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STYRETS ÅRSBERETNING 2019

2019 vil bli husket som et spesielt godt år for Falstadsenteret, 
et år hvor senteret opplevde stor besøksøkning, spennende 
nye forskningsprosjekter og større nasjonal og internasjonal 

synlighet. Av mange høydepunkt vil vi spesielt fremheve:

1. Innledning

Besøkstall
 • Falstadsenteret hadde en sterk økning i besøkstall 
i 2019, og spesielt gledelig er det å se at allerede 
høye elevtall økte med 1100 elever sammenlignet 
med 2018. 

 • 7738 elever og studenter fra grunnopplæringen, 
videregående skoler og UH-sektoren deltok i 
undervisningsopplegg ved Falstadsenteret. 

 • Med 17% økning i elevbesøk, mottar Falstadsenteret 
nå over 75% av alle ungdomsskoleelever i Trøndelag 
på undervisningsopplegg i løpet av skoletiden deres. 

 • Antall museumsbesøkende økte med hele 
34%.  Vandreformidling om Eilif Rye Pisani 
og vår innovative applikasjon, Falstad digitale 
rekonstruksjon, er viktige årsaker til dette.

 • Det totale besøkstallet var på 17321 personer, en 
økning på 22% sammenlignet med 2018.

Undervisning
 • Studieutstillingen «Fortellinger om flukt», 
nyskapende gjennom sin måte å bruke kunstuttrykk 
og grafikk i historieformidling, åpner opp for  

spennende møter mellom historie, ungdom og 
dagsaktuell tematikk.  

 • Senteret har i 2019 tatt imot et bredt spekter av 
studenter fra Nord universitet og NTNU. Flere 
fagretninger enn tidligere ser verdien i å bruke 
minnestedet Falstad som læringsarena. Etter lansering 
av Falstad digital rekonstruksjon har vi sett en økt 
interesse for teknologi og kulturminner i fagmiljøer.

 • Pilotprosjektet «Demokrati og voksenopplæring – 
en utvidet læringsarena» er videreført i samarbeid 
med Stiklestad nasjonale kultursenter. Prosjektet 
utforsker hvordan museer og minnesteder kan være 
egnede arenaer for å oppnå konkrete læreplanmål 
for voksenopplæringen for minoritetsspråklige. 
2019 var oppstart for Kulturrådssatsningen 
«Museet og fellesskapets grenser», hvor voksen-
opplæringsprosjektet er ett av seks delprosjekter.

 • I høsten 2019 gjennomførte vi Falstadsenterets 
første reisende undervisningsopplegg «På nært 
hold», skreddersydd til Helgeland. Det var godt 
mottatt av skolene, og vi har videreført opplegget 
som et DKS-tilbud til høsten 2020.
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Dokumentasjon og forskning
 • Digitaliseringsprosjektet «Norsk Fangeregister 1940-
1945» fikk tildelt midler på revidert statsbudsjett og 
utvikles i tett samarbeid med Arkivet freds- og men-
neskerettighetssenter. Fangeregisteret er en nettda-
tabase om nordmenn som var i fangenskap under 2. 
verdenskrig. Den vil romme omkring 44.000 navn. 

 • Forskningsprosjektet «Det medierte minnestedet» 
(MeMin), utviklet av Falstadsenteret i samarbeid med 
NTNU, fikk som ett av ni prosjekter tilslag innenfor 
Kulturrådets nye forskningssatsning «Digital kultur, 
estetiske praksiser». Med dette prosjektet er Falstad-
senteret for første gang eier av og prosjektleder i et 
forskningsprosjekt.

 • Forsker ved Falstadsenteret Ingeborg Hjorth avslut-
tet i 2019 arbeidet med sin PhD om minnestedspro-
sessen knyttet til 22.juli.

Annet:
 • 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. Arbeidet 
med privat finansiering av en ny gjerdeinstallasjon 
har vært suksessfullt, og gjør at vi i 2020 vil 
ferdigstille både den arkitektoniske installasjonen og 
en utendørs bronsemodell av Falstad fangeleir. 

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

 • Falstadsenterets direktør har i 2019 være leder 
for i IHRA (International Holocaust Remembrance 
Alliance) sin Museums and Memorial working group.

STIFTELSEN FALSTADSENTERET
Falstadvegen 59, 7624 Ekne
Org.nr.  982.912.393

Foto:  Ole Mar t in Wold
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Sterkt møte med Falstadskogen 8. mai
Under minnemarkeringen for frigjøringen 8.mai ble 
alle som deltok påmint betydningen av arbeidet som 
gjøres med å dokumentere de utenlandske krigsfan-
gene. Vukosava Soskić fra Serbia deltok da på minne-
markeringen for å hedre sin bror, Zivodar Obradović, 
som ble henrettet i Falstadskogen i januar 1943. 
Frem til tidlig 2019 hadde familien ingen kunnskap 
om hans fangehistorie og at han endte sine dager i 
Falstadskogen.

Bi lder : 
1 .  Vukosava Soskic og hennes barnebarn Mari ja  Kr ivokapic 

ved minnemarker ing i  Falstadskogen,  8.  mai  2019.  
Foto:  Gaute Ulv ik  Haugan. 

2.  f .v :  Per  Jar le  Er iksen,  leder  Falstadsenterets Venner, 
Vukosava Soskic ,  Mari ja  Kr ivokapic ,  Chr ist ian Wee, 
d i rektør  Falstadsenteret .  Foto:  Gaute Ulv ik  Haugan. 

1

2
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2. Formål

I Proposisjon til Stortinget fra Kunnskapsdepartementet 
(Prop. 1 S, 2018–19) var Falstadsenterets oppdrag 
formulert slik:

Tilskotet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive eit 
opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie 
frå den andre verdskrigen, og fremje kunnskap om 
demokrati, humanitær folkerett og menneskerettane.

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 

 • Øystein Djupedal, styreleder (valgt i mai 2018 for 2 år)
 • Torunn Klemp, nestleder (gjenvalgt i mai 2019 for 2 år)
 • Hans I Pedersen, styremedlem  
(gjenvalgt i mai 2019 for 2 år)

 • Ingvild H. Kjørholt, styremedlem  
(gjenvalgt i mai 2019 for 2 år)

 • Arne Flaat, styremedlem  
(gjenvalgt i mai 2019 for 2 år) 

 • Steinar Bjerkestrand, styremedlem  
(valgt i mai 2018 for 2 år)

 • Gerd Janne Kristoffersen, styremedlem  
(valgt i mai 2018 for 2 år)

Styret hadde i 2019 fem ordinære møter. Totalt ble det 
behandlet 52 saker. De viktigste sakene var knyttet 
til strategiutvikling for senteret og faglig utvikling 
samt utviklingsprosjektene Falstad minnelandskap, 
skolehjemshistorien og kommandantboligen. 

4. Rådet 

Rådsmøtet ble arrangert på Falstadsenteret 10. 
mai 2019 og 21 rådsmedlemmer møtte. Møtet 
inneholdt i tillegg til sakslisten en omvisning i 
kommandantboligen samt presentasjon av den digitale 
rekonstruksjonen av Falstad fangeleir. Søren Hjorth, 
Nidaros bispedømme, er leder for rådet i perioden 
2017-2020. 

1 2

Bi lder :   
1 .  Falstadsenterets styre i  Jasenovac,  Kroat ia . 

2 .  Styremedlem Gerd Janne Kr istoffersen 
overrekker  gave t i l  leder  for 
Vennskapssambandet Norge Vest-Balkan 
under deres 50-årsjubi leum høsten 2019. 



7

1

Bilder : 
1 .  E lever  i  Falstadskogen.  Foto:  Ole Mar t in Wold.  

2 .  Falstadsenterets pedagog Øystein Kobbeltvei t  med Dembra-
foredrag. 

3.  E lever  f ra TROVO på undervisningsopplegget  på 
Falstadsenteret .

5. Ansatte og arbeidsmiljø 
Falstadsenteret hadde i 2019 15,5 årsverk fordelt 
på 23 personer, inkludert fem tilsatt i bistillinger 
som professor II / seniorforskere. Sykefraværet ved 
senteret var 1,7%, noe som er videre nedgang fra 
fjorårets 1,8 % og som signaliserer et godt arbeidsmiljø 
med motiverte ansatte.

Kjønnsbalansen ved Falstadsenteret er tilnærmet 
50/50.

2

3
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6. Virksomheten i 2019

Falstadsenterets virksomhet omfatter følgende hovedområder:
 • Undervisning og formidling
 • Dokumentasjon og forskning
 • Prosjekt og prosjektutvikling

Besøkstall 2012-2019

Oversikten viser et totalt besøkstall på 17321 personer, som er en økning på 22% i forhold til 2018. 

Målgrupper/år 2016 2017 2018 2019 % vekst 18-19
Undervisning 6621 6804 6638 7738 17 %
Lærere 80 535 560 701 25 %
Museumsbesøk 2997 3476 3597 4804 34 %
Næringsliv/organisasjoner 1562 1596 1286 2005 56 %
Arrangement 2447 1592 2122 2073 -2 %
Totalt 13707 14003 14203 17321 22 %

I Falstadsenterets strategiplan for inneværende periode er det beskrevet en langsiktig ambisjon om 25 000 besøkende årlig. 
2019 har gitt senteret en fornyet tro på at dette er et realistisk mål.

Undervisning
Undervisning er en kjerneaktivitet ved Falstadsenteret, 
og i 2019 deltok drøyt 8400 elever, studenter og lærere 
på undervisningsopplegg. Studieutstillingen «Fortellinger 
om flukt» står fram til 2021 og dekker hovedtilbudet vårt 
opp mot Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag. I 
2019 har undervisningsavdelingen igangsatt og gjennom-
ført et reisende opplegg myntet på helgelandskysten og 
sørlige Nordland ved navn «På nært hold». Arbeidet ble 
vel mottatt og er nå tatt opp som et tilbud i DKS Nordland 
for året 2020. Dette er det første reisende opplegget som 
undervisningsavdelingen har tatt i bruk.

Dembra
Falstadsenteret og undervisningsavdelingen har avslut-
tet sitt fjerde samarbeidsår med Dembra (Demokratisk 
beredskap mot rasisme og antisemittisme) hvor tre 
nye skoler i Midt-Norge har blitt rekruttert for skoleåret 
2019-2020. Vi har fram til nå gjennomført Dembra ved 11 
forskjellige skoler i Trøndelag og har hatt god tilbakemel-
ding på arbeidet fra evalueringene. Falstadsenteret holder 
det regionale ansvaret for Dembra-gjennomføringen i 
Midt-Norge og har involvert Institutt for lærerutdanningen 
ved NTNU inn i samarbeidet som en faglig ressurs for 
skolenes kompetansehevingstilbud. I skoleåret 2020-
2021 er det planlagt å øke antallet skoler til fem.

Voksenopplæring   
Voksenopplæring har vært et satsningsområde de siste 
årene. Falstadsenteret har etablert et godt samarbeid 
med TROVO (Trondheim Voksenopplæringssenter) og 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Sommeren 2019 ble 
seminaret «Kulturen som møteplass? Kulturen og dialo-
gens potensielle rolle i integreringsarbeidet» gjennomført 
ved Falstadsenteret. Seminaret samlet innledere og 
deltakere fra andre freds og menneskerettighetssentere, 
fylkeskommunen og museumsansatte fra hele landet.  
Programmet dro veksler på erfaringer med voksenopplæ-
ringsarbeidet de siste årene og var godt mottatt.  

Destinasjon Falstad
Gjennom prosjektet Destinasjon Falstad har Falstad-
senteret siden 2018 jobbet med en større synlighet av 
samlinger, utstillinger og historie til et bredere publikum. 
Senteret ansatte høsten 2018 en prosjektleder for pro-
sjektet, og har i 2019 sett gode resultater av den bevisste 
satsningen på å nå et bredere publikum.  Besøket i som-
mersesongen 2019 var over 40% høyere enn i foregående 
år, og Falstadsenteret ble merkbart mer synlig regionale 
og nasjonale media i løpet av året. Det er viktig for videre 
vekst at dette gjøres til en fast stilling.
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6.1 Undervisning 
Besøkstall 2019 Undervisning

Gruppe / Antall pr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Konfirmanter 149 77 50 14 0 102 24

Folkehøgskole 462 436 238 286 304 264 490

Barneskole/barnehage 101 65 40 20

Ungdomsskole* 3331 3246 3789 4365 4199 3942 4471

Videregående skole 1356 1477 1539 1375 1590 1943 2200

UH-sektoren (studenter) 237 368 597 581 646 547 533

Totalt 5535 5604 6314 6621 6804 6838 7738

*  Tallene for Ungdomsskoleundervisning inkluderer elever fra Helgeland som deltok i Falstadsenterets første gjennomføring av 
desentralisert undervisning høsten 2019.

Falstadsenterets Venner og Unge Falstadvenner
Falstadsenterets venner og Unge Falstadvenner er sterke 
støttespillere for Falstadsenteret. Medlemmer av Fal-
stadsenterets Venner bidro i 2019 som vertskap ved alle 
søndagsarrangement og i forbindelse med åpent muse-
um i sommersesongen. Venneforeningen og senteret har 
i løpet av året samarbeidet om flere fellesarrangement, 
blant annet Magisk Maikveld og ulike historiske formid-
lingsarrangement. Falstadsenterets venner har også 

gjennomført dugnader på uteområdet, en viktig funksjon 
for å holde landskapet vakkert.

Foreningen bidrar til 8. mai-arrangementet i samar-
beid med Levanger kommune, og samler hvert år alle 
17.mai-komiteer i Levanger på Falstadsenteret til et 
inspirasjonsmøte.

Undervisningsoppleggene i 2019 tar utgangspunkt i 
studieutstillingen «Fortellinger om flukt».  Utstillingen 
tar utgangspunkt i 8 historier om flukt som er relatert 
til fangehistorien i Norge, Falstadsenteret og annen 
verdenskrig. Historiene er designet, redigert og kuratert 
av undervisning- og formidlingsseksjonen ved Falstad-
senteret, i samarbeid med profesjonelle kunstnere. 

Det er i løpet av 2019 utviklet flere heldags undervis-
ningsopplegg: 

 • Våren 2019. Grunnskoler 9. og 10. trinn «Fortellinger om flukt», 
med utgangspunkt i studieutstillingen, med stor vekt på indivi-
duelle historier, mikrohistorie, aktualiseringpotensiale, historisk 
empati, visuelle og tekstlige kilder. Utvikling av historiebevisst-
het, og samtaler om historiebruk, historiebevissthet og med-
borgerskap står sentralt. Et tilpasset opplegg for videregående 
skoler ble lansert og gjennomført høsten 2019. 
 

 • Våren 2019. Lærerstudenter: Falstad fangeleir, fangehisto-
rie og minnestedspedagogikk knyttet opp mot alternative 
læringsarenaer. Utviklet i samarbeid med Institutt for lærer-
utdanning (ILU), NTNU.

 • Høst 2019. Voksenopplæring for minoritetsspråklige: 3-delt 
undervisningsopplegg knyttet til bruk av museer og minne-
steder, identitet og kulturforståelse, menneskerettighets- og 
demokratiundervisning. Undervisningsopplegget er utviklet i 
samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Trond-
heim voksenopplæringssenter (TROVO).

 • Høst 2019. Pedagogisk opplegg omkring menneskerettig-
heter for barneskoler.  

 • Høst 2019. «På nært hold» - andre verdenskrig gjennom 
personlige historier fra Helgeland. Et reisende undervis-
ningsopplegg for ungdomsskoleelever i Nordland. 

 • Høst 2019: Barnekonvensjonen og historie gjennom tegning 
med barnehagebarn.
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I tillegg har senteret laget spesialtilpassede undervis-
ningsopplegg for folkehøgskoleelever, engelskspråklige 
elever, personer innen kriminalomsorgen og studenter 
ved Program for Kulturminneforvaltning, NTNU. Det er 
også påbegynt et pedagogisk grunnarbeid med hvor-
dan undervisningen i kommandantboligen vil foregå. 

Prosjektet «Kulturmøter» hadde oppstart ved Falstad-
senteret i 2017 og mottok finansiering fra UDI som et 
integreringstiltak rettet mot unge enslige asylsøkere. 
Prosjektet ble også gjennomført i 2019 og skal videre-
føres i 2020. Prosjektet har omfattet to helgearrange-
menter for unge asylsøkere og lokal ungdom.

 • Kreativt skriveverksted ble gjennomført i mars, ledet av 
forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini, samt fotograf 
Javad Montazeri. 

 • Filmverksted (desember) ledet av den Oscarnominerte film-
regissøren Hallvar Witzø 

I 2019 ble det gjennomført evaluering av undervis-
ningstilbudene ved hjelp av et nettbasert evaluerings-
skjema. Tilbakemeldingen fra både elever og lærere 
var i all hovedsak svært positiv, og ga samtidig verdi-
full informasjon om de besøkendes forventninger og 
senterets forbedringspotensial. I fremtiden ønsker vi å 
tilby et større mangfold av undervisningsopplegg om 
forskjellige aspekter ved leirhistorien, norsk fangehisto-
rie og andre verdenskrig. Digitale ressurser for for -og 
etterarbeid koblet med fleksibilitet for å kunne variere 
i forhold til besøkende grupper vil også være et viktig 
satsningsområde fremover. 

Undervisning for lærere og studenter
Totalt har over 700 lærere deltatt på ulike aktiviteter. 
130 lærere deltok på kurs og seminarer spesielt for 
lærere, og 570 lærere deltok sammen med elevene på 
undervisningsopplegg for grunnskole, videregående 
skole, folkehøgskole og UH-sektor. UH-sektoren er 
en prioritet for Falstadsenteret, og antallet institutter 
og linjer som besøker senteret fra NTNU og Nord 
Universitet øker. 

Holocaustdagen
Senteret viderefører det etablerte samarbeidet 
med Sund folkehøgskole i tilknytning til den årlige 
markeringen av Holocaustdagen 27. januar. I 2019 
deltok ca. 100 elever fra Sund på et heldagsopplegg 
med workshops på Falstadsenteret, med 
elevmedvirkning og et åpent arrangement med 
fakkeltog til Falstadskogen. Undervisningsavdelingen 
har også gjort en innsats for å involvere flere lokale 
folkehøgskoler i Falstadsenterets markeringer.

1

Bi lder : 
1 .  Falstadsenterets pedagoger deltok på DKS Arena 2019.  

Foto:  Falstadsenteret . 
2 .  Undervisning ved Falstadsenteret .  Foto:  Ole Mar t in Wold. 
3.  Studenter  f ra inst i tutt  for  lærerutdanning ved NTNU i 

Falstadskogen.  Foto:  Falstadsenteret .

2

3
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6.2 Forskning og utvikling

Forskningsprosjektet «Det medierte minnestedet» 
(MeMin), utviklet av Falstadsenteret i samarbeid med 
NTNU, fikk som ett av ni prosjekter tilslag innenfor 
Kulturrådets nye forskningssatsning «Digital kultur, 
estetiske praksiser» i 2019. Bevilgningen var på 1,2 mil-
lioner kroner. Med dette prosjektet er Falstadsenteret 
for første gang eier av og prosjektleder i et forsknings-
prosjekt. MeMin skal undersøke fenomenet historisk 
rekonstruksjon og stedbundne digitale formidlings-
verktøy med utgangspunkt i Falstadsenterets applika-
sjon «Falstad digital rekonstruksjon». Prosjektet hadde 
oppstart i juni 2019 og vil fullføres i løpet av 2020. Det 
skal resultere i flere fagfellevurderte publikasjoner som 
særlig retter seg mot museumsfeltet.

Sommeren 2019 fullførte Ingeborg Hjorth arbeidet 
med sin doktorgradsavhandling  «Forhandlinger om 
22. juli - den nasjonale minnestedsprosessen 2011-
2017». Avhandlingen er skrevet som del av forsknings-
prosjektet «July 22 and the Negotiation of Memory» 
ved NTNU. Den presenterer tre tverrfaglig orienterte 
artikler om kollektivt minnearbeid og minnepolitikk, 
som også er publisert i vitenskapelige tidsskrift i hhv 
2017, 2018 og 2019. Hjorth forsvarte avhandlingen 24. 
januar 2020

I samarbeid med blant annet Institutt for historiske stu-
dier ved NTNU leverte Falstadsenteret i april 2019 en 
søknad til Norges forskningsråd om forskningsmidler 
til et prosjekt om verdighet og menneskerettighetenes 
stilling i den globale flyktningkrisen. En tverrfaglig inter-
nasjonal gruppe er involvert i prosjektet, og arbeidet ble 
koordinert av Falstadsenteret. Søknaden ble dessverre 
ikke innvilget, men oppnådde god evaluering. Senteret 
vil fortsette å videreutvikle nettverket og tematikken.

Falstads skolehjemshistorie er et viktig fokusområde 
for senteret i innværende strategiperiode. Med et ho-
vedfokus på skolehjemshistorien før 1944 er det i løpet 
av året etablert forskningsgruppe i samarbeid med 
Nord universitet, og flere forskningssøknader er under 
planlegging. Det er utarbeidet søknad for offentlig PhD 
–søknad i tett samarbeid med Levanger kommune og 
Nord, og senteret har store forventninger til at denne 
delen av Falstads historie vil gi oss nye ben å stå på i 
årene fremover.

Forsker Eirik Julius Risberg fikk høsten 2019 tilbud om 
en to-årig stilling som postdoktor ved Nord universi-
tet, som han tiltrer fra 1.1.2020. Både gjennom denne 
stillingen og hans deltagelse i forskergruppen «Uten-
forskap og utdefinering. Norske barn med oppvekst på 
barne- og skolehjem» ved Fakultet for lærerutdanning, 
kunst og kulturfag har senteret styrket sitt samarbeid 
med Nord universitet på forskningssiden.

Høsten 2019 ble det EU-finansierte forskningspro-
sjektet iC-ACCESS, hvor Falstadsenteret har deltatt 
som associated partner, sluttført. Prosjektet har vært 
særdeles viktig for Falstadsenterets faglige utvikling de 
siste årene, blant annet gjennom å være en arena for 
nettverksbygging. Senteret har holdt kontakten med 
flere i dette forskningsmiljøet, og nye samarbeidspro-
sjekter er allerede planlagt. Deriblant er senteret pro-

Bi lder : 
1 .  Chr ist ian Wee,  d i rektør  Falstadsenteret ,  holder  foredrag 

om Falstads involver ing i  HERA-prosjektet  Ic-Access på 
prosjektets avslutningskonferanse i  Wien.

2.  Skolehjemsgutter  undervises i  s jømannsfag ved Falstad 
skolehjem, ca 1915.  Foto:  S.  Bjerkan. 

3.  «Uenighetsfel lseskapet  på museum».  Samling  og seminar for 
Demokrat inettverket  og mangfoldsnettverket .  Arrangementet 
var  i  samarbeid med St ik lestad nasjonale kultursenter.
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Bilde: 
1 .  Falstadsenteret  f ikk pusset  opp fasaden sin før  sommeren 

2019.  Foto:  Gaute U.  Haugan. 

2.  Studenter  f ra kulturminneforvaltning ved NTNU deltok med 
verdiful le  b idrag i  Falstadsenterets forskningsprosjekt  MeMin 
-  det  medier te minnestedet .

sjektleder i en søknad sendt inn til EUs rammeprogram 
for kultur, Creative Europe i november 2019, i samar-
beid med minnestedene Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork (NL) og Gedenkstätte Bergen-Belsen (GE). 
Prosjektet «House of Darkness» handler om komman-
dantboligers rolle i et europeisk kulturarvsperspektiv. 
Søknaden behandles innen første halvdel av 2020. 

I løpet av 2019 publiserte Ingeborg Hjorth («Memory 
Wound. Minnested mellom virkelighet og virtualitet») 
og Ingvild Hagen Kjørholt («Når nasjonens likevekt 
rystes. En komparativ analyse av kanonlitteraturens 
rolle etter terrorangrep») vitenskapelige artikler om 
minnepolitikk og minnekultur etter terrorangrepene 
22. juli 2011. Falstadsenterets forskere er per desem-
ber 2019 involvert i to bokprosjekter som er forventet 
ferdigstilt i løpet av 2020 – en antologi om 22. juli og 

kunst (planlagt publisert i desember 2020) og en om 
barn og unges tekster om krig, flukt og terror (plan-
lagt publisert juni 2020). Begge bøkene skal utgis på 
Universitetsforlaget.   

FoU-virksomheten ved Falstadsenteret i 2019 har 
bidratt til å konsolidere og utvikle våre faglige nettverk 
både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet ble sen-
teret gjennom samarbeidsavtalen med Det humanis-
tiske fakultet invitert til å delta i forskningsnettverket 
EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), 
og senteret deltok med fire representanter på EHRIs 
årlige konferanse i Amsterdam i juli. Senteret arran-
gerte også, i samarbeid med Stiklestad Nasjonal 
Kultursenter, Eidsvoll 1814 og Oslo Bymuseum mu-
seumsnettverkssamlingen «Uenighetsfellesskapet på 
museum» høsten 2019.

1

https://www.idunn.no/file/pdf/67147107/memory_wound_.pdf
https://www.idunn.no/file/pdf/67147107/memory_wound_.pdf
https://www.idunn.no/file/pdf/67158185/naar_nasjonens_likevekt_rystes_en_komparativ_analyse_av_k.pdf
https://www.idunn.no/file/pdf/67158185/naar_nasjonens_likevekt_rystes_en_komparativ_analyse_av_k.pdf
https://www.idunn.no/file/pdf/67158185/naar_nasjonens_likevekt_rystes_en_komparativ_analyse_av_k.pdf
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6.3 Prosjekt og prosjektutvikling

Falstadsenteret har i løpet av 2019 arbeidet med flere 
større utviklingsprosjekter: Norsk digitalt fangearkiv, 
Falstad Minnelandskap, appen Falstad digital rekon-
struksjon, Kommandantboligen og Demokrati og 
voksenopplæring – en utvidet læringsarena (sistnevnte 
i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter).

Norsk digitalt fangearkiv
Norsk digitalt fangearkiv er et fellesprosjekt mellom 
Falstadsenteret og ARKIVET freds- og menneskerettig-
hetssenter. Hovedmålet med prosjektet er å etablere 
en online database over fanger under 2. verdenskrig. 
Registeret tar utgangspunkt i datagrunnlag fra bokpro-
sjektet Nordmenn i fangenskap (Oslo 2004).

I løpet av 2019 har det tekniske utviklingsarbeidet 
kommet langt. Nettsideløsningen utvikles av firmaet 
Bouvet i Kristiansand, i tett dialog med prosjektgruppa. 

Prosjektet fikk en bevilgning på 1,7 mill kr i revidert 
nasjonalbudsjett for 2019. Mot slutten av året ble det 
også gjennomført en folkefinansieringskampanje 
gjennom Spleis som har gitt prosjektet stor oppmerk-
somhet. Norsk digitalt fangearkiv har fått stor publi-
kumsoppmerksomhet, særlig gjennom omtale i presse 
og sosiale media. I 2019 tilsatte Falstadsenteret og 
ARKIVET i fellesskap en prosjektkoordinator. Blant 
hans hovedoppgaver er folkefinansieringskampanjen 
og oppfølging av publikumshenvendelser. 

Høsten 2019 avholdt prosjektgruppa en konferanse 
på Falstadsenteret med inviterte fagpersoner og fri-
villige organisasjoner. Det er også nedsatt ei referan-

segruppe hvor Arkivverket, museer og universiteter er 
representert.

Nettstedet Fanger.no skal lanseres i forbindelse med 
frigjøringsjubileet i mai 2020.

Falstad Minnelandskap
I 2010 startet Falstadsenteret arbeidet med «Falstad 
minnelandskap». Prosjektet ble igangsatt som et 
flerårig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt, med 
hovedmålsetting om å styrke forståelsen og lesbarhe-
ten av det gamle, indre leirområdet ved SS Strafgefan-
genenlager Falstad. Arbeidet med minnelandskapet ble 
satt i gang 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:

«Komiteen viser til at minnelandskapet Falstad med 
bevarte levninger etter det nazistiske leirsystemet er 
unik i nasjonal sammenheng og en del av en felleseu-
ropeisk og flerkulturell kulturarv. Når vitnene fra andre 
verdenskrig og holocaust snart er borte, blir de auten-
tiske stedene enda viktigere som læringsarenaer for 
undervisning om andre verdenskrig, holocaust, men-
neskerettigheter og demokrati for nye generasjoner. 
Komiteen påpeker at temaene også berører dagsak-
tuelle og framtidige utfordringer knyttet til flyktninge-
strømmene i Europa […] Komiteen viser til at Falstad-
senteret 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.»
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I 2016 utviklet arkitektkontoret Jensen og Skodvin AS 
plantegninger for utvikling av Falstad Minnelandskap. 
Falstadsenteret har i 2019 videreutviklet planene for 
rekonseptualiseringen av det gamle leirgjerdet i en 
ny gjerdeinstallasjon og en utendørs modell av leiren 
støpt i bronse. Begge disse elementene forventes 
ferdigstilt i løpet av frigjøringsåret 2020, blant annet 
takket være finansiell støtte fra private givere.

Digital rekonstruksjon
I 2018 tok Falstadsenteret store steg innen digital 
formidling da vår digitale rekonstruksjon av SS Strafge-
fangenenlager Falstad anno 1945 ble lansert for publi-
kum til sommersesongen 2018. Applikasjonen Falstad 
digital rekonstruksjon ble ferdigstilt til sommerseson-
gen 2019 og er nå tilgjengelig på fire ulike språk: norsk, 
engelsk, tysk og russisk.

Ved hjelp av et stort nettbrett kan besøkende bevege 
seg i det fysiske Falstadlandskapet mens de interagerer 
med et digitalt rekonstruert leirlandskap. Landskapet 
i 3D er tilgjengelig både i VR og AR og er rekonstru-
ert etter eksakte mål fra bygningene som fremdeles 
eksisterer, og kart- og bildemateriale som viser hvordan 
leirlandskapet så ut i perioden under og etter krigsåre-
ne. Over 100 informasjonsspor og historier er i tillegg 
tilgjengelig i applikasjonen, og lar brukere se autentisk 
fotomateriale, fangearbeid og tidsvitneintervju. Applika-
sjonen er geolokalisert, og gjester må fysisk bevege seg 
til de stedene i Falstadlandskapet der hendelsene fant 
sted for at informasjonen skal være tilgjengelig. 

Prosjektet baserer seg på moderne minneforskning om 
hvordan aktive valg skaper varige minner. 

Falstad digital rekonstruksjon ble i 2019 nominert til 
både nasjonale og internasjonale museumspriser, og 
fremstår som en innovativ metode for formidling på 
minnesteder. Tilbakemeldingene fra publikum er veldig 
gode. Spesielt gledelig er det å se hvordan rekonstruk-
sjonen har åpnet opp for samspill mellom barn og 
eldre i møte med fangeleirens komplekse historie.

Bi lder : 
1 .  Norsk digi ta l t  fangearkiv  ,  som lanseres i  

mai  2020.
2.  Digi ta l  rekonstruksjon av SS Strafgefangenenlager Falstad. 
3.  Facebookpost av Nominasjon t i l  Her i tage in Motion Awards 

for  Falstadsenterets digi ta le  rekonstruksjon. 
4.  Facebookpost .  Ukens interv ju fra Norsk digi ta l t  fangearkiv.

2
3

4
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Bilder : 
1 .  Workshop med kunstnere i  kommandantbol igen  

19. -20.  september.  Fra venstre :  Poet  Gulabuddin Sukhanwar, 
ark i tekt  Ol iver  T.  Edwards,  b i l ledhugger Tore Reisch og 
bi l ledkunstner  Edvine Larsen.  Foto:  Falstadsenteret . 

2 .  Bi l ledkunstner  Anne Helga Henning,  på workshop med 
kunstnere 19. -20.  september.   

3.  Fra workshop med kunstnere 19. -20.  september.  Koffer t  med 
model l  av kommandantbol igen. 

4.  Fra kommandantbol igen.  Jensen & Skodvins t i lbygg i  g lass 
i  møte med den or ig inale bygningsstrukturen oppfør t  av 
fa lstadfanger i  1943. 

5.  Forskere ved Falstadsenteret ,  E i r ik  Jul ius Risberg og 
Ingeborg Hjor th i  en av stuene i  Kommandantbol igen.

Kommandantboligen
I 2019 har utviklingsarbeidet i kommandantboligen 
hatt god framdrift. Statsbygg har hatt hånd om den 
bygningsmessige tilretteleggingen, mens en pro-
sjektgruppe ved Falstadsenteret og Kunsthøgskolen i 
Oslo har hatt hånd om de øvrige delene av prosjektet: 
utvikling av form og innhold til kjellerutstillingen og 
planlegging av undervisnings- og formidlingsaktiviteter, 
som skal tilbys besøkende fra høsten 2020.

Kommandantboligen er et enetasjes bolighus med 
kjeller bygget av fanger i 1943, samt et nytt tilbygg 
som danner inngangsparti og foajé. Første etasje skal 
fungere som «Demokratisk verksted». Her vil romme-
nes primære funksjon være å huse ulike former for 
aktivitet der samtale og samhandling står i sentrum: 
møter, workshops, intimkonserter og -foredrag/panel-
samtaler mm. Kjelleretasjen vil romme en utstilling, 
innredet som et «Observatorium», hvor publikum 
inviteres til utforsking av et kuratert innhold. Her vil 
besøkende – i grupper eller enkeltvis, som deltakere på 
undervisnings/formidlingsopplegg eller på egen hånd 
– få anledning til å utforske et rikt materiale og ulike ty-
per utsagn knyttet til «makt» som mellommenneskelig 
fenomen. Materialet er på ulike måter knyttet til andre 
verdenskrigs gjerningspersoner generelt, og til perso-
ner og situasjoner med forbindelse til Falstad spesielt. 

Høsten 2019 innledet Falstadsenteret samarbeid med 
seks kunstnere og forfattere gjennom delprosjektet 
«Maktens ansikter – kunst i kommandantens bolig»: 
Anne Helga Henning, Dag Hoel, Edvine Larsen, Tore 
Reisch, Ingrid Storholmen og Gulabuddin Sukhanwar. 
Deltakerne var med på en todagers workshop i kom-
mandantboligen, og leverte i etterkant konkrete forslag 
til kunstneriske og litterære uttrykk knyttet til bygnings-
historien og temaet makt. Hensikten var å bringe fram 
alternative perspektiver og innganger for refleksjon 

og diskusjon, som kan brukes i møte med besøkende 
til kommandantboligen. Flere av forslagene vil vide-
reutvikles som del av arbeidet med å fylle komman-
dantboligen med innhold og aktivitet. Delprosjektet ble 
gjennomført med støtte fra Norsk kulturfond.

Demokrati, voksenopplæring og Kulturmøter
Innenfor den strategiske satsningen på temaet flukt og 
målgruppen unge minoritetsspråklige har senteret i 2019 
arbeidet videre med prosjektene «Demokrati og voksen-
opplæring – en utvidet læringsarena» (i samarbeid med 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter) og «Kulturmøter». Vok-
senopplæringsprosjektet er i 2019 videreutviklet på na-
sjonalt nivå innenfor prosjektet «Museet og fellesskapets 
grenser», støttet av Kulturrådet, hvor Falstadsenteret er 
med som ett av sju museer i Nasjonalt museumsnettverk 
for demokrati og menneskerettigheter. Prosjektet «De-
mokrati og voksenopplæring – en utvidet læringsarena» 
mottok støtte fra Nord-Trøndelag i desember 2017. Pro-
sjektet er videreført i 2019 gjennom prosjektet «Museene 
og fellesskapets grenser», som er ledet av Eidsvoll 1814 
og som har mottatt støtte fra Kulturrådet.  «Demokrati og 
medborgerskap» er utviklet i tett samarbeid med Vok-
senopplæringen i Trondheim. og inngår sammen med 
Kulturmøter som en del av senterets strategiske satsning 
på temaet flukt, og de har bidratt til å utvikle Falstadsen-
teret som møteplass for nye målgrupper og som arena 
for integrering og inkludering. 

Begge prosjektene har, sammen med et prosjekt 
knyttet til utvikling av studieutstillingen «Fortellinger 
om flukt», lagt grunnlag for artikkelen «Museet som 
inkluderingsarena – for hva og hvem? Betraktninger 
rundt et utstillingsprosjekt om og med flyktninger», 
senterets bidrag til Norges museumsforbunds antologi 
Inkluderende museer. Kulturkunnskap og -arbeid som 
katalysator for god inkludering.

https://museumsforbundet.no/wp-content/uploads/2019/11/13-falstadsenteret-inkluderende-museer-1.pdf
https://museumsforbundet.no/wp-content/uploads/2019/11/13-falstadsenteret-inkluderende-museer-1.pdf
https://museumsforbundet.no/wp-content/uploads/2019/11/13-falstadsenteret-inkluderende-museer-1.pdf
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Bilder : 
Sommerguide Jul ius Reinsborg tar  med gjester  på 
den vandrende omvisningen «En ensom sang fra 
k je l leren». 

6.4 Formidling, samlinger og bibliotek

En ensom sang fra kjelleren
«Eilif Rye Pisani var nettopp fylt 16 år da foreldrene 
hans sendte ham til Falstad skolehjem. Allerede som 
15-åring hadde han begynt å skulke skolen og drikke 
brennevin med kameratene i Bergen. Han stjal fra 
foreldrene og var stri og ulydig. I løpet av krigen gjør han 
tjenester for nazistene mot betaling i promille. Hvem var 
denne skolehjemsgutten? Hvordan og hvorfor havnet 
han på «feil side»? Og fortjente han straffen han fikk?»

Fortellingen om Eilif Rye Pisani var grunnlag for  
Falstadsenterets nye vandreomvisning sommeren 
2019. Gjennom bruk av gjenstander, arkivmateriale og 
ved å bevege seg i store deler av Falstadlandskapet 
fikk museumsgjester et sterkt møte med en historie 
som binder Falstads skolehjemshistorie og fange- 
leiren sammen. 
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Bilder : 
Fra utst i l l ingsåpningen av Menneskerett ighetsakademiet  s in 
utst i l l ing «Den nye planeten» som ble v ist  på Falstadsenteret 
høsten 2019.

6.4.1 Utstillinger
I løpet av 2019 viste Falstadsenteret følgende tempor-
ære utstillinger:

 • «Fortellinger om flukt», en studieutstilling med utstrakt bruk 
av grafiske fremstillinger som tar utgangspunkt i 8 historier 
om flukt som er relatert til fangehistorien i Norge, Falstad-
senteret og annen verdenskrig. Utstillingen står fra høsten 
2018 til 2021. 

 • Sommerutstillingen «Objektivfortellinger», salgsutstilling 
med den lokale kunstneren Brita Karevold. 

 • Høstutstillingen «Den nye planeten». Menneskerettighetsa-
kademiet i flere år arbeidet med menneskerettigheter  

sammen med unge nyankomne flyktninger i Norge. I små 
grupper har ungdommene tenkt, fantasert og diskutert seg 
frem til hvilke ti regler som skal til for å skape et samfunn 
der alle mennesker kan leve gode liv. Prosjektet – og ung-
dommenes ideer for gode samfunn – resulterte i utstillin-
gen «Den nye planeten» som ble vist ved Falstadsenteret 
høsten 2019. 

 • «Sovjetiske krigsfanger i Norge», vandreutstilling (produsert 
i 2010) vist på ulike steder i Russland.

 • Utstillingen «Bidrag», om norske soldater i fredsbevarende 
styrker fra Tysklandsbrigaden til i dag, vandreutstilling vist 
på ulike steder i Norge.
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6.4.2 Digital formidling
Digitale formidlingskanaler har stor betydning for 
synliggjøring av virksomheten til et bredt publikum 
både nasjonalt og internasjonalt. Falstadsenteret har 
brukt hjemmeside, Facebook-profil og Instagram svært 
aktivt i formidling og markedsføring, og har økt sin 
synlighet gjennom bruk av sosiale medier. 

Falstadsenterets hjemmeside hadde i 2019 over 
107 000 sidevisninger, noe som er 57% flere brukere 
enn i 2018. Brukere og besøkstall, fordelt på land: 

LAND 	 BRUKERE	
 (2018-tall i parentes)

Norge 22 208  (17 460)

USA 2 127 (867)

Sverige 472  (552)

Russland 407  (375)

Tyskland 370  (247)

Falstadsenterets Facebook-side har 2533 følgere pr. 
31.12.2019. Dette er en oppgang på 300 i løpet av året.
Nettressursene powstories.no (om sovjetiske krigsfan-
ger i Norge) og grabowski.no (om den jødiske kantoren 
Josef Grabowski) med tilhørende lærerveiledning er 
tilgjengelige for bruk. 

Powstories (powstories.no) hadde i løpet av året totalt 
1513 sidevisninger fordelt på 370 brukere. «Fange 
nr. 424 – Josef Grabowski» (grabowski.no) hadde i 
løpet av året totalt 1097 sidevisninger (537 individuelle 
økter), fordelt på 1026 visninger på norsk side og 71 på 
engelsk.

Databasen «Utenlandske krigsgraver i Norge» (krigs-
graver.no) drives av Falstadsenteret på oppdrag fra 
Krigsgravtjenesten, og inneholder informasjon om 
falne utenlandske fanger og soldater som døde i Norge 
under 1. og 2. verdenskrig. Databasen er tilgjengelig 
på norsk, engelsk og russisk. Den hadde i løpet av året 
47 711 sidevisninger fordelt på 6 563 unike brukere, 
noe som er en tilnærmet 4-dobling i forhold til 2018.  
De landene med flest brukere er Norge (32 %), Ukraina 
(28 %) og Russland (23 %). Vi merker oss særlig en 
topp i antall brukere i dagene rundt 8./9. mai. 

I senterets online fotoalbum www.flickr.com/photos/ 
falstadsenteret/ er det publisert drøyt 300 bilder, i 
hovedsak historiske foto.

6.4.3. Arkiv og samlinger
Falstadsenterets fotosamling og gjenstandssamling 
er registrert i Primus registreringssystem for museer. 
Drøyt 900 bilder er hittil registrert i databasen. Et utvalg 
av fotosamlinga er i tillegg publisert på nettstedet 
Flickr. Her er bildene delt i full oppløsning, til bruk for 
studenter, forskere, forlag og det allmenne publikum. 
Gjenstandssamlinga består av ca. 650 gjenstander 
registrert i Primus, og en god del uregistrert. Største-
parten av de uregistrerte gjenstandene skriver seg fra 
arkeologiske utgravninger på Falstad det siste tiåret.

Tilveksten av gjenstander i 2019 har i hovedsak bestått 
av fangearbeid fra Falstad. Av dette må vi framheve ei 
større samling tregjenstander gitt av en fanges sønn, 
og et maleri av leirens hovedbygning. 

http://krigsgraver.no
http://krigsgraver.no
http://www.flickr.com/photos/
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Bilder : 
1 .  Boken t i l  Er ik  Kor i tz insky er  en av mange 

ar t ik ler  v i  selger  i  vår  museumsbutikk. 
Foto:  Falstadsenteret . 

2 .  Er ik  Kor i tz insky etter  bokbad på 
Falstadsenteret .  
Foto:  Anette Fossmo. 

3.  Falstadsenterets bibl iotek.  Foto: 
Falstadsenteret . 

4 .  Instagrampost for  utst i l l ingen 
«Objekt ivfor te l l inger».

4

3

Historisk dokumentarkiv, lyd- og filmopptak er regis-
trert i en egenutviklet database. Omtrent 80 % av det 
registrerte papirbaserte materialet og over 90 % av lyd- 
og filmopptakene er digitalisert. Slik skånes original-
materialet mot slitasje, og materialet kan lettere gjøres 
tilgjengelig for forskere.

6.4.4 Bibliotek
Biblioteket tilrettelegger for forsknings- og utviklingsar-
beidet på Falstadsenteret gjennom aktuell litteratur og 
informasjon. Falstadsenterets fagansatte spiller en ak-
tiv rolle i utviklingen av samlingene gjennom å komme 
med forslag til innkjøp og bruk av biblioteket. Biblio-
tekets samling speiler utviklingen innenfor Falstad-
senterets fagområder og legger vekt derfor på å være 
oppdatert både på norske og internasjonale utgivelser. 
Bibliotekets samling inneholder både faglitteratur, 
skjønnlitteratur og  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 2019 ca. 5000 
titler. Disse omfatter bøker, tidsskrift og filmer. 

Relevant litteratur tilknyttet temporære utstillinger og 
seminarer har blitt stilt ut i utstillingslokalene og gjort 
tilgjengelig for publikum. Biblioteket har dessuten 
deltatt i det nasjonale fjernlånssamarbeidet og lånt ut 
bøker og filmer til bibliotek i andre deler av landet.
Det er i løpet av året arrangert flere bokbad ved biblio-
teket, blant annet med Marte Michelet, Eirik Veum og 
Erik Koritzinsky.
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6.5 Publikasjoner og annen forskningsformidling

Ansatte har i løpet av 2019 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 inter-
nasjonale holocaust- og museumsnettverk. Vi viser ellers til oversikt i vedlegg 1 på slutten av årsrapporten.

6.6 Arrangementer, kurs og seminar

Arrangementsoversikt 2019:
Faste arrangementsserier:  

Falstadforedraget - en foredragsserie støttet av Stiftelsen Fritt Ord. 

27.03: Professor Kate Spradley. Lecture: «Victims of present undocumented migrations from Central America 
and Mexico to Texas» 

27.03: Distinguished Senior Lecturer Dr. Penne Restad. Lecture: «A holiday for everyone. Immigrants, the 
American Christmas and Consumerism» 

27.03: Professor Robert H. Abzug. Lecture: «A nation of immigrants: Americas uneasy road to Cultural 
Pluralism». 

03.04: Professor Per Nordtvedt. Lecture: «Is proximity morally relevant? On our moral responsibilities in a world 
of global injustice». 

26.09: Foredrag ved journalist Terje Svabø «Balkan: Hvordan fortida avgjør fremtida». 

I krigens kjølvann - foredragsserien er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, i samarbeid med Levanger bibliotek. 
En serie om ettervirkninger av krig og konflikt. avholdes i tre arrangementer 2019-2020. 

24.10: FN-dagen: Barns rettigheter i krigens kjølvann. Panelsamtale om krigsbarna i Syria med Aftenposten 
journalist Afshin Ismaeli, psykolog og spesialist i samfunns og allmennpsykologi Heidi Wittrup Djup, 
MDG-representant i Trøndelag fylkesting Jan Bojer Vindheim og faglig leder ved Falstadsenteret Ingvild 
Hagen Kjørholt. 

Etterkommernes fortellinger- en serie av foredrag og vandringer. Tidsvitnene etter andre verdenskrig forsvinner 
inn i historien. Fortellingene om de lever videre blant de etterlatte. I denne serien av foredrag og vandringer 
ønsker vi å gi ordet til etterkommerne, slik at de kan holde historien levende, på sin måte.  

07.07: Foredrag ved Erik W. Koritzinsky: «Koritzinsky, jødisk-norsk familiehistorie i krig og fred». 

24.-28.07: Foredrag og historisk vandring ved Bjørn Storm-Johansen: «Majavass-tragedien». 

Foredrag, litterære samtaler og panelsamtaler 

15.01: Harald Henden, foredrag om boka «I krig og ensomhet» 

23.01: Dheeraj Alkokar, Bjørn Lengtfelder, Tor Singsaas, Tone Jørstad, panelsamtale om filmen «De uønskede». 

17.01: Nils Torske, foredrag om fotografen Per Renbjør, «Per Renbjør og krigen»

12.03: Annette Groth, foredrag om «Belfasts murer», i samarbeid med Innherred seniorforum. 

13.03: Michael Custodis og Arnulf Mattes, foredrag «Musikk i fangeleirer/The German Dominance of Music in 
Norway, 1930-45». 

20.03: Kjetil Braut Simonsen, foredrag «Holocaustbenektelse i Norge»

07.04: Bjarne Aasum, foredrag «Ukjente Linge operasjoner», i samarbeid med Falstadsenteret Venneforening. 

08.05: Berit Reiss-Andersen, foredrag i forbindelse med frigjøringsmarkeringen 8. mai.
22.05: Stortingsrepresentant (H) Mari Holm Lønseth, generalsekretær for hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet 

Trude Jacobsen og moderator Eirik Julius Risberg, panelsamtale om flyktningkrisen i Europa. 

04.07-03.08: Historiske vandring med guide: «En ensom sang fra kjelleren. En sann historie om utenforskap og 
radikalisering». (Tilgjengelig gjennom sommeren 2019)
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Bilder,  øverst  f .v :
1 .  «Musikk i  fangeleirer» ,  foredrag ved 

Michael  Custodis og Arnulf  Mattes.
2.  FN-dagen:  Barns rett igheter  i  kr igens 

k jølvann. 
3.  Panelsamtale på FN-dagen.  F.v :  Afshin 

Ismael i ,  Heidi  Wittrup Djup,  Jan Bojer 
Vindheim ,  Ingvi ld  Hagen Kjørholt . 

4 .   Dråpen i  havet .  Panelsamtale om 
f lyktningkr isen i  Europa.

5.  Ber i t  Reiss Andersen.  Foredrag,  8 .  mai 
2019.

6.  «Majavass-tragedien».  Foredrag og 
vandr ing ved Bjørn Storm-Johansen. 

7.  Harald Henden,  foredrag om boka «I 
kr ig og ensomhet».

8.  Ter je  Svabø.  Falstadforedaget 2019.
9.  Kate Spradley.  Falstadforedraget  2019.
10.  «Holocaustbenektelse i  Norge».  
11.  Foredrag ved Kjet i l  Braut  Simonsen.
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02.09: Panelsamtale ved forfatter Marte Michelet og Anette Homlong Storeide (NTNU/Falstadsenteret) om 
boka «Hva visste hjemmefronten». 

02.10: Foredrag ved forsker Harald Thuen: «Ivar, Johan og Ola- barneskjebner på Falstad»

27.11: Foredrag ved forfatter og NRK journalist Eirik Veum «De døde for Norge». 

Konserter/filmvisninger/teater 

23.01: Filmvisning «De uønskede» i samarbeid med UpNorth productions.  

13.03: Konsert ved kulturskolen i Levanger i forbindelse med foredraget «Musikk i fangeleirer». 

22.05: Konsert ved Marte Valle «RO/URO», i samarbeid med Falstadsenterets Venneforening. 

15.11: Filmpremiere: «Et lite vindu mot historien-en dokumentar om Dag Skogheim» ved Espen Hofstad Evjemo. 

24.11: Julekonsert ved Kor 7624 «Førjulssøndag på Falstad» Faste årlige markeringer 

27.01: Markering av Holocaust-dagen i samarbeid med Sund Folkehøyskole.

01.05: 1. mai-markering i Falstadskogen, i regi av LO i Levanger

05.05: Fredsgudstjeneste i borggården 

08.05: Frigjøringsmarkering i samarbeid med Levanger Kommune 

24.10: FN-dagen. Panelsamtale om krigsbarna i Syria, under foredragsserien «I krigens kjølvann».   
Konferanser, seminar, workshops   

30.-31.03: Kulturmøter: skriveveksted i samarbeid med forfatter Ingrid Storholmen og Asihe Amini og fotograf 
Javad Montazeri

17.05: Seminar om «Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i 
integrasjonsarbeidet», i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 

18.09: Lærerseminar, i samarbeid med Institutt for lærerutdanning (NTNU), Utdanningsforbundet i Trøndelag 
og Falstadsenteret «Hva vil det si å være «Norsk» 2019?, og hvordan forholder skolen seg til denne 
utfordringen?». 

13.-15.09: 50-årsjubileum «Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan 50 år»

14.-15.11: Skogheim-seminaret, arrangeres sammen med Levanger bibliotek og med støtte av Stiftelsen Fritt Ord. 
Foredrag ved Eivind Hofstad Evjemo «Hvor faen ble de av? Dag Skogheims blikk for de glemte og  
det glemte».  
Panelsamtale «Sild, Snaps og samtale» med forfatter og tidligere undervisningssjef ved 
Bergensklinikkene Arne Klyve, forfatter og tidligere NRK-journalist Ellen Aanesen og tidligere biblioteksjef 
i Levanger Sveinung Havik og redaktør i Innherred Roger Rein.  

Skogheimforedraget 2019: Forfatter og journalist Shazia Majid, foredrag: «Bortgjemt og glemt-historien 
om innvandrerkvinnene». 

Tekstopplesning Dag Skogheims tekster av forfatter Ingrid Storholmen og datter av Dag Skogheim, 
Mette Skogheim.  

Premiere på filmen «Et lite vindu mot historien-en dokumentar om Dag Skogheim» ved regissør Eivind 
Hofstad Evjemo.

30.11-01.12: Kulturmøter: filmverksted for ungdom ved regissør Hallvar Witzøe.  

Aktiviteter og arrangementer for barn 

04.05: Barnas miljødag, litteratursamtale med forfatter Line Renslebråten «Under polarisen» og  
kreativt ideverksted med gjenbruksbedriften ReOdor. 

29.10: Workshop med Ekne barneskole

Utstillingsåpninger 

23.06: «Objektivfortellinger» av Brita Karevold.  

13.10-02.12: «Den nye planeten» av Menneskerettighetsakadem iet
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Bilder,  øverst  f .v :
1 .  Hal lvar  Witsø.  Kulturmøter  2019: 

F i lmverksted. 
2.  «Hva v isste hjemmefronten?». 

Panelsamtale. 
3 .  Mar te Michelet .  Panelsamtale med 

Anette H.  Storeide om boka «Hva v isste 
hjemmefronten?». 

4 .  «De døde for  Norge».  Foredrag ved 
for tfatter  
E i r ik  Veum. 

5.  Mar the Val le .  Konser t  «Ro/Uro». 
6 .  E i r ik  Veum, forfatter.  Foredrag om boka 

«De døde for  Norge». 
7 .  F i lmvisning «De uønskede» i  samarbeid 

med UpNor th product ions.
8.  Skogheimseminaret ,  i  samarbeid med 

Levanger Bibl iotek.
9.  «Objekt ivfor te l l inger».  Kunstutst i l l ing 

ved Br i ta Karevold. 
10.  Barnas mi l jødag,  med l i t teratursamtale 

og kreat ivt  ideverksted. 
11.  L ine Renslebråten,  for fatter. 

L i t teratursamtale om boka «Under 
Polar isen».
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6.7 Internasjonalisering og nettverkssamarbeid

Falstadsenteret deltar i flere nettverk og har i 2019 
aktivt jobbet for å styrke sin posisjon i nasjonale og 
internasjonale forskning, undervisning og museums-
formidlingsorganisasjoner. 

Falstadsenterets aktive deltagelse i det internasjonale 
forskningsprosjektet iC-ACCESS (Accessing campsca-
pes: Inclusive Strategies for using European Conflicted 
Heritage) har styrket senterets rolle som europeisk 
minnested. Gjennom forskning og nettverkssamlin-
ger med ledende europeiske forskningsinstitusjoner 
og minnestedene Jasenovac, Westerbork, Bergen 
Belsen og Lety har Falstads posisjon som en del 
av det store nasjonalsosialistiske leirsystemet blitt 
fremhevet. iC-ACCESS ble avsluttet høsten 2019, og 
Falstadsenterets direktør Christian Wee representerte 
prosjektet gjennom presentasjon av digital rekon-
struksjon både på HERA-konferanse i Gdansk og 
avslutningskonferanse for iC-ACESS i Wien oktober/
november 2019. Gjennom samarbeidsavtalen med Det 
humanistiske fakultet ble Falstadsenteret invitert til å 
delta i forskningsnettverket EHRI (European Holocaust 
Research Infrastructure), og senteret deltok med fire 
representanter på EHRIs årlige konferanse i Amster-
dam i juli.

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 faglig deltagelse fra HL-sen-
teret i Oslo og Kunnskapsdepartementet. Vertsnasjon 
for IHRA i 2019 var Luxemburg. Falstadsenteret deltok 
i begge årskonferansene, i henholdsvis Bad Mondorf 
(juni) og Luxemburg (desember). Falstadsenterets 
direktør har i 2019 være leder for IHRAs Museums & 

Memorial working group, og har gjennom dette deltatt 
på internasjonale delegasjonsreiser i regi av IHRAs 
hovedkontor. 

I tråd med strategiplan for 2018-2021 har Falstadsen-
teret i 2018 økt fokus på museums- og formidlingsak-
tiviteter. Senterets medlemskap i Museumsforbundet 
i Norge og ICOM/IC-Memo internasjonalt bidrar til 
kompetanse og nettverk som bidrar til kompetanse-
heving blant ansatte og ledelse. Under Museumsfor-
bundets årsmøte i Haugesund april 2019 var Falstad-
senteret nominert til årets formidlingside i museum 
med sin digitale rekonstruksjon.Rekonstruksjonen ble 
også nominert til prisen som årets digitale formidling i 
museum under Network of European museum organi-
sation(NEMO) prisutdeling i Ljubljana, Slovenia.

Falstadsenteret deltar i strategiske diskusjoner på 
direktørnivå med de andre nasjonale freds og men-
neskerettighetsentrene, og jobber med HL-Senteret, 
Raftostiftelsen, Nansen fredssenter og Arkivet for å 
høyne lærere og elevers kompetanse til å motarbeide 
rasisme, antisemittisme og utenforskap i prosjektet 
Dembra. Senteret er deltager i Nasjonalt museum-
snettverk for demokrati og menneskerettigheter, og 
samarbeider med nasjonale aktører innen fangehisto-
rie og krigsgraver, blant annet gjennom sitt nasjonale 
ansvar for krigsgravdatabasen for falne utenlandske 
personer under 2.verdenskrig.

Falstadsenteret har strategisk samarbeidsavtale med 
HF-fakultetet ved NTNU, og med Institutt for lærer-
utdanning(ILU). Senteret har over tid samarbeide med 
lærerutdanningen ved Nord universitet, Levanger. 
Samarbeidsavtalene med fagmiljø ved NTNU og Nord 
universitet er viktige for kompetanseheving ved Fal-
stadsenteret. Vår rolle som alternativ læringsarena og 
arbeidslivsrepresentant er viktig for flere fagmiljø ved 
NTNU og Nord. 
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Bilder :
1.  Pedagog Chr ist ian Semb deltok 

på Bergen-Belsen Internat ional 
Summer School . 

2 .  Falstadsenteret  var  ver tskap for 
årets samling i  det  nasjonale 
nettverket  for  holdningsskapende 
formidl ing.

3.  Møterom Falstadsenteret .  
Foto:  Ole Mar t in Wold. 2

7. Lokaler for virksomheten 

Lokalene i hovedbygningen er funksjonelle og gir 
muligheter for å betjene ulike grupper samtidig. Til-
bakemeldingene fra publikum er gode med tanke på 
funksjonalitet og interiør. Samtidig utsettes bygget og 
inventar for stor slitasje, og 14 år etter åpningen ser vi 
et økende vedlikeholdsbehov. 

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

Eiendommen Falstad er i Landsverneplan for verne-
verdige statlige eiendommer foreslått klassifisert i 
verneklasse 2. Dette innebærer at bygninger og uteom-

råder 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 ver-
net, og vernestatusen innebærer at realisering av tiltak 
må skje i samarbeid med Statsbygg og Riksantikvaren.

I tråd med senterets ambisjoner om videre vekst både 
innen formidling, undervisning og konferanser ser styret 
et behov for mer formålstjenlige lokaler. Dette gjelder 
ikke minst behovet for et dedikert undervisningbygg 
med rom for flere klasser samtidig, og et flerbruksrom 
med større publikumskapasitet enn dagens storsal.

8. Falstadsenteret Drift SA  

Driftsselskapet er en verdifull ressurs for stiftelsen. En 
vedvarende utfordring er å skape faglig aktivitet som 
gir driftsgrunnlag for selskapet. Formålet med selska-
pet er å understøtte stiftelsens primære aktivitet knyt-
tet 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. 

Det er i 2019 gjort flere grep for å utvikle en ny og 
fremtidsrettet forretningsmodell for selskapet, blant 
annet knyttet til større utleie av senterets 28 overnat-
tingsrom. 

Falstadsenteret Drift har i 2019 hatt en omsetningsøk-
ning i forhold til tidligere år og leverte et overskudd på 
ca 90 000 kr. Også i 2019 har en opplevd at selv om 
man leverer mat av meget god kvalitet gjennom cate-
ringtjenester så er dette en forretningsmodell hvor økt 
omsetning ikke gir inntjening. 
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Ekne 16.04.2020

Øystein Djupedal
styreleder

 Torunn E. Klemp Gerd Janne Kristoffersen Hans I. Pedersen Arne Flaat
 Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Ingvild Hagen Kjørholt Steinar Bjerkestrand Christian Wee
 Styremedlem Styremedlem Direktør

9.Økonomi og fortsatt drift 

Styret ser det som en viktig oppgave å ha god nok 
økonomi til å utføre oppdraget gitt av Stortinget. 
Aktivitetsnivået har vært høyt i 2019, og senteret har 
gjennom året ferdigstilt digital rekonstruksjon, utviklet 
digitalt fangearkiv og jobbet videre med utstillingen 
«Maktens ansikter» i kommandantboligen. I tillegg har 
senteret gjennom en stor økning i besøkstall på alle 
områder både måttet ansette en ekstra pedagog og 
økt bemanningen ved senterets formidlingsavdeling i 
sommersesongen. 

Resultatregnskapet for 2019 viser et underskudd på 
kr 14 794 og en egenkapital på kr 3 153 538. resul-
tatregnskapet er ca kr 30 000 under budsjett for 2019.  
Falstadsenteret har i løpet av 2019 jobbet aktivt med 
privat finansiering av gjerdeinnstallasjonen i Falstad 
minnelandskap indre leir. Dette er ved årets slutt 
tilnærmet fullfinansiert, og det er motiverende å se den 
interessen private givere har vist for å videreutvikle 
minnestedet Falstad.

Falstadsenteret mottok i 2019 fra 1,2 millioner kroner 
til forskningsprosjektet MeMin fra Kulturrådet samt 
støtte fra Fritt Ord og Sparebank 1 til utvikling av «Mak-
tens ansikter». Tilskuddene vil utløse utbetaling fra 
Regjeringens gaveforsterkningsordning. 
Stiftelsen Falstadsenteret planlegger et høyt aktivitets-
nivå også i 2020, men vil spesielt prioritere utvikling 
av større prosjekt i tråd med eksterne tilskudd. Det 
er i budsjettet for 2020 lagt opp til et overskudd på kr 
44 000.

Styret vurderer det som at årsregnskapet gir et korrekt 
bilde av stiftelsens eiendeler, gjeld og resultat, og at 
forutsetningene for videre drift er til stede.

10. Oppgavene videre

Styret vil i 2020 videreføre og utvikle Falstadsenteret i hen-
hold til senterets mandat og i henhold til vedtatt strategiplan 
for 2018-21. I tillegg til løpende aktiviteter knyttet til undervis-
ning, formidling, dokumentasjon og forskning vil prioriterte 
oppgaver i 2020 være:

 • Ferdigstillelse av Falstad minnelandskap indre leir, fase 1

 • Ferdigstillelse av utstillingen «Maktens ansikter» i komman-
dantboligen, samt ta i bruk huset som undervisningsarena 
for nye brukergrupper

 • Å styrke grunnfinansieringen ved Falstadsenteret gjennom 
økt fast driftsstøtte fra stat, fylke og kommune

 • Videreutvikle senterets nasjonale posisjon, blant annet 
gjennom styrket samarbeid med de nasjonale freds- og 
menneskerettighetssentrene

 • Videreføre og styrke arbeidet med Falstads skolehjemshis-
torie i samarbeid med Nord universitet

 • Utvikle nye undervisnings- og formidlingsopplegg knyttet til 
tema «Flukt», samt få økt fokus på senterets desentralisert 
undervisning i Nordland og Møre.

 • Styrke senterets tilbud mot UH-sektoren og profesjoner

 • Styrke museumsformidlingen med ambisjon om økte  
besøkstall knyttet til utstillinger, foredrag og formidlings- 
aktiviteter



30

 
TIL STYRET I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 

U AV H E N G I G  R E V I S O R S  B E R E T N I N G  2019  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Stiftelsen Falstadsenteret årsregnskap som viser et underskudd på kr 14 794. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  

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 av 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 u tilsiktede 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/revisjonsberetninger 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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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i sams var 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) 3000 «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 regnskapsopplysnin ger 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, 16.04.2020 
Trøndelag Revisjon AS 
 
 
_____________________________ 
Asle Vang 
Registrert revisor  
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Note 1 Regnskapsprinsipper

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

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

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.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

s 1  av  4 
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Note 2 Offentlige tilskudd/Annen driftsinntekt inntektsført i 2019
2019 2018

Statstilskudd, kap 255 post 71 21 496 000 19 675 000
Kulturdepartementet
Ekstra statstilskudd jf omposteringer i statsbudsjettet 415 000
Trøndelag fylkeskommune 259 000 250 000
Kommunale tilskudd 100 000 100 000
Sum offentlige tilskudd til drift 21 855 000 20 440 000

Kulturdepartementet- Krigsgravstjenesten 450 000 450 000
Kulturrådet - Kunst i kommandantens bolig 2019 180 000
Norges Museumsforbund - Fortellinger om flukt 150 000
Fritt ord - Falstadforedraget 30 000
Trøndelag Fylkeskommune Minnelandskap 586 000 350 000
Trøndelag Fylkeskommune Demokrati og voksenopplæring 300 000
UDI - Aktiviteter for barn i asylmottak 2018 100 000 150 000
Sparebankstiftelsen  - 889 151 30 000
Kulturrådet - Det mediterte minnestedet 310 000
Diverse tilskudd til kurs/seminar periodisert 50 000
Digital rekonstruksjon 734 434
Intstitusjonen Fritt Ord 270 000
Dembra 800 000 835 693
Tilskudd komandantboligen 1 506 058
Kompetanse Norge - Norsk Fangeregister 1 003 000
Levanger kommune Minnelandskap og Kulturmøter 60 000 50 000
Diverse mindre tilskudd/ periodiseringer tilskudd
Periodiseringer iht sammenstilling mellom tilskudd og gjennomføring 743 035 802 163
Mindre tilskudd knyttet til prosjekt 5 451 186 5 378 348

Billettinntekter, salg, seminaravgifter 1 000 829 737 581
Sum 28 307 015 26 555 929

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

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2019 2018
Lønn 10 157 943 8 323 773
Folketrygdavgift 1 615 296 1 406 526
Pensjonskostnader - forsikringer mv 1 172 053 1 290 903
Andre ytelser 124 767 477 059
Sum 13 070 059 11 498 260

Gjennomsnittlig antall ansatte 13,5  12

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
og har tegnet pensjonsordning for alle sine ansatte i KLP på ordinære vilkår

Daglig
Ytelser til ledende personer leder Styret
Lønn 1 032 007 126 811
Pensjonskostnader 20 897 0
Annen godtgjørelse 1 911 0

Revisor
Revisors honorar for 2019 er 75 000,- eks merverdiavgift.
Andre tjenester fra revisor (attestasjon prosjekter og  utarb utkast til årsoppgjør) er 
kostnadsført med kr. 14 300,- eks merverdiavgift.

Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag Det skal opplyses for hvert lån daglig leder og styrets leder har (ikke samlet).Dersom enkeltstående lån/sikkerhetsstillelse utgjør mer enn 5% av EK etter balansen skal dette spesifiseres. 

s 2  av  4 
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Note 4 Varige driftsmidler
Driftsløsøre 

inventar, verktøy 
o.l.

Anskaffelseskost 01.01.19 3 273 221
Tilgang 905 796
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12.19 4 179 017
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 1 421 063
Bokført verdi pr. 31.12.19 2 757 954

Årets avskrivninger 513 062

Økonomisk levetid teknisk utstyr 3-10 år
Økonomisk levetid programvare 2-5 år
Avskrivningsplan Lineær

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer  - Kreditorer

Stiftelsen har avsatt kr 50 000,- som en sikkerhetsavsetning på kundefordringer. 

Til gode tilskudd 1 971 000       
Forskuddsbetalt husleie 2 196 523       
Forskuddsbetalte kostnader i prosjekt 975 000          
Diverse periodiseringer 967 804          
Til gode merverdiavgift 718 113          
Sum kortsiktige fordringer 6 828 439       

Note 6 Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital pr 31.12.19 består av:

Bokført
Registrert grunnkapital på stiftelsesmøtet 21.08.00 254 000
Senere vedtatte kapitalutvidelser pr 31.12.04 125 000
Sum grunnkapital godkjent av rådsmøtet 379 000
Kapitalutvidelse vedtatt i rådsmøtet 13.04.05 50 000
Sum innskutt egenkapital pr 31.12.19 429 000

Note 7 Egenkapital
Egenkapital Endring Egenkapital

31.12.18 EK 31.12.19

Årets endring i egenkapital:
Grunnkapital 429 000 429 000
Annen egenkapital 2 739 333 2 739 333
Årets resultat -14 794 -14 794
Sum egenkapital 3 168 333 -14 794 3 153 539

Det skal opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for nedskrivning og reversering av nedskrivning.For datterselskap og tilknyttet selskap som ikke er konsolidert/regnskapsført etter egenkapitalmetoden skal det Dersom datterselskap er utelatt fra konsolideringen etter RL § 3-8 skal dette opplyses og begrunnes.Aksjer og andeler i selskaper hvor selskapets eierandel > 10% eller innvesteringen utgjør > 50% av selskapets 

Det skal opplyses om vedtektsbestemmelser om stemmerett. Det skal opplyses om alle Bare krav om de 20 største aksjonærene så lenge eierandelen er > 1%.(Det skal minst opplyses om ):

s 3  av  4 
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Note 8 Bundne midler

Note 9 Datterselskap

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

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

2019 2018 2017

Driftsinntekter 2 266 779       2 218 440               1 916 818              
Årsresultat 15 988 -77 340 17 561

Eiendeler 1 197 033       701 833                  746 628                 
Gjeld 1 001 900       522 688                  490 143                 
Egenkapital 195 133          179 145                  256 485                 

Mellomværende med datter 804 563          310 214                  317 313                 

Note 10 Annen kortsiktig gjeld

Periodiserte tilskudd 5 070 479               
Påløpte feriepenger 1 113 686               
Diverse periodiserte kostnader 264 190                  
Annen kortsiktig gjeld 6 448 354               

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt AAA personer. Ordningene gir rett til definerte Her spesifiseres de enkelte poster som har gitt skatteeffekter for eksempel Her må det sies noe om skattesats/skatteregime i form av en kommentar til de enkelte selskapene listet Selskap som har betydelig virksomhet innen utvinning av petroleum, kraftproduksjon eller Denne spesifiseringen skal bare benyttes dersom diverse finanskostnader er sammenslått i 

Det er pr 31.12.19 innsatt kr 442 719på en egen bankkonto til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2019 er kr 425 892

s 4  av  4 
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Resultatregnskap 
 

Stiftelsen Falstadsenteret 
 
 
 
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019  2018 

Billettinntekter, salg, seminaravg - avg fritt 2 1 000 829  753 234 
Offentlige tilskudd til drift 2 21 855 000  20 440 000 
Andre tilskudd og inntekter, prosjektinntekter 2 5 451 186  5 372 303 
Sum driftsinntekter  28 307 015  26 565 537 

Varekostnad  74 120  38 558 
Lønnskostnad 3 13 070 060  11 498 260 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 513 062  345 756 
Husleiekostnad 2 8 676 152  8 404 284 
Annen driftskostnad 3 6 016 051  6 670 568 
Sum driftskostnader  28 349 445  26 957 425 

Driftsresultat 
    
 -42 430  -391 888 

Finansinntekter og finanskostnader     
Annen renteinntekt  53 460  29 822 
Annen finansinntekt  214  1 934 
Annen rentekostnad  18 978  70 
Annen finanskostnad  7 061  16 900 
Resultat av finansposter  27 635  14 786 

Ordinært resultat 
    
 -14 794  -377 103 

 
 
 
 
Ekstraordinære inntekter og kostnader     

Årsresultat 
    
 -14 794  -377 103 

Overføringer     
Overført fra annen egenkapital 7 14 794  377 103 
Sum overføringer  -14 794  -377 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Falstadsenteret Side 1 
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Balanse 
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Eiendeler Note 2019  2018 

Anleggsmidler     

Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  2 757 954  2 365 219 
Sum varige driftsmidler 4 2 757 954  2 365 219 

Finansielle driftsmidler     
Andelskapital i datterselskap 9 100 000  100 000 
Sum finansielle anleggsmidler  100 000  100 000 

Sum anleggsmidler 
    
 2 857 954  2 465 219 

Omløpsmidler     

Varelager 1 265 010  287 718 

Fordringer     
Kundefordringer 5 284 593  262 601 
Andre kortsiktige fordringer 5 6 828 440  5 112 448 
Mellomregning Falstadsenteret Drift SA 9 804 563  310 214 
Sum fordringer  7 917 595  5 685 263 

Investeringer     

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 3 366 507  2 449 246 

Sum omløpsmidler 
    
 11 549 111  8 422 228 

Sum eiendeler 
    
 14 407 065  10 887 447 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Falstadsenteret Side 2 
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Balanse 
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Egenkapital og gjeld Note 2019  2018 
Innskutt egenkapital     
Grunnkapital 6, 7 429 000  429 000 
Sum innskutt egenkapital  429 000  429 000 

Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 7 2 724 538  2 739 333 
Sum opptjent egenkapital  2 724 538  2 739 333 

Sum egenkapital 7 
   

3 153 538  3 168 333 

Gjeld     

Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld 5 3 943 819  2 653 940 
Skyldig offentlige avgifter 8 861 354  770 799 
Annen kortsiktig gjeld 10 6 448 354  4 294 375 
Sum kortsiktig gjeld  11 253 527  7 719 114 

Sum gjeld 
    
 11 253 527  7 719 114 

Sum egenkapital og gjeld 
    
 14 407 065  10 887 447 

Levanger den     
 
 
 
 
 
Øystein Kåre Djupedal  Torunn Elise Klemp  Hans Inge Pedersen 

styreleder  nestleder  styremedlem 
 
 
 
 

Steinar Bjerkestrand  Gerd Janne Kristoffersen  Arne Flaat 
styremedlem  styremedlem styremedlem 

 
 
 
 

Ingvild Hagen Kjørholt  Christian Wee 
styremedlem  daglig leder 
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Publikasjoner, foredrag og andre oppdrag 2019: 
Type:  Institusjon/forlag/ 

Oppdragsgiver: 
Tittel:  Navn: 

Arrangør og 
vitenskapelig foredrag 

NTNU, University of 
Portsmouth og House of 
European History (HEH): 
Konferanse: Narratives of 
Europe's Shared Past, ved 
HEH/Brüssel, 16.-
17.05.2019 

«Theoretical Reflections on Actors, 
Narratives and Memories» 

Storeide 

Artikkel Norges museumsforbund Museet som inkluderingsarena – for 
hva og hvem? I Inkluderende 
museer. Kulturkunnskap og -arbeid 
som katalysator for god inkludering. 

Semb, 
Kjørholt 

Artikkel Inkluderende museer. 
Kulturkunnskap og -arbeid 
som katalysator for god 
inkludering. Oslo: Norges 
museumsforbund 2019, s. 
119-127 

«Museet som inkluderingsarena – for 
hva og hvem? Betraktninger rundt et 
utstillingsprosjekt om og med 
flyktninger» 

Semb, 
Kjørholt 

Bokkapittel Tore Tingvold Petersen 
(red.): Israel in a 
Turbulent Region: Security 
and Foreign Policy. 
Routledge: Abingdon-on-
Thames, 2019. 

«Constructing “The seventh 
million”? Holocaust and national 
identity in contemporary Israel» (s. 
34-55) 

Storeide 

Deltakelse i 
referansegruppe 

 Utvikling av lærings- og 
refleksjonsmateriell om 22. juli 
 

Klein 

Foredrag Institutt for Språk og 
Litteratur, seksjon for tysk, 
(NTNU), 21. mars 2019 

Hva er et minnested? Hjorth 

Foredrag 
 
 
 

HF, NTNU ledersamling, 
9. september 2019 

“Forhandlinger om 22. juli-minnet" Hjorth 

Foredrag Nettverksseminaret 
«Uenighetsfellesskapet», 
Stiklestad 15. oktober 2019 

«Den nasjonale minnestedsprosessen 
etter 22. juli og minnesteder som 
arena for uenighetsfellesskap» 

Hjorth 

Foredrag seminaret Which 
remebering? Ved 
Universitetet i Stavanger 
1.-2. oktober 2019 

“Memory Wound – a failed 
memorial?” 

Hjorth 

Foredrag Krigskirkegården, Verdal 
1.5. 

Tale ved minnemarkering 1. mai Langås 
 
 
 

Foredrag «Operasjon Oleander», 
Leksvik, 3.9. 

«Angiveri –fortellinger fra en 
utstilling» 

Langås 
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Foredrag Falstad, 14.9. «Utenlandske krigsgraver i Norge.» I 
anledning Vennskapssambandet 
Norge–Vest-Balkans 50-årsjubileum. 

Langås 
 
 
 

Foredrag Falstadsenteret og SNK, 
seminar «Kulturen som 
møteplass. Kulturarvens og 
dialogens potensielle rolle i 
integrasjonsarbeidet», 
17.6. 

«Demokrati og voksenopplæring - en 
presentasjon av prosjektet» 

Kjørholt 

Foredrag Kulturrådet, konferanse 
«Digital kultur, estetiske 
praksiser», 10.9. 

«Det medierte minnestedet» Kjørholt 

Foredrag Nidaros Biskop og 
bispedømmeråd, 
«Teologidagen 2019: 
Forsoning - gave, 
utfordring og oppdrag», 
23.10.  

«Forsoning med historien som 
aktuell samtidsutfordring» 

Kjørholt 

Foredrag Trøndelag 
Fylkeskommune, seminar 
«Alt inkludert? En 
møtearena for frivillighet, 
kulturliv og 
mangfoldsarbeid», 3.12. 

«Museet som god inkluderingsarena 
- erfaringer fra Falstadsenteret.; 
2019-12-03 

Kjørholt 

Foredrag (02.04.19) NTNU/Vitenskapsteoretisk 
forum 

Dignity as the foundation of human 
rights? 

Risberg 

Foredrag (03.04.19) Nord universitet Verdighet som grunnlag for 
menneskerettighetene? 

Risberg 

Foredrag 
(12.09.2019) 

HERA sluttkonferanse Presentasjon av Falstadsenterets 
digitale rekonstruksjon som resultat 
fra Ic-Access 

Wee 

Foredrag (14. 
september 2019) 

Demokratinettverk Falstad-historien og Falstadskogen Semb 

Foredrag (21. Oktober 
2019) 

Erasmus+ seminar 
«Fostering Social Inclusion 
of Migrants and Ethnic 
Communities through 
Cultural Heritage» 

presentasjon om demokrati og 
voksenopplæring 

Klein 

Foredrag 
(24.10.2019) 

Ic-Access sluttkonferanse Presentasjon av Falstadsenteret og 
teknologi i minnestedsarbeid 

Wee 
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Foredrag Falstad, 14.9. «Utenlandske krigsgraver i Norge.» I 
anledning Vennskapssambandet 
Norge–Vest-Balkans 50-årsjubileum. 

Langås 
 
 
 

Foredrag Falstadsenteret og SNK, 
seminar «Kulturen som 
møteplass. Kulturarvens og 
dialogens potensielle rolle i 
integrasjonsarbeidet», 
17.6. 

«Demokrati og voksenopplæring - en 
presentasjon av prosjektet» 

Kjørholt 

Foredrag Kulturrådet, konferanse 
«Digital kultur, estetiske 
praksiser», 10.9. 

«Det medierte minnestedet» Kjørholt 

Foredrag Nidaros Biskop og 
bispedømmeråd, 
«Teologidagen 2019: 
Forsoning - gave, 
utfordring og oppdrag», 
23.10.  

«Forsoning med historien som 
aktuell samtidsutfordring» 

Kjørholt 

Foredrag Trøndelag 
Fylkeskommune, seminar 
«Alt inkludert? En 
møtearena for frivillighet, 
kulturliv og 
mangfoldsarbeid», 3.12. 

«Museet som god inkluderingsarena 
- erfaringer fra Falstadsenteret.; 
2019-12-03 

Kjørholt 

Foredrag (02.04.19) NTNU/Vitenskapsteoretisk 
forum 

Dignity as the foundation of human 
rights? 

Risberg 

Foredrag (03.04.19) Nord universitet Verdighet som grunnlag for 
menneskerettighetene? 

Risberg 

Foredrag 
(12.09.2019) 

HERA sluttkonferanse Presentasjon av Falstadsenterets 
digitale rekonstruksjon som resultat 
fra Ic-Access 

Wee 

Foredrag (14. 
september 2019) 

Demokratinettverk Falstad-historien og Falstadskogen Semb 

Foredrag (21. Oktober 
2019) 

Erasmus+ seminar 
«Fostering Social Inclusion 
of Migrants and Ethnic 
Communities through 
Cultural Heritage» 

presentasjon om demokrati og 
voksenopplæring 

Klein 

Foredrag 
(24.10.2019) 

Ic-Access sluttkonferanse Presentasjon av Falstadsenteret og 
teknologi i minnestedsarbeid 

Wee 

3 
 
 

Foredrag (26.-27. 
Mars 2019) 

 

DKS-Arena Undervisning på Falstadsenteret Klein 

Foredrag (28. August 
2019) 

Kommunale DKS-
kontakter i Trøndelag. 

Undervisning på Falstadsenteret. Semb, Klein 

Foredrag (aug. 2019) Bergen Belsen 
International Summer 
School 

Presentasjon av Falstadsenteret, 
digital rekonstruksjon og 
undervisning på Falstadsenteret. 

Semb 

Foredrag og 
omvisning 

Demokratinettverket, 
seminar 
«Uenighetsfellesskapet på 
museum?», 14.-15.10. 

«Kommandantboligen - en 
dialogarena» 

Kjørholt 

Foredrag 
(7. mars 2019) 

Nettverk for 
samfunnsfagslærere på 
videregående skoler i 
Trøndelag. 

Minnestedspedagogikk på 
Falstadsenteret 

Semb, Klein 

Foredrag  
(4.november 2019) 

Stokkan ungdomsskole «Kløkt og fordom» Kobbeltveit 

Gjesteforelesning Institutt for lærerutdanning 
NTNU, 28.2. 

«Kulturelle fremstillinger av 
holocaust» 

Kjørholt 

Gjesteforelesning 
(01.Feb, 2019) 

Arkiv og 
samlingsforvaltning, 
NTNU 

 Klein 

Intervju Avisa Innherred 2. 
november 2019 

“Nasjonale minnesteder bygger 
felles fortellinger” 

Hjorth 

Kursholder (12. 
November 2019) 

Verdalsøra ungdomsskole TCI-kurs Kobbeltveit 

Kursholder (29. 
Oktober 2019) 

Hommelvik ungdomsskole TCI-kurs Kobbeltveit 

Kursholder (5. 
November 2019) 

Stokkan ungdomsskole TCI-kurs Kobbeltveit 

Lederverv  
(2.-6.12.2019) 

IHRA (International 
Holocaust Remembrance 
Alliance) 

IHRA plenary: ledelse av Museums 
& Memorial working group 

Wee 

Panelsamtale Falstadsenteret, 
arrangementet «FN-dagen: 
Barns rettigheter i krigens 
kjølvann», 24.10. 

Samtaleleder i panelsamtale med 
Heidi Wittrup Djup, Afshin Ismaeli 
og Jan Bojer Vindheim 
(samtaleleder).  

Kjørholt 
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Panelsamtale Dans IT, Førsnakk 
«Glemt», 16.10. 

Deltaker i panelsamtalen «Har vi alt 
glemt? En samtale om krig og 
samfunn, nå og da» med Azra 
Halilovic, Marit Heldal og Anna 
Lian 

Kjørholt 

Panelsamtale 
(22.05.19) 

 Magisk Maikveld Risberg 

Presentasjon (19. 
November 2019) 

Rådmannens stab, 
Trondheim 

Dembra Klein, 
Kobbeltveit 

Radiointervju NRK P2, 05.12.2019 «Angela Merkel besøker Auschwitz-
Birkenau» 

Storeide 

Samtale (9. April 
2019) 

ILU, NTNU religion, religiøst mangfold og 
ivaretagelse av elever i norsk skole 

Klein 

Samtaleleder Falstadsenteret, samtale 
med Marte Michelet, 
02.09.2019 

«Hva visste Hjemmefronten?»   Storeide 

Samtaleleder Jødisk Kulturfestival 
(Trondheim), samtale med 
Marte Michelet, 
01.09.2019 

«Hva visste hjemmefronten? 
Holocaust i Norge: Varslene, 
unnvikelsene, hemmeligholdet» 

Storeide 

Søknad (06.05.19) Norges forskningsråd Human Rights and Dignity in the 
Global Refugee Crisis: Policies and 
technology transforming the human 
rights discourse on refugees 

Risberg 

Søknad (25.10.19) Norges forskningsråd IdeaLab, Invisible refugees Risberg 

Tale Harøy kyrkje, 8.5. Tale ved minnemarkering under 
avduking av gravminne over «Ukjent 
soldat» på Harøy kyrkjegard  

Langås 
 
 
 

Vitenskapelig artikkel Norsk medietidsskrift, årg. 
26, nr. 3 (2019) 

«Memory Wound – minnested 
mellom virkelighet og virtualitet» 

Hjorth 

Vitenskapelig artikkel International Journal of 
Politics, Culture, and 
Society, 32/4, 2019: 
Special Issue «Locating 
Transnational Memory: 
How "Unbound" 
Remembrance is 
Embedded in Public 
Spaces», red. Jenny 
Wüstenberg 

«Local and National Memories of 
WWII in a Transnational Age: The 
Case of Norway» (s. 459-474) 
 
  

Storeide 
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Storeide 
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Vitenskapelig artikkel Edda. Nordisk tidsskrift for 
litteraturforskning 2019 
;Volum 106.(4) s. 294-307 

«‘Når nasjonens likevekt rystes'. En 
komparativ analyse av 
kanonlitteraturens rolle etter 
terrorangrep» 

Kjørholt 

Vitenskapelig 
foredrag  

Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück: 
Konferanse: Die 
nationalen Sprachen des 
Gedenkens. Geschichte - 
Bedeutungen – 
Perspektiven, i 
Ravensbrück 24.-
26.10.2019   

«Der norwegische Gedenkraum und 
die nationale Sprache des Gedenkens 
in Norwegen.» 

Storeide 

Vitenskapelig 
foredrag 

NTNU og Det fransk-
norske studiesenteret ved 
Universitetet i Caen: 
Konferansen Convergences 
#2 Memoires Croicees, i 
Caen 14.-15.11.2019 

«On Sites and Memories»   Storeide 

Vitenskapelig 
foredrag 

Institutt for 
lærerutdanning, seminar 
«Barn og katastrofer i 
narrative fiksjonstekster» 
14.2. 

«Mediering av 22. juli-steder i Jan 
Kjærstads Berge» 

Kjørholt 

Workshopdeltakelse Norges forskningsråd IdeaLab, Wadowice, Polen, 21-25 
oktober 2019 

Risberg 

Workshopdeltakelse 
(10-11.09.19) 

 Active Citizens Days, Den norske 
Helsingforskomité 

Risberg 

Workshopledelse  The second Falstad Workshop on 
Human Rights and Dignity,  25-26 
mars 2019 

Risberg 
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