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Hjemmestyrkene inntar Arkivet i mai 1945.Fredsflammen blir tent 8. mai 2004. Både elever og veteraner tilstede. Foto: Stiftelsen Arkivet
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HELGhistorisk

informasjonssenter om krigen åpnet
8. mai 2001.

Et åsted blir et minnested
Det interessante med byggets historie
fram til i dag er ikke bare de overgrep
som fant sted der, men også at disse
overgrepene ikke ble minnet i åsteds-
og minnestedskontekst før over 50 år
etter at de hadde foregått. Særlig ideen
om å legge bygningen ut på det åpne
markedet er verd å merke seg. Det var
tilfeldigheter som gjorde at aksjoniste-
ne Kai Erland fra Nodeland og Oddvar
Sørli fra Vennesla satte i gang med et
arbeid for å overta bygget. De hadde
en klar tanke om å formidle krigens
grusomheter for å kunne lære av his-
torien. Dette begynte de å jobbe med i
1990, da de to lagde en utstilling om
hverdagsglimt fra krigsårene i forbin-
delse med en 50-årsmarkering for

krigsutbruddet.
Erfaringene de gjorde seg fra denne

utstillingen ledet dem til å opprette
Sørlandets Krigsminneforening. De
hadde tanker om å skaffe lokaler til
sin organisasjon og det var en ren til-
feldighet at planene om å avvikle
statsarkivfunksjonen sammenfalt
med denne foreningens interessefelt
og idealistiske arbeid.
Men det var ikke slik at de først og
fremst startet sitt virke på grunn av Ar-
kivet, selv om de begge kjente til hva
slags bygg Arkivet hadde vært under
krigen. I det kollektive minnet var Ar-
kivet anerkjent og forhatt som åsted.

Dette ble fortalt fra krigens for-
eldregenerasjon til barn på Sørlandet i
etterkrigstiden, men å besøke det eller
motsette seg at det skulle gå tilbake til
å være Statsarkiv fra 1945 synes å ha
vært en ikke-eksisterende tanke. Ja-

kob Friis skrev følgende til Riksanti-
kvaren i juni 1945: «Etter hvert er
bygningen blitt så forhatt av byens og
distriktenes befolkning at de fleste
helst så den revet til grunnen». I dag
er det noe helt annet som preger opp-
fatningen av bygget. Nærmere 4000
niendeklassinger kommer hvert år for
å besøke Arkivet og utstillingen i kjel-
leren.

Fra arbeidssted til minnested
og læringssted
Arkivet er ikke bare et åsted, men også
et minnested. Det som gir Arkivet le-
gitimitet som minnested er minnes-
merkene. Det mest ærverdige av disse
er bautasteinen utenfor hovedinngan-
gen. På den står navnene på de 162
sørlendinger som døde i fangenskap
under andre verdenskrig. Nedenfor
bautaen ligger det steiner med tall på

de som satt i fangenskap fra hver sør-
landskommune. Videre er den gamle
innendørs hovedtrappen dekorert med
bronseforgylte plaketter med navnene
på disse cirka 3500 sørlendingen som
satt i fangenskap i fire dager eller mer
mellom 1940-1945. Arkivets legitimi-
tet som minnested ligger både i de fy-
siske minnesmerkene og den aktivite-
ten som foregår på bygget til minne
om det som en gang skjedde. Åstedet
er dermed et minnested i en kognitiv
kontekst, minnesmerkene represente-
rer det fysiske.

Det er også viktig å nevne at Arki-
vet er et minnested for fanger og fan-
genskap, ikke bare for Arkivet i seg
selv og fangene som satt akkurat der.
Dette er muligens fordi kunnskapen
om fangenskap generelt kan sies å væ-
re bedre dokumentert enn hva gjelder
fangenes opphold på Arkivet. Den nye
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utstillingen i Arkivets kjeller er et bi-
drag både til å fortsette å minnes his-
torien om krigen på Sørlandet, samti-
dig som den skal gjenspeile ny fors-
kning på feltet og nye trender innen
utstilling og formidling.

Behovet for minnesteder øker med
avstanden til fortiden. Jo lenger unna
vi kommer hendelsene under andre
verdenskrig, jo viktigere blir minne-
stedene. Tidsvitnene forsvinner, bygg
forvitrer og ingen vet nøyaktig hvor-
dan Arkivets interiør så ut da det var i
Gestapos hender. Overføringer fra
stat, fylkeskommuner og kommuner
viser at den funksjonen Arkivet har
som minnested og læringssted er
verdsatt, både i velvilje og økonomiske
midler. Arkivet som minnested er et
samlingspunkt ved markeringer som
8. mai og 9. april. Da fyller Arkivet
rollen som offentlig bærer- og formid-

ler av minnet. Å tjene samfunnet i den
hensikt å tilby et minnested på et au-
tentisk åsted har siden 2001 vært en
av stiftelsens viktige oppgaver.

Fortiden i framtiden
Nede i Arkivets kjeller ser man avtrykk
av hva som en gang var der, mer enn
noe annet sted i bygget. I vegger, gulv
og tak kan man skimte merker etter
gamle strukturer og ombygging. Når
disse ombyggingene har skjedd er van-
skelig å si sikkert, bygget ble som sagt
tilbakeført til arkiv i 1945. Å bruke et
åsted kan være virkningsfullt, smerte-
fullt og kontroversielt. På Arkivet har
nærheten til fortidens overgrep vært
en viktig del av virksomheten. Statsar-
kivets gamle bygg hadde aldri vært et
senter for historieformidling og freds-
bygging hvis det ikke hadde vært Ges-
tapos hovedkvarter for Sør-Norge mel-

lom 1942 og 1945. Selve åstedet skal
symbolisere fortiden, mens refleksjo-
nene og undervisningen i etterkant av
en omvisning i kjelleren skal hjelpe
elever og andre besøkende til å se
hvordan man kan unngå at noe slikt
som skjedde der kan skje igjen. Det er
en stor og viktig oppgave.

Arkivet er i dag både et åsted, min-
nested og et læringssted. Et åsted for
undervisning og refleksjon over det
som foregikk der mellom 1942-1945,
og et minnested over de som satt i
fangenskap, og de som døde i fangen-
skap. Takket være aksjonsgruppens
innsats fra tidlig på 1990-tallet drives
det i dag både forskning og formidling
der med utgangspunkt i byggets histo-
rie og med andre verdenskrigs over-
grep som bakteppe. Med den nye ut-
stillingen vil Stiftelsen Arkivets både
fortsette og styrke arbeidet med å for-

telle historien, øke bevisstheten og
fremme kunnskap om overgrep mot
menneskeverdet til nye generasjoner i
håp om å skape en region som frem-
mer fred, frihet og menneskeverd sta-
dig sterkere.

Denne artikkelen er en bearbeidet versjon av ar-
tikkelen «Arkivet: åsted, minnested og bruks-
sted» i Stiftelsen Arkivets årsskrift «Nytt Blikk»
fra desember 2015.

Foto: Stiftelsen Arkivet Minnebautaen med steinene nedenfor. Til høyre står en gassbrenner der fredsflammen
tennes ved spesielle anledninger. Foto: Stiftelsen Arkivet
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