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STØRRE ROM FOR MENNESKEVERD
En europeisk stemme for demokrati, 
menneskerettigheter og fred. ARKIVET freds- 
og menneskerettighetssenter er et nasjonalt 
forsknings- og formidlingssenter. Med 
utgangspunkt i andre verdenskrig utvikler, 
formidler og anvender vi kunnskap som skaper 
større rom for menneskeverd. 

VÅRE KJENNETEGN
Hvis vi skal lykkes med vår visjon om å skape 
større rom for menneskeverd, må vi alle ta 
ansvar for å bygge en internkultur som er 
historiebevisst, ekte og engasjert. 

HISTORIEBEVISSTE
Vi vil skape større rom for menneskeverd 
gjennom å lære av historien. Kunnskap om 
fortida er grunnlaget for forståelse av verden 
i dag og styrker muligheten til å påvirke 
samfunnsutviklingen i positiv retning. 

EKTE            
ARKIVET er et åsted og minnested over de som 
satt i tysk fangenskap under andre verdenskrig. 
I dag formidler vi historien med grunnlag i 
forskning og dokumentasjon. 

ENGASJERTE
Vi vil at alle som kommer i kontakt 
med oss, skal oppleve hvor viktig det 
er å ha demokratiske grunnverdier og 
menneskerettigheter. 
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Når jeg ser tilbake på høydepunkt fra 
det siste året, er det naturlig å trekke 
frem jubileet. I 2021 kunne vi feire at 
ARKIVET rundet 20 år. 

“Krig er forakt for liv, fred er å skape”, 
skrev Nordahl Grieg i 1936. Og det er 
nettopp gjennom alt ARKIVET skaper, 
at vi bidrar til fredsbygging. Vi skaper 
et rom for kunnskap, forståelse og 
refleksjon, vi skaper opplevelser 
gjennom møteplasser og vi skaper 
innenforskap.
 
Som en del av feiringen, skapte 
danseren Tomos Young en bro fra 
fortiden til her og nå. Med navnene til 
alle fra Agder som døde i fangenskap 
under andre verdenskrig malt 
på kroppen, viste han veien fra 
undertrykkelse og smerte til fred og 
forsoning. Når vi holder historien 
levende gjennom stadig nye uttrykk, 
sikrer vi at nye generasjoner kan lære av 
den og gå klokere inn i framtiden. 

I året vi legger bak oss har hatt vi et 
budsjett på 29,1 millioner kroner. Vi 
har vokst fra å være 1,2 ansatte i 2001 
til å være en arbeidsplass for mer enn 
20 personer. Arbeidet vårt favner vidt, 
men det finnes en rød tråd i alt vi driver 
med; vi knytter fortid, nåtid og framtid 
sammen. Det blir enda tydeligere nå 
når vi ser tilbake på et innholdsrikt 
jubileumsår.

Husets historie som Gestapo-
hovedkvarter under andre verdenskrig 
er utgangspunktet for senterets arbeid 
og posisjon i samfunnet. I dag er 
ARKIVET et senter for et bredt tverrfaglig 
og helhetlig arbeid innenfor forskning, 
dokumentasjon, undervisning og 
formidling. Vi er ett av syv freds- og 
menneskerettighetssentre i Norge. 
Gjennom utstrakt samarbeid mellom 
sentrene og med andre aktører lokalt 
og regionalt, sørger vi for å sette et 
størst mulig fotavtrykk.

Som ny direktør har jeg blitt begeistret 
over det gode arbeidet som legges ned 
av dedikerte og profesjonelle ansatte, 
og gode styre- og rådsmedlemmer. 
ARKIVET hadde likevel aldri blitt det 
det er uten den uvurderlige frivillige 
innsatsen. ARKIVETs venneforening 
og andre frivillige legger ned utallige 
dugnadstimer i dette viktige arbeidet 
hvert år.

Det vi i fellesskap har fått til gjennom de 
siste tjue årene, er jeg stolt av å få være 
med å videreføre i årene som kommer. 
Det er fint å fylle 20. Med 20-årene følger 
mye energi og ambisjoner. Høsten 2021 
har vi meislet ut strategien for de neste 
fire årene, og vi ser fram til å fortsette 
et målrettet arbeid med å skape større 
rom for menneskeverd.
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KRISTINE STORESLETTEN SØDAL
DIREKTØR

VI SKAPER ET ROM FOR 
KUNNSKAP, FORSTÅELSE  
OG REFLEKSJON.
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27. januar
Markering av Holocaustdagen
Heldigital markering for skoleelever og 
allmennheten med åpning av  pop up-utstillingen 
Tomrom og lansering av Denne seige rase 

Februar
Lansering av beheard.no
Digital plattform for personlig 
historiefortelling  

15. april
Kristine Sødal starter som ny direktør

5-6. mai
Europakonferansen 
Digital konferanse i samarbeid med UiA, Kilden, 
Cultiva, SKMU og Kristiansand kommune og 
lansering av I en boks på ARKIVET

11. mai
1 million kroner til Krigsseilerregisteret
Engangsbevilgning over revidert 
nasjonalbudsjett

22. juli
10-årsmarkering av 22. juli 

25. august
Samarbeidsavtale med Europarådet
Signering av avtale med partene i
Europakonferansen om fast årlig konferanse

Juni
Sommer på ARKIVET
Konsertrekke med Hanne og Amalie Krogh, 
Skakke sanger, Hilde Hefte og Helene Bøksle, 
lansering av hatkrimplan og pop up-utstillingen 
Skriften på veggen 

24. september
Jubileumsfest
Storstilt feiring av 20-årsjubileum

16.-20. august
Arendalsuka 2021
Sterk tilstedeværelse på stand og seks 
arrangementer. Samarbeid med Plattform og 
freds- og menneskerettighetssentrene i Norge.

24. september
Markering av at de norske og 
utenlandske krigsseilernes innsats i 
uteflåten 1940-45 var dokumentert

15. oktober
22. juli-seminar
Tema: Terrorismens fortid og fremtid
I samarbeid med PLATTFORM

11. november
Lansering av årsskriftet MOT

25. november
Kongens fortjenstmedalje ble 
tildelt Kai Erland

25. september
Åpning av ungdomsklubben Ta plass

Oktober
BE HEARD! fortellerkurs og 
fortellerkveld i Arendal 

24. november
Lærerkurs
Tema: Hvordan undervise om 22. juli?

6. desember
Audiens på Slottet i forbindelse med
Krigsseilerregisteret og markeringen i 
Oslo 24. september

8. mai
Markering av frigjøringsjubileet
20 år siden etablering av ARKIVET

8. mai
Stiftelsen Espeland fangeleirs 
formidlingspris 
Tildelt ansatte og frivillige for undervisning
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BESØKENDE I 2020 VS. 2021: Totalt 10 374 mennesker i 2021, mot 10 782 året før.

DIGITALE KANALER: 2021 har vært preget av jevn publikumsvekst på digitale flater. 

FRA STENGTE DØRER TIL  
GJENÅPNING OG GJENSYNSGLEDE

BESØKSTALL

Utstyrt med etablerte 
smittevernsrutiner 
og spissede Teams-
ferdigheter, startet 2021 på 
hjemmekontor. Fra en vår 
med digitale skolebesøk, 
tom arrangementssal og 
stengte utstillinger, gikk 
veien om gjenåpning i 
mai og en sommer med 
turistbesøk til storinnrykk 
med skoleelever og 
en tettpakket arrange-
mentshøst preget av 
jubileumsfeiring og gjensyn 
med publikum. Omvisning med 

undervisning

TOTALT
BESØKSTALL

Ekstern utleie

Annen undervisning

Sommerturisme og
øvrige besøk

Arrangementer og
konferanser

2 651
(2 397)

2 532
(1 811)

2 300
(2 717)

1 444
(689)

1 447
(3 168)

10 374
(10 782)

Antall følgere
på Facebook

Antall følgere
på Instagram

2020

2021

2019

3 907

4 734

2 898

829

977

656
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SYMBOLSK KUNSTVERK: Maleri av Kristiansandskunstner 
Arne Vilhelm Tellefsen reist i anledning jubileet. 

MARKERING AV TO TIÅR MED ET STADIG 
VIKTIGERE SAMFUNNSOPPDRAG

20-ÅRSJUBILEUM
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Det begynte med idéen om et 
fredshus, et sted for å reflektere over 
fortiden i fremtidsrettet arbeid for 
fred, i bygningen som under andre 
verdenskrig hadde vært kjent som 
skrekkens hus. Ved åpning av senteret 
i 2001 hadde Stiftelsen Arkivet 1,2 
årsverk. To tiår senere har ARKIVET blitt 
en arbeidsplass for over 20 personer, 
som jobber dedikert med undervisning, 
dokumentasjon, forskning og 
formidling. 

Jubileumsfeiring
En lunefull pandemivår hindret 
planlagt markering før sommeren, 
men i siste halvdel av september var 
tiden inne for å samles til feiring. Et 
nytt jubileumskunstverk skapt av 
Kristiansands-kunstner Arne Vilhelm 
Tellefsen ble reist på uteområdet, med 
portretter av ildsjel Osmund Faremo 
og motstandsmann Arne Laudal som 
minner om samfunnsoppdragets 
opphav og betydning. 

Et fullspekket program med seminar, 
forestillinger, markeringer og åpning 

av ungdomsklubb, fikk vitne om 
mangfoldet i formidlingsarbeidet som 
gjøres.

Fullsatt sal til jubileumsfest
Feiringen fikk sitt høydepunkt med 
jubileumsfest for inviterte torsdag 23. 
september. På scenen stod lyriker Paal-
Helge Haugen med en nyskrevet tekst 
for anledningen. Ordene han fremførte 
står som en påminnelse om hvor viktig 
det er med kontinuerlig innsats for 
forebygging av usannhet og hat.

Sanninga er ein fornybar ressurs.
Men den treng ein stad der den kan 
vekse.
Det skal så lite til,
for den som vil starte ein brann. 

Direktør Kristine Sødal slo fast i sin 
jubileumstale denne kvelden at 
ARKIVET har satt spor hos mange, og 
gledet seg over å samle ordførere fra 
alle 25 Agder-kommuner, fylkesordfører, 
ansatte og støttespillere i en fullsatt 
arrangementssal. 

8. mai 2001 kunne senteret 
som i dag er etablert 
som ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenter 
åpne dørene. Høsten 2021 
ble de dedikerte ildsjelene 
bak og det arbeidet som 
har blitt gjort siden løftet 
frem i en storstilt feiring av 
20-årsjubileet. Markeringen 
viste med all tydelighet at 
samfunnsoppdraget som ble 
gitt er stadig mer aktuelt.

JUBILEUMSFEST: Salen var fylt til feiring 
av 20-årsjubileet 23. september. 
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ÅRSSKRIFTLANSERING: PhD-stipendiat Monika 
Praczyk og professor i psykologi, Cynthia Pury, i 
panelsamtale under lansering av årsskrift om mot. 

Med lansering av årsskrift, seminarer, tett faglig samarbeid 
og en styrket forskergruppe, legger ARKIVET bak seg et 
år hvor faglig ekspertise og ny kunnskap har kommet til 
uttrykk på mange måter. Ny strategiplan, ny ledelse og 
intern omorganisering, har sikret et solid utgangspunkt for 
målrettet arbeid med å utvikle og formidle kunnskap på 
viktige felt også i årene som kommer.   

ARKIVET SOM 
KUNNSKAPSBEDRIFT OG 
ARENA FOR FORSKNING

FORSKNING

2021 har vært preget 
av fornyelse og utvikling. Flere 
nyansettelser har tilført senteret 
ny og viktig kompetanse, og 
ARKIVET går ut av 2021 godt 
rustet for økt satsing på forskning 
og kunnskapsformidling. 
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2021 har vært preget av fornyelse og 
utvikling. Flere nyansettelser har tilført 
senteret ny og viktig kompetanse, 
og ARKIVET går ut av 2021 godt 
rustet for økt satsing på forskning og 
kunnskapsformidling. 

Lansering av årsskrift
Torsdag 11. november ble ARKIVETs nye 
årsskrift MOT lansert. Med fagartikler 
og personlige beretninger om mot, 
satte utgivelsen søkelys på betydningen 
av enkeltmenneskers og gruppers 
handlingsvalg. Målet var å gi innsikt 
i hvordan våre handlinger påvirker 
samfunnet.

Eksterne bidragsytere fra både inn- og 
utland deltok sammen med interne 
forfattere i panelsamtale under 
lanseringen, som foregikk i samarbeid 
med Stiftelsen Fædrelandsvennen.  

En styrket forskergruppe
Gjennom forskergruppens arbeid 
som kommentator på PhD-seminar 
og veiledere for bachelor- og 
masterstudenter, publiserte fagartikler, 
foredrag og ulike samarbeid, bidrar 
ARKIVET aktivt med utvikling av ny og 
viktig kunnskap på flere felt.

Etter at avtaler med to fakulteter ble 
formalisert i 2020, har Universitetet 
i Agder fortsatt å være en viktig 
samarbeidspartner. I desember ble 

en ny PhD-stilling besatt. Stillingen 
finansieres 50/50 av ARKIVET og UiA, og 
åpner sammen med forsker II-stillingen 
tilknyttet Plattform for nye muligheter. 

I et samarbeid med Aust-Agder 
museum og arkiv arbeides det med 
å dokumentere og frembringe ny 
kunnskap om innvandringsmotstand 
og antirasisme på Agder fra 1960-tallet 
og frem til i dag. 

Fagseminarer og formidling
Mandag 20. september ble høstens 
markering av 20-årsjubileet innledet 
med et fagseminar om minnesteder, 
ledet av en av senterets historikere. 
Som tidligere Gestapo-hovedkvarter har 
ARKIVET en viktig oppgave i det å huske 
og minnes, og senteret ble en naturlig 
arena for faglig diskusjon rundt temaet.

Med minnestedsseminar, lærerkurs 
om 22. juli, fagseminar om terrorisme, 
videreutvikling av fagbibliotekets 
samling og flere publikasjoner, har 
ARKIVET nådd ut til et bredt publikum 
og lagt til rette for økt kunnskap både 
internt og eksternt. 

Oversikt over publikasjoner for 
2021 er tilgjengelig på arkivet.no/
satsingsomraader/forskning/
publikasjoner.

Etter at avtaler med 
to fakulteter ble formalisert 
i 2020, har Universitetet i 
Agder fortsatt å være en viktig 
samarbeidspartner. 

Som tidligere Gestapo-
hovedkvarter har ARKIVET en 
viktig oppgave i det å huske 
og minnes, og senteret ble en 
naturlig arena for faglig diskusjon 
rundt temaet.
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Tildelingen av Stiftelsen Espeland fangeleirs formidlingspris 
2021 for undervisningsarbeidet, vitner om at senterets 
innsats i opplæring av barn og unge blir lagt merke til. Med 
skolemarkering av Holocaustdagen for 2300 elever, tre nye 
undervisningsopplegg, lærerkurs og vellykket rekruttering til 
Dembra, har ARKIVET gjennom året vært en betydelig ressurs 
for skolene. 

ARKIVET SOM LÆRINGS-
ARENA OG RESSURS FOR 
SKOLENE

UNDERVISNING, DEMBRA OG HOLOCAUSTDAGEN

HOLOCAUSTDAGEN: Slampoet Guro Sibeko 
fremførte «Det er jo bare ord» for en niendeklasse 
fra Karuss skole og rundt 2300 elever digitalt. 
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En vår preget av stengte dører og 
avlysninger forårsaket av pandemi til 
tross; til sammen 4951 elever deltok i 
2021 på markering av Holocaustdagen, 
«Valg og verdier» og de øvrige 
undervisningsoppleggene. Høsten 
2021 la ARKIVET også til rette for 
kompetanseheving for lærere i form av 
lærerkurset «Hvordan undervise om 
22. juli?», som ble holdt 24. november 
med bidrag fra 22. juli-senteret og Det 
europeiske Wergelandsenteret. 

Digital skolemarkering av 
Holocaustdagen
I en digital markering som ble strømmet 
27. januar og sendt i reprise fem ganger 
de påfølgende dagene, fikk om lag   
2300 skoleelever møte Guro Sibeko, 
statsminister Erna Solberg, journalist 
Leo Ajkic og Holocaust-overlevende 

Edith Notowicz. Årets tema var «Fra ord 
til handling».

Slampoet og samfunnsdebattant Guro 
Sibeko fremførte det nyskrevne diktet 
«Det er jo bare ord» for skoleelevene på 
Holocaustdagen. Ord har betydning, 
og måten vi snakker til hverandre på får 
konsekvenser. Å utruste elevene med 
kunnskap om hvilken betydning egne 
ytringer kan ha i samfunnet, fortsetter å 
være et viktig mål med all undervisning.

Utvidet undervisningstilbud
En digital versjon av 
undervisningsopplegget «Valg og 
verdier» ble lansert i desember 2020, 
og åpnet i 2021 for stor fleksibilitet i 
gjennomføring av skolebesøk. Med 
lansering av det digitale tidsvitnemøtet 
«I was there», «I en boks på ARKIVET» 

DEMBRA: 15. september deltok Dembra- 
skolene på samling på ARKIVET. 
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og «En statue til besvær», fikk 
undervisningstilbudet rettet mot både 
ungdomsskole og videregående skole 
nytt innhold dette året.

29. oktober ble «Da Arne var barn, 
var det krig» med tidsvitne Arne 
Eilertsen gjennomført for siste gang, 
for en klasse fra Solholmen skole. 
Undervisningsopplegget har vært 
tilbudt til 5. og 6. trinn gjennom Den 
kulturelle skolesekken, deretter i regi av 
ARKIVET, i en årrekke.

Stor gjennomslagskraft for Dembra
Dembra-teamet har gjennom året 
lagt ned stor innsats for å synliggjøre 
Dembra som ressurs for skolene og 
bygge nettverk i regionen. Gjennom 
presentasjoner og møter, og deltakelse 
på seminarer, konferanser og 

workshops, har Dembra nådd bredt ut 
med sin metodikk. 

Et tett samarbeid med 
lærerutdanningen ved Universitet 
i Agder har fortsatt gjennom 
2021, og en nyopprettet stilling 
som doktorgradsstipendiat i 
demokratiopplæring og skolekultur 
åpner opp for mer kunnskap om 
effekten av Dembra for skolene som 
deltar.    

Mens to skoler fullførte sitt Dembra-løp 
i løpet av året, startet tre nye på sine; 
Lyngmyr ungdomsskole i Tvedestrand, 
Lillesand ungdomsskole og Høvåg 
skole. 15. september ble representanter 
fra hver av skolene samlet på ARKIVET 
til faglig påfyll og nettverksbygging, en 
viktig del av Dembra-året. 

DEMBRA: Siden oppstart 
i 2018 har mange ansatte 
og elever blitt gjort 
kjent med Dembra-
metodikken gjennom 
oppfølging av ARKIVETs 
Dembra-team.

Omvisning med
undervisning

Antall ansatte

Annen undervisning

Antall elever

TOTALT

2020

2019 -
2021

2021

2021 - 
2022

2019

2018 -
2019

2 397

85

2 651

128

4 366

110

2 717

600

5 114

2 300

820

4 951

3 775

960

8 141
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I 20 år har ARKIVET vært et minnested 
for fangenskap under andre 
verdenskrig. Med historien som sitter 
i veggene som et felles utgangspunkt, 
har ansatte og frivillige arbeidet 
dedikert med å videreutvikle det 
tidligere Gestapo-hovedkvarteret 
som et sted for læring, refleksjon og 
samfunnsengasjement.

Markeringer til ettertanke
«Hvis ikke menneskerettighetene 
gjelder for alle, så gjelder de til slutt for 
ingen», understreket Thorbjørn Jagland, 
tidligere generalsekretær i Europarådet, 
i sin tale til en fullsatt utendørsarena 
under årets 8. mai-markering. 
Markeringene av frigjørings- og 
veterandagen, motstandskampens dag 
og russerfangenes dag ble gjennomført 
delvis digitalt også dette året.

Da russerfangenes dag ble markert 
i Jegersberg for 13. år på rad, trakk 
direktør Kristine Sødal frem at det 
finnes bekmørke deler av vår felles 
historie som fremdeles er ukjent for 
mange. Med årlige markeringer av 
historisk betydningsfulle datoer og et 
gjennomgående fokus på forbindelsen 
mellom fortid, nåtid og fremtid, bidrar 
ARKIVET til bevisstgjøring rundt 
betydningen av kunnskap om fortiden.  

Historieformidling i nye utstillinger
En kleshenger, et speil, et nattbord og 
to puffer ble vist frem for publikum i 
pop up-utstillingen Tomrom, som fikk 
sin åpning under en digital markering 
av Holocaustdagen 27. januar. For 80 
år siden tilhørte møblene den jødiske 
familien Reichwald som ble drept i 
Auschwitz. Historien om Holocaust-
ofrene Edith, Hans og Harry Reichwald 
ble formidlet i Tomrom gjennom våren 
og på samlingsbloggen Glimtvis.no.

Åtte innlegg på Glimtvis.no og 
publisering av ni privatarkiver på 
Arkivportalen.no, har gitt allmennheten 
verdifulle innblikk i ARKIVETs 
gjenstands- og arkivsamling også 
digitalt.  

I juni ble den temporære utstillingen 
Laudal/Kerner tatt ned og erstattet av 
Pop up propaganda, som består av 
originale NS-plakater fra samlingen. 
Plakatene hang på veggene på 
offentlige kontorer under krigen, og har 
siden juni vært stilt ut for besøkende. 
1. oktober kom tre torpedonåler på 
plass i en miniutstilling som bidrar inn i 
formidling av krigsseilernes historie.

Faste årlige markeringer 
av betydningsfulle datoer, 
to forestillinger basert på 
historiske hendelser og 
tre nye utstillinger, har i 
2021 utgjort en sentral del 
av det viktige oppdraget 
med å formidle historien. 
Gjennom hele jubileumsåret 
har ARKIVETs fortid og 
dens betydning både 
for senterets arbeid og 
samfunnet blitt synliggjort 
gjennom dedikert 
formidlingsarbeid.

MED STERK FORANKRING  
I EN FORTID SOM  
FORPLIKTER

FASTE MARKERINGER OG MINNET OM FORTIDA

> POP UP-PROPAGANDA: NS-plakater fra 
samlingen har blitt hengt opp i ny utstilling. 

Hvis ikke menneske-
rettighetene gjelder for alle, så 
gjelder de til slutt for ingen.

> 8. MAI: Thorbjørn Jagland holdt tale for 
et fullsatt utendørsamfi på frigjørings- og 
veterandagen.
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PREMIERE: Jan Fjeldal i rollen 
som politifullmektig Nils Onsrud i 
forestillingen ONSRUD.
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Gjennom året har det blitt jobbet 
dedikert med å videreutvikle 
databasen, etablere rutiner for et 
team med frivillige registratorer og 
gjøre fangehistorien kjent for et større 
publikum. Nettsiden hadde 60.000 
besøkende i løpet av året. Det ble 
håndtert 450 publikumshenvendelser, 
og prosjektets Facebook-gruppe med 
over 3500 medlemmer tas aktivt i bruk 
som forum for informasjonsdeling og 
diskusjon rundt fangehistorien.
 
Dokumentasjonsarbeidet fortsetter 
I løpet av året har prosjektgruppen 
sammen med et team på 8+ frivillige 
fortsatt arbeidet med å kvalitetssikre  
og supplere nytt innhold på Fanger.no 
basert på ny dokumentasjon. 
Hovedfokus har vært å kryssjekke 
opplysninger i databasen opp mot 
primærkilder ved Riksarkivet – og 
tilføye manglende opplysninger. 
Prosjektgruppen har prioritert de 
store fangestedene som Møllergata 
19, Grini, Falstad og Bredtveit. 
Gjennomgang av kilder i utenlandske 

arkiv er ikke påbegynt. Samtidig har 
prosjektgruppen jobbet kontinuerlig 
med å supplere opplysninger og 
dokumentasjon basert på kontakt med 
gjenlevende og etterkommere.
 
Driften og videreutviklingen av  
Fanger.no ble i 2021 finansiert av 
innsamlede midler.

Et møte med en gjenlevende
5. juni 2021 stod «Han kan være 
den siste Arkivet-fangen» på trykk i 
Fædrelandsvennen. Saken handlet 
om 95 år gamle Thorleif Lohne. Som 
18-åring ble han vekket med pistol 
av Gestapo og arrestert på sitt eget 
soverom. 

76 år etter krigens slutt fortalte Lohne 
avisen om fangenskap og forhør på 
Arkivet. Historien om hans tid på Arkivet 
var ukjent for senterets historikere. Etter 
oppslaget ble Lohne invitert til ARKIVET, 
hvor han kunne gjenfortelle, steg for 
steg, om sine opplevelser. Det ble et 
viktig møte som ga ny kunnskap. 

Levende formidling av historien
Thorleif Lohnes fangenskap på Arkivet 
tok slutt da han ble sendt til Grini, hvor 
han satt fra 2. mars til 8. mai 1945. I 
underkant av 20 000 fanger var innom 
Grini i løpet av krigsårene. I oktober 
kunne ARKIVET invitere til premiere på 
«Fra ARKIVET til Grini», en forestilling 
utviklet og fremført av Per Vollestad og 
Gutta på skauen i den samme kjelleren 
som under krigen rommet fangeceller 
og torturkammer.

Tirsdag 21. september ble 
arrangementssalen fylt til premiere 
på ONSRUD. Forestillingen om 
politifullmektig Nils Onsrud som 
forsøkte å varsle om angrepet på Norge 
i 1940, er også en fortelling om år med 
fangenskap, uvisshet, sorg og savn. 

Med to sterke forestillinger som tar 
utgangspunkt i lokal fangehistorie, har 
ARKIVET i 2021 skapt nærhet til en del 
av vår fortid som det er viktig å huske. 

Siden lansering 8. mai 2020 har databasen fanger.no etablert seg som en viktig 
kilde til informasjon om norsk og transnasjonal fangehistorie. I et tett samarbeid 
med Falstadsenteret fortsetter arbeidet med å registrere og kvalitetssikre, formidle 
og aktualisere historien om de mer enn 44 000 norske menn og kvinner som satt i 
fangenskap under andre verdenskrig.   

DEDIKERT DOKUMENTASJON 
OG LEVENDE FORMIDLING AV 
FANGEHISTORIEN

NORSK DIGITALT FANGEARKIV
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Nye midler i revidert nasjonalbudsjett, markering av en viktig milepæl for 
Krigsseilerregisteret, hovedoppslag i nasjonale medier og audiens hos Hans Majestet 
Kongen oppsummerer et innholdsrikt år for Norsk senter for krigsseilerhistorie. Ved 
utgangen av 2021, kunne senteret se tilbake på et år for økt oppmerksomhet rundt 
krigsseilerhistorien og verdifull anerkjennelse som kompetansesenter.

MILEPÆLER OG VIKTIG ANERKJENNELSE 
SOM KOMPETANSESENTER FOR 
KRIGSSEILERHISTORIE

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE 
OG KRIGSSEILERREGISTERET

MARKERING I OSLO: Direktør Kristine Sødal ledet 
markeringen av Krigsseilerregisterets milepæl.

AUDIENS: 6. desember møtte Kristine Sødal, direktør 
ved ARKIVET, til audiens på Slottet sammen med Bjørn 
Tore Rosendahl, leder for NSK, og Simen Zernichow, 
ansvarlig for Krigsseilerregisteret.
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Gjennom året har Norsk senter for 
krigsseilerhistorie (NSK) mottatt en 
rekke henvendelser fra inn- og utland, 
mange av disse knyttet til TV, film 
og litteratur. Med sin ekspertise har 
senteret satt spor på mange områder 
også i 2021. Da NSK ble tatt imot til 
audiens hos Kong Harald 6. desember, 
ble det en viktig bekreftelse på verdien 
av den omfattende innsatsen som 
legges ned av historikere ved NSK, en 
rekke sjømannsforeninger og andre 
frivillige. 
 
Milepæl for Krigsseilerregisteret
Fredag 24. september gjennomførte 
NSK et arrangement i lokalene til 
Oslo sjømannsforening for å markere 
ferdigstillelse av Krigsseilerregisterets 
dokumentasjon av norske og 
utenlandske krigsseilere i Nortraship. 
60 inviterte gjester var til stede på 
markeringen, hvor også en krigsseiler, 
statssekretær Anja Johansen fra 
Kunnskapsdepartementet, riksarkivar 
Inga Bolstad, NRK-profil Ole Torp og 
Guri Hjeltnes deltok.  
 
I kjølvannet av markeringen fikk NSK 
nasjonal medieoppmerksomhet, i 
Nyhetsmorgen på NRK1 og P2, om 
utenlandske krigsseilere som seilte på 
norske skip.  Den nye kunnskapen var 
basert på forskning ved NSK og nye 
resultater fra Krigsseilerregisteret.
 
Digitalt dokumentasjonsarbeid
I mai ble det kjent at regjeringen hadde 
bevilget et engangsbeløp på 1 million 
kroner i revidert nasjonalbudsjett til 

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE: 
I 2021 var det 116 000 besøkende på Krigsseiler-
registeret.no, og NSK mottok totalt 828 
publikumshenvendelser.

Antall registrerte 
krigsseilere totalt

Antall registrerte
skip totalt

Publikums- 
henvendelser pr. år

Totalt antall 
besøkende på  

nettsiden

2021

2020

2018

2019

2017

66 800

68 200

62 334

27 900

44 500

4 980

5 015

1 275

828

4 929

4 300

949

820

4 600 828

134 000

116 000

94 000

117 000

72 000

arbeidet med Krigsseilerregisteret. 
Det muliggjorde at en omfattende 
teknisk og grafisk oppgradering av 
Krigsseilerregisteret ble igangsatt. 
Takket være innsamlede midler er 
det i 2021 særlig registrert mange av 
Marinens sjøfolk i Krigsseilerregisteret, 
inkludert en gjennomgang av et 
omfattende medaljekartotek.

Krigsseilerregisteret utgjør sammen 
med Minnehallen.no en viktig del 
av NSKs arbeid med å dokumentere 
og formidle krigsseilerhistorien. Før 
sommeren nådde Minnehallen.no sin 
egen milepæl. Da var skip og sjøfolk fra 
begge verdenskrigene ferdig registrert 
og kvalitetssikret på nettsiden. Dette 
arbeidet er også basert på innsamlede 
midler, i et samarbeidsprosjekt med 
Sjømannshjemmet i Stavern.
 
Formidling av krigsseilerhistorien
Da ARKIVET inviterte til 
konsertforedraget «Sanger om havet» i 
utendørsamfiet 27. juni, fikk publikum 
bli kjent med krigsseilerhistorien 
gjennom fortellingen om Hanne Kroghs 

far, krigsseiler Harald Kittel Hansen. Den 
permanente utstillingen «Krigsseilere 
i en global krig», forskningsartikler, 
foredrag, en tradisjonell markering 
av Krigsseilernes dag, åpning av 
utstillingen «Adjø, Tulli» under 
tegneserieseminaret DocuComics 
i november og formidling i digitale 
kanaler har sørget for at historien har 
nådd et bredt publikum.
 
NSK mottar jevnlig mindre privatarkiver 
etter krigsseilere. I 2021 ble også det 
omfattende forfatterarkivet etter Guri 
Hjeltnes’ arbeid med «Handelsflåten i 
krig 1939-1945» ferdig ordnet. Tidligere 
har NSK også tatt imot arkivet og 
bøkene fra Jon Michelets arbeid med 
«En sjøens helt». I 2021 startet arbeidet 
med å lage utstillings- og studierommet 
«Jon Michelets bibliotek» basert på 
dette materialet. Det skal ligge vegg 
i vegg med ARKIVETs fagbibliotek og 
bli et sted for å studere og lære om 
krigsseilerne og Michelets arbeid med 
denne historien. Åpning er ventet våren 
2022.
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På stand ble det satt opp vegger med 
spørsmål som «Hva betyr frihet for 
deg?» og «Hva er det vakreste ordet 
du vet om?», med en oppfordring til 
besøkende om å legge igjen noen 
ord. Godt bemannet med ansatte og 
frivillige gjennom hele uka, ble årets 
stand en naturlig møteplass for både 
samtaler, refleksjon og informasjon om 
senterets arbeid på viktige felt.

Tre dager med arrangementer
Terrorangrepene 22. juli 2011 og 
10. august 2019 dannet bakteppe 
for panelsamtalen «større rom 
for menneskeverd» tirsdag 17. 
august. Samtalen ble startskuddet 
for tre dager med godt besøkte 
arrangementer i både Bystyresalen og 
på Arendalsukas egne jubileumsscener; 
Demokratiscenen og Bærekraftscenen. 
Samme dag som panelsamtalen 
ble verdien av personlige historier 
i arbeidet med å forebygge 
gruppefiendtlighet formidlet via en 
smakebit på fortellerkonseptet BE 
HEARD!.

Onsdag 18. august fylte Plattform 
salen med «Når barrikadene brytes – 
vold som virkemiddel i det offentlige 
ordskiftet» om radikalisering. «Skaper 
vi menneskeverd?» ble arena for 

diskusjon rundt fattigdom, hvor blant 
annet arbeids- og sosialminister 
Torbjørn Røe Isaksen deltok i panelet. 
«Stop Asian Hate» ble i samarbeid med 
freds- og menneskerettighetssentrene 
en viktig samtale om rasisme i lys av 
koronapandemien.  

Undervisning var tungt til stede med 
fire gjennomføringer av workshopen 
«Uenig!» under Arendalsuka UNG. 

Sosial ulikhet som hovedfokus
«Så er spørsmålet; hadde de 
egentlig råd til det før òg?» er tittel 
på Kaisa H. Suckows kortfilm om 
fattigdom som fikk sin premiere på 
ARKIVET i juni. Filmen viser hennes 
personlige erfaringer med og ufiltrerte 
fremstilling av en hverdag preget av 
fattigdom og utenforskap. Dette ble 
et sentralt utgangspunkt for å løfte 
fattigdomsproblematikk i samarbeid 
med FN-sambandet og Røde Kors. 

Torsdag ble det invitert til filmvisning 
etterfulgt av tverrpolitisk samtale. 
Gjennom et innblikk i Suckows 
opplevelser og samtaler om den 
økende sosiale ulikheten i Norge, fikk 
ARKIVET belyst en samfunnsutfordring 
som har preget den offentlige samtalen 
i valgåret 2021. 

Med seks arrangementer 
over tre dager, workshop 
for elever på Arendalsuka 
UNG, program på stand 
og tett samarbeid med 
nettverket av freds- og 
menneskerettighetssentre, 
stilte ARKIVET med 
sterk tilstedeværelse og 
bredt engasjement da 
Arendalsuka gjorde sitt 
comeback 16.-20. august. 

HØY AKTIVITET PÅ EN AV 
ÅRETS VIKTIGSTE ARENAER 
FOR SAMFUNNSDEBATT

ARENDALSUKA 2021

> PÅ STAND: Tirsdag 17. august stod freds- og 
menneskerettighetssentrene i Norge samlet på 
stand. 

> PANELSAMTALE: Arbeids- og sosialminister 
Torbjørn Røe Isaksen deltok i ARKIVETs samtale 
om sosial ulikhet.  
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ÅPNINGSKVELD: Siden 24. september har Ta plass 
vært en populær samlingsplass for engasjert ungdom. 
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Siden 2001 har ARKIVET med sine 
undervisningsopplegg blitt en del av 
mange ungdommers skolehverdag. 
Med ungdomsklubben Ta plass 
tilbyr senteret en møteplass også i 
ungdommenes fritid. 

En motkraft til ekskludering
I foranledningen til oppstart av 
ungdomsklubben, ble det slått fast at 
det er tøft å være annerledes på det 
konservative Sørlandet. Mange unge 
tørr ikke å si det de mener i frykt for 
reaksjoner. Holdningene til innvandring 
og innvandrere er gjennomgående 
mer negative på Agder enn i resten av 
landet. Skeive sliter oftere med psykisk 
helse enn andre steder.

Ta plass har hatt en klar målsetning 
om å nå ungdom og ruste dem for den 
virkeligheten de er en del av. Tiltaket 
skal også bidra til større sosial aksept 
for mangfold i landsdelen.  

Ved utgangen av 2021 hadde 
ungdomsklubben samlet unge mellom 
13 og 18 år til 13 klubbkvelder med mat, 
mingling og et kort organisert program. 
Positive tilbakemeldinger fra ungdom 
og stort mangfold blant de oppmøtte, 

vitner om at ARKIVET med Ta plass 
har lykkes med å skape en trygg og 
inkluderende arena for en målgruppe 
det er avgjørende å nå.  

Tett regionalt samarbeid
ARKIVETs prosjekt har vært å utvikle 
Ta plass som et sted hvor ungdom kan 
møtes på tvers av ulike bakgrunner, og 
hvor det kan skapes grobunn for økt 
toleranse for hverandre og mindre hat. 
For å kunne nå en ambisiøs målsetning 
om varig innflytelse på ungdommenes 
liv og samfunnet rundt, har et tett 
samarbeid med en rekke aktører i 
regionen vært både en forutsetning for 
etablering og en avgjørende faktor i 
fortsettelsen. 

Regnbuekveld med Fri Agder, 
rettighetskveld med Barnas Jurist og 
Black Lives matter-kveld har stått på 
ungdommenes program gjennom 
høsten. Et positivt samarbeid med 
andre organisasjoner har sikret høy 
faglighet i alle ledd, gjennomslagskraft 
hos målgruppen og et godt grunnlag 
for å videreføre ungdomsklubben som 
en del av ARKIVETs forebyggingsarbeid i 
året som kommer. 

Fredag 24. september 
samlet flere titalls 
ungdom seg til åpning 
av ungdomsklubben Ta 
plass på ARKIVET. I løpet 
av høsten 2021 har Ta 
plass etablert seg som 
en positiv møteplass 
hvor engasjert ungdom 
samles for sosialt 
felleskap, støtte og ny 
kunnskap hver fredag 
kveld. 

NY SAMLINGSPLASS OG 
TRYGT FELLESSKAP FOR 
UNGDOM  

UNGDOMSKLUBBEN TA PLASS

Tiltaket skal også 
bidra til større sosial aksept for 
mangfold i landsdelen. 
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BE HEARD! har som mål å bryte ned 
fordommer. Virkemiddelet er personlige 
historier. Dedikert arbeid med å 
synliggjøre individer og videreutvikle en 
arena for å lytte til hverandre har preget 
året som har gått.   

Lansering av digital plattform
«Krigen var snart over, og vi hadde 
vunnet. Men for en pris vi hadde måttet 
betale», står det på forsiden av beheard.no,
under overskriften livshistorier. 
Nettsiden ble lansert i februar. Ordene 
tilhører krigsseiler Reidar Thorn, som 
tilbrakte mange år av livet sitt på sjøen.
 
Sitatet er ett av mange som gjennom 
2021 har brakt publikum tettere inn på 
et mangfold av historier om levd liv, 
vendepunkter som har satt spor og såre 
erfaringer til ettertanke. 

Tre livshistorier, 17 videofortellinger og 
to nettutstillinger har i løpet av året blitt 
publisert på det som nå er en levende 

plattform for formidling av personlige 
historier. De fysiske utstillingene Skin 
Remembers: stories and identities 
of the few og Nålens makt har i sin 
digitale drakt fått både nytt liv og nytt 
publikum.      

Samarbeid i Arendal
Etter digital fortellerkveld med tre nye 
stemmer på scenen 25. mars, åpnet 
høsten med gjenåpning av landet 
for både mer fysisk tilstedeværelse 
og nytt samarbeid. To fortellerkurs 
og to fortellerkvelder ble holdt; én i 
Kristiansand og én i Arendal.

I oktober ble KUBEN i Arendal vert 
for det første fortellerkurset utenfor 
Kristiansand. Med StorySLAM Oslo, 
Med hjerte for Arendal, Arendal 
voksenopplæring, Tyholmen 
frivilligsentral og KUBEN på laget, fikk 
ARKIVET mulighet til å presentere BE 
HEARD! for et nytt og bredere publikum 
denne høsten. 

Filmpremiere
Ibrahim har erfart livet på flukt 
fra krigen i Irak og er i ferd med å 
etablere et nytt liv i Norge. Maris 
mormor overlevde 2. verdenskrig, 
og har en historie som har gjort 
uutslettelig inntrykk på barnebarnet. 
9. september var det premiere på The 
Legacy of War, som følger Mari og 
Ibrahim som fortellerkursdeltakere 
mens de to historiene om krig og 
dens ettervirkninger tar form.  

Sammen med den temporære 
bokutstillingen Black Lives 
Matter som stod på biblioteket i 
perioden oktober til desember og 
folkedialogmøte i regi av Nansen 
fredssenter 10. desember, føyer BE 
HEARD! seg inn i en serie med tiltak 
som gjennom året har bidratt til 
bevisstgjøring rundt representasjon, 
mangfold og hvilke stemmer som får 
komme til uttrykk i samfunnet.

Med ny digital plattform for personlig historiefortelling, tre fortellerkvelder, et vellykket 
samarbeid i Arendal og premiere på kortfilmen The Legacy of War, har fortellerkonseptet 
BE HEARD! spilt en fremtredende rolle i ARKIVETs mangfolds- og inkluderingsarbeid 
gjennom 2021. 

PERSONLIGE HISTORIER SOM KRAFT-
FULLT VIRKEMIDDEL I ARBEIDET MED 
INKLUDERING OG MANGFOLD

FORTELLERKONSEPTET BE HEARD!

> FORTELLERWORKSHOP: Synne Imeland 
fra StorySLAM Oslo veiledet deltakerne i 
fortellerkunst på workshop i Arendal.

> PREMIERE: Fortellere, filmregissør, 
fortellerinstruktør og prosjektansvarlig til 
samtale under premieren på The Legacy of War 
9. september.
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EN HANDLEKRAFTIG VEIVISER I DET 
REGIONALE FOREBYGGINGSARBEIDET

PLATTFORM – SAMARBEID FOR FOREBYGGING AV 
RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

ARENDALSUKA: Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland og forsker Sindre Bangstad i 
panelet under «Når barrikadene brytes – vold som virkemiddel i det offentlige ordskiftet».
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Plattform har en unik mulighet til 
å fylle gapet mellom langsiktige 
forebyggende tiltak og sikkerhetsfokuserte 
kontraterrorismetiltak. Med en 
rekke seminarer, nettverkssamling, 
arrangementer, gruppemøter og andre 
aktiviteter, har Plattform også i 2021 bidratt 
til økt kompetanse og samhandling lokalt 
og regionalt.    

Kompetanseheving og 
kunnskapsutvikling
Et viktig mål for Plattform, er å bygge opp 
ny forskningskunnskap som kan brukes 
i det forebyggende arbeidet. I 2021 ble 
samarbeidet styrket med en forsker II-
stilling på 20%.

15. oktober holdt Plattform 22.juli-
seminaret «Terrorismens fortid og fremtid» 
i samarbeid med ARKIVET. 15. juni ble 
radikaliserte kvinner satt på dagsorden 
med et seminar i samarbeid med RVTS Sør. 
Sammen med ARKIVET inviterte Plattform 
også til firedagers-kurs i dialog og 
konflikthåndtering. Kurset ble gjennomført 
av Nansen fredssenter 4.-7. oktober. 

Fullsatte saler og gode tilbakemeldinger fra 
publikum bekrefter at Plattform når mange 
og treffer godt i sitt formidlingsarbeid.  

En motsats til ekskludering
5. august samlet flere hundre mennesker 
seg på Tangen for å markere motstand 
mot en SIAN-demonstrasjon på Torvet. 
Som en av arrangørene for arrangementet, 
var Plattform tydelig på budskapet for 
markeringen; fellesskap og inkludering. 
Blant de oppmøtte var mange unge.

I året som har gått har Plattform nådd unge 
også med Dragefestivalen i september 
og fagdag for ungdom med visning av 
filmen «Sønner av Danmark» under 
Barnefilmfestivalen i april. 

Med fokus på fellesskap, utvikling av ny 
kunnskap og tett samarbeid, fortsetter 
Plattform å markere seg som en viktig 
aktør som også får oppmerksomhet 
nasjonalt. 

Med en tydelig visjon om å være en nyskapende og 
samlende veiviser i det forebyggende arbeidet mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme, har Plattform 
en viktig rolle i regionen. I 2021 har Plattform igjen vist 
hvordan koplingen mellom førstelinjetjeneste, forskning 
og dokumentasjon legger et solid grunnlag for målrettet, 
kunnskapsbasert forebyggingsarbeid. 

FAGDAG: Plattform holdt fagdag for ungdom med visning 
av «Sønner av Danmark» under Barnefilmfestivalen.  
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I jubileumsåret 2021 har frivilligheten 
blitt trukket frem som en bærebjelke 
i senterets arbeid med å skape en 
rød tråd mellom fortid, nåtid og 
fremtid. Også dette året har ARKIVETs 
venneforening, frivillige i Norsk senter 
for krigsseilerhistorie og Norsk digitalt 
fangearkiv og øvrige frivillige gjort et 
betydningsfullt arbeid.  

Omvisning i kjellerutstillingen
Etter en vår preget av nedstenging og 
digital undervisning, kunne frivillige 
omvisere igjen ta imot besøkende til 
omvisning i kjellerutstillingen i mai. 
Gjennom sommersesongen gjorde 
frivillige krefter det mulig å tilby daglige 
omvisninger på både norsk og engelsk i 
«Brennpunkt Arkivet». 

I november fikk lesere av Sørlandsavisen 
et innblikk i de dedikerte omvisernes 
kunnskap og engasjement for å formidle 
historien. Totalt har over 3000 elever på 
skolebesøk og andre tatt del i en guidet 
omvisning i 2021.
  
Anerkjennelse for innsats
ARKIVETs venneforening er en integrert 
del av senterets virksomhet. Foreningens 
innsats på huset i 2021 anslås til 3,5 
årsverk. Gjennom omvisninger, drift av 
fagbiblioteket og støtte i forbindelse 

med undervisningsopplegg, markeringer 
og arrangementer, har frivillige fra 
foreningen også i 2021 markert seg som 
en uvurderlig ressurs. 

Venneforeningen har ansvar for 
Russerfangenes dag, som ble 
markert med digital seremoni 5. mai. 
Enke etter Einar Svendsen, som var 
drivkraften i arbeidet med å samle 
inn dokumentasjon om de sovjetiske 
krigsfangene som ble henrettet i 

Kristiansand under krigen, la ned krans 
til minne om de døde.

Da ARKIVET ble tildelt Stiftelsen 
Espeland fangeleirs formidlingspris 
2021 for sitt undervisningsarbeid rettet 
mot barn og unge, var det en viktig 
anerkjennelse av den innsatsen både 
formidlere og frivillige har lagt for å 
fremme menneskeverd og demokratiske 
verdier. 

I over 20 år har ARKIVETs venneforening og frivilligheten spilt en sentral rolle i arbeidet med å 
bevare og aktualisere historien huset er en del. Med utdeling av formidlingspris til undervisning, 
omtale i media og anerkjennelse under jubileumsfeiringen, har den frivillige innsatsen og de 
mange dugnadstimene som blir lagt ned blitt både synliggjort og hedret i 2021. 

BETYDNINGSFULL INNSATS FOR 
ARKIVETS SAMFUNNSOPPDRAG

ARKIVETS VENNEFORENING OG FRIVILLIGHETEN

FORMIDLINGSPRIS: 8. mai tok leder i venneforeningen, Tor Hultmann, og undervisningskoordinator 
Eystein Ellingsen imot Stiftelsen Espeland fangeleirs formidlingspris 2021 for sitt arbeid med barn og unge. 
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SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Den interaktive utstilling ble til i møte med publikum og 
hadde som mål å skape rom for å se mennesket og meningen bak ordene som ytres.

Godt rustet med styrket 
digital kompetanse og 
dyktige samarbeidspartnere 
på filmproduksjon, startet 
arrangementsåret 2021 med 
stødig digital formidling 
på Holocaustdagen. 
Pandemiåret 2021 ble 
farget av restriksjoner 
og uforutsigbarhet, men 
står igjen som et år for ny 
inspirasjon og utforskning 
av nye konsepter og idéer i 
møte med publikum. 

ET ÅR MED UTFORSKNING 
OG NYE TAKTER I MØTE  
MED PUBLIKUM

ARRANGEMENTER OG PUBLIKUMSAKTIVITET

Internasjonalt konferansesamarbeid
Som samarbeidspartner for 
Europakonferansen for demokrati og 
menneskerettigheter for andre år på 
rad 5.-6. mai, hadde ARKIVET en tydelig 
tilstedeværelse på det som dette året ble 
etablert som en fast, årlig begivenhet, 
med Europarådet i ryggen. 23. august 

ble avtale mellom partene signert og et 
langsiktig samarbeid formalisert. 

I et program fylt med ekspertise innen 
årets tema, ytringsfrihet og hatefulle 
ytringer, stilte ARKIVET med både 
innlegg, paneldeltakelse og lansering  
av undervisningsoppplegget  
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I en boks på ARKIVET. Opplegget er 
utviklet for elever i videregående skole 
og setter arbeid med historiske kilder og 
kildekritikk i fokus. 

Ytringsfrihet på agendaen
Gjennom pop up-utstillingen Skriften 
på veggen, seminar knyttet til lansering 
av Kristiansand kommunes plan mot 
hatefulle ytringer og hatkriminalitet 16. 
juni og Europakonferansen, har senteret 
vært en tydelig stemme i samtaler rundt 
ytringsfrihetens handlingsrom både 
lokalt og nasjonalt i året som har gått. 

Tiårsdagen etter terrorangrepet 22. juli 
og konsekvensene av hatytringer har satt 
preg på årets formidling. I samarbeid 
med Kristiansand kommune, ble dagen 
gitt en verdig markering. På ARKIVET ble 
dørene åpnet til minnemarkering og 
livssynsnøytral minnestund.  

Formidling på nye måter
Som et avspark for sommersesongen, 
ble konsertforedragsrekken Sommer på 

ARKIVET 14.-27. juni både en pustepause 
mellom perioder med strenge tiltak 
for arrangører og en påminnelse om 
hvordan historien kan aktualiseres på 
nye, kreative måter. Akkompagnert 
av vakker sang fra velkjente navn som 
Helene Bøksle, Hilde Hefte og Hanne 
Krogh, ble biter av krigsseilernes, 
motstandskampens og husets historie 
formidlet av ARKIVETs egne historikere 
med nye ansikter til stede blant 
publikum.

Et friskt konsertpust i varm sommerluft 
satte tonen for en høst med høyt 
tempo og ny giv. Med lansering av nytt 
årsskrift, åpning av ungdomsklubb, nye 
barnehagebesøk til den verdibaserte 
opplevelsesforestillingen Fredsgyra, 
fagseminarer, tegneserieseminaret 
DocuComics, forestillinger og lærerkurs 
på programmet, har 2021 vært et år 
for å introdusere ARKIVET for nytt 
publikum og styrke rollen som arena for 
faglig fundert og holdningsskapende 
formidling. 

22. JULI: ARKIVET var en del av Kristiansand 
kommunes markering av 10-årsdagen etter 
terrorangrepet. 
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ÅRSBERETNING 2021
STIFTELSEN ARKIVET
Virksomhetens art  
ARKIVET holder til i det tidligere 
statsarkivet i Kristiansand som under 
andre verdenskrig var hovedkvarter for 
Gestapo på Sørlandet. I nazistenes tjeneste 
ble bygningen et symbol for tortur og 
menneskeforakt. I dag er huset fylt med 
aktivitet som skal bidra til et samfunn 
med større rom for menneskeverd, basert 
på frihet og demokrati. Årsrapporten for 
2021 dokumenterer etter styrets mening 
at ARKIVET har levert godt i forhold til 
samfunnsoppdraget i et krevende år.

ARKIVET forsker, dokumenterer og 
formidler historie for å skape et samfunn 
med større rom for menneskeverd. I 
overkant av 2/3 av driftsbudsjettet kommer 
fra bevilgningen over statsbudsjettet. 
Kunnskapsdepartementet forventer 
at stiftelsen driver et informasjons- og 
dokumentasjonssenter om krigshistorien, 
folkeretten og menneskerettighetene 
med et særlig oppdrag å medvirke til 
et godt opplæringstilbud om fred og 
menneskerettigheter for barn og unge.
4951 elever gjennomgikk ulike 
undervisningsopplegg. Dette er 254 færre 
elever enn i 2020.

Årsberetningen for 2021 bærer på en del 
områder preg av pandemisituasjonen. Det 
gjelder særlig besøksrelaterte statistikktall. 
Men virksomheten er opprettholdt på en 

god måte på mange felt. Rådsmøtet, som 
ble gjennomført digitalt i mai, valgte Råd 
for perioden 2021 – 2023. Janne Haaland 
Matlary (leder), Monica Csango, Laila 
Bokhari, Thorbjørn Jagland, Paul Leer 
Salvesen og Jørgen Watne Frydnes er nye 
medlemmer i Rådet.

Staben innehar bred kompetanse innen 
forskning, kulturvirksomhet, undervisning 
og prosjektarbeid.

Videre er Norsk senter for krigsseilerhistorie 
med www.krigsseilerregisteret.no godt 
etablert som nasjonalt kompetansesenter. 
Norsk digitalt fangearkiv www.fanger.no, er 
i godt samarbeid med Falstadsenteret i ferd 
med å innta samme posisjon. Plattform 
er godt etablert som ressurssenter mot 
radikalisering og ekstremisme.

Styret har gjennomført 5 møter og 
behandlet i alt 35 saker deriblant 
en revidert overordnet strategiplan. 
Situasjonsrapport og økonomirapport 
har vært gjennomgående saker. I tillegg 
har det vært et møte for styre, råd og stab 
ved ARKIVET 25.11. Ny direktør Kristine 
Storesletten Sødal tiltrådte i sin stilling 
15. april 2021.

For ytterligere informasjon om ARKIVETs 
arbeid henvises til egen årsrapport som 
ligger på hjemmesiden www.arkivet.no .

Fortsatt drift
Årsregnskapet viser et overskudd på 
kr 295 554 for 2021. Overskuddet blir 
disponert som følger:

kr 200 000 avsatt til forskningsfond og 
kr 95 554 til annen egenkapital. Stiftelsen 
har god egenkapital og lav risiko i driften. 
Forutsetningene for fortsatt drift er derfor til 
stede.

Arbeidsmiljø/ytre miljø
Arkivet hadde for 2021 et totalt sykefravær 
på 1,38 % fordelt på 20,5 årsverk. Ansatte 
i virksomheten har ikke vært utsatt for 
ulykker eller fysiske skader. Stiftelsens 
virksomhet forurenser ikke ytre miljø. 
Arkivet er miljøsertifisert gjennom stiftelsen 
Miljøfyrtårn.

Likestilling
Arkivet vil i tråd med de offentlige 
retningslinjer og intensjoner om likestilling 
arbeide for å oppnå ønskede mål resultater.
Pr. årsskiftet er det 30 ansatte i faste- og 
prosjektstillinger - 15 menn og 15 kvinner.
Pr. 31.12 er 5 av 9 faste representanter til 
styret og 10 av rådets 25 representanter 
kvinner.

Andre forhold Det er etter det styret kjenner 
til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
utgang som har betydning for stiftelsens 
stilling og resultat.

Kristiansand, den 10.03.2022

Norunn Tveiten Benestad 
Styreleder

Hanne Haaland 
Nestleder

Hildegunn Marie Tønnessen Seip
Styremedlem

Rune André Sørtveit Frustøl      
Styremedlem          

 Tor Hultmann     
Styremedlem

Petter N. Toldnæs
Styremedlem 

Tore K. Haus                            
Styremedlem  

 Lena Sannæs
Styremedlem                          

Gunvor Andresen
Styremedlem     

Kristine Storesletten Sødal                            
Direktør  

Årsberetningen er godkjent elektronisk
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RESULTATREGNSKAP

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter 1,2,12  28 851 160  24 310 319 

Sum driftsinntekter  28 851 160  24 310 319 

Varekostnad  225 726  225 948 

Lønnskostnad 1,3,4  16 503 645  14 522 907 

Avskrivning på varige driftsmidler 1,5  1 784 775  1 746 054 

Annen driftskostnad 1,3  10 037 566  7 465 808 

Sum driftskostnader 28 551 711  23 960 716 

DRIFTSRESULTAT 299 449 349 603

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt  29 593  79 179 

Annen finansinntekt  11 652  42 283

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  2 669 4 004

Annen rentekostnad  939  2 978

Annen finanskostnad 41 532  0 

Resultat av finansposter  -3 895  114 480 

Årsresultat 6  295 554  464 083 

Overføringer

Avsatt til forskningsfond  200 000 400 000

Avsatt til annen egenkapital  95 554  64 083 

Sum overføringer 295 554 464 083
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BALANSE

EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, 5, 7, 12  29 434 541  30 774 376

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1, 5  1 144 607  1 530 821 

Sum varige driftsmidler 5 30 579 148 32 305 197

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap 1,8  3 542 183  2 500 000

Lån til tilknyttet selskap 9 0  1 042 183 

Plassering i indeksfond 8  1 617 000  1 658 532

Sum finansielle anleggsmidler 5 159 183  5 200 715 

Sum anleggsmidler  35 738 331  37 505 913 

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 1  262 343  177 223

Fordringer

Kundefordringer 1  663 697  93 296 

Andre kortsiktige fordringer 8  889 389  385 935

Sum fordringer  1 553 086  479 231 

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner  634  3 303

Sum investeringer  634  3 303 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10  10 231 441  9 747 954 

Sum omløpsmidler  12 047 505  10 407 711 

Sum eiendeler  47 785 836  47 913 624 
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BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

Innskutt egenkapital

Bunden egenkapital 6  513 000  513 000 

Sum innskutt egenkapital  513 000  513 000 

Opptjent egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 6 2 402 157  2 202 157 

Annen egenkapital 6  4 749 061  4 653 507 

Sum opptjent egenkapital 7 151 218  6 855 664 

Sum egenkapital 6 7 664 218  7 368 664 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

Avsetning for forpliktelser 11 2 218 950  2 228 950 

Annen langsiktig gjeld

Offentlige tilskudd 12  28 195 463  29 772 963 

Sum annen langsiktig gjeld 28 195 463  29 772 963 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 172 323  1 049 150 

Skyldig offentlige avgifter 1 759 844  883 655 

Annen kortsiktig gjeld 2 6 775 038  6 610 243 

Sum kortsiktig gjeld 9 707 205  8 543 047 

Sum gjeld 40 121 618  40 544 960 

Sum egenkapital og gjeld 47 785 836  47 913 624 

Norunn Tveiten Benestad 
Styreleder

Hanne Haaland 
Nestleder

Hildegunn Marie Tønnessen Seip
Styremedlem

Rune André Sørtveit Frustøl      
Styremedlem          

 Tor Hultmann     
Styremedlem

Petter N. Toldnæs
Styremedlem 

Tore K. Haus                            
Styremedlem  

 Lena Sannæs
Styremedlem                          

Gunvor Andresen
Styremedlem     

Kristine Storesletten Sødal  
Direktør  

Årsregnskapet er godkjent elektronisk

Kristiansand, den 10.03.2022
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NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter består av 2021 2020

Inntekt omvisning og bevertning 261 874  298 746

Salg bøker, dvd. O.l 70 832  64 866 

Salg av tjenester og sponsorinntekter  302 138  235 752 

Inntekter husleie og lokalleie  193 650  117 200 

Sum salg og leie 828 494  716 564 

Statlige driftstilskudd - Utdanningsdirektoratet 17 779 000  16 259 000 

Kommunale driftstilskudd fra kommuner på Agder 1 228 486   1 023 272 

Fylkeskommunale driftstilskudd Agder  1 000 000  991 000 

Tilskudd til nybygg*  1 577 500  1 446 030 

Andre tilskudd prosjekt**  2 720 601  1 558 537 

Tilskudd KS  1 400 000  800 000 

Merverdikompensasjon  657 868  493 177 

Gaveforsterkning  192 200  261 500 

Sum inntektsførte tilskudd  26 555 655  22 832 516 

Gaver  1 467 011  761 239 

Sum driftsinntekter  28 851 160  24 310 319 

Pga Covid-19 og stengte dører er inntektsside på billetter og salg halvparten av det normale. 
Salgsinntekter er kun ca 3 % av den totale inntekten og gir ikke stort utslag i det totale er driftsresultatet.

Annen kortsiktig gjeld Prosjektmidler, som er mottatt som forskuddsbetaling, og som skal benyttes senere, er pr 31.12.2021 på kr 4 967 385. Beløpet inngår  
i annen kortsiktig gjeld. Innsamlede prosjektmidler og forventet tilskudd gir mulighet å planlegge ordinær drift i 2022 med et overskudd på kr 200 000.

*Tilskudd til nybygg, se note 12. 
** Det er mottatt tilskudd på kr 81 875 i stimuleringsordningen for frivillighetssektoren.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 
Stiftelsen har videre fulgt opp relevante 
bestemmelser i Foreløpig regnskapsstandard 
for ideelle organisasjoner utarbeidet av Norsk 
Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder 
for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt 
i regnskapsprinsipper.

Driftsinntekter og driftskostnader 
Tilskudd som blir gitt for en bestemt periode 
inntektsføres i perioden. Inntekter knyttet til 
levering av varer og tjenester inntektsføres på 
leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter 
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader 
medtas i samme periode som tilhørende inntekter 
inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering 
av eiendeler og gjeld EEiendeler bestemt 
til varig eie eller bruk er klassifisert som 

anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er analoge 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 
gjeld 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 regler. Postene det gjelder 
vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler 
avskrives over forventet økonomisk levetid. 

Avskrivningene er som hovedregel fordelt 
lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer Investeringene blir nedskrevet til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

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

Fordringer Kundefordringer og andre 
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag 
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering 
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner Pensjonsordninger finansiert 
via sikrede ordninger er ikke balanseført. 
Forpliktelsen er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen 
med lønnskostnader. Informasjon om 
pensjonsordninger er medtatt i note 4.

NOTER 2021
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NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJON M.M.

LØNNSKOSTNADER 2021 2020

Lønninger  11 970 152  10 844 994 

Arbeidsgiveravgift  2 032 871  1 801 049 

Pensjonskostnader  2 148 161  1 619 953 

Andre ytelser  352 461  256 911

Sum  16 503 645  14 522 907

Gjennomsnittlig antall årsverk: 19,36

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm. direktør Styre

Lønn  908 216  83 500 

Pensjonsutgifter  113 830  

Annen godtgjørelse 14 145  

Pensjon. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Stiftelsen har ytelsesbasert pensjonsforsikring i KLP, se note 4. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2021 utgjør kr 53 000 eks. mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 39 236 eks. mva,  
som inkl teknisk utarbeidelse for offentlig årsregnskap, noter, revisors rapport vedr. momskompensasjon og annen bistand.

NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Stiftelsen har pensjonsordning som omfatter i alt 23 aktive personer. I tillegg kommer oppsatte og pensjoner. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser.  
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive  
pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i KLP. Denne finansieres over selskapets drift. Forpliktelsen er ikke balanseført.

2021 2020

Årets pensjonspremie, som er kostnadsført  2 336 867  1 619 953 

Estimert andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 31.12.  655 047  613 305 

Årets innbetaling til egenkapitalinnskudd  41 742  43 965 

Saldo premiefond 31.12.  4 130 626  2 230 237 

Avkastning på pensjonspremiefond  143 642  43 742 

Beregnede pen    sjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift pr 31.12. for Stiftelsen Arkivet -3 423 928 -1 807 284 

I pensjonsforpliktelsene er arbeidsgiveravgift ikke medtatt

Økonomiske forutsetninger: 2021 2020

Diskonteringsrente 3 % 3,50 %

Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering 1,98 % 2,48 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,50 % 4,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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NOTE 5 ANLEGGSNOTE

Stiftelsen har pensjonsordning so

Bygninger og tomter Driftsløsøre, inventar 
o.l. 

Nybygg under 
oppføring

Sum

Anskaffelseskost 01.01.21 11 919 954 3 721 567  34 064 531 49 706 052 

Året tilgang  58 725  -   58 725

Anskaffelseskost 31.12.  11 919 954  3 780 292  34 064 531 49 764 777

Akk. avskrivinger 31.12. 11 679 490  2 576 961  4 891 878  19 148 329

Akk. nedskrivinger 31.12. 37 300 -  -   37 300

Bokført verdi per 31.12.21  203 164 1 203 331  29 172 653  30 579 148

Årets avskrivinger 33 188  386 215  1 365 372 1 784 775

Økonomisk levetid 30 år 0-5 år 50 år

Fast teknisk installasjon er inkludert i anskaffelseskost Nybygg med kr 8,5 millioner. 
Avskrivningssats fast teknisk installasjon er 10%.

NOTE 6 EGENKAPITAL

Grunnkapital Egenkapital m. selv- 
pålagte restriksjoner

Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr. 31.12.2020  513 000  2 202 157  4 653 507  7 368 664 

Pr. 01.01.2021  513 000  2 202 157  4 653 507  7 368 664 

Avsatt til forskningsfond 200 000 200 000

Årets resultat  95 554 95 554

Pr 31.12.2021  513 000 2 402 157  4 749 061 7 664 218

Covid 19: I 2021 har det vært stengte dører, som i fjor og inntektsiden på billetter og salg er fremdeles lav. Men dette påvirker kun begrenset grad driftsresultatet.  
Innsamlede prosjektmidler og forventet tilskudd gir mulighet å planlegge ordinær drift i 2022 med et lite overskudd.

NOTE 7 BEVARINGSVERDIGE EIENDELER

Vesterveien 4, Kristiansand er bevaringsverdig eiendom og følgende klausul er tatt inn i skjøtet på eiendommen: “Bygningen er erklært verneverdig. 
Kjøper og fremtidige eiere forplikter seg til å legge alle tiltak som omfatter bygningens eksteriør, lesesal og trapperom frem for fylkeskonservatoren i 
Vest-Agder fylkeskommune, eller annen antikvarisk myndighet, for godkjenning. Denne heftelsen kan ikke avlyses uten samtykke fra Riksantikvaren.”

NOTE 8 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP, MARKEDSBASERTE AKSJER OG OBLIGASJONER

Tilknyttet selskap:
Vesterveien 6 AS, Kristiansand, eierandel og stemmeandel er 50 %,
Aksjonærlånet, kr 1 042 183, er konvertert til aksjer og dette er registrert i Brønnøysund den 11.03.2021. Det er i år gitt
et kortsiktig aksjonærlån, kr 500 000, som skal nedbetales i 2022. Dette lånet er rentefritt og er ikke sikret ved pant.
Egenkapital pr 31.12.2021 er kr 6 216 465* og overskudd for 2021 er kr 78 220*.
*Beløpene er ikke revisorgodkjent.

Etter styre vedtak i sak 27-20 ble det i 2020 investert kr 1 617 000 i indeksfond, som pr 31.12.2021 hadde verdiøkning
på kr 370 106. Investeringer anses som finansielle anleggsmidler.
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NOTE 9 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ETT ÅR

2021 2020

Lån til tilknyttet selskap* 0  1 042 183 

Sum langsiktige fordringer 0  1 042 183 

Lånet er i 2021 konvertert til aksjekapital i Vesterveien 6 AS.

NOTE 10 BUNDET BANKINNSKUDD

Bundet skattetrekkinnskudd bank utgjør pr 31.12.2021 kr 469 234 og som dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.2021.

NOTE 11 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Avsetning for forpliktelser består av:

2021 2020

Vedlikeholdsfond  2 158 950  2 158 950 

Avsetning for forpliktelser  2 158 950  2 158 950 

Vedlikeholdsfond er avsatt i samsvar med stiftelsens vedlikeholdsplan og i samsvar med regnskapslovens § 4-1. Det er avsatt kr 2 158 950 pr 
31.12.2021. Avsetningen representerer utsatt vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen. Avsetning vil bli reversert fremover i samme forhold som 
vedlikeholdsarbeidet kostnadsføres.

NOTE 12 OFFENTLIGE TILSKUDD TIL NYBYGG OG RENOVERING

Innbetalinger av tilskudd 2016 2017 2018 2019 TOTALT

Kompetanse Norge  15 000 000  3 400 000  18 400 000 

Vest-Agder FK  2 000 000  4 000 000  2 000 000  8 000 000 

Aust Agder FK  500 000  500 000  500 000  500 000  2 000 000 

Kr.sand kommune  5 000 000  5 000 000 

TOTALT  15 500 000  7 500 000  7 900 000  2 500 000  33 400 000 

Offentlige tilskudd periodiseres over byggets levetid og medtas som langsiktig gjeld i årsregnskapet.
Langsiktig gjeld pr 31.12.2021 er kr 28 195 463.
Årets inntektsføring er kr 1 577 500, se note 2.
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ANSATTE PR. 31.12.21

Kristine Storesletten Sødal 
Thomas V.H. Hagen 
Riina Upsal 
Kjetil Grødum 
Bjørn Tore Rosendahl 
Stine S. Laursen 
Eystein Ellingsen 
Georg Kristoffer Fjalsett 
Simen Zernichow 
Omar Sadiq 
Stein Christian Salvesen 
Linn Maria Larsen 
Lena Sannæs 
Vale Klingsheim 
Thea S. Eriksen 
Solveig Hessa-Szwinto 
Birgit Amalie Nilssen 
Ingunn Tønnevold Hansen 

Prosjektstillinger og tiltaksengasjement
John Henrik Haukland 
Heidi Hauge Uldal 
Antoni Pisani 
Edda Dagsdottir 
Ranghild Bie Nielsen 
Sylvi Moldal 
Knut Nicolai Myhre 
Karam Ibrahim 
Siri Burden Stokkeland 
Omar Passi 
Rabia Ikram Sheikh  
Mohammed Badran 

RÅDET
Leder:  Janne Haaland Matlary 
Nestleder:  Hanne Sophie Greve 

Medlemmer: 
Carl Viggo Axelssen 
Eva Bergh 
Aud Blattmann 
Laila Bokhari 
Monica Csango 
Arne Eilertsen 
Mette Gundersen 
Finn Holmer-Hoven 
Helge Hovland 
Thorbjørn Jagland 
Åse Lill Kimestad 
Eva Kvelland 
Arne Laudal 
Paul Leer-Salvesen 
Sylfest Lomheim 
Lars Erik Lyngdal 
Terje Næss 
Bjørn Robstad 
Tor Sommerseth 
Harald Sødal 
Arne Thomassen 
Jan Jørg Tomstad 
Jørgen Watne Frydnes 

STYRET
Styreleder: Norunn Tveiten Benestad
Nestleder: Hanne Haaland
  
Styremedlemmer: 
Petter N. Toldnæs
 Gunvor Andresen
 Rune André Frustøl 
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
Tore K. Haus   
Lena Sannæs
Tor Hultmann

Varamedlemmer: 
Aslaug Kristiansen 
Ole Magne Omdal 
Torunn Charlotte Nyberg 
Inger Berit Mjølund 
Omar Sadiq Personlig vara for Lena Sannæs

 

ANSATTE / RÅDET / STYRET
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ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

t: +47 38 10 74 00

e: kontakt@arkivet.no
w: arkivet.no
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