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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. 

ARKIVET freds- og menneskerettighets-
senter nærmer seg sitt 20-årsjubileum 
8. mai 2021. Det gir anledning til et litt 
lengre tidsperspektiv når 2020, et år 
preget av omstilling og nytenkning, skal 
oppsummeres. Fra å være en stiftelse 
båret fram av idealisme, pågangsmot, 
politisk kløkt og mye frivillighet rundt 
årtusenskiftet, er ARKIVET i dag etablert 
som ett av syv nasjonale freds- og 
menneskerettighetssentre.  

I et 20-årsperspektiv har ARKIVETs 
utvikling gått i den retningen stifterne 
hadde ambisjoner om; å etablere «eit 
utdanningssenter for framtidsretta 
fredsarbeid, basert på demokrati, 
fridom og menneskeverd». På stadig 
flere felt skjer utviklingen i et godt 
samvirke mellom ansatte og frivillige. 

Utstillingen «Brennpunkt Arkivet» 
er på mange vis hjertet i ARKIVETs 
virksomhet. Formidlingen av den lokale 
krigshistoriens grusomheter og de 
handlingsvalg vanlige mennesker sto 
overfor den gang, pumper impulser 
ut i en omfattende virksomhet som 
samles under mottoet «Større rom for 
menneskeverd».  

Både lokalt, regionalt og nasjonalt 
har offentlige myndigheter fulgt opp 
den økende aktiviteten til en stadig 
voksende stab med bevilgninger som 
har sikret driften.  

Det er opprettet stillinger og tilsatt 
medarbeidere innenfor fagområdene 

samlingsforvaltning, kommunikasjon 
og inkludering og mangfold. Plattform-
samarbeidet om forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme 
er etablert, Norsk senter for 
krigsseilerhistorie med tre stillinger 
ivaretar en viktig nasjonal oppgave og 
Norsk digitalt fangearkiv er i ferd med å 
gjøre det samme. Tre medarbeidere har 
som del av jobben sin fullført PhD og 
dermed styrket den faglige profilen. 

Skoleelever på ulike klassetrinn 
har vært og vil fortsatt være en 
hovedmålgruppe for ARKIVET. Selv i et 
år med strenge restriksjoner på fysisk 
samvær, har dyktige medarbeidere klart 
å nå mange skoleelever. ARKIVET har 
også blitt en fast samarbeidspartner i 
den nasjonale skolesatsingen Dembra.  

Pandemiåret 2020 har gitt oss en 
erfaring med å miste noe vi tar for gitt; 
fysisk bevegelsesfrihet og nærkontakt, 
men i en situasjon hvor det er forståelig. 
ARKIVET er et minnested om da landet 
vårt ble fratatt de grunnleggende 
demokratiske rettigheter, og 
grupper av mennesker mistet sitt 
menneskeverd. Som freds- og 
menneskerettighetssenter skal ARKIVET 
også de kommende tiår både være en 
vokter av grunnleggende fellesverdier, 
og en vekker til engasjement - fordi de 
samme verdiene ikke kan tas for gitt. 
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10. januar
Kulturnatta på ARKIVET 27.-30. januar

Nordens største skolemarkering av
Holocaustdagen i Kristiansand og 
Arendal 

5. mai
Europakonferansen 
Digital konferanse i samarbeid med 
Kristiansand kommune, Europarådet, 
UiA, Cultiva og Kilden teater og 
konserthus

8. mai
Markering av frigjøringsjubileet 
Lansering av databasen fanger.no

19. juni
Lansering av nye Minnehallen.no

24.-28. august
ARKIVET-uka 2020 
Arrangementsuke med Dembra, 
PLATTFORM, Norsk digitalt fangearkiv, Bli 
hørt! og Norsk senter for krigsseilerhistorie

20. juni
Utstillingsåpning: Skin Remembers  
- stories and identities of the few

16. september
Samarbeidsavtale med UiA
ARKIVET inngår samarbeidsavtale med 
fakultet for humaniora og pedagogikk

1. september
Fast stilling mangfold og inkludering

September og oktober 
Barnehagebesøk til 
opplevelsesforestillingen Fredsgyra

24. september
Bli hørt! Live fortellerkveld

23. oktober
Webinar i samarbeid med SANA, UiA 
og Kristiansand kommune
Tackling Gender-Based Violence, Gender 
Equality, and Women in Leadership in the 
context of Covid-19 29. oktober

Utstillingsåpning: Caesar Exhibit

5.-6. november
Agderseminaret 2020
I samarbeid med Forskernettverk Agder, 
HIFO Agder og Agder Historielag

18. november
Samarbeidsavtale med UiA
ARKIVET inngår samarbeidsavtale med 
faktultet for samfunnsvitenskap

15. desember
Lansering av digitalt 
undervisningsopplegg
Valg og verdier for ungdomstrinnet

Juni
Utstillingsåpning:  
Fanger i natt og tåke 

17. juni
PLATTFORM-seminar i samarbeid med 
Norges Multikulturelle Senter 
«Papirløse – et liv på utsiden?». 
Utenforskap, sårbarhet og returprogram

På trygg avstand til et lojalt publikum ......................................................................................................................................s. 06
Fra fullsatt sal til digitalt publikum  ................................................................................................................................................s. 07
Omstilling og digital innsats i møte med skoleelevene  .........................................................................s. 09
Med historien som bakteppe for fremtidsrettet arbeid  ..........................................................................s. 11
Økt synlighet og styrket digital tilstedeværelse ......................................................................................................s. 13
En milepæl for dokumentasjon og synliggjøring av fangehistorien  ..............................s. 16 

En ny arena for synliggjøring av mangfold og bredde i ARKIVETs arbeid  ............s. 18
Nytt fortellerkonsept med mål om å fremme inkludering og ytringsfrihet ........s. 21
Sterke inntrykk i høyaktuell fotoutstilling om krigsforbrytelser  .............................................s. 22 

En aktiv pådriver for kunnskapsutvikling og samarbeid i regionen .................................s. 24 

Verdifull frivillig innsats i ARKIVETs tjeneste  .................................................................................................................s. 26 

ARKIVET som forskningsinstitusjon og faglig samarbeidspartner .....................................s. 27 

Årsregnskap 2020  ............................................................................................................................................................................................................s. 29
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BESØKENDE I 2019 VS. 2020: Totalt 10 782 mennesker i 2020, mot 20 993 året før.

DIGITALE KANALER: 2020 har vært preget av digitale arrangementer og et større publikum på nett. 

PÅ TRYGG AVSTAND TIL  
ET LOJALT PUBLIKUM 

BESØKSTALL

Midt mellom avlyste 
arrangementer, 
besøksrestriksjoner 
og munnbind, finnes 
lyspunktene fra et 2020 som 
ikke ble som det skulle. 
Blant dem er en vellykket 
sommersesong med lave 
smittetall som tillot oss å 
ha åpne dører, og et lojalt 
publikum som har fulgt med 
digitalt og bidratt til jevn 
vekst i ARKIVETs følgerbase.  

Omvisning med 
undervisning

TOTALT
BESØKSTALL

Ekstern utleie

Annen undervisning

Sommerturisme og
øvrige besøk

Arrangementer og
konferanser

2 397
(4 346)

1 811
(3 900)

2 717
(3 775)

689
(3 760)

3 168
(5 192)

10 782
(20 993)

Antall følgere
på Facebook

Antall følgere
på Instagram

Antall abonnenter
på YouTube

2020

2019

3 907

2 898

829

656

61

12

Et yngre publikum
Målgruppen for Kulturnatta, som for 
første gang ble arrangert på ARKIVET, 
var de unge i aldersgruppen 18-35 
år. Det lokale bandet Jejune innledet 
kvelden med en energisk konsert 
som satte tonen for en innholdsrik 
kveld, med konserter, forfattermøte, 
improteater og speed-debatt på 
programmet. Godt hjulpet av 
velkjente gjester som Oslo-baserte 
Hollywood, improgruppa Bare 
Flaks og forfatter Gaute Heivoll på 

scenen, trakk årets første – og største 
– publikumsarrangement over 250 
besøkende.

Digitale publikumsarrangementer 
Da stengte dører ble et faktum 
og avstand et krav, fortsatte 
arrangementsarbeidet med ny giv og 
nytt fokus. Fra hjemmekontorene ble en 
viktig mai måned planlagt. I perioden 
5. til 14. mai kunne publikum, på trygg 
avstand, ta del i de faste markeringene 
digitalt. Både Russerfangenes 

Et godt besøkt Kulturnatta 
på ARKIVET 10. januar 
ble startskuddet for 
arrangementsåret 2020. 
12. mars satte imidlertid 
koronapandemien bremsene 
på. Siden da har én meters 
avstand og digital satsing 
i møte med publikum gitt 
verdifull erfaring med nye 
formidlingsmuligheter.   

FRA FULLSATT SAL TIL 
DIGITALT PUBLIKUM

ARRANGEMENTSÅRET

KULTURNATTA: Jejune stod for en energisk 
fremføring av selvskrevne poprock-låter.  
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FREDSGYRA: Barn fra Møllestua barnehage på 
besøk for å få med seg opplevelsesforestilling.

dag, Motstandskampens dag, 
Frigjøringsdagen og Krigsseilernes 
dag ble sendt direkte, og årets 
maimarkeringer ble godt dokumentert 
og gjort tilgjengelig for et større 
publikum.

I den digitale erfaringssekken ligger 
også Europakonferansen 2020 i mai, 
seks livesendinger fra ARKIVET-uka i 
august og et internasjonalt webinar i 
oktober i samarbeid med UiA, South 
African Norwegian Association og 
Kristiansand kommune.

Forestillinger med Fredsgyra
I uke 39 og 42 ble opplevelses-
forestillingen Fredsgyra på ARKIVET 
spilt for 13 barnehager og 2 klasser 
fra Krossen kompetanseskole. 
Forestillingen, som er utviklet i sin 
helhet av ARKIVET, hadde premiere 
i september 2019. Siden den gang 
har den blitt tatt godt imot av 
ARKIVETs yngste publikum. Gode 
tilbakemeldinger etter høstens 
forestillinger forteller om et 
opplevelseskonsept som treffer godt 
med sitt verdibaserte innhold.

Det lokale bandet 
Jejune innledet kvelden 
med en energisk konsert 
som satte tonen for en 
innholdsrik kveld, med 
konserter, forfattermøte, 
improteater og speed-
debatt på programmet.

HOLOCAUSTDAGEN: Skuespiller Jan Fjeldal 
fremførte en monolog i rollen som jødiske Moritz 
Rabinowitz.  

6. september ledet undervisnings-
koordinator en omvisning for publikum 
med tittelen «Hvilken fortelling er det 
skoleelevene møter på ARKIVET?». 
Høsten 2020 startet også fysisk 
skolebesøk opp igjen. I et annerledes 
undervisningsår preget av restriksjoner 
og smittevern har 5 114 elever tatt 
del i markering av Holocaustdagen, 
DKS-opplegget «Jakten etter jødene på 
Agder» for videregående skole og «Valg 
og verdier» for ungdomstrinnet.

Digitalt skolebesøk
Våren 2020 stod stolene tomme 
i undervisningsrommet. 
Niendeklassingene satt på 
hjemmeskole med lærere på 
hjemmekontor. På ARKIVET ble det 
arbeidet med å finne en trygg måte 
å møte elevene på og 15. desember 
ble digitale «Valg og verdier» lansert. 
Med klasserom på Teams og virtuell 
omvisning i kjellerutstillingen, har det 
blitt utviklet et fullverdig digitalt tilbud 

En rekordstor markering 
av Holocaustdagen med 
over 1700 elever innledet et 
år preget av omstilling for 
både elever og formidlere. 
I løpet av året har det blitt 
utviklet et solid digitalt 
undervisningsopplegg. 
Gjennom aktivt synliggjørings-
arbeid har Dembra, 
Demokratisk beredskap mot 
rasisme og antisemittisme, 
ryddet vei for fremtidig 
rekruttering og samarbeid 
med skolene i regionen. 

OMSTILLING OG DIGITAL 
INNSATS I MØTE MED 
SKOLEELEVENE   

UNDERVISNING, DEMBRA OG HOLOCAUSTDAGEN
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som åpner opp for besøk fra skoler også 
utenfor Agder. 

Som en del av det digitale under-
visningsopplegget har ARKIVET også fått 
utarbeidet obligatorisk for- og etterarbeid 
for samtlige elever som kommer på 
skolebesøk.  

Skolemarkering av Holocaustdagen
En fullsatt storsal på Kristiansand 
kino fikk mandag 27. januar høre 
stortingspresident Tone Wilhelmsen 
Trøen fortelle om viktigheten av å tenke 
gjennom egen ordbruk og evnen til å 
skille sant fra usant. Årets markering i 
Kristiansand og Arendal hadde temaet 
Ord betyr noe som rød tråd. De mer enn 
1700 elevene som deltok på den fire 

dager lange markeringen, dro hjem med 
ny kunnskap om Holocaust, hatprat, 
identitet og folkemord. 

Samarbeid og synliggjøring  
for Dembra
Gjennom 2020 har Finsland skole 
og Grim skole deltatt i Dembras 
kompetanseutviklingsløp. I et 
uforutsigbart år har Dembra-teamet hatt 
fokus på synlighet. Et tett samarbeid 
med lærerutdanningen på UiA har spilt 
en sentral rolle. Egen stasjon for elevene 
under Holocaustdagen og arrangementet 
«Oss og dem» i skolen under ARKIVET-uka 
i august, er blant tiltakene som har bidratt 
til at Dembras tilbud og kunnskap om 
metodikken har nådd bredere ut i året 
som har gått.

HOLOCAUSTDAGEN: Stortingspresident 
Tone Wilhelmsen Trøen talte til elevene 
under årets skolemarkering.

Omvisning med 
undervisning

Annen undervisning TOTALT

2020

2019

2018

2 397

4 366

4 396

2 717

3 775

3 277

5 114

8 141

7 673

MINNESMERKE: Vinteren 2020 ble Minnetrappa 
renovert, og prosjektet «Gå med oss» er igangsatt 
for å arbeide med fremtidig fornyelse av 
minnesmerket.  

I 2020 ble pandemien en påminnelse om at utrygghet 
kan skape uro, og at frihet, fred og demokrati krever 
kontinuerlig innsats. Med kunnskap om og forståelse for 
fortiden blir det enklere å holde stø kurs i arbeidet med 
å fremme menneskeverd også i årene som kommer. 
Historiebevissthet har vært en viktig kjerneverdi for 
ARKIVETs virksomhet også dette året.   

MED HISTORIEN SOM 
BAKTEPPE FOR FREMTIDS- 
RETTET ARBEID

FASTE MARKERINGER OG MINNET OM FORTIDA

En fullsatt storsal 
på Kristiansand kino fikk 
mandag 27. januar høre 
stortingspresident Tone 
Wilhelmsen Trøen fortelle om 
viktigheten av å tenke gjennom 
egen ordbruk, og evnen til å 
skille sant fra usant. 
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FILMPREMIERE: Under ARKIVET-uka fikk 
publikum med seg premieren på fargefilm fra 
krigsseiler Reidar Thorns opplevelser under andre 
verdenskrig.

Stor nasjonal medieoppmerksomhet 
innledet året for Krigsseilerregisteret 
som i 2020 kunne skilte med at
registrering og kvalitetssikring av 
både de norske og utenlandske 
krigsseilerne i Nortraship var 
ferdigstilt. 134 000 besøkende 
på krigsseilerregisteret.no, stor 
interesse fra media og godt besøkte 
publikumsarrangementer forteller 

om et NSK som har lykkes i sitt arbeid 
med å synliggjøre krigsseilerhistorien.

Bak resultatene står tre fast ansatte, 
et nettverk av sjømannsforeninger 
og andre frivillige som har jobbet 
dedikert med dokumentasjon, 
kunnskapsutvikling og formidling av 
en viktig del av vår historie. I likhet 
med foregående år, har det også 

Henvendelser fra både 
innland og utland viser 
at Norsk senter for 
krigsseilerhistorie fortsetter 
å markere seg som en 
sentral aktør på sitt fagfelt. 
Med nyansatt formidler 
i fast stilling, lansering 
av Minnehallen.no og 
en rekordstor interesse 
for Krigsseilerregisteret, 
kommer senteret ut av 2020 
godt rustet for veien videre.  

TEMAVANDRINGER 2020

16. februar:  Frihetens flamme - Major Laudal og 
 hans menn
8. mars:  Ikke glem kvinnene! Historien om fem 
 motstandskvinner fra Sørlandet
10. mai:  Fred! Og hva hendte så?
6. september:  Hvilken fortelling er det skoleelevene 
 møter på ARKIVET?
10. oktober:  Kirkens rolle i motstandskampen
1. november:  Klær i samlingen

ØKT SYNLIGHET OG  
STYRKET DIGITAL  
TILSTEDEVÆRELSE

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE 
OG KRIGSSEILERREGISTERET

Som Gestapos hovedkvarter under 
krigen ble ARKIVET et symbol på 
menneskeforakt og tortur. Som freds- 
og menneskerettighetssenter i dag 
ligger det en betydningsfull oppgave 
i det å huske og minnes. Markeringer 
preget, i likhet med foregående år, mai 
måned. ARKIVETs og landsdelens fortid 
har blitt gitt en viktig plass i fysisk og 
digital formidling gjennom hele året.   

Markering av frigjøringsjubileet
«Demokratiet er vårt nasjonale 
hjerte. Det må stadig trenes», sa 
ARKIVETs direktør i sin tale 8. mai, 
under markeringen av 75-årsjubileet 
for krigens slutt. Ordene står som en 
påminnelse om at demokratiet ikke kan 
tas for gitt. Hvert år på frigjøringsdagen 
hedres de som mistet livet under 
okkupasjonen. I år fikk de 44 000 
norske kvinner og menn som satt i 
fangenskap i krigsårene en sentral 
plass i markeringen, i forbindelse med 
lansering av databasen fanger.no. 

I forlengelsen av frigjøringsjubileet 
ble fredsdagene våren 1945 tema for 
en digital omvisning 10. mai. Dette 
var en av fem omvisninger med eget 
tema dette året. Temavandringene gir 
publikum et dypdykk inn i ulike sider 
ved krigshistorien.  

Forvaltning av samlingene
Gjennom Glimtvis.no, som ble 
lansert i juni, får publikum et 
levende innblikk i historien slik den 
ser ut gjennom ARKIVETs arkiv- og 
gjenstandssamlinger. I 2020 har det 
blitt etablert en inntakskomité 
med bred fagkompetanse, og den 
permanente utstillingen har blitt 
oppgradert. Utvikling av et nytt 
kildebasert undervisningsopplegg, 
temavandringen «Klær i samlingen» 
og digital formidling har bidratt til at 
samlingen har blitt gjort både mer 
tilgjengelig og mer synlig for 
publikum. 

«Demokratiet er vårt 
nasjonale hjerte. Det må 
stadig trenes», sa ARKIVETs 
direktør i sin tale 8. mai, under 
markeringen av 75-årsjubileet 
for krigens slutt. 
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i 2020 blitt lagt ned en betydelig 
frivillig innsats som verdsettes høyt.

Lansering av Minnehallen.no
Norsk senter for krigsseilerhistorie 
overtok i 2020 ansvaret for nettsiden 
til Norges offisielle minnesmerke 
over sjøfolk som omkom i første 
og andre verdenskrig. 19. juni 
ble et oppdatert Minnehallen.
no med nytt utseende og ny 
funksjonalitet lansert. Lanseringen 
ble godt mottatt, og et systematisk 
samarbeid har sikret gode synergier 
mellom Krigsseilerregisteret.no og 
Minnehallen.no. 

Aktualisering av krigsseilerhistorien 
Med nyetablert Instagram-konto har 
Norsk senter for krigsseilerhistorie 
nådd ut til en ny publikumsgruppe. 
En jevn strøm av oppdateringer 
på krigsseilerbloggen, et foredrag 
i Museumspodden, webinarer og 
direktesendte arrangementer i 
egne kanaler, har sikret det digitale 
publikummet mange møter med 
krigsseilernes historie.
14. mai gikk den 17. markeringen av 

Krigsseilernes dag av stabelen. 
Et dedikert publikum møtte opp digitalt 
for å minnes og hedre. Premiere på 
fargefilm fra en krigsseilers opplevelser, 
hentet fra Jon Michelets arkiv, ble 
et høydepunkt under ARKIVET-uka. 
I september ble ARKIVET arena for 
lansering av Berit Rickhards Det var 
hjem vi sjøfolk skulle, et bokprosjekt 
som belyser historiene  
til krigsseilerbarna.  

«Englandsfarere – 80 år etter»
Nesten 100 mennesker i minst 23 sivile 
båter utførte i 1940-41 en flukt fra 
Sørlandet. I 2021 skal ferden over havet 
gjenskapes. Målet med prosjektet er å 
utvikle ny kunnskap, hedre de som dro 
og gjøre historien kjent. Norsk senter 
for krigsseilerhistorie har rollen som 
kunnskapsleverandør i prosjektet. 

Med «Sjekteflukten» som overskrift 
dedikerte Fædrelandsvennens 16. mai 
sitt God Helg-bilag til historien. Over 40 
sider ble Englandsfarten beskrevet, og 
både historien og ARKIVETs bidrag til 
prosjektet ble synliggjort.

BOKLANSERING: Forfatter Berit Rickhard 
under lansering av Det var hjem vi sjøfolk skulle i 
september. 

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE: 
I 2020 har NSK behandlet 1 275 henvendelser 
og sett et rekordhøyt antall besøkende på 
Krigsseilerregisteret.no. 

Antall registrerte 
krigsseilere totalt

Antall registrerte
skip totalt

Publikums- 
henvendelser pr. år

Totalt antall 
besøkende på  

nettsiden

2020

2019

2017

2018

2016

66 800

62 334

27 900

44 500

14 300

4 980 1 275

4 929

4 300

949

820

4 600

3 500

828

650

134 000

94 000

117 000

72 000

55 000

Med nyetablert 
Instagram-konto har Norsk 
senter for krigsseilerhistorie 
nådd ut til en ny 
publikumsgruppe. 

Premiere på fargefilm 
fra en krigsseilers opplevelser, 
hentet fra Jon Michelets arkiv, 
ble et høydepunkt under 
ARKIVET-uka. 
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Lanseringen av fanger.no ble lagt til 8. 
mai 2020, i forbindelse med markering 
av frigjøringsjubileet. Det ble en verdig 
anledning for det som står som en viktig 
milepæl for Norsk digitalt fangearkiv. 
23 000 besøkende på nettstedet samme 
dag som lansering vitner om den 
omfattende innsatsen som er lagt ned i 
det å kaste lys over denne delen av vår 
historie.  

Formidling av fangehistorien
Axel Hopstock (99) fra Kragerø skulle 
sendes til Hitlers konsentrasjonsleirer 
åtte ganger. Alle gangene unnslapp 
han. 8. mai 2020 var det hans historie 
som preget A-magasinets dekning 
av frigjøringsjubileet. Hopstock 
satt 808 dager i fangenskap. Hans 
fortelling gir et ansikt til de mange 
historiene om kvinner og menn som 
ble fratatt friheten på brutalt vis under 
okkupasjonen. Norsk digitalt fangearkiv 
har en sentral oppgave i å belyse disse.  

I august ble en mindre kjent side av 
fangehistorien gjort kjent for publikum 
gjennom et møte med tidligere 

krigsfange Knut J. Sandberg. Under 
ARKIVET-uka fortalte Sandberg  
om barndomsår i fangenskap i Stanley 
Internment Camp i Hongkong. 

I juni åpnet utendørsutstillingen «Fanger 
i natt og tåke» ved ARKIVET. I en tid 
hvor få gjenlevende kan fortelle, utgjør 
utstillingen om NN-fangene en viktig 
stemme i den fortellingen ettertiden får 
høre om fangenskapets realiteter. 

Frivillighet i et omfattende 
registreringsarbeid
Frivillig innsats står sentralt i 
videreutviklingen av fanger.no, 
og høsten 2020 ble det satset for 
fullt på frivilligheten. En vellykket 
rekrutteringsprosess førte med seg 
nærmere 15 frivillige. Etter opplæring 
og med veiledning har frivillige 
bistått med registrering av flere tusen 
fangeprofiler. 

Et omfattende arbeid med 
videreutvikling og kvalitetssikring 
fortsetter inn i det nye året, med god 
støtte fra et dedikert team med frivillige.     

Få av de 44 000 norske 
menn og kvinner som satt 
i fangenskap under andre 
verdenskrig lever i dag. Med 
vekt på aktiv synliggjøring 
av deres historie og 
lansering av databasen 
fanger.no i samarbeid 
med Falstadsenteret, har 
ARKIVET blitt en sentral 
nasjonal aktør innen 
formidling av fangehistorien. 

EN MILEPÆL FOR ARBEIDET 
MED DOKUMENTASJON 
OG SYNLIGGJØRING AV 
FANGEHISTORIEN

NORSK DIGITALT FANGEARKIV

> TIDLIGERE KRIGSFANGE: Knut J. Sandberg 
(88) fortalte publikum om barndomsår i 
fangenskap. 

> UTENDØRSUTSTILLING: Fangehistorien 
ble tema for ARKIVETs første temporære 
utendørsutstilling. 

Lanseringen av fanger.
no ble lagt til 8. mai 2020, i 
forbindelse med markering av 
frigjøringsjubileet. Det ble en 
verdig anledning for det som 
står som en viktig milepæl for 
Norsk digitalt fangearkiv. 
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Med ARKIVET-uka fikk ARKIVET 
anledning til å samle hele bredden i 
virksomheten på én scene. Samtlige 
av de seks arrangementene ble 
dokumentert og tilgjengeliggjort for et 
større publikum via YouTube. 

Et fullspekket program
Programmet besto av alt fra 
samtale om fanger.no som verktøy 
for å dokumentere og formidle 
enkeltmenneskers historie via 
Dembra-metodikk, dialogmøte om 
fortellerkunstens samfunnsrolle 
og paneldebatt om nazimarsj og 
koranbrenning til premiere på 
fargefilm fra en krigsseilers opplevelser 
under andre verdenskrig. Godt 
oppmøte og over 1 100 avspillinger 

av direktesendingene forteller om et 
konsept som ble godt mottatt hos sitt 
publikum.  

Ytringsfrihet under lupen
Både den omdiskuterte Facebook-
siden Sørlandsnyhetene og 
diskusjonen rundt virkemiddelbruken 
i Cornelius Jakhellns utstilling «Angel 
of Death» reiste i 2020 spørsmålet 
om ytringsfrihet, og hvor grensen 
går for hva vi må tåle. Torsdag 27. 
august ledet ARKIVET an i debatten 
om hvordan det offentlige ordskiftet 
har blitt påvirket. Fullsatt sal for 
kvelden bekrefter ytringsfrihet som 
et dagsaktuelt tema som engasjerer 
lokalt og nasjonalt.

Idéen om ARKIVET-uka ble 
lansert så snart nyheten 
om at Arendalsuka 2020 
ikke lot seg gjennomføre 
lå på bordet. Fra 24. til 
28. august åpnet ARKIVET 
dørene for eget publikum, 
både fysisk og digitalt. På 
scenen stod PLATTFORM, 
fortellerkonseptet Bli 
hørt!, Norsk digitalt 
fangearkiv, Norsk senter 
for krigsseilerhistorie og 
Dembra med hvert sitt 
arrangement.

EN NY ARENA FOR SYNLIG-
GJØRING AV MANGFOLD OG 
BREDDE I ARKIVETS ARBEID

ARKIVET-UKA 2020

> DEMBRA: Et dedikert publikum fikk 
høre om hvordan Dembra jobber med 
kompetanseutvikling i skolen. 

> YTRINGSDEBATT: Ordfører Jan Oddvar 
Skisland (t.v.) og redaktør Eivind Ljøstad 
(t.h.) var blant paneldeltakerne som stilte 
til debatt. 

Med ARKIVET-uka fikk 
ARKIVET anledning til å samle 
hele bredden i virksomheten 
på én scene. 



20 ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER ÅRSRAPPORT 2020 21

Satsing på mangfold og dialog
En nyopprettet stilling som 
fagkoordinator for mangfold og 
inkludering har gitt økt satsing på feltet, 
hvor Bli hørt! gjennom året som har 
gått har spilt en sentral rolle. Konseptet, 
som har tatt form under ledelse 
av fagkoordinator i et samarbeid 
med StorySLAM Oslo, har skapt en 
mangfoldig møteplass og en viktig 
arena for å bli hørt – og for å lytte. 

Virkningsfull historiefortelling 
Bli hørt! handler om historiefortelling, 
og den kraften som ligger i det å 
formidle historier fra eget liv til et 
lyttende publikum. Når historier 
fortelles, gis publikum tilgang til nye 
perspektiver. Derfor kan fortellinger 

med rot i egne opplevelser og erfaringer 
være et sterkt virkemiddel i arbeidet 
med å fremme forståelse og respekt for 
hverandre. 

Med ny kunnskap om hvordan en 
fengende historie bygges opp og 
formidles, stod kursets første syv 
deltakere godt rustet til innsats 
på ARKIVETs scene 24. september. 
Gjennom nettsiden beheard.no 
blir disse, samme med tidligere 
innsamlede historier, dokumentert 
og tilgjengeliggjort også digitalt. Bli 
hørt! blir med videre som et langsiktig 
prosjekt, som tar sikte på å nå bredt 
med sitt fokus på både ytringsfrihet og 
inkludering. 

Våren 2020 startet 
ARKIVET opp Bli 
hørt!, et nyutviklet 
fortellerkonsept som 
har som formål å 
styrke deltakernes 
formidlingsevne. Syv 
mennesker har deltatt 
på kurs i fortellerkunst 
for å finne sin stemme 
på scenen. Torsdag 24. 
september fikk en fullsatt 
sal høre dem formidle 
sterke, selvopplevde 
historier. 

NYTT FORTELLERKONSEPT 
MED MÅL OM Å FREMME 
INKLUDERING OG  
YTRINGSFRIHET

BLI HØRT!

BLI HØRT!: Fortellerkonseptet ble presentert 
i dialogmøte om fortellerkunst, ytringsfrihet 
og inkludering under ARKIVET-uka i august. 

Bli hørt! handler om 
historiefortelling, og den 
kraften som ligger i det å 
formidle historier fra eget liv til 
et lyttende publikum. 
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Mellom 2011 og 2013 dokumenterte 
den tidligere militærfotografen 
Caesar brutal tortur og massedrap 
i fengslene i Syria. Bildene han 
tok står som håndfaste bevis på 
grusomme krigsforbrytelser begått 
av regimet i landet. I tre uker stod 
fotoutstillingen, som tidligere har 
stått i Europaparlamentet og FNs 
hovedkvarter, hos ARKIVET.

Fagseminar om krigsforbrytelser
Hvordan kan krigsforbrytere i Syria holdes 
til ansvar? Hva gjør det med et menneske 
å oppleve tre år med tortur og det å stå 
ansikt til ansikt med døden - for så å slippe 
fri? Hvordan kan tidsvitnefortellinger fra 
Syria brukes i formidling og undervisning 
om krigsforbrytelser utført i Norge 
under andre verdenskrig? I samarbeid 
med PLATTFORM arrangerte ARKIVET 
fagseminar 30. oktober i tilknytning til 
utstillingen. 

Med pågående krigsforbrytelser 
og menneskerettighetsbrudd på 

dagsorden, befester ARKIVET sin rolle 
som arena for dagsaktuelle temaer og 
fremtidsrettet engasjement.   

Tidsvitner som forteller 
Omar Alshogre overlevde tre år med 
tortur i fengsel i hjemlandet Syria. 
I oktober stod han på scenen under 
utstillingsåpning og fagseminar for 
å fortelle sin historie. Omars historie 
har også en plass i undervisningen av 
elever på skolebesøk. Den gir en viktig 
påminnelse om at den torturen som 
tok slutt i kjelleren på ARKIVET for 75 år 
siden, fremdeles rammer brutalt andre 
steder i verden. 

Høsten 2020 ble prosjektet «I was 
there» igangsatt. Det tar sikte 
på å lære elever om apartheid 
gjennom digitale tidsvitnemøter. 
Tidsvitnefortellinger som virke-
middel, både i undervisning og 
annen formidling, fortsetter å 
være en sentral del av ARKIVETs 
formidlingsarbeid. 

29. oktober åpnet Caesar Exhibit i det originale tortur-
kammeret og fangecellene i kjelleren. Fotoutstillingen 
består av 32 bilder som dokumenterer tortur i syriske 
fengsler. En internasjonal utstillingsåpning med 
påfølgende fagseminar om krigsforbrytelser i Syria har 
åpnet dørene for videre samarbeid på viktige felt.

STERKE INNTRYKK  
I HØYAKTUELL FOTO- 
UTSTILLING OM KRIGS-
FORBRYTELSER

CAESAR EXHIBIT

 TIDSVITNE: Omar Alshogre 
overlevde grov tortur i Syria. I dag er 
han menneskerettighetsaktivist og 
foredragsholder.

 FOTOUTSTILLING: De sterke bildene 
hang tre uker i de tidligere fangecellene og 
torturkammeret i kjelleren. 

Høsten 2020 ble 
prosjektet «I was there» 
igangsatt. Det tar sikte 
på å lære elever om 
apartheid gjennom digitale 
tidsvitnemøter. 
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ARKIVET-UKA: Fra PLATTFORMs panelsamtale 
om nazimarsj og koranbrenning i Kristiansand.

 FAGSEMINAR PÅ UIA: «Muslimhat – hvilke 
mekanismer er i spill?» ble avholdt 4. februar. 

PLATTFORM står i spissen for 
gjennomføring av tiltak i 25 Agder-
kommuner. Med en rekke seminarer, 
nettverkssamling, gruppemøter 
og øvrige aktiviteter, trer et tydelig 
mangfold og bredden i PLATTFORMs 
nedslagsfelt frem. Koplingen mellom 
førstelinjetjeneste, forskning og 
dokumentasjon legger et solid grunnlag 
for nytenkende kunnskap, noe som har 
vært tydelig også i 2020.   

Kompetanseheving gjennom 
fagseminarer
«Papirløse – et liv på utsiden?» var 
tittel på PLATTFORM-seminar om 
utenforskap, sårbarhet og returprogram 
17. juni. Uten mulighet for jobb, 
bankkort og tilgang på helsehjelp, lever 
papirløse et liv på siden av samfunnet. 
Politiets arbeid med tvangsretur, 
frivillig retur og utfordringer knyttet til 
de som ikke har rett til opphold stod 
på programmet under fagseminaret, 
som ble holdt i samarbeid med Norges 
multikulturelle senter. 

Felles for samtlige av PLATTFORMs 
fagseminarer og webinarer i 2020, er 
de positive tilbakemeldingene. Det 
er tydelig at temaene treffer, og at 
arrangementene har stor nytteverdi for 
sitt publikum. 

Med søkelys på provokasjoner
29. juli 2017 marsjerte nazister i 
Kristiansands gater. I november 2019 
satte SIAN fyr på en koran på torvet. 
Begge deler vakte sterke følelser. I 
debatten som fulgte, ble tydelighet og 
handlekraft fra det offentlige etterlyst. 
Under ARKIVET-uka tok PLATTFORM 
sentrale spørsmål opp til debatt; 
Hva har vi lært, og er vi bedre rustet 
til å håndtere lignende hendelser i 
fremtiden?

Fulltegnede arrangementer og god 
respons vitner om et PLATTFORM 
som fortsetter å markere seg som en 
foretrukken og betydningsfull aktør i 
regionen. 

En interkommunal rådgiver, 
en forsker og politiets 
radikaliseringskontakt utgjør 
det tverrinstitusjonelle 
fagmiljøet som gjør 
PLATTFORM til et unikt 
samarbeid. Med 32 
forebyggende tiltak 
gjennomført, viser 
PLATTFORM seg som 
en handlingsorientert 
aktør som står i 
front i det regionale 
forebyggingsarbeidet.

EN AKTIV PÅDRIVER FOR 
KUNNSKAPSUTVIKLING 
OG SAMARBEID  
I REGIONEN

PLATTFORM – SAMARBEID FOR FOREBYGGING AV 
RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

29. juli 2017 marsjerte 
nazister i Kristiansands gater. 
I november 2019 satte SIAN fyr 
på en koran på torvet. Begge 
deler vakte sterke følelser.
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 FAGBIBLIOTEKET: Frivillig innsats har vært 
viktig i det daglige arbeidet med ARKIVETs 
boksamling. 

Frivillighetens rolle i markeringene
Under gjennomføringen av årets 
rekordstore skolemarkering av 
Holocaustdagen bisto Venneforeningen 
med praktisk hjelp. Foreningen har hatt 
ansvaret for det som ble en heldigital 
markering av Russerfangenes dag 
5. mai. Et verdig program, med tale 
fra leder Tor Hultmann, sikret at en 
viktig tradisjon med å minnes de nær 
50 sovjetiske krigsfangene som ble 
henrettet i Kristiansand under krigen 
ble ivaretatt.

Jon Michelets bibliotek
Denne våren stod samtlige av bøkene 
til det fremtidige Jon Michelets arkiv 
og bibliotek ferdig registrert i hyllene. 
Bak innsatsen står frivillige hender som 
lenge har vært sentrale i bibliotekets 
drift og utvikling. Ved utgangen av 2020 
talte samlingen 5 400 titler, og takket 
være et medlem av Venneforeningen 
har en rekke bøker blitt ordnet og 
tilgjengeliggjort for allmennheten. 

Hvert år står ARKIVETs venneforening og frivilligheten 
frem som en viktig ressurs. I arbeidet med å ta vare på og 
formidle ARKIVETs historie, har de frivilliges innsats lenge 
vært uvurderlig. Det har vært tilfelle også i det som har vært 
et annerledes år preget av forandring for både ansatte og 
frivillige.  

VERDIFULL FRIVILLIG 
INNSATS I ARKIVETS 
TJENESTE

ARKIVETS VENNEFORENING OG FRIVILLIGHETEN

I tråd med tradisjonen har 
medlemmer av Venneforeningen 
bidratt med omvisning i 
kjellerutstillingen. Totalt har 3 086 
elever og gjester fått med seg et 
guidet besøk i Brennpunkt Arkivet 
dette året. Færre besøkende til fast 
søndagsomvisning og begrensninger 
under elevbesøk til tross, de frivillige 
har like fullt stilt opp gjennom store 

deler av 2020 og formidlet en viktig bit 
av historien til alle de oppmøtte. 

Frivillig innsats har spilt en betydnings-
full rolle for Norsk senter for krigs-
seilerhistorie siden oppstarten. Det 
samme er tilfelle for Norsk digitalt 
fangearkiv, som ved utgangen av 2020 
står med et dedikert nyopprettet team 
med frivillige.  

AGDERSEMINARET: Deltakere i panelet under 
den avsluttende samtalen: Fortjener alle å bli 
husket?

2020 ble året for digitale arbeidsvaner, intern omorganisering 
av staben og nyetablerte faglige samarbeid. En ny fagavdeling 
har samlet bred fagkompetanse blant de ansatte i et nytt 
forum, og gjennom året har kunnskap blitt utviklet og ny innsikt 
har kommet til uttrykk på mange vis. 

ARKIVET SOM FORSKNINGS-
INSTITUSJON OG FAGLIG 
SAMARBEIDSPARTNER

FAG OG FORSKNING

I møte med pandemien har ARKIVET vist 
seg som en endringsvillig arbeidsplass 
med et fellesskap som evner å skape 
muligheter. Der hvor 2020 har lagt 
en demper på enkelte prosjekter og 
samarbeid, har også spennende faglige 
samarbeid, kunnskapsutvikling og 
formidling fått stor plass. 

Styrket faglig samarbeid
16. september inngikk ARKIVET en 
fireårig samarbeidsavtale med fakultet 

for humaniora og pedagogikk ved UiA. 
To måneder senere ble en tilsvarende 
avtale med fakultet for samfunnsvitenskap 
signert. En allerede godt etablert og 
verdifull relasjon mellom UiA og ARKIVET 
ble med det formalisert. Målet for de 
neste årene er et styrket, mer målrettet og 
langsiktig faglig samarbeid.

Forskning og formidling
Vitenskapelig forskning er en 
viktig oppgave for senteret, som 

gjennom forskergruppens arbeid 
som kommentator på PhD-
seminar, veiledning av bachelor- og 
masterstudenter, publiserte fagartikler 
og foredrag fortsetter å styrke sin 
posisjon som forskningsinstitusjon. 

Det har dette året blitt inngått avtale 
med Universitetsforlaget om en bok 
på temaet overgangsrettferdighet. 
Bokprosjektet ventes ferdigstilt i 2021.   

5. og 6. november ble 
Agderkonferansen 2020 arrangert 
på ARKIVET i samarbeid med 
Forskernettverk Agder, HIFO Agder og 
Agder Historielag. Årets program, med 
overskriften «Tid for annerkjennelse», 
belyste forholdet mellom minne 
og glemsel i kunnskapshistorien 
om andre verdenskrig. Ansatte ved 
ARKIVET bidro både som del av 
arrangementskomitéen og med 
foredrag under seminaret. 

Oversikt over publikasjoner for 2020 
er tilgjengelig på arkivet.no/
satsingsomraader/forskning/
publikasjoner.

Frivillig innsats har spilt 
en betydningsfull rolle for Norsk 
senter for krigsseilerhistorie siden 
oppstarten. 
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ÅRSBERETNING 2020
STIFTELSEN ARKIVET
Virksomhetens art  Årsberetningen 
for 2020 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 styre for 
perioden 2020 – 2022. Hanne Haaland 
(nestleder), Hildegunn Tønnessen Seip og Lena 
Sannæs er nye medlemmer i styret. Norunn 
Tveiten Benestad ble gjenvalgt som styreleder. 

Styrets ambisjon om å gjennomføre et 
fellesmøte med Rådet måtte dessverre 
avlyses. 

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.
5114 elever gjennomgikk ulike 
undervisningsopplegg. Dette er en nedgang 
på ca 3 000 elever fra 2019 og skyldes 
utelukkende nedstengning på grunn av 
pandemien. 

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 2020
dokumenterer etter styrets mening at 
ARKIVET har levert godt i forhold til
samfunnsoppdraget i et krevende år.

Staben innehar bred kompetanse innen 
forskning, kulturvirksomhet, undervisning 
og prosjektarbeid. Det er opprettet 
fast stilling som fagkoordinator for 
inkludering og mangfold. 

Norsk senter for krigsseilerhistorie 
med www.krigsseilerregisteret.no 
er godt etablert som det nasjonale 
kompetansesenter på dette fagområdet. 
Og Norsk digitalt fangearkiv www.fanger.
no, som ble offisielt lansert 8.mai, er i 
godt samarbeid med Falstadsenteret i 
ferd med å innta samme posisjon. 

Styret har gjennomført 6 møter og 
behandlet i alt 42 saker deriblant 
en revidert overordnet strategiplan. 
Situasjonsrapport og økonomirapport har 
vært gjennomgående saker. Styret tilsatt 
i årets siste møte Kristine Storesletten 
Sødal som ny direktør. Audun Myhre 
avslutter etter eget ønske sitt åremål 
31.mars 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 464 083 for 2020. 
Overskuddet blir disponert følgende: 
kr 400 000 avsatt til forskningsfond, 
kr 200 000 til vedlikeholdsfond og 
kr 64 083 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 
2020 et totalt sykefravær på 2,64 % fordelt 
på 19,3 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 22 
ansatte i faste- og prosjektstillinger - 14 
menn og 8 kvinner. Pr. 31.12 er 5 av 9 faste 
representanter til styret og 11 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 04.03.2021

Norunn Tveiten Benestad 
Styreleder

Hanne Haaland 
Nestleder

Hildegunn 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     

Audun Myhre                            
Direktør  

Årsberetningen er godkjent elektronisk
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RESULTATREGNSKAP

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter 1,2,12  24 310 319  23 489 617 

Sum driftsinntekter  24 310 319  23 489 617 

Varekostnad  225 948  306 388 

Lønnskostnad 1,3,6  14 522 907  14 209 291 

Avskrivning på varige driftsmidler 4  1 746 054  1 702 004 

Annen driftskostnad 1,3  7 465 808  7 077 412 

Sum driftskostnader  23 960 716  23 295 096 

DRIFTSRESULTAT  349 603  194 521 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt  79 179  134 560 

Annen finansinntekt  42 283  8 509 

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  4 004 -61 259 

Annen rentekostnad  2 978  1 668 

Annen finanskostnad  -    119 889 

Resultat av finansposter  114 480  82 770 

Resultat før endring av fond  664 083  277 291 

Resultat før endring av fond  664 083  277 291 

Årsresultat 5  464 083  277 291 

Overføringer

Avsatt til forskningsfond  400 000  -   

Avsatt til pensjonsfond  -    200 000 

Avsatt til annen egenkapital  64 083  77 291 

Sum overføringer  464 083  277 291 

BALANSE

EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1,4, 11,12  30 774 376  32 172 937 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1,4  1 530 821  1 553 665 

Sum varige driftsmidler 4  32 305 197  33 726 602 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap 1,9  2 500 000  2 500 000 

Lån til tilknyttet selskap 10  1 042 183  1 042 183 

Plassering i indeksfond 9  1 658 532  -   

Sum finansielle anleggsmidler  5 200 715  3 542 183 

Sum anleggsmidler  37 505 913  37 268 785 

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 1  177 223  174 732 

Fordringer

Kundefordringer 1  93 296  855 658 

Andre kortsiktige fordringer  385 935  307 108 

Sum fordringer  479 231  1 162 766 

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner  3 303  7 307 

Sum investeringer  3 303  7 307 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7  9 747 954  9 191 491 

Sum omløpsmidler  10 407 711  10 536 297 

Sum eiendeler  47 913 624  47 805 082 



32 ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER ÅRSRAPPORT 2020 33

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

Innskutt egenkapital

Bunden egenkapital 5  513 000  513 000 

Sum innskutt egenkapital  513 000  513 000 

Opptjent egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5  2 202 157  1 802 157 

Annen egenkapital 5  4 653 507  4 589 425 

Sum opptjent egenkapital  6 855 664  6 391 582 

Sum egenkapital 5  7 368 664  6 904 582 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

Avsetning for forpliktelser 8  2 228 950  2 038 950 

Annen langsiktig gjeld

Offentlige tilskudd 12  29 772 963  31 218 993 

Sum annen langsiktig gjeld  29 772 963  31 218 993 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  1 049 150  988 265 

Skyldig offentlige avgifter  883 655  532 705 

Annen kortsiktig gjeld 2  6 610 243  6 121 587 

Sum kortsiktig gjeld  8 543 047  7 642 557 

Sum gjeld  40 544 960  40 900 500 

Sum egenkapital og gjeld  47 913 624  47 805 082 

NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter består av 2020 2019

Inntekt omvisning og bevertning  298 746  564 363 

Salg bøker, dvd. O.l  64 866  133 119 

Salg av tjenester og sponsorinntekter  235 752  205 383 

Inntekter husleie og lokalleie  117 200  219 150 

Sum salg og leie  716 564  1 122 015 

Statlige driftstilskudd - Kompetanse Norge  16 259 000  1 583 400 

Kommunale driftstilskudd fra kommuner på Agder  1 023 272  1 030 244 

Fylkeskommunale driftstilskudd Vest-Agder  618 000 

Fylkeskommunale driftstilskudd Agder  352 000 

Fylkeskommunale driftstilskudd Agder  991 000 

Tilskudd til nybygg*  1 446 030  523 000 

Andre tilskudd prosjekt  1 558 537  1 490 801 

Tilskudd KS  800 000  800 000 

Merverdikompensasjon  493 177  538 544 

Gaveforsterkning  261 500  180 000 

Sum inntektsførte tilskudd  22 832 516  21 585 740 

Gaver  761 239  1 001 012 

Sum driftsinntekter  24 310 319  23 489 617 

*Tilskudd til nybygg, se note 12. 

Annen kortsiktig gjeld. Prosjektmidler pr 31. 12. 2020, kr 4 489 280, er mottatt som forskuddsbetaling, og skal benyttes neste år.

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 
inntektsføres i takt med bruken av midlene. 
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 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 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 6.

Norunn Tveiten Benestad 
Styreleder

Hanne Haaland 
Nestleder

Hildegunn 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     

Audun Myhre                            
Direktør  

Årsregnskapet er godkjent elektronisk
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NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJON M.M.

LØNNSKOSTNADER 2020 2019

Lønninger  11 156 248  10 439 536 

Arbeidsgiveravgift  1 723 933  1 784 980 

Pensjonskostnader  1 448 791  1 693 988 

Andre ytelser  193 935  290 787 

Sum  14 522 907  14 209 291 

Gjennomsnittlig antall årsverk: 19,36

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm. direktør Styre

Lønn  923 695  85 500 

Pensjonsutgifter  137 554 

Annen godtgjørelse  3 858 

Pensjon. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har ytelsesbasert
pensjonsforsikring i KLP, se note 6.Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 63 025 eks. mva I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 41 288 eks. mva, som inkl teknisk utarbeidelse  
for offentlig årsregnskap, noter, revisors rapport vedr momskompensasjon og revisors beretning til prosjektregnskap og annen bistand.

NOTE 4 ANLEGGSNOTE

Bygninger og tomter Driftsløsøre, inventar 
o.l. 

Nybygg under 
oppføring

Sum

Anskaffelseskost 01.01.20  11 919 954  3 396 918  34 064 531  49 381 403 

Året tilgang  324 649  -    324 649 

Anskaffelseskost 31.12.  11 919 954  3 721 567  34 064 531  49 706 052 

Akk. avskrivinger 31.12.  11 646 303  2 190 746  3 526 506  17 363 555 

Akk. nedskrivinger 31.12.  37 300  -    37 300 

Bokført verdi per 31.12.20  236 351  1 530 821  30 538 025  32 305 197 

Årets avskrivinger  33 187  347 493  1 365 374  1 746 054 

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 5 EGENKAPITAL

Grunnkapital Egenkapital m. selv- 
pålagte restriksjoner

Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr. 31.12.2019  513 000  1 802 157  4 589 425  6 904 582 

Pr. 01.01.2020  513 000  1 802 157  4 589 425  6 904 582 

Årets resultat  400 000  400 000  64 083  64 083 

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

Covid 19: Pga Covid-19 og stengte dører falt inntektsiden på billetter og salg med 56% i 2020. Da salgsinntekter er kun ca 4 % av inntektskilden er driftsresultatet  
påvirket kun i liten grad. Det er også kommet godt med redusert merverdi sats og reduksjon i arbeidsgiveravgift som en av koronatiltakene i 2020.
I 2021 er det også stengte dører 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 2021 med et lite overskudd.

NOTE 6 PENSJONSKOSTNADER OG – FORPLIKTELSER
Stiftelsen har pensjonsordning som omfatter i alt 20 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.

2020 2019

Årets pensjonspremie, som er kostnadsført  1 619 953  1 849 340 

Estimert andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 31.12.  613 305  353 375 

Årets innbetaling til egenkapitalinnskudd  43 965  46 439 

Saldo premiefond 31.12.  2 230 237  1 964 651 

Avkastning på pensjonspremiefond  43 742  38 535 

Beregnede pen    sjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift pr 31.12. for Stiftelsen Arkivet -1 807 284  1 369 447 

I pensjonsforpliktelsene er arbeidsgiveravgift ikke medtatt

Økonomiske forutsetninger: 2020 2019

Diskonteringsrente 3,50 % 4,00 %

Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering 2,48 % 2,97 %

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

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

NOTE 7 BUNDET BANKINNSKUDD

Bundet skattetrekkinnskudd bank utgjør pr 31. 12. 2020 kr 428 332 og som dekker skyldig skattetrekk pr 31. 12.

NOTE 8 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Avsetning for forpliktelser består av:

2020 2019

Vedlikeholdsfond  2 158 950  1 958 950 

Avsetning for forpliktelser  2 158 950  1 958 950 

Vedlikeholdsfond, kr 2 158 950 pr 31.12., er avsatt i samsvar med stiftelsens vedlikeholdsplan og i samsvar med regnskapslovens § 4-1. Avsetningen 
representerer utsatt vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen. Avsetning vil bli reversert fremover i samme forhold som vedlikeholdsarbeidet 
kostnadsføres.

NOTE 9 NOTE 9 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP OG PLASSERING I INDEKSFOND

Tilknyttet selskap:
Vesterveien 6 AS, Kristiansand, eierandel og stemmeandel er 50 %.
Langsiktig fordring ble konvertert til aksjer i Vesterveien 6 AS den 16.12. 2020. Ved årskiftet var ikke dette registrert i Brønnøysund.
Egenkapital er etter konverteringen kr 6 119 877* og overskudd for 2020 er kr 1 259.*
*Beløpene er ikke revisorgodkjent.

Indeksfond:
Etter godkjenning av styre ble det i år plassert kr 1 617 000 i indeksfond som pr 31.12. 2020 hadde en verdiøkning på
kr 41 532. Investeringen har en tidshorisont på 5 år.
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NOTE 10 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ETT ÅR

2020 2019

Lån til tilknyttet selskap*  1 042 183  1 042 183 

Sum langsiktige fordringer  1 042 183  1 042 183 

*Aksjonærlånet er konvertert til aksjer den 16.12. 2020, men er ikke registrert i Brønnøysund ved årskifte.

NOTE 11 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.”

Renovering av minnetrappa i 2020 ble utført etter godkjenning fra Byantikvaren.

NOTE 12 OFFENTLIGE TILSKUDD TIL NYBYGG OG RENOVERING

Innbetalinger av tilskudd 2016 2017 2018 2019 TOTALT

Kompetanse Norge  1 500 000  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 31.12.2020 er kr 29 772 963.
Årets inntektsføring er kr 1 446 030.

ANSATTE PR. 31.12.20
Audun Myhre
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
Kai Erland
Solveig Hessaa-Szwinto
Linn Maria Larsen
Lena Sannæs
Vale Klingsheim
Thea Rønning Bergsagel

PROSJEKTSTILLINGER OG 
TILTAKSENGASJEMENT
Tor Johannessen
Ingunn Tønnevold Hansen
Tormod Christiansen
Lars-Erik Vaale
Sylvi Moldal
Knut Nicolai Myhre

RÅDET
Leder:  Tor Wennesland
Nestleder:  Hanne Sophie Greve 

Medlemmer: 
Åse Lill Kimestad
Aud Blattmann
Harald Sødal
Hanne Haaland
Kirsti Mathisen Hjemdahl
Sylfest Lomheim
Inger Turid Tonstad
Terje Næss
Bjørn Robstad
Arne Thomassen
Finn Holmer Hoven
Arne Eilertsen
Rita Johnsen
Eva Bergh
Eva Kvelland
Anette Storeide
Mette Gundersen
Lars Erik Lyngdal
Carl Viggo Axelssen
Jan Jørg Tomstad
Helge Hovland
Arne Laudal
Tor Sommerseth
 

ANSATTE / RÅDET / STYRET

STYRET
Norunn Tveiten Benestad Styreleder

Hanne Haaland Nestleder

Petter N. Toldnæs Styremedlem
Gunvor Andresen Styremedlem
Rune André Frustøl Styremedlem
Hildegunn Seip Tønnesen Styremedlem
Tore K. Haus Styremedlem
Lena Sannæs Styremedlem
Tor Hultmann Styremedlem

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