ut både historiske 		
bilder og bilder som viser senteret og aktiviteten her i dag. Vi har siden 2010 lagt ut vel 300 bilder. Til
februar 2014 har det siden da vært 136.000 oppslag på enkeltbilder.
•
Andre digitale ressurser (grabowski.no, painfulheritage.no) hadde til sammen litt over 1.200 		
besøkende i løpet av året.
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6.4.3. Arkiv og samlinger
Det meste av tilveksten til arkiv og samlinger i 2013
er knyttet til prosjektet «Kvinneliv i krig og konflikt». I
forbindelse med utstillingen «Kvinneavdelingen» ble
tidligere fanger og fangers etterkommere kontaktet.
Dette resulterte i både gjenstander, fotografier og
dokumenter knyttet til deres fangenskap, i tillegg til
flere muntlige beretninger.
Som videreføring av intervjuprosjektet fra 2010
ble utenlandske intervju transkribert og oversatt til
engelsk. Gjenstående norske intervju ble innsendt
til transkribering, og ca. halvparten ble ferdig i
løpet av 2013. Intervju med kvinnelige fanger ble
prioritert i dette arbeidet, slik at de kunne brukes som
kildemateriale til utstillingsprosjektet.

Edel Schive Sødahls fangekort, gitt til Falstadsenteret
Filmopptak er digitalisert fortløpende. I tillegg er det under utstillingsprosjektet «Kvinneavdelingen».
meste av dokumentarkivet digitalisert for å gjøre det
mer tilgjengelig for forskere og for å skåne originalmaterialet for slitasje. Dokumenter, lyd- og filmopptak er
registrert i en egenutviklet database. Fotosamling og gjenstander registreres i Primus registreringssystem
for museer. Nettstedet Flickr brukes til deling av fotomateriale slik at studenter, forskere, forlag og det
allmenne publikum kan bruke våre bilder i full oppløsning.
6.4.4. Bibliotek
Biblioteket tilrettelegger for forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår på Falstadsenteret gjennom
å skaffe nødvendig aktuell litteratur og informasjon. Falstadsenterets fagansatte spiller en aktiv rolle i
utviklingen av samlingene gjennom å komme med forslag til innkjøp og bruk av biblioteket. Bibliotekets
samling speiler utviklingen innenfor Falstadsenterets fagområder og legger derfor vekt derfor på å være
oppdatert både på norske og internasjonale utgivelser.
Bibliotekets samling inneholder både faglitteratur, skjønnlitteratur, film
og musikk innenfor disse områdene:
•
Krigens fangehistorie
•
Virkningshistorie og erindringskultur knyttet til 2. verdenskrig
•
Holocaust og folkemord
•
Menneskerettigheter og humanitær folkerett
•
Pedagogikk og didaktikk
Biblioteket hadde ved utgangen av 2013 ca. 3.820 titler. Disse
omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets klipparkiv for 2013
viser 43 medieoppslag om Falstadsenteret. 6 av disse var innslag
på NRK TV i forbindelse med utstillingsåpning. 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.

6.5 Publikasjoner og faglig aktivitet

Ansatte har i løpet av 2013 bidratt med foredrag og forelesninger på
kurs, seminarer, 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:
•
«Kommandantboligen»
•
«Kvinneavdelingen», utstillingskatalog til studieutstilling
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6.6 Undervisning, arrangementer, kurs og seminarer

Antallet elevgrupper fra videregående skole gikk vesentlig ned, fra 64 i 2012 til 41 i 2013. Fra grunnskolen
var det 85 grupper, mot 83 i 2012, men den gjennomsnittlige gruppen var mindre. Det totale antall
besøkende var dermed lavere.
6.6.2 Arrangement

6.6.3 Kurs og seminarer

7. Kompetanseutvikling

Senterets medarbeidere har vært på kurs for kompetanseheving innen samlingsforvaltning, digital
formidling, menneskerettigheter og bibliotek- og arkivsystemer. Forskere og undervisere har deltatt på flere
faglige seminarer, konferanser og nettverkssamlinger.
Falstadsenteret hadde i 2013 ledervervet i det globale museumsnettverket ICOM (International Council
of Museums) gjennom den internasjonale komiteen for minnesteder IC MEMO. Senteret hadde på denne
måten faglig hovedansvar for gjennomføringen av to fagseminarer og konferanser. Det ene seminaret ble
holdt i Rio de Janeiro i august 2013 i forbindelse med ICOMs Generalkonferanse 2013.
Seminaret hadde faglig fokus på utviklingen av nye minnesteder og museer knyttet til tidligere diktaturer i
Latin- og Sør-Amerika. I november gjennomførte IC MEMO fagkonferansen «Negotiating the Uses of the
Past: Memorial Sites and Museums» i samarbeid med Museum of Occupations i Tallinn, Estland.
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Falstadsenteret har også verv i den internasjonale organisasjonen IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance). Foruten regulære plasser i den norske delegasjonen til organisasjonen, er
Falstadsenteret også representert i en såkalt Funding Review Committee, som årlig vurderer innkomne
prosjektsøknader fra en rekke ulike land og institusjoner til IHRA om forskning, undervisning og formidling
om holocaust.

8. Lokaler for virksomheten

Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle og gir muligheter for å betjene ulike grupper samtidig.
Tilbakemeldingene fra publikum er gode med tanke på funksjonalitet og interiør. Sett i et miljøperspektiv er
styret meget tilfreds med at bygget har jordvarmeanlegg, noe som gir reduserte energikostnader. I perioder
med stor pågang fra skoleklasser kan det imidlertid oppstå interessekonflikter mellom undervisning og
behov for lokaler til møter, kurs og konferanser.
Bruk av Kommandantboligen til undervisningsformål vil imøtekomme behovet for tilleggsarealer. Bygningen
er allerede delvis tatt i bruk som utstillingslokale, lager og ved mindre arrangementer. Det er satt i gang
arbeid med dokumentasjonsinnsamling med tanke på en framtidig utstilling om overgriperne i bygningen.
Statsbygg vil i løpet av 2014 foreta noen bygningsmessige tilpasninger i bygningen med tanke på universell
utforming og bruk til undervisnings- og formidlingsformål. Arbeidet er blitt forsinket på grunn av usikre
grunnforhold og restriksjoner på trafikk over brua. Det vil bli foretatt grunnundersøkelser og sikring av
brufundamentene i løpet av våren 2014.
Gamle gymsal er brukt som lokaler for midlertidige utstillinger, men bygningen må utbedres dersom den skal
kunne benyttes mer permanent.

9. Falstadsenteret Drift SA

Driftsselskapet er en verdifull ressurs for stiftelsen. 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, seminarer 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 ble
det i 2013 gjort flere grep med henblikk på 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. Det er utarbeidet strategiplan og markedsplan for selskapet, og det er
foretatt en gjennomgang og analyse av økonomi og kundegrunnlag. Med disse tiltakene mener styret at
forutsetningene for fortsatt drift vil være til stede.

10. Økonomi og fortsatt drift

Årsregnskapet for 2013 viser et positivt resultat på kr.
847 427,-. Pr. 31.12.13 var egenkapitalen
(inkludert stiftelseskapital) på kr. 1 519 974,-. Resultatet er i samsvar med styrets plan om å styrke
egenkapitalen med tanke på investeringer og spesielle tiltak.
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11.
Oppgavene framover
Viktige oppgaver framover er beskrevet i Strategiplan for 2012–2016 og i Handlingsplan
for 2014. Prioriterte oppgaver i 2014 vil være arbeid med realisering av fase 1 i «Strategisk
landskapsplan for uteområdet på Falstad» og gjennomføring av dokumentasjons- og
formidlingsprosjektet «Overgriperne i det nazistiske leirsystemet i Norge» knytt et til
Kommandantboligen.
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Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2013:
Type:

Publikasjon

Publikasjon

Artikkel

Artikkel
(13 artikler)

Artikkel
Artikkel

Notat

Paper
Paper

Institusjon/forlag/
oppdragsgiver:

Tittel:

Falstadsenteret

«Kvinneavdelingen / The Women’s
Section», skriftserie nr. 15

Falstadsenteret

«Kommandantboligen / The
Commandant’s House», skriftserie nr.
14

Levanger Historielag

«Kvinneavdelingen på Falstad», i
Levanger Historielags årbok

Brattland,
Fjørtoft,
Hjorth,
Karevold,
Langås
Karevold,
Langås
Fjørtoft,
Hjorth,
Karevold,
Langås

«Beisfjord, SS prison camp 19421945», «Falstad prison camp 19411945», «Framnes internment camp
1942-1944», «Grini
(Polizeihäftlingslager, PHL)»,
«Kristiansand prison 1940-1945»,
«Polizeihäftlingslager Espeland 1942United States Holocuast
1945», «Polizeihäftlingslager
memorial Museum,
Neerland
Sydspissen 1941-1942»,
Encyclopedia of Camps
Soleim
«Polizeihäftlingslager Tromsdalen
and Ghettos, 1933-1945,
(Krøkebærsletta) 1942-1945»,
volume 5 and 6.
«Polizeihäftlingslager Ulven 19401943», «Sonderlager Stavern (“Lager
Briesen”) 1942-1944», «SSSonderlager Mysen 1944-1945»,
«Stalag 303 Jørstadmoen/
Lillehammer», «Vollan Prison 19401945».
«Fra shtetl til stiftsstad: en norskjødisk
Stiklestad Nasjonale
innvandringshistorie», i Vi og de andre Reitan
Kultursenter
(bok)
ReCAll Booklet

«Crossing Borders of Memory»

Kulturminner og sovjetiske
krigsfangers historie, Notat til rapport:
utredning og arkeologisk registrering.
Vestfold
Krigsminnelokalitet ID 159642.
Fylkeskommune
Gravplass ved Russerfangeleir fra
andre verdenskrig på øya Mellom
Bolæren Nøtterøy.
«Organisation Todt, SS og Wehrmacht
NTNU
og rivaliseringen om sovjetiske
krigsfangers arbeidskraft»
Museum of Occupations, «Memorial sites and museums:
Tallinn
Negotiating the uses of the Past»

Reitan

Neerland
Soleim

Neerland
Soleim
Reitan

Falstadsenteret

Falstadvegen 59

7624 Ekne

www.falstadsenteret.no

post@falstadsenteret.no

