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1. Innledning
I statsbudsjettet for 2015 (St.prop. nr. 1 2014–2015) er Falstadsenterets oppdrag formulert slik:

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

Falstadsenteret hadde i 2014 15% økning i besøkstallet. Av totalt 12.284 besøkende deltok om lag 
5700 elever, konfirmanter, studenter og lærere på undervisningsaktiviteter. 76 lærere deltok på egne 
kurs og seminar rettet spesielt mot lærere. 

Antall elevbesøk har vært stabilt gjennom flere år, og i 2014 var det en liten økning i besøket fra 
videregående skoler. Elever på ungdomstrinnet og videregående skoler tilbys dagsopplegg 
gjennom Den kulturelle skolesekken, og det er inngått avtaler med flere kommuner og 
fylkeskommunene i Sør- og Nord Trøndelag. Undervisningsoppleggene omfatter Falstad fangeleir, 
fangehistorie, holocaust, menneskerettigheter og demokrati. Etterspørselen er stor, og evalueringer 
viser at skolene er meget tilfredse med tilbudet. Utvikling av metoder for undervisning i 
menneskerettigheter og demokratiopplæring har vært en prioritert oppgave.

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

Ny hjemmeside ble lansert i september 2014. Den nye siden er mer brukervennlig og har stabilt 
besøk.  Hjemmeside, digitale nettressurser og fotosamling hadde i 2014 om lag 250.000 besøk og 
oppslag. Registreringer viser en særlig stor publikumsinteresse for senterets fotosamling. Digital 
formidling er et satsingsområdet og gir muligheter til å nå ut til et større publikum både nasjonalt og 
internasjonalt.

Biblioteket hadde ved utgangen av 2014 4047 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.               STIFTELSEN FALSTADSENTERET   
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Forsknings- og dokumentasjonsvirksomheten i 2014 var hovedsakelig knyttet til krigsgraver 
og fangehistorie. Arbeidet har bestått i oppdatering og kvalitetssikring av fangeregister; 
systematisering, transkribering og oversettelse av tidsvitnemateriale. Senteret overtok i 2014 et stort 
arkivmateriale etter den sovjetiske krigsfangen Igor Trapitsin. Materialet er under ordning.

Phd-avhandlingen «Norske møter med holocaust» har vært et mangeårig samarbeidsprosjekt 
mellom Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet ved NTNU. Studien avsluttes våren 2015.

FOU-arbeid knyttet til menneskerettighetsundervising var et viktig satsningsområde, og i 2014 ble 
samarbeidet med Program for lærerutdanning, NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret 
videreført. Kunnskap og erfaringer fra utviklingsarbeidet er blant annet formidlet i 
samarbeidsprosjektet med POLIN, det nye museet for jødisk historie i Warszawa. Prosjektet er fi-
nansiert gjennom Utenriksdepartementet (EEA Grants/Norway Grants), og Falstadsenteret bidrar i et 
omfattende polsk-norsk elevutvekslingsprogram. 

Utvikling av minnelandskapet Falstad har vært et prioritert tiltak i 2014.  I samarbeid med Institutt for 
landskapsplanlegging, UMB, ble det utarbeidet en strategisk landskapsplan for Falstad. 
Planen skal realiseres i flere faser, og i løpet av 2015 vil det bli utarbeidet skisser for utvikling av det 
indre leirområdet.

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.

Falstadsenteret arrangerte 26. november 2014 en samling med alle freds- og 
menneskerettighetssentrene for å drøfte felles utfordringer og framtidige samarbeidsmuligheter. 
Sentrene har bygd opp betydelig kompetanse på undervisning  i menneskerettigheter og 
demokrati, og flere aktuelle samarbeidsprosjekter ble drøftet. 

Senteret har i løpet av 2014 inngått avtaler med Humanistisk fakultet, NTNU, Høgskolen i NT og 
European Memory Observatory i Barcelona 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.

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 2014 denne sammensetningen:

Gudmund Hernes, styreleder 
Torunn Elise Klemp, nestleder
Gro Hillestad Thune, styremedlem
Esten Haaker, styremedlem
Hans Inge Pedersen, styremedlem 
Henriette Kahn, styremedlem
Marianne Neerland Soleim, styremedlem (01.01.–01.08.14)
Jon Reitan, styremedlem, (01.08.14)

Styret hadde i 2014 seks møter og behandlet 32 saker. De viktigste sakene var knyttet til ny 
organisasjonsutvikling, prosjekt Uteområdet, faglig utvikling og prioriteringer, strategiplan og 
økonomi. Det ble avholdt ett felles arbeidsmøte med ansatte der prioriteringer og strategiske 
utfordringer ble drøftet. Styret bevilget i 2014 tilskudd til to bokprosjekter og en dokumentarfilm. 

4. Rådet
Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 8. mai 2014 og 18 rådsmedlemmer møtte. Møtet startet 
med åpning av utstillingen «Demokratiets møte med nazismen», omvisning i utstillingen 
«Kvinneavdelingen» og foredraget «Grunnlov og unntakstilstand» ved jusprofessor
Dag Michaelsen, Universitetet i Oslo.
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5. Ansatte og arbeidsmiljø
Senteret hadde i 2014 vel 10 årsverk fordelt på 15 personer. 3 personer var ansatt i vikariater og 
engasjementstillinger. Én ansatt hadde i 2014 svangerskapspermisjon, og medarbeidere har hatt 
kortere permisjoner for å fullføre forskningsprosjekter.  

Samlet er det en rimelig fordeling mellom kvinner og menn i staben. Arbeidsmiljøet er godt, det har 
ikke vært skader eller ulykker i 2014. Sykefraværet var 0,5 %. Virksomheten forurenser ikke det ytre 
miljø.

6. Virksomheten i 2014

Virksomheten omfatter følgende hovedområder:
 

Det totale besøkstallet var på 12284, en økning på 15 % fra 2013 og høyere enn alle tidligere år. 
 
Undervisning er kjerneaktiviteten, og i 2014 deltok om lag 5700 elever, konfirmanter, studenter og 
lærere på undervisningsopplegg. 76 lærere deltok på egne kurs og seminarer for lærere. I alt har 
325 lærere deltatt på undervisningsopplegg for ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole 
og UH-sektor. 

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 og Skogn Folkehøgskole i tilknytning til den 

årlige markeringen av Holocaustdagen 27. januar. I 2014 deltok om lag 100 elever på et 
heldagsopplegg med workshops, fakkelvandring og minnemarkering i Falstadskogen. 

Medlemmer av Falstadsenterets Venneforening bidro i 2014 som vertskap i 18 helger. 
I mai arrangerte venneforeningen en temakveld hvor advokat Geir Lippestad holdt foredrag for 
ca. 250 tilhørere. Foreningen var aktiv i 8. mai-arrangementet i samarbeid med Levanger kommune 
og Falstadfangenes forening. Venneforeningen har også tatt initiativ til å samle 17. mai-komiteene i 
kommunen på Falstadsenteret, og bidro til en vellykket førjulskveld med ca. 60 gjester. 
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Geir Lippestad samlet 250 tilhørere i gårdsrommet

Boksignering Tone Jørstad, Asbjørn Norberg, Geir Lippestad

Undervisning
Dokumentasjon og forskning
Prosjekt og prosjektutvikling
Formidling, samlinger og bibliotek

Publikasjoner og faglig aktivitet
Arrangement, kurs og seminar
Internasjonalisering og nettverkssamarbeid



6.1 Undervisning

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

Det er i løpet av 2014 utviklet flere heldags undervisningspakker: 

Grunnskoler 9. og 10. trinn: Falstad fangeleir og fangehistorie med utgangspunkt i den faste 
utstillingen, enkeltpersoners historier og demokratiets møte med nazismen.

Videregående skoler: Demokratiske institusjoner og rettigheter under tysk okkupasjon, 
følgene for enkeltmennesker og samfunn med utgangspunkt i Falstadhistorien og 
studieutstillingen «Demokratiets møte med nazismen».

Lærerstudenter: Falstad fangeleir, fangehistorie, menneskerettigheter, demokrati og 
Falstadsenteret som undervisningsarena.

Voksenopplæring for flyktninger: Temadager om andre verdenskrig, Falstadhistorien, det 
norske Holocaust, demokrati og rettigheter

Norsk-polsk elevutveksling: Falstad, det norske Holocaust, demokrati og mangfold.

I tillegg har senteret laget spesielle undervisningsopplegg for konfirmanter, folkehøgskoleelever, 
engelskspråklige elever i videregående skole, personer innen kriminalomsorgen og studenter ved 
Program for Kulturminneforvaltning, NTNU. Det er også gjennomført egne opplegg om etikk og 
menneskerettigheter for vernepleiestudenter. Tre lærerstudenter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag 
hadde praksis på Falstadsenteret i 2014.

Falstadsenterets undervisningsarbeid ble presentert på flere seminarer og konferanser, blant annet 
på lærerseminaret «Demokratiets møte med totalitære ideologier», EØS-seminaret
«Faces of Diversity» og nettverkssamling for lærere i samfunnsfag, 
historie og religion i Sør-Trøndelag. 

I 2014 ble det gjennomført evaluering av undervisningstilbudene ved hjelp av et online 
evalueringsskjema. Evalueringene ble sendt ut både til elever og lærere. Begge gruppenes svar 
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Noen av elevproduktene fra undervisningen ved Falstadsenteret 2014.
En stor del av elevene kommer i regi av Den kulturelle skolesekken



viste en 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 2014 var transkribering av gjenstående 
intervju en prioritert oppgave, og nå er nesten alle intervju transkribert. 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. 
Materialet er systematisert og gjort tilgjengelig for publikum på nettstedet www.krigsgraver.no. 

Arbeidet med videreutvikling av databasen har tatt lenger tid enn forutsatt. 
Det er innledet samarbeid med Riksarkivet/Digitalarkivet, og planen er at en utvidet database skal 
være i drift i løpet av 2015. Besøksstatistikk for www.krigsgraver.no viser at det i 2014 har vært 
14.443, et snitt på ca. 40 hver dag. En stor andel av de besøkende kommer fra Russland, 
Hviterussland og Ukraina.

I løpet av 2014 er kildemateriale fra ulike arkiver gjennomgått for kvalitetssikring av data. 
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 2015.

Styret vedtok i 2014 å gi økonomisk støtte til filmprosjektet «Sangen reddet livet mitt» med den 
tidligere sovjetiske krigsfangen Igor Trapitsin. Senteret fikk overta Trapitsins arkiv, og deler av 
materialet ble i 2014 gjennomgått og systematisert.

Phd-avhandlingen «Norske møter med holocaust» har vært et mangeårig samarbeidsprosjekt 
mellom Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet ved NTNU. Avhandlingen er forankret i 
historiedidaktiske teorier om minnekultur, historiebevissthet og historiebruk. Prosjektet handler om 
hvilken plass holocaust har hatt i den norske offentlige samtalen etter 1945. Hvilke tema har det 
kollektive «vi» husket, glemt og kanskje fortrengt gjennom etterkrigstiden? Minnesteder og 
kulturlandskap som Falstad inngår som empirisk materiale i studien, som ferdigstilles til påske 2015.

Forsknings- og utviklingsarbeid om menneskerettighetsundervisning er et viktig satsningsområde 
for Falstadsenteret. Målet har vært å utforske koplingen mellom historieformidling om andre 
verdenskrig og undervisning i menneskerettigheter med særlig fokus på muséer og minnesteder 
som læringsarenaer. 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. En publikasjon om tematikken skal gis ut i samarbeid 
med Program for lærerutdanning ved NTNU og Wergelandsenteret.        

Falstadsenteret bidrar med delfinansiering av en stipendiatstilling i forskningsprosjektet «22.7 and 
the Negotiation of Memory» i regi av Institutt for historiske studier, NTNU. Mål for prosjektet er 
å forske på terrortragediens kulturelle etterliv i det norske samfunn. Konservator ved Falstadsenteret 
er ansatt i prosjektet og vil sammen med prosjektleder og andre bidra i utviklingen og produksjon 
av utstilling om 22. juli i Regjeringskvartalet.

6.3 Prosjekt og prosjektutvikling

Prosjekt Uteområdet ble utviklet som et tverrfaglig, flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt 
i 2010. Prosjektet har hatt som hovedmålsetting å styrke kunnskapen om – og lesbarheten av – det 
gamle leirområdet til SS Strafgefangenenlager Falstad. Etter oppdrag fra styret utarbeidet Institutt 
for landskapsplanlegging, UMB våren 2014 en strategisk landskapsplan for Falstad. Planen 
inneholdt både målsettinger og tilnærminger til oppdraget, samt konkretiseringer og kostnadses-
timater for tiltak. Styret vedtok høsten 2014 å invitere tre arkitektkontor til en konkurranse med for-
handlinger for å utvikle første fase av prosjektet. Arkitektkontoret Jensen & Skodvin fikk oppdraget, 
og arbeidet vil bli videreført i 2015.

Prosjektet «Kvinneliv i krig og konflikt» ble igangsatt i 2012 med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord. 
I tilknytning til Stemmerettsjubileet i 2013 ble studieutstillingen «Kvinneavdelingen» produsert. Det 
ble også produsert undervisningsopplegg, og dette ble brukt i undervisningen i 2014. Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi, UiO, var samarbeidspartner og Falstadsenteret bidrar med to artikler 
og fotos i en engelskspråklig antologi om «Kvinneliv i krig». Boken vil gis ut på det britiske forlaget 
Ashgate Publishing i 2015.

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.

I 2014 innledet Falstadsenteret samarbeid med Gyldendal forlag om publisering av boken 
«Tusen dager i fangenskap». Boken, som gis ut våren 2015, bygger på memoarene til den tidligere 
falstadfangen Frank Storm Johansen. Johansen satt i fangenskap på Falstad og i Sachsenhausen 
på grunn av motstandsarbeid knyttet til «Majavatn-affæren» høsten 1942. Det redaksjonelle 
arbeidet med boken har skjedd i nært samarbeid med Frank Storm Johansens familie.
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6.4 Formidling, samlinger og bibliotek

6.4.1. Formidling

I løpet av 2014 viste Falstadsenteret følgende temporære utstillinger:

«Kvinneavdelingen», egenprodusert studieutstilling, vist gjennom hele 2014 (åpnet i sept. 2013)

«Demokratiets møte med nazismen», egenprodusert studieutstilling, vist fra mai 2014 og ut året.

«REcall», utstilling laget som del av det EU-finaniserte og tverrfaglige prosjektet «REcall DOW» 
(European Conflict Heritage Reappropriation).  Utstillingen presenterer forslag på hvordan landska-
pet på Falstad og i det historiske Roma kan utformes som et minnelandskap. Utstillingen ble vist på 
Falstadsenteret i juni–september 2014.

«Brent land», vandreutstilling produsert av Orkana forlag, vist fra oktober 2014 og ut året.

«Vandreutstillingen «Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–1945», produsert av Falstadsenteret 
i 2010, har vært vist flere steder i Norge og Russland. Utstillingen ble vist på muséene i Varanger, 
Sør-Varanger og Berlevåg i 2014.  I Russland er den vist i Murmansk, Arkhangelsk og Moskva. 
Den originale utstillingen er p.t. plassert på Grønsvik kystfort i Lurøy, Nordland. 

6.4.2. Digital formidling

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

Nye hjemmesider ble lansert i midten av september. Falstadsenteret har brukt hjemmeside og 
facebook-profil aktivt i formidling og markedsføring. 

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 2014:

Falstadsenterets gamle hjemmesider på www.falstadsenteret.no hadde totalt ca. 15.800 
besøkende fram til sidene ble avviklet i midten av september. Fra lansering 17. september og 
ut året hadde de nye sidene drøyt 5.600 besøkende. Dette er en viktig 
informasjons- og formidlingskanal som blir brukt av et stort publikum.

www.powstories.no (engelsk, russisk, norsk) hadde totalt ca. 700 besøk.

www.krigsgraver.no hadde 12.514 besøk / 14.443 sidevisninger.

Arkivbloggen «Glimt fra Falstadarkivet» falstadarkivet.blogspot.com hadde i løpet av året ca. 
1.400 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 2015 har det siden da vært 236.000 oppslag på enkeltbilder.

Andre digitale ressurser (grabowski.no, painfulheritage.no) hadde til sammen 
ca. 1.100 besøkende i løpet av året

6.4.3. Arkiv og samlinger
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Brent landStudenter utforsker Kvinneavdelingen

Demokratiets møte med nazismen Vandreutstillingen i Arkhangelsk

Gjenstander, fotografier og dokumenter gitt til 
Falstadsenteret i 2014 er viktige tilskudd til 
samlingene. 
 
Filmopptak er digitalisert fortløpende. I tillegg er 
det 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. Transkribering av intervju
materialet ble omtrent fullført i løpet av 2014.

Gjenstand fra samlingen.  Foto : Nils Torske



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.

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 2014 ca. 4047 titler. Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. 
Bibliotekets klipparkiv for 2014 viser 51 medieoppslag om 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.

6.5 Publikasjoner og faglig aktivitet

Ansatte har i løpet av 2014 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. 

6.6 Arrangementer, kurs og seminarer

6.6.1 Arrangement

6.6.2 Kurs og seminarer

6.7 Internasjonalisering og nettverksamarbeid  

Falstadsenteret deltar i flere internasjonale nettverk og bidro i 2014 med foredrag og faglige innspill 
på konferanser, workshops og nettverkssamlinger. Forsknings- og formidlingsinnsatsen knyttet til 
sovjetiske krigsfanger har bidratt til økt interesse for tematikken både nasjonalt og internasjonalt. 
Deling av kunnskap og erfaringer med demokratiopplæring og menneskerettighetsundervisning for 
unge og grupper med spesielle behov har vært viktige bidrag i ulike internasjonale sammenhenger. 

Falstadsenteret hadde i 2014 styreverv i det globale museumsnettverket ICOM (International 
Council of Museums), gjennom den internasjonale komiteen for minnesteder IC MEMO. Senteret 
samarbeidet med IC MEMO om planleggingen og gjennomføringen av forskningskonferansen 
«Memory and Learning in a Changing World» i september. Konferansen samlet ekspertise på 
minnesteder og muséer fra hele verden, som arbeider med erindring og undervisning om kriger,
konflikter og terror. 
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Målsettingen med konferansen var å drøfte 
hvordan kulturinstitusjoner kan bidra til 
demokratisk utvikling og interkulturell forståelse. 
Blant konferansedeltakerne var 9/11 Memorial 
i New York, United States Holocaust Memorial 
Museum i Washington D.C og prosjektgruppen 
for minnet om 22. juli på Utøya og 
Regjeringskvartalet.

Falstadsenteret har også verv i den 
internasjonale organisasjonen IHRA 
(International Holocaust Remembrance Alliance). 
Foruten regulære plasser i den norske 
delegasjonen til organisasjonen, er senteret 
også representert i en såkalt Funding Review 
Committee, som årlig vurderer innkomne 
prosjektsøknader fra en rekke ulike land og 
institusjoner til IHRA om forskning, undervisning 
og formidling om holocaust. Den norske 
delegasjonen til IHRA står under ledelse av 
Utenriksdepartementet.

Sammen med NTNU har Falstadsenteret vært 
partner i det internasjonale EU-prosjektet 
«REcall – European Conflict Heritage 
Reappropriation». Prosjektet ble finansiert 
gjennom EUs kulturprogram og hadde deltakere 
fra flere europeiske land. Prosjektet ble avsluttet 
med utstilling av gruppenes arbeid i den 
nordiske ambassaden i Berlin i april 2014. 
Utstillingen ble vist på Falstad i juni–september 
2014.

Falstadsenteret inngikk i 2013 avtale om 
samarbeid med Museum of the History of 
Polish Jews i Warszawa (POLIN). 
Samarbeidet er finansiert gjennom Utenriksde-
partementet, EEA Grants/Norway Grants, og har 
en tidsramme fra 2013 - 2016. I 2014 
gjennomførte Falstadsenteret og museet i 
Warszawa en forberedende workshop i 
Trondheim, samt et fire dagers 
utvekslingsprogram mellom norske og polske 
elever og lærere i Warszawa. 
Prosjektet videreføres vinteren 2015.

 

Treblinka

Møtet med den norske ambassadøren på POLIN

Bli kjent workshop José Marti, skole i Warzawa.

ICOM-konferansen 2014

Vinnerbidraget fra REcall-workshop på Falstad, 
Tidevannsparken

Vinnerbidraget fra REcall-workshop i Roma, 
The silent resistance of priest and nuns
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7. 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. 

Resultatene av undersøkelser av grunnforhold og fundamenter for bru til Kommandantboligen 
resulterte i bygging av ny bru. Statsbyggs planer for bygningsmessige tilpasninger i 
Kommantboligen ble derfor forsinket.  

Gamle gymsal er brukt som lokaler for midlertidige utstillinger, men bygningen må utbedres dersom 
den skal kunne benyttes mer permanent. 

8. 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 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 er det gjort flere grep med henblikk på å øke aktiviteten: valg av eksternt styre med 
bransjekunnskap, reiselivskompetanse og relevante nettverk; styrking av egenkapitalen; reduksjon 
av lønnskostnader 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. 
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6.8.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. 
Vi viser her til vedlagte oversikt over 
publikasjoner, oppdrag og verv. 
I mars 2014 var hele staben på studietur til 
Berlin og besøkte blant annet Denkmal, 
kvinneleiren Ravensbrück og Stasimuseet. 

Bilde fra studieturen tatt i Ravensbrück



9. Økonomi og fortsatt drift
Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok økonomi til å utføre oppdraget gitt av Stortinget 
og departementet. 

Årsregnskapet for 2014 viser et positivt resultat på kr. 229.621,-. Pr. 31.12.14 var egenkapitalen 
(inkludert stiftelseskapital) på kr. 1.749.595,-. Resultatet er i samsvar med styrets plan om å styrke 
egenkapitalen med tanke på vedlikehold, fornying og framtidige investeringer. Det positive resultatet 
skyldes stram økonomistyring, vakante stillinger og noen utsatte oppgaver. Etter nærmere 10 års 
drift ser styret det som særlig viktig å legge til rette for fortsatt utvikling og forberede nye prosjekter. 
Dette gjelder særlig oppgradering av uteområdet og Falstad som nasjonalt og internasjonalt 
minnelandskap, et utviklingsprosjekt som vil kreve ytterligere statlig finansiering. 

10.Oppgavene framover
Viktige oppgaver framover er beskrevet i Strategiplan for 2012–2016 og i Handlingsplan for 2015. 
I tillegg til løpende oppgaver knyttet til undervisning, formidling, dokumentasjon og forskning, 
vil prioriterte oppgaver i 2015 vil være arbeid med realisering av fase 1 i prosjekt uteområdet, 
oppgradering av basisutstillingen «Ansikt til ansikt», og gjennomføring av tiltak knyttet til 
Kommandantboligen. 

Ekne 13. mars 2015
 

I styret for Stiftelsen Falstadsenteret

 

Gudmund Hernes
Styrets leder

      
   
 

      Torunn E. Klemp    Esten Haaker           Gro Hillestad Thune      Hans Pedersen
      Nestleder   Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem
         
   

               Henriette Kahn                  Jon Reitan  Tone Jørstad
                Styremedlem       Styremedlem  Direktør
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Minnested og senter for menneskerettigheter
Memorial and Human rights Centre

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


