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Den 9. april åpnes en helt ny utstilling på
«Arkivet». Skrekkens hus. Torturens høy-
borg. Et sted som varslet grusomhet og
smerte over hele Sørlandet i årene 1942 –
1945.

FORHATT
BYGNING

I dag kjenner de fleste Arkivet som et
sted der skoleungdom fra begge Ag-
der-fylkene får lære om den lokale
krigshistorien, men også om å forstå
grusomhetene og lære av historien.
Byggets historie fra innvielse i 1935
og fram til i dag har en veldig spesi-
ell dramaturgi.

Et arkiv for dokumenter,
et åsted for overgrep.
I 1935 ble statsarkivet på Bellevue,
rett over Kristiansands havneområ-
de innviet. Statsarkivar Jakob Friis,
som bodde i byggets øverste etasje,
så byen falle den 9. april 1940 fra

dette utsiktspunktet. Han hadde
sørget for å få transportert deler av
arkivmaterialet i sikkerhet ut av by-
en i forkant av 9. april. Mellom
1940-1942 var bygget delvis i bruk
som arkiv med lesesal, mens deler
ble disponert av Wehrmacht. Fra ja-
nuar 1942 overtok Gestapo bygget og
tok det i bruk som sitt hovedkvarter.
Gestapo i Agder hadde vært i aktivi-
tet på Sørlandet allerede fra april
1940 og var offisielt underlagt Ges-
tapo i Stavanger. Dette hemmelige
politiet hadde tilholdssted i sentrum
av Kristiansand fram til de flyttet til
Arkivet.

Bygningen ble under krigen fryk-
tet på grunn av de mange historiene
og ryktene som kom fra de som had-
de vært innom, mange av dem ble
fysisk og psykisk sønderknust etter
korte eller lengre opphold der. «Det
kom til å stå en aura av uhygge,
skrekk og redsel fra den gule byg-
ningen ved Vesterveien på grunn av
den voldsomme mishandling og tor-
tur som foregikk mot norske mot-
standskjempere.» Slik beskriver
Kristen Taraldsen Arkivet i sin bok
«Arkivet: Torturens høyborg» fra
2003. Rett etter freden i mai 1945
ble gestapistene foreløpig satt i vare-
tekt i cellene de selv hadde innredet
i Arkivet. I rettsoppgjørets første
runde ble seks av gestapistene stilt
for retten og tre av dem ble dømt til
døden. I likhet med mange andre

gestapister i landet ble de benådet
og utvist i løpet av 1950-tallet.

Hvem skulle overta Arkivet?
Etter de kaotiske maidagene i 1945
gikk Arkivet tilbake til å være stats-
arkiv. Slik var det helt fram til 1997,
da et nytt statsarkiv stod klart på
Prestheia utenfor byen. I løpet av
denne tiden hadde sporene etter
Gestapos bruk i stor grad blitt visket
vekk fra byggets interiør. Bygget var
et åsted for grusomme overgrep,
men det ble behandlet som et bruks-
bygg, et arbeidssted. Videre hører
det med til historien at Statsbygg
ønsket å selge bygget på det åpne
markedet når statsarkiv-funksjonen
skulle avvikles. For statens del var
heller ikke bygningen som åsted for
grusomme handlinger noe som ble
vektlagt, ei heller for fylkeskommu-
nen eller kommunen. Det var deri-
mot en gruppe bestående av ildsjeler
som tok initiativ til ny bruk av byg-
get. Første steg var å forhindre at
hvem som helst skulle kunne kjøpe
det. Deretter fikk de overta bygget.
Da dette lyktes startet en lang pro-
sess for å gjøre bygget om til et hus
for å fremme de verdier som de men-
te kunne forhindre at slike overgrep
skulle skje igjen. Etter å ha jobbet
med denne saken fra 1993 ble Stif-
telsen Arkivet stiftet i 1998 og et
senter for fredsbyggende arbeid og et Statsarkivet nesten ferdigstilt i 1934.

l Historikere i Agder skriver om aktu-
elle saker under vignetten «I et histo-
risk lys». Spalten er et samarbeid mel-
lom Den norske historiske forening (HI-
FO), avd. Agder og Agderposten. Gjen-
nom en slik spaltestafett vil historikere
i ulike stillinger og med ulik yrkeserfa-
ring betrakte Agder, Norge og verden
ut fra sitt profesjonelle ståsted. Har du
tips og ideer kontakt oss på e-post:
Thomas.hagen@stifetlsen-arkivet.no
eller redaksjonen@agderposten.no

I et historisk lys
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