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1. Innledning

Sommerutstillingen «Bak tallene er det fortellinger» er en
tospråklig utstilling (norsk og farsi) som viser tekster, foto
og trykk produsert av ungdommene som deltok på kreativt
skriveverksted på Falstadsenteret i mars 2017 i forbindelse
med prosjektet «Kulturmøter».

I statsbudsjettet for 2017 (Prop. 1 S, 2016–2017) var
Falstadsenterets oppdrag formulert slik:

I tillegg til elever i grunnopplæringen og studenter
har senteret besøk av grupper med behov for
spesielt tilrettelagte tilbud. Disse er grupper knyttet til
voksenopplæring for flyktninger og innvandrere, enslige
asylsøkere, unge med psykiske lidelser og grupper
med spesielle arbeidstreningstilbud. Falstadsenteret
har prosjektlederansvaret for et pilotprosjekt knyttet
til bruk av museum og minnesteder i undervisning til
voksenopplæringen. Prosjektet er et samarbeid med
Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Målet med tilskottsordninga er å medverke til
at Falstadsenteret kan drive eit opplærings- og
dokumentasjonssenter om fangehistorie frå andre
verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati,
humanitær folkerett og menneskerettane. Tilskottet
skal særleg medverke til at senteret kan tilby eit godt
opplæringstilbod om fred og menneskerettar til barn og
unge.

Forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten har i 2017
hovedsakelig vært knyttet til krigsgraver, fangeregister og
tidsvitnemateriale. I tillegg er senteret partner i følgende
forskningsprosjekter:

I 2017 deltok 6804 elever i grunnopplæringen,
videregående skoler og UH-sektoren på
undervisningsopplegg Falstadsenteret. Dette er en økning
på 3 % siden 2016. 132 lærere deltok på seminar og
400 lærere deltok i undervisningsopplegg. Det totale
besøkstallet var på 14055 personer, som er en liten økning
i forhold til året før. Tallet for museumsbesøk har økt med
15%, mens færre store kulturarrangement har ført til en
reduksjon i antall arrangementsbesøkende.

•

•

Undervisningsoppleggene ved Falstadsenteret omfatter,
fangehistorie, holocaust, menneskerettigheter og
demokrati. Falstadsenteret åpnet sin nye studieutstilling
«Kjære born og andre» sommeren 2016. Utstillingen
baserer seg på brev skrevet til og fra fanger på Falstad
under 2. verdenskrig, og suppleres av fotoutstillingen
«Uprooted» som tar for seg historiske bilder knyttet til flukt,
migrasjon og flyktninger.
Bilder fra KULTURMØTER, kreativt skriveverksted
på Falstadsenteret 18.–19. mars 2017.
Foto: Javad Montazeri
Arrangementet fikk støtte av UDI.

•

Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilget i 2017 3 millioner
kroner til realisering av Falstad Minnelandskap fase en.
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i forbindelse med
frigjøringsjubileet 2020. 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. Kommandantboligen,
med sin spesielle historie, er et viktig element i Destinasjon
Falstad. Arbeid med tilbygg og universell utforming av
kommandantboligen er startet i 2017 og skal ferdigstilles i
2018. Forprosjekt om en utstilling om Makt i bygget startet
høsten 2017.

Senteret har i 2017 jobbet med å utvikle nye studieopplegg
mot UH-sektoren. Et eget undervisningsopplegg knyttet til
skolehjemshistorien er for første gang tatt i bruk til studenter
ved Nord universitet.
Prosjektet «Kulturmøter» hadde oppstart ved
Falstadsenteret i 2017 og mottok finansiering fra UDI som
et integreringstiltak rettet mot unge enslige asylsøkere.
Prosjektet, som ble inngått i samarbeid med Leira
asylmottak, Levanger, omfattet to helgearrangementer for
unge asylsøkere og lokal ungdom.
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Det EU-finansiert forskningsprosjekt, iC-ACCESS
(Accessing campscapes: Inclusive Strategies for
using European Conflicted Heritage), hvor formålet
er å utforske hvordan moderne teknologi kan brukes
til å formidle rundt kontroversielle temaer knyttet til
europeiske minnesteder.
«22.7 and the Negotiation of Memory» ved NTNU.
Falstadsenteret bidrar med delfinansiering av en
stipendiatstilling i forskningsprosjektet, som forventes
ferdigstilt i 2018.
Det pågående postdoc-prosjektet «(Re)inventing the
citizen after war and catastrophe» (finansiert av NTNU).
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jobber senteret med HL-senteret, Raftostiftelsen og Arkivet
freds- og menneskerettighetssenter, mens POLINprosjektet gjennomføres med bidrag fra de fleste sentrene.
Falstadsenteret har samarbeidsavtaler med Humanistisk
fakultet, NTNU og Nord Universitetet. Samarbeidet
omfatter både forskning, utdanning, forskningsformidling,
seminarer og arrangement. Senteret er en av Norges
fagrepresentanter i IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance), og senterets direktør er norsk
deltager i IHRA’s strategiske implementeringsgruppe.

Biblioteket hadde ved utgangen av 2017 4950 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 2017
viser 154 medieoppslag om Falstadsenteret, som er en
60% økning fra året før. I løpet av 2017 hadde senterets
hjemmeside en økning i besøk på 19 %.
Samarbeidet med POLIN, museet for jødisk historie i
Warszawa ble videreført i 2017, og Falstadsenteret har
deltatt i planlegging og gjennomføring av et polsk-norsk
utvekslingsprogram for lærere og museumsformidlere.
Samarbeidet er finansiert gjennom Utenriksdepartementets
tilskuddsordning EEA Grants/Norway Grants.
Falstadsenteret er sammen med flere av de nasjonale fredsog menneskerettighetsentrene viktige partnere for Polin,
og den siste tids utvikling i Polen gjør dette arbeidet ekstra
betydningsfullt.

Falstadsenteret har i 2017 vært faglig rådgiver i forbindelse
med minnetavlene satt opp av Vennskapssambandet
Norge-Vest Balkan langs Blodveien i Mosjøen, og
markeringer knyttet til ankomsten av de første jugoslaviske
krigsfangene til Nordland i 1942.
Samarbeidet med Falstadsenterets Venner har utviklet
seg godt i 2017. Det er gjennomført fagseminar og
minnemarkeringer i fellesskap, og en felles busstur
til Mosjøen i forbindelse med 75-årsmarkeringen for
Majavass-saken ble med stort hell gjennomført høsten 2017

Falstadsenteret samarbeider godt med de andre nasjonale
freds- og menneskerettighetsentrene. I prosjekt Dembra
(Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme)

2. Formål

Styret hadde i 2017 fem ordinære møter. Totalt ble
det behandlet 30 saker. De viktigste sakene var
knyttet til strategiutvikling for senteret, prosjekt Falstad
Minnelandskap og kommandantboligen, 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
Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 12. mai og 18
rådsmedlemmer møtte. Møtet inneholdt i tillegg til sakslisten
en omvisning i senterets utstillinger. Søren Hjorth, Nidaros
bispedømme, ble valgt som rådsleder for 4 år.

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.

5. Ansatte og arbeidsmiljø

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.

Senteret hadde i 2017 11,75 årsverk fordelt på 15 personer.
To personer var ansatt i vikariater. En ansatt hadde i
2017 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har hatt
permisjoner for å fullføre forskningsprosjekter.

3. Styret

Samlet er det en god fordeling mellom kvinner og menn i
staben, og arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet var 3 %,
som er på linje med fjoråret.

Gudmund Hernes, styreleder
Torunn Klemp, nestleder
Steinar Bjerkestrand, styremedlem
Arne Flaat, styremedlem
Gerd Janne Kristoffersen, styremedlem
Hans I. Pedersen, styremedlem
Åshild Karevold, styremedlem (til mai 2017)
Ingvild Hagen Kjørholt, styremedlem (fra mai 2017)

Bilder:
1. Første workshop i Kommandantboligen med arktiekt Carle Lange.
    F.v: Arne Langås, Ingvild Hagen Kjørholt, Ingeborg Hjorth, Tone Jørstad,
Carle Lange. Foto: Arnhild Jordet
2. Undervisningsteamet ved Falstadsenteret.
F.v: Christian Semb, Sebastian Klein, Andre Midtskogseter Reite, Pia
Haugdal Wee. Foto: Arnhild Jordet
3. Purktrøa barnehage på besøk under Falstaduka 2017.
Foto: Anne Line Løvlie Kristoffersen.
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6. Virksomheten i 2017

130 lærere deltok på kurs og seminarer spesielt for
lærere, og 400 lærere deltok sammen med elevene på
undervisningsopplegg for grunnskole, videregående
skole, folkehøgskole og UH-sektor. UH-sektoren er et
satsingsområde for Falstadsenteret, og antallet institutt
og linjer som besøker senteret fra NTNU og Nord
Universitet øker. I 2017 er det for første gang avholdt egne
undervisningsopplegg knyttet til skolehjemshistorien.
Det er etablert samarbeid med Sund folkehøgskole i
tilknytning til den årlige markeringen av Holocaustdagen
27. januar. I 2017 deltok 80 elever fra Sund på et
heldagsopplegg med workshops på Falstadsenteret, med
elevmedvirkning og et åpent arrangement med fakkeltog til
Falstadskogen.

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

Undervisning
Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2017 deltok drøyt
7300 elever, studenter og lærere på undervisningsopplegg.
Totalt har over 530 lærere deltatt på ulike aktiviteter.

Andre besøksgrupper
Det har i 2017 vært et stort fokus på museums- og
formidlingsaktiviteter. Falstadsenteret har nå åpent hver

Oversikten viser et totalt besøkstall på 14055 personer, en økning på nærmere 500 personer sammenliknet med 2016.
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3
søndag året rundt, og besøkstallene for sommeren 2017
viste en kraftig økning i forhold til tidligere år. Falstaduka
– vår egen menneskerettighetsuke – ble arrangert for
første gang i desember og var et berikende tilskudd til
senterets formidlingsaktivitet. Det er avholdt flere større
seminar knyttet til fangehistorie, blant annet i forbindelse
med 75-årsmarkeringen for ankomsten til de første
jugoslaviske krigsfangene til Norge og 75-årsmarkeringen
for unntakstilstanden i Midt-Norge. Antall deltagere på
arrangementer er allikevel lavere enn i 2016, og det skyldes
flere større kulturforestillinger som ble avholdt det året.

Falstadsenterets Venner bidro i 2017 som vertskap ved alle
søndagsarrangement og i forbindelse med åpent museum.
Falstadsenterets Venner og Falstadsenteret arrangerte i
fellesskap medlemstur til Mosjøen i september 2017, hvor
tematikken var Majavass-saken og Blodveien. Turen var en
suksess og var med å stimulere til økt videre samarbeid.
Foreningen var aktiv i 8. mai-arrangementet i samarbeid
med Levanger kommune, og samler hvert år alle
17. mai-komiteer i Levanger på Falstadsenteret til et
inspirasjonsmøte. «Unge Falstadvenner» ble stiftet høsten
2017, og har om mål å gjøre et yngre publikum til brukere
av Falstadsenteret. 2 møter er avholdt i løpet av året, og
foreningen er en viktig tilvekst til senteret.

Falstadsenterets Venner
Falstadsenteret hadde inntil 2016 to foreninger som
frivillig arbeidet for å for fremme senterets formål,
Falstadfangenes forening og Falstadsenterets
venneforening. I mai 2016 ble foreningene slått sammen
til en ny forening, Falstadsenterets Venner. Medlemmer av

Bilder:
1. Markering av Holocaustdagen 27. januar 2017.
Foto: Anne Line Løvlie Kristoffersen
2. Markering av Holocaustdagen 27. januar 2017.
Foto: Anne Line Løvlie Kristoffersen
3. Bilde fra utstillingen av tegnekonkurransen Hvis jeg måtte flykte.
Foto: Anne Line Løvlie Kristoffersen
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6.1 Undervisning

Filmverksted (november) ledet av den Oscarnominerte
filmregissøren Hallvar Witzø. Prosjektet «Kulturmøter» skal
videreføres i 2018, blant annet i samarbeid med NTNU.

I tillegg har senteret laget spesielle undervisningsopplegg
for folkehøgskoleelever, engelskspråklige elever, personer
innen kriminalomsorgen og studenter ved Program for
Kulturminneforvaltning, NTNU. Det er også gjennomført
egne opplegg om etikk og menneskerettigheter for
vernepleierstudenter fra Nord universitet og om barn og krig
for barnehagelærerutdanningen fra Nord Universitet.
Konfirmantgrupper har ikke vært et prioritert
satsingsområde i 2017, men senteret har ambisjoner om å
ta opp igjen samarbeid med konfirmantundervisning i året
som kommer.

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

•

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

•

•

Undervisningsoppleggene i 2017 tar utgangspunkt
i studieutstillinga, «Kjære born og andre», brev fra
fangenskap 1941-1945. Utstillinga tar utgangspunkt i
åtte brev skrevet til og fra fanger ved Falstad under 2.
verdenskrig, og oppfordrer elevene til refleksjon omkring
dagsaktuelle temaer.

•

Det er i løpet av 2017 utviklet flere heldags
undervisningsopplegg:
•
Våren 2017. Grunnskoler 9. og 10. trinn: «Brevet»,
med utgangspunkt i studieutstillinga, med stor vekt
på individuelle historier og mikrohistorie, brev, og
ulike tekstlige, billedlige og lydlige kilder. Utvikling av
historiebevissthet, og samtaler om historiebruk og
nærhetsetikk står sentralt.

•

•
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Høsten 2017. Videregående skoler: «Brevet», med
utgangspunkt i studieutstillinga, med stor vekt på
individuelle historier og mikrohistorie, brev, og ulike
tekstlige, billedlige og lydlige kilder. Utvikling av
historiebevissthet, og samtaler om historiebruk og
nærhetsetikk står sentralt.
Våren 2017. Lærerstudenter: Falstad fangeleir,
fangehistorie og minnestedspedagogikk knyttet opp
mot alternative læringsarenaer. Utviklet i samarbeid
med Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU.
Høst 2017. Voksenopplæring for flyktninger: 3-delt
undervisningsopplegg knyttet til bruk av museer og
minnesteder, kulturopplæring, menneskerettighetsog demokratiundervisning. Undervisningsopplegget
er utviklet i samarbeid med Stiklestad Nasjonale
Kultursenter og Enhet for voksenopplæring (EVO),
Trondheim.
Vår/Høst 2017. Norsk-polsk samarbeid for
museumspedagoger og lærere: Falstadhistorien,
jødisk historie i Trøndelag, kompetanseheving for
museumspedagoger i historieformidling.
Høst 2017. Lærerstudenter Nord Universitet:
Skolehjemshistorien, med tematikk spesielt knyttet til
roller og makt.
Høst 2017. Pedagogisk opplegg omkring
menneskerettigheter for barnehagebarn, gjennomført i
forbindelse med Falstaduka 2017.

Falstadsenteret har i 2017 utviklet sin rolle som
læringsarena for voksenopplæringen. Et konkret
3-årig undervisningsopplegg er pilotert i 2017 med
voksenopplæringselever fra Trondheim. Prosjektet har
mottatt midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil
videreutvikles til Levanger, Verdal og Steinkjer i 2018, i
samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK).
Målet med prosjektet er å aktivt bruke minnesteder
og museer til å oppnå konkrete læreplanmål for
voksenopplæringen, og er en videreføring av samarbeid
med SNK knyttet til Kulturmøter og Ungdommens talerstol.

Prosjektet «Kulturmøter» hadde oppstart ved
Falstadsenteret i 2017 og mottok finansiering fra UDI som
et integreringstiltak rettet mot unge enslige asylsøkere.
Prosjektet har omfattet to helgearrangementer for unge
asylsøkere og lokal ungdom.
Kreativt skriveverksted ble gjennomført i mars, ledet
av forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini, samt
fotograf Javad Montazeri. Skriveverkstedet var grunnlag
for utstillingen «Bak tallene er det fortellinger», og det
var også utgangspunkt for et samarbeidsprosjekt med
Stiklestad Nasjonale Kultursenter om programposten
«Ungdommens talerstol» under Olsokdagene sommeren
2017. Skriveverkstedet ble også plukket ut og presentert
som et av tre bidrag til Norsk Kulturråds seminar «Kjenn ditt
publikum» i Alta i september 2017.

BLÅBÆR Det finnes flere områder på fjellene i Norge hvor vi kan samle
blåbær. Jeg hadde det veldig hyggelig med mange venner og ansatte
på mottaket da vi plukket blåbær.
I Norge er det en type tradisjon innen familie og i samfunnet å komme
sammen og gå på tur og plukke blåbær. (Atiq)

I 2017 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. Noe av det som går
igjen av tilbakemeldinger er knyttet til forventninger om at
historien om andre verdenskrig skal ha en fremtredende
plass i undervisningsopplegget, samt at mer tid ønskes
til utstillingene. Senterets egen evaluering fremhever
viktigheten av at skolene setter av tid til for- og etterarbeid
for å øke elevenes utbytte av besøket.

 در کوهستانهای نروژ چندین منطقه هست که می توانیم در آنجا بلوبر جمع:بلوبر
 ب رای من بسیار خوشایند بود وقتی که با دوستانم و برخی از کارکنان کمپی که.کنیم
 در نروژ رفتن به گشت و گذار.در آن ساکن بودم ب رای جمع کردن بلوبر می رفتیم
) (عتیق. یک سنت خانوادگی و اجتماعی است،خانوادگی و چیدن بلوبر کنار هم
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Bilde og tekst fra Kulturmøter 18.–19. mars. Atiq Lothan.

6.2 Dokumentasjon og forskning

6.3 Prosjekt og prosjektutvikling

Kildearbeid knyttet til Falstads krigshistorie foregår
fortløpende i form av oppdatering av fangeregister,
systematisering, transkribering og oversettelse av
tidsvitnemateriale. Det er gjort kildesøk i Landsarkivet
i Östersund og i Riksarkivet i Stockholm i forbindelse
utstillingsprosjektet knyttet til flukt. Videre er det foretatt
kvalitetssikring av data knyttet til registeret over utenlandske
krigsgraver i Norge. Nettstedet www.krigsgraver.no drives
av Falstadsenteret på oppdrag fra Kulturdepartementet
v/ Krigsgravtjenesten, og Falstadsenteret har et nasjonalt
oppdrag for dette arbeidet.

I 2010 startet Falstadsenteret arbeidet med «Prosjekt
Uteområde». 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:

Gjennom forskningsprosjektet iC-ACCESS jobber
Falstadsenteret med flere europeiske minnesteder og
universitet for å utvikle en felles arkivstruktur som gjør
relevant materiale søkbart på tvers av institusjoner og
minnesteder. Falstadsenteret har gjennom prosjektet
vedtatt å gjennomføre en digital rekonstruksjon av
fangeleiren 1945, som vil være ferdigstilt sommeren
2018. Prosjektet vil gjøre historisk materiale tilgjengelig for
besøkende i større grad enn tidligere, inkludert skoleelever,
museumsbesøkende og mennesker med syns- og
hørselshemninger.
Falstadsenteret har også vært involvert i flere
forskningssøknader, både som case og som partner, og
etablert kontakt med flere nye forskningsmiljøer.

«Komiteen viser til at minnelandskapet Falstad med
bevarte levninger etter det nazistiske leirsystemet er unik
i nasjonal sammenheng og en del av en felleseuropeisk
og flerkulturell kulturarv. Når vitnene fra andre verdenskrig
og holocaust snart er borte, blir de autentiske stedene
enda viktigere som læringsarenaer for undervisning
om andre verdenskrig, holocaust, menneskerettigheter
og demokrati for nye generasjoner. Komiteen påpeker
at temaene også berører dagsaktuelle og framtidige
utfordringer knyttet til flyktningestrømmene i Europa
[…] Komiteen viser til at Falstadsenteret er en statlig
eiendom med stor kulturhistorisk verdi, og at kulturmiljøet
er del av Landsverneplanen for statlige eiendommer.
Komiteen imøteser videre arbeid med realisering av
utviklingsplanene.»
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.

Falstadsenteret bidrar 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. Arbeidet med
avhandlingen avsluttes i løpet av 2018.

Falstadsenteret mottok i desember 2017 et tilskudd på 3
millioner kroner fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, knyttet
til gjennomføring av Falstad Minnelandskap indre leir, fase 1,
frem mot frigjøringsjubileet i 2020.

Arbeidet med ny forsknings- og utviklingsplan for
Falstadsenteret har vært en prioritert oppgave i 2017.
Planen viser senterets strategiske prioriteringer innen
forskning og utvikling frem mot 2021.

Gjennom forskningsprosjektet iC-ACCESS har
Falstadsenteret i 2017 startet arbeidet med en digital
rekonstruksjon av Falstadlandskapet fra 2.verdenskrig.
Besøkende ved Falstadsenteret vil ved hjelp av et nettbrett
kunne gå i dagens Falstadlandskap og se historiske bygg,
tidsvitneintervju og historisk materiale på de aktuelle
stedene. Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilget 930 000
kroner til dette prosjektet, og fase en vil bli ferdigstilt
sommeren 2018.
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Et forprosjekt for utstilling i kommandantboligen er
påbegynt. Utstillingen skal ta utgangspunkt i «makt, minne
og moralsk ansvar» knyttet til SS Strafgefangenenlager
Falstad. Parallelt med dette har Statsbygg startet arbeidet
med et tilbygg til kommandantboligen.
Høsten 2017 ble det vist fire forestillinger av teaterstykket
«Blikkstille natt», regi og manus av Pål Andre Hasselvold.
Forestillingen tar utgangspunkt i fangen Josefs tanker den
23. desember, hvor han prøveråfortellesinhistorie, og 
finneuthvahan haråoverleveforetteratkrigenerslutt.

2
3

Bilder:
1. Første befaring i kommandantboligen sammen med arkitekt Carle Lange.
F.v: Carle Lange, Ingeborg Hjorth, Tone Jørstad, Christian Wee.
Foto: Arnhild Jordet
2. Workshop med Carle Lange og Oliver T. Edwards.
Foto: Arnhild Jordet
3. Bilde av digital rekonstruksjon i bruk ved Bergen-Belsen.
Foto: Sytse Wierenga
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6.4 Formidling, samlinger og bibliotek
6.4.1. Formidling
I løpet av 2017 viste Falstadsenteret følgende temporære
utstillinger:
•

•

•

•

•

«Kjære born og andre, brev fra fangenskap 1941–
1945», egenprodusert studieutstilling, Utstillinga åpnet i
september 2016 og blir vist til august 2018.
«Uprooted», fotoutstilling utviklet av byrået Magnum
Photos, ble vist som sommerutstilling og som
utdypende utstilling til elevarbeid høsten 2017.
Prosjektet viser bilder av mennesker på flukt det siste
hundreåret, og skaper rom for refleksjoner knyttet til
mennesker på flukt i dag.
«Bak tallene er det fortellinger», ei utstilling som viser
et utdrag av tekster, bilder og grafiske trykk laget av
norske ungdommer og unge asylsøkere under det
kreative skriveverkstedet «Kulturmøter» i mars 2017.
«Hvis jeg måtte flykte», utstilling av stiler og tegninger
laget i forbindelse med skrive og tegnekonkurranse
i samarbeid med Unicef og avisa Innherred til
Falstaduka desember 2017. Barn og unge fikk oppgave
om å skrive eller tegne omkring sin tenkte flukt, og vi
mottok over 250 bidrag.
Vandreutstillingen «Sovjetiske krigsfanger i Norge
1941–1945», produsert av Falstadsenteret i 2010, har
vært vist flere steder i Russland og Norge.

2
3

13
7

12

Bilder
1. Fra utstillingsåpningen av Bak tallene er det fortellinger og Uprooted. Foto: Arnhild Jordet
2. Roger Rein sammen med vinnerene av tegnekonkurransen Hvis jeg måtte flykte. Foto: Arnhild Jordet
3. Bård Vegard Solhjell holder foredrag om sin nye bok, Uro-ei fortelling om Norges framtid, under utstillingsåpningen av
Uprooted og Bak tallene er det fortellinger. Foto: Arne Langås

4. Atiq Lotahn holder tale under åpningen av Bak tallene er det fortellinger. Foto: Arne Langås
5. Kjære born og andre, bilder av brev-veven hvor det henger hilsener fra elever som har vært på senteret i løpet av 20162017. Foto: Arnhild Jordet
6. Ingvild Hagen Kjørholt deler ut blokster til deltagere fra Kulturmøter, utgangspunktet for utstillingen Bak tallene er det
fortellinger. Foto: Arne Langås
7. Utstilling av tegnekonkurransen Hvis jeg måtte flykte. Foto: Anne Line Løvlie Kristoffersen
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6.4.2. Digital formidling

dag.

Digitale formidlingskanaler har de siste årene fått stor
betydning for synliggjøring av virksomheten til et bredt
publikum både nasjonalt og internasjonalt. Dette er
spesielt viktig for å rekruttere nye og yngre brukergrupper
til senteret. Falstadsenteret har brukt hjemmeside,
Facebook-profil og Instagram svært aktivt i formidling og
markedsføring. Dette har vist seg effektivt til profilering
av arrangement ved senteret, og har gitt økt trafikk til
hjemmesiden.

Nettressursen «Fange nr. 424 – Josef Grabowski»
(grabowski.no) hadde i løpet av året totalt 812 sidevisninger
(671 individuelle økter), fordelt på 559 visninger på norsk
side og 112 på engelsk.
6.4.3. Arkiv og samlinger
Historisk dokumentarkiv, lyd- og filmopptak er registrert
i en egenutviklet database. Omtrent 80 % av det
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. Falstadsenteret fikk for flere år siden overlevert
ei dokumentsamling etter den tidligere krigsfangen Igor
Trapitsin. Dette materialet, som i hovedsak er på russisk,
er nå ferdig sortert og gitt et foreløpig register. Det gjenstår
ompakking, endelig registrering og digitalisering.

Nettressursene powstories.no (om sovjetiske krigsfanger
i Norge) og grabowski.no (om den jødiske kantoren Josef
Grabowski) med tilhørende lærerveiledning er tilgjengelige
for bruk.
Digitale besøkstall for 2017:
Falstadsenterets hjemmesider hadde i 2017 107 457
sidevisninger, som er en økning på 19% fra året før.

Fotosamling og gjenstandssamling registreres i Primus
registreringssystem for museer. I 2017 er det meste av
etterslepet av uregistrerte gjenstander registrert i Primus.
Nettstedet Flickr brukes til deling av fotomateriale i full
oppløsning, til bruk for studenter, forskere, forlag og det
allmenne publikum. Falstadsenteret har ikke tatt i bruk
Primus’ publiseringsmulighet til Digitalt Museum, men dette
skal etter planen gjennomføres i 2018.
Samlingene brukes aktivt i formidling og undervisning, blant
annet i studieutstillinga Kjære born og andre, som vises
fram til høsten 2018. Av større tilvekst i 2017 må nevnes ei
samling på nærmere 140 krigsfangerelaterte gjenstander.
Samlinga består i hovedsak av fangearbeid fra hele landet,
og er donert til Falstadsenteret av en privatperson i Bodø.
Tidsvitnematerialet består av mer enn 350 intervju, med
norske, sovjetiske, jugoslaviske og polske fanger, samt
andre tidsvitner og pårørende av norske fanger. Intervjuene
finnes som lyd- eller filmopptak, og disse er i all hovedsak
transkribert. I regi av Falstadsenterets Venner er det i 2017
foretatt intervju med flere personer blant lokalbefolkningen
for å sikre at deres beretninger dokumenteres.

Dette fordeler seg på 23 197 brukere og 35 551 leseøkter,
og hovedvekten av visningene er fra norske brukere.
Sidene finnes på norsk og engelsk, og grunnleggende
tekster ble oversatt til tysk og russisk fra årsskifte
2015/2016.
www.krigsgraver.no hadde 11 149 sidevisninger (9461
individuelle økter).
Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.
blogspot.com hadde i løpet av året ca. 1000 sidevisninger
(667 individuelle økter).
I senterets online fotoalbum www.flickr.com/photos/
falstadsenteret/ er det publisert drøyt 300 bilder, både
historiske foto og bilder som viser aktiviteten ved senteret i

Bilder:
1. Et utvalg av fangearbeid donert til Falstadsenteret fra en privatperson i
Bodø. Foto: Arne Langås
2. Bokprat med Ola Karlsen om boken Profitørene.
F.v. Ola Karlsen, Christian Wee. Foto: Arne Langås.
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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 knyttet til dette er videreført i 2017, og sluttføres i
2019.

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.

2
Falstadsenteret.
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.

Bibliotekets samling inneholder både faglitteratur,
skjønnlitteratur, film innenfor disse områdene:
•
Fangehistorie fra 2. verdenskrig
•
Minnekultur etter 2. verdenskrig
•
Holocaust og folkemord
•
Menneskerettigheter og humanitær folkerett
•
Museologi
•
Pedagogikk og didaktikk
Biblioteket hadde ved utgangen av 2017 ca. 4950 titler.
Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. Bibliotekets
klipparkiv for 2017 viser 154 medieoppslag om

Det er i løpet av året arrangert fleire bokbad ved biblioteket,
blant annet med Bård Vegard Solhjell, Ola Karlsen, Asbjørn
Jaklin og Bjørn Storm Johansen.
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6.5. Publikasjoner og faglig aktivitet
Ansatte har i løpet av 2017 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. Publikum under Vårkonsert med Moddi. Foto: Arnhild Jordet
2. Den store kinodagen, filmvisning i borggården.
Foto: Pia Haugdal Wee
3. Plakat til lærerseminaret Lærerrollen i endring.
Laget av Andre Midskogseter Reite
4. Falstaduka 2017, Knut Vesterdal holder foredrag om
menneskerettigheter. Foto: Arnhild Jordet
5. Vårkonsert med Moddi 26. mai 2017, f.v: Karoline, Moddi, Arne
Langås. Foto: Arnhild Jordet
7. Markering av elev nr. 20 000 fra Trondheim kommune, vara
ordfører i Trondheim, Hilde Opoku forteller om sin bestefar
som satt fanget på Falstad under krigen. Foto: Arnhild Jordet
8. Minnemarkering og nedlegging av krans for de jugoslaviske
krigsfangene som ble henrettet i Falstadskogen.
Foto: Tone Jørstad
9. 8.mai minnemarkering, foredrag med Robert Mood.
Foto: Arnhild Jordet
10. Falstadforedraget «Ny vår- eller slutten for den kritiske journa
listikken?», Harald Stanghelle. Foto: Arne Langås.
11. Åpning av minnetavlene som følger Blodveien i Mosjøen, Jim
Nerdal holder tale. Foto: Sebastian Klein
12. Utstillingsåpning og bokbad med Bård Vegar Solhjell.
Foto: Arnhild Jordet
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6.7. Internasjonalisering og
nettverksamarbeid
Falstadsenteret deltar i flere internasjonale nettverk, og
bidro i 2017 på flere prosjekter og arenaer. Senteret har
siden 2004 hatt en fast plass i den norske delegasjonen
til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
IHRA er en internasjonal organisasjon med over 30
medlemsland, som arbeider for å fremme kunnskap om
holocaust innen forskning, undervisning og formidling i
det internasjonale samfunn. Den norske delegasjonen
ledes av Utenriksdepartementet, og har i tillegg til
Falstadsenteret faglige bidrag fra HL-senteret i Oslo og
Kunnskapsdepartementet. Vertsnasjon for IHRA i 2017 var
Sveits. Falstadsenteret deltok i begge årskonferansene,
i henholdsvis Geneve (juni) og Bern (november).
Falstadsenterets direktør er medlem av den sentrale
gruppen som skal implementere IHRA’s nye strategi,
og er valgt til leder av arbeidsgruppen for Museum og
minnesteder i IHRA i 2019.
Falstadsenteret har også gjennom et mangeårig
engasjement i ICOM (International Council of Museums)
og komiteen IC MEMO (en egen internasjonal komité av
minnesteder og museer fra hele verden) gitt bidrag til et

nytt museumsprosjekt over holocaust i den gamle gettoen
i Vilnius, Litauen. Falstadsenteret deltok på IC Memo sin
årskonferanse i Cincinnati. I tråd med en økt satsning på
museumsaktiviteter ved senteret vil samarbeidet med både
IC Memo og Museumsforbundet i Norge være viktig i årene
fremover.
I 2013 inngikk Falstadsenteret en avtale om samarbeid med
det da nyopprettede Museum of the History of Polish Jews
i Warszawa (POLIN). Samarbeidet er finansiert gjennom
Utenriksdepartementet, EEA Grants/Norway Grants, og
har etter revidering i 2016 fått en utvidet tidsramme til og
med 2018. I 2017 gjennomførte Falstadsenteret og POLIN
utvekslingsprogram med museumspedagoger og lærere
fra Polen, samt deltok på et fagseminar i Warszawa. Polin
søker midler til et fireårig nytt prosjekt med oppstart 2018,
og Falstadsenteret er forespeilet en sentral rolle i dette.
Falstadsenteret deltar i strategiske diskusjoner
på direktørnivå med de andre nasjonale freds og
menneskerettighetsentrene, og jobber med HL-Senteret,
Raftostiftelsen og Arkivet for å høyne lærere og elevers
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.
Ansatte ved senteret har i 2016 veiledet studenter fra flere
institusjoner, blant annet Universitetet i Stavanger og Nord
universitet. Masterstudenter har i perioder vært utplassert
på Falstad i forbindelse med sitt arbeid.
Falstadsenteret har en strategisk samarbeidsavtale med
HF-fakultetet ved NTNU.

6.8. Kompetanseutvikling
Falstadsenteret arrangerte i mars 2017 prosjektlederkurs
for alle ansatte, hvor også representanter fra andre fredsog menneskerettighetssentre var representert. Kurset
ble avholdt som et ledd i en kompetansehevingsplan
hvor senteret skal ha intern kompetanse til å lede større
planlagte prosjekt. Ansatte har også deltatt på kurs i
digitalisering, utvikling av hjemmeside og sosiale medier.

Falstadsenteret deltar sammen med NTNU på det
EU-finansierte forskningsprosjekt iC-ACCESS, hvor
flere av senterets faglige ansatte og representanter
fra administrasjon i samarbeid med 7 europeiske
universiteter og andre minnesteder skoleres i bruk av
moderne teknologi, inkludert digital rekonstruksjon og nye
arkivmetoder. Prosjektet startet i 2016 og avsluttes 2019.
Gjennom Dembra har senteret engasjert ressurspersoner
fra ILU og Nord universitet til ekstern og intern
kompetanseheving omkring antisemittisme, udemokratiske
holdninger og undervisning omkring vanskelige tema.
Forskere og undervisere har deltatt på flere faglige
seminarer, konferanser og nettverkssamlinger. Vi viser her til
vedlagte oversikt over publikasjoner, oppdrag og verv.
Det ble i 2017 gjennomført 4 interne fagdager for staben.
Initiativet Kunnskapskalenderen ble etablert høsten
2017 som et forum for 1-2 faglige møter per måned, der
formålet er å bidra til økt kunnskapsdeling særlig mellom
undervisning og forskning.

I regi av Det Europeiske Wergelandsenteret ble det høsten
2017 avholdt kurs om «Teaching controversial issues». Fem
ansatte ved senteret deltok.
Bilder:
1. Fra utstillingen Slavery today under ICOM konferansen 2017 i Cincinnati. Foto: Arnhild Jordet
2. Fra seminar om undervisning i museer, ved POLIN-museet. F.v: Arne Langås, Andre Midtskogseter Reite, Christian Semb. Foto: ?
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Bilde: Prosjektskisse over fremtidige Falstad minnelandskap. Laget av: Jensen og Skodvin arkitekter.

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.
Statsbygg har i 2017 startet et prosjekt for universell
utforming ved Falstadsenteret, og dette vil sluttføres i
2018. Et fokus på energisparing har ført til en reduksjon i
strømforbruk ved senteret på over 30 % i 2017 i forhold til
foregående år.

Driftsselskapet er en verdifull ressurs for stiftelsen. En
vedvarende utfordring er å skape faglig aktivitet som gir
driftsgrunnlag for selskapet. Formålet med selskapet er å
understøtte stiftelsens primære aktivitet knyttet til formidling
av senterets historie, og dette legger spesielle føringer på
selskapets aktiviteter.
Virksomheten er av stor betydning når det gjelder
profilering, markedsføring og praktisk tilrettelegging ved
stiftelsens arrangementer, kurs, seminarer og konferanser.
I forbindelse med større internasjonale samarbeidsprosjekt
har det blitt avholdt konferanser og workshops på senteret.
Dette har gitt økt aktivitet og omsetning.

Aktivitetsnivået ved senteret er høyt, og nye lokaler knyttet
til kommandantboligen vil være viktige for å sikre tilgjengelig
kapasitet. Byggeprosjektet startet opp høsten 2017, og skal
etter planen ferdigstilles høsten 2018.
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.

Tjenester knyttet til matservering ved selskap og større
arrangement leveres av eksternt firma. Dette gir bedre
kontroll på bemanning og lagerhold, og har ført til at
driftsselskapet i 2017 også går med et overskudd.

9. Økonomi og fortsatt drift

10. Oppgavene videre

Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok økonomi
til å utføre oppdraget gitt av Stortinget. Administrasjonen
har i 2017 hatt et fokus på økonomistyring, og har redusert
kostnader innen flere områder. Parallelt med dette har
det vært et økt fokus på ekstern prosjektfinansiering, og
man har i løpet av året fått inn omtrent kr 4 000 000,- mer
i eksternt finansiering enn de budsjetterte kr 2 650 000,-.
Mesteparten av disse midlene er knyttet til realisering av
digital rekonstruksjon og Falstad Minnelandskap fase
en, og en stor del av midlene er ført inn i balanse og vil
kostnadsføres i tråd med prosjektgjennomføring.

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

Årsregnskapet for 2017 viser et positivt resultat på
kr. 223 467,- og en egenkapital på 3.5 mill. kroner.
Stiftelsen ble i 2017 registrert i momsregisteret, og har
med tilbakevirkende kraft til 01.01.2015 momsrefusjon
på investeringer og relevante utgifter. Dette har ført til en
tilbakeføring av i overkant av kr 1 500 000 for 2015 og 2016.
Falstadsenteret fikk i 2017 kr 200 000,- fra
Sparebankstiftelsen SMN og Sparebankfondet SMN til
forprosjekt for utstilling i kommandantboligen. Det ble
i desember søkt om gaveforsterkning fra Regjeringens
gaveforsterkningsordning basert på dette.
Det er i de siste årene totalt forskuttert kr 1 350 000
på Falstad Minnelandskap som er overført til balansen.
Knyttet til tilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune på
kr 3 000 000,- er 15% av dette kostnadsført i 2017. Man
forventer at prosjektet blir gjennomført og at resterende
kostnader tas inn i det totale prosjektregnskapet og
inkluderes i langsiktig leieavtale med Statsbygg.
Stiftelsen Falstadsenteret planlegger et høyt aktivitetsnivå
i 2018, og skal gjennomføre flere utviklingsprosjekt som
krever bruk av egne midler. Det er derfor lagt opp til et
marginalt overskudd i 2018
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I tillegg til løpende aktiviteter knyttet til undervisning,
formidling, dokumentasjon og forskning vil prioriterte
oppgaver i 2017 være:

•

Gjennomføre planlagte utviklingsprosjekt knyttet til
Destinasjon Falstad; Falstad Minnelandskap indre leir,
kommandantboligen og digital rekonstruksjon

•

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

•

Påbegynne dokumentasjonsarbeid knyttet til Falstads
institusjonshistorie

•

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

Ekne 15. mars 2017
I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

Det er i 2017 startet aktiviteter knyttet til markedsføring
av Falstadsenteret overfor historielag og bussgrupper.
I tillegg er senteret i økende grad brukt som kurs- og
konferansesenter av utdanningsforbund, kommuner og de
regionale universitetene.
I tråd med planene for «Destinasjon Falstad» er det
forventet en økning i besøk til museet og knyttet til
formidling, og dette vil stille økte krav til Falstadsenteret Drift
SA når det gjelder serveringstilbud og kompetanse.

•

Gudmund Hernes
Styrets leder

Torunn E. Klemp
Nestleder

Steinar Bjerkestrand
Styremedlem

Gerd Janne Kristoffersen
Styremedlem

Arne Flaat
Styremedlem

Hans I. Pedersen
Styremedlem

Christian Wee
Direktør

Åshild Karevold
Styremedlem

Ingvild Hagen Kjørholt
Styremedlem

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

TIL STYRET I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

U AV H E N G I G

REVISORS BERETNING

2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stiftelsen Falstadsenteret årsregnskap som viser et overskudd på kr 223 467. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 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 2017, 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 diss e 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.

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, 27.3.18
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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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

2017

2016

737 581
19 957 000
3 271 881
23 966 462

641 128
18 979 000
2 123 966
21 744 094

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

33 990
9 110 932
88 242
7 810 667
5 037 422
22 081 253

203 994

-337 159

33 164
5 473
107
19 057
19 474

27 785
832
58
1 844
26 716

223 467

-310 442

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Eiendeler

Note

2017

2016

519 160
519 160

386 772
386 772

100 000
100 000

100 000
100 000

619 160

486 772

1

274 551

296 358

5
5

91 821
11 202 973
317 313
11 612 108

266 291
4 246 254
453 529
4 966 075

8

2 192 529

1 189 477

Sum omløpsmidler

14 079 187

6 451 909

Sum eiendeler

14 698 347

6 938 681

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

4

Finansielle driftsmidler
Andelskapital i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

9

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Mellomregning Falstadsenteret Drift SA
Sum fordringer
Investeringer

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

7
7

Stiftelsen Falstadsenteret

223 467

-310 442

223 467
0
223 467

0
310 442
-310 442
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Bankinnskudd, kontanter o.l.

Stiftelsen Falstadsenteret
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Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2017

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

Note

2017

2016

6, 7

429 000
429 000

429 000
429 000

Note 1

Regnskapsprinsipper

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

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7

3 102 275
3 102 275

1 293 596
1 293 596

Sum egenkapital

7

3 531 275

1 722 596

Gjeld

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.

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

4 443 221
661 121
6 062 729
11 167 072

2 214 453
675 242
2 326 391
5 216 085

Sum gjeld

11 167 072

5 216 085

Sum egenkapital og gjeld

14 698 347

6 938 681

5
8
10

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.

Levanger den

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

Gudmund Hernes
styreleder

Torunn Elise Klemp
nestleder

Hans Inge Pedersen
styremedlem

Steinar Bjerkestrand
styremedlem

Åshild Karevold
styremedlem

Gerd Janne Kristoffersen
styremedlem

Arne Flaat
styremedlem

Christian Wee
daglig leder

Stiftelsen Falstadsenteret

Side 2
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Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2017
Note 2

Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2017

Offentlige tilskudd/Annen driftsinntekt inntektsført i 2017

Statstilskudd, kap 255 post 71
Kulturdepartementet
AMB
Nord Trøndelag fylkeskommune
Kommunale tilskudd
Sum offentlige tilskudd til drift

2017

2016

19 158 000
450 000

18 636 000
0

249 000
100 000
19 957 000

243 000
100 000
18 979 000

Kulturdepartementet- Krigsgravstjenesten
Utenriksdepartementet - Prosjektsamarbeid Russland
Nord Trøndelag Fylkeskommune - Minnelandskap
Nord Trøndelag Fylkeskommune - digitalisering
Nord Trøndelag Fylkeskommune Minnelandskap
Nord Trøndelag Fylkeskommune Demokrati og voksenopplæring
Utdanningsforbundet - Inkludering og fellesskap
Sparebankstiftelsen - Tilskudd kjøp skulptur
Sparebank1 fondet
Diverse tilskudd til kurs/seminar periodisert
Riksantikvaren - Arkeologiske undersøkelser
Intstitusjonen Fritt Ord
Senter for studie av Holocaust og Livssynsminoriteter
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

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

2 123 966

Billettinntekter, salg, seminaravgifter
Sum

737 581
23 966 462

641 128
21 744 094

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

450 000

Note 4

Varige driftsmidler

Driftsløsøre
inventar, verktøy
o.l.
839 557
250 898
0
1 090 455
571 295
519 160

Anskaffelseskost 01.01.17
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.17
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17
Bokført verdi pr. 31.12.17
Årets avskrivninger

170 000
200 000
126 428
150 000
225 000
86 449
545 178
170 911

118 470

Økonomisk levetid teknisk utstyr
Økonomisk levetid programvare
Avskrivningsplan

Note 5

3-4 år
2 år
Lineær

Kundefordringer og andre fordringer - Kreditorer

Stiftelsen har avsatt kr 100 000,- som en sikkerhetsavsetning på kundefordringer.
Diverse periodiseringer
Til gode tilskudd
Forskuddsbetalt husleie
Forskuddsbetalte kostnader i prosjekt
Diverse periodiseringer
Til gode merverdiavgift
Sum kortsiktige fordringer

215 514
5 105 000
4 055 942
975 000
144 109
707 408
11 202 973

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

Note 6
Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader - forsikringer mv
Andre ytelser
Sum

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

Gjennomsnittlig antall ansatte

12

Innskutt egenkapital pr 31.12.17 består av:
2016
7 031 238
1 101 219
706 026
272 448
9 110 931

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

Bokført
254 000
125 000
379 000
50 000
429 000

Registrert grunnkapital på stiftelsesmøtet 21.08.00
Senere vedtatte kapitalutvidelser pr 31.12.04
Sum grunnkapital godkjent av rådsmøtet
Kapitalutvidelse vedtatt i rådsmøtet 13.04.05
Sum innskutt egenkapital pr 31.12.17

11

Note 7

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
962 056
21 094
52 338

Innskutt egenkapital

Egenkapital

Årets endring i egenkapital:
Styret
129 000
0
0

Grunnkapital
Annen egenkapital

Egenkapital
31.12.16
429 000
1 293 596

Endring mva 2015/2016

Årets resultat
Sum egenkapital

1 722 596

Endring
EK

Egenkapital
31.12.17

1 585 212
223 467
1 808 679

429 000
1 293 596
1 585 212
223 467
3 531 275

Revisor
Revisors honorar for 2017 er 71 000,- eks merverdiavgift.
Andre tjenester fra revisor (attestasjon prosjekter og utarb utkast til årsoppgjør) er
kostnadsført med kr. 33 000,- eks merverdiavgift.
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Stiftelsen Falstadsenteret
Noter 2017
Note 8

Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2017:

Bundne midler

Det er pr 31.12.17 innsatt kr 453 325,77 på en egen bankkonto til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2017 er kr 357 021,88

Note 9

Datterselskap

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

Type:

Institusjon/forlag/
Oppdragsgiver:

Tittel:

Foredrag

NTNU, seminar kunsthistorie
19.1.

«Falstadsenteret og studentoppgaver i
kunsthistorie»

Foredrag

Alta museum, seminar
«Kjenn ditt publikum!» ved
Norsk Kulturråd, 21.-22.9.

«"La meg skrive her at alt begynner
Kjørholt
med en prat og samling". Om
inkludering og kreativ skriving i museet»

Foredrag

Stiklestad nasjonale
Kultursenter, 31.7.

Åpning av «Ungdommens talerstol ‘Se
meg!’»

Kjørholt

Foredrag

Falstadsenteret, seminar
«Blodveien: Jugoslaviske
krigsfanger i Norge», 14.6.

«Nazileirene: Historien og erindringen
om terrorens orden»

Reitan

Foredrag

Kulturnatt Trondheim, 15.9.

«Hvordan minnes nordmenn
holocaust? Historiekulturelle perspektiv
på tilintetgjørelsen»

Reitan

Foredrag

Melhus bibliotek, lesesirkel,
«Krigen gjennom bakspeilet.
Andre verdenskrig i
samtidslitteraturen», 2.2.

«3: Romanen»

Kjørholt

Foredrag

Falstadsenteret, seminar
«Unntakstilstanden 1942»

«Jødeaksjonene under
unntakstilstanden 1942»

Reitan

Foredrag

Falstadsenteret, POLINworkshop 7.6.

«The Holocaust in Norway:
Perspectives on History, Memory and
Didactics»

Reitan

Foredrag

Falstadsenteret,
utstillingsåpning Bak tallene
er det fortellinger +
Uprooted, 22.6.

“Om prosjektet Kulturmøter”

Kjørholt

Foredrag

Filosoﬁkafé, Falstadsenteret

«Følelser eller fornuft: Hvilken rolle bør
empati spille i våre moralske
vurderinger?»

Risberg

Foredrag

Rådsmøte, samt
søndagsforedrag 6.8. og
13.8.

«Terrorens år 1942»

Langås

Foredrag

75-årsmarkering
jugoslaviske fanger 14.6.

«Jugoslaviske fanger på Falstad»

Langås

Hovedtall fra selskapets oppstartsår er følgende: (2017 er foreløpige tall da Falstadsenteret Drift SA ikke er revidert)
2017

2016

2015

1 916 818
125 185

1 833 317
126 359

1 350 146
-273 407

Eiendeler
Gjeld
Egenkapital

787 724
606 104
181 620

914 393
801 828
112 565

750 733
638 167
112 565

Mellomværende med datter

317 313

453 529

368 852

Driftsinntekter
Årsresultat

Note 10

Annen kortsiktig gjeld

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

4 996 614
871 126
47 801
147 189
6 062 729
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Kjørholt

Foredrag

Den kulturelle spaserstokken
31.5. og 1.6.

«Brevene forteller»

Langås

Foredrag

Seminar Rustkammeret 6.9.

«De som ikke kom hjem.
Tvangsevakuerte gravlagt på Stavne
1944–45»

Langås

Foredrag

Krigskirkegården, Verdal 1.5.

Tale ved minnemarkering 1. mai

Langås

Foredrag

Søndagsforedrag 29.10.

Slektsforskning. Innføring i kilder (inkl.
fangenskap og ﬂukt til Sverige)

Langås

Falstadsenteret, seminar
«Unntakstilstanden 1942»

«Unntakstilstanden og Falstad»

Langås

Foredrag

NTNU 4.2

«Utstillingen i 22.juli-senteret - grep og
utfordringer»

Hjorth

Grunnlagsdok.

Falstadsenteret

«Kommandantboligen. En utstilling om
makt»

Hjorth, Kjørholt

Kronikk

Aftenposten, 20.10.

«Hva er Høyres innvandringspolitikk?»

Risberg

Kronikk

Innherred, 30.11.

«Menneskerettigheter i 2017»

Risberg

Kronikk

Trønder-Avisa, 19.6.

«Historien blir aldri irrelevant»

Wee

Kronikk

Innherred, 2.9.

«Bak tallene er det fortellinger»

Kjørholt, Wee

Kronikk

Innherred, 20.06.

«Fremtidsangst og politisk uro»

Risberg

Kronikk

Innherred, 20.03.

«Med livet på vent»

Risberg

Paneldiskusjon

Polin

«Combating Xenophobia: the Role of
Educators»

Reite

Seminar

Falstadsenteret og Polin

Seminar om museums- og
minnestedspedagogikk med utdannere
fra Polen

Kristoffersen,
Reite

Seminarinnlegg

Polin

«Education at Memorial Places»

Langås, Reite,
Semb

Seminarinnlegg

Falstaduka

“Menneskerettighetsundervisning ved
Falstadsenteret”

Reite

Søknad

Stiftelsen Fritt Ord, mai

Falstadforedraget

Risberg

Søknad

U.S. Embassy, Oslo,

Prosjektet «From Crisis to
Commonplace?»

Risberg

Søknad

Utlendingsdirektoratet, 15.2.

Prosjektet «Kulturmøter»

Kjørholt,

Utstilling

Falstadsenteret

“Bak tallene er det fortellinger”

Jordet, Kjørholt

Foredrag

Utstillingskatalog

Falstadsenterets skriftserie

«Kulturmøter» (katalog til Bak tallene er
det fortellinger)

Jordet, Kjørholt

Utvalgsarbeid

Jødisk museum Trondheim

Faglig rådgiver for utvikling av ny
Holocaust-utstilling

Reitan

Utvalgsarbeid

International Holocaust
Remembrance Alliance
IHRA

Faglige representanter i den norske
delegasjonen

Klein, Wee

Utvalgsarbeid

Den norske nobelkomitee

Medlem

Tone Jørstad

Utvalgsarbeid

Nobels Fredssenter

Styremedlem

Tone Jørstad

Vitenskapelig artikkel Jahrbuch für
Wirtschaftsgeschichte,
2017; Vol. 58. (1) s. 199-237

«Angst, Anpassung oder Anregung?:
Die norwegische Leichtmetallindustrie
unter deutscher Besatzung
1940-1945»

Storeide

Vitenskapelig artikkel Tidsskrift for kulturforskning
2/2017

«Et minne i bevegelse – mønstre,
spenninger og endringer i den
nasjonale minnestedsprosessen etter
22. juli 2011»

Hjorth

Vitenskapelig
foredrag

Filosoﬁdagarna, Uppsala
universitet, 25.–27.8.

«Empathy, Moral Judgement, and
Moral Disjunctivism”

Risberg

Vitenskapelig
foredrag

Polen, POLIN-seminar
26.-27.9.

«From Heroes to Perpetrators. A
Didactical Approach to Remembering
the Holocaust. History, Education and
Digital Projects. Norwegian and Polish
Perspectives»

Reitan

Vitenskapelig
foredrag

NTNU, seminar
«Omskrivingens politikk»,
6.12.

«Gjenbruk av litterære klassikere etter
terrorangrep»

Kjørholt

Vitenskapelig
foredrag

VIII Braga Meetings on
Ethics and Political
Philosophy, university of
Minho Braga, Portugal June
8-9, 2017.

«Forward-looking Collective
Responsibility and the Problem of
Shared Intentionality”

Risberg

Vitenskapelig
foredrag

NTNU, konferanse
«Contemporary Israel in a
Turbulent Region: Politics,
Economics and Security»

«Israel as the ’state of a persecuted
nation’? Yad Vashem and the shaping
of national identity in Israel»

Storeide

Vitenskapelig
foredrag

2nd Annual Conference of
the Memory Studies
Association (Københavns
universitet)

«National and Transnational Memory
Politics in Norway»

Storeide
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Vitenskapelig
foredrag

Det slovenske
vitenskapsakademiet
(Ljubljana): konferansen
Memory Laws: Legal
Regulation of Historical
Interpretations

«Norwegian Memory Laws and the
Storeide
Holocaust: A Minority Report Confronts
Majority Injustice»

Vitenskapelig
foredrag

Del av forelesningsrekke
arranger av
Dokumentationszentrum
Nürnberger Prozesse
(Nürnberg) i 2017 om
rettsoppgjøret i tidligere
tyskokkuperte land

«NS-Strafverfolgung in Norwegen nach
1945: Die Suche nach den
‘Landesverrätern’»

Storeide

Vitenskapelig
foredrag

The Fifth Conference of the
European Network on Social
Ontology, Lunds universitet,
August 30 – September 1,
2017

«Collective Agency and Individual
Criminal Responsibility”

Risberg

Workshop

Falstadsenteret

Holocaustdagen 2017

Klein, Reite
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