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Forord 
2018 har vært et innholdsrikt år i Justismuseets historie. Med strategiplanarbeid og 

igangsetting av etterlengtet utvidelse av museet har året vært preget av å se 

fremover, skape visjoner og formulere ambisjoner for Justismuseet. Samtidig har det 

vært høyt aktivitetsnivå i museets daglige virksomhet.  

I påvente av utvidelse og bedre fasiliteter for våre gjester, har vi lagt vekt på å gi 

besøkende en best mulig opplevelse og inntrykk av Justismuseet. Vi har med gode 

resultater lagt vekt på aktiviteter i årets skoleformidling og i arrangementer. De yngre 

besøkende satte stor pris på barna krimgåte på Halloween. «De finner alltid på noe 

nytt på Justismuseet» var tilbakemeldingen fra vår yngste stamgjest. 

Med sitt viktige samfunnsoppdrag har Justismuseet mye å bidra med til Den 

kulturelle skolesekken, noe årets Propaganda undervisning viste tydelig. 500 elever 

fra videregående skoler i hele Trøndelag var engasjerte propagandister i løpet av 

noen intensive uker i høst og resultatene av deres innsats vil bli vist på våren 2019, 

før Propagandautstillingen tas ned.   

Nytt ventilasjonsanlegg i magasinet i Steinberget sikrer gode bevaringsforhold i tiden 

fremover. Justismuseet har små restanser og for å holde det slik er det viktig med 

kontinuitet i registreringsarbeidet. I år har vi nytt godt av registreringsinnsats fra flere 

praktikanter og hospitanter, et viktig bidrag til det museale arbeidet men også et 

viktig bidrag fra Justismuseet til opplæring av fremtidige museumskollegaer. 

Vi har i 2018 i fellesskap arbeidet målrettet med å forsterke Justismuseets 

infrastruktur, sikre gode driftsvilkår og godt arbeidsmiljø. 

 

Brynja Bjørk Birgisdottir, direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Administrasjon  

-Bemanning 
Faste stillinger ved Justismuseet i 2018 var 4,6 fordelt på direktør, rådgiver, 

samlingsforvalter og to museumsformidlere.   

 

Styremedlem Lars F. Stenvik var konstituert direktør i 50 % stilling fra høsten 2017 

frem til 1.3. 2018 da Brynja Bjørk Birgisdottir tiltrådte som direktør. Fram til 30.6. var 

det en registrator i arbeidstrening via NAV.  To omvisere holdt åpent den første 

søndagen i måneden gjennom året.   

 

Til sammen ble det ytt omlag 6 årsverk ved Justismuseet i 2018.  

 

- Økonomi 
Justismuseets drift ble i 2018 i hovedsak finansiert av tilskudd fra Justis- og 

beredskapsdepartementet som foregående år. Fra 1.1. 2018 ble det tatt betaling for 

omvisninger for skolegrupper. Undervisning i «Den kulturelle skolesekk» ga også 

inntekt til museet.  

 

Justismuseet mottok bidrag fra International Police Association og Norsk 

Politihistorisk Selskap samt private støttespillere, til restaurering av en politibil.  

Stiftelsen Fritt Ord innvilget etter søknad 50.000kr til produksjon av museets podkast, 

støtten kommer først til utbetaling i 2019.  

 

-HMS og arbeidsmiljø 
Vernerunde ble gjennomført i september. Ingen vesentlige avvik ble rapportert. Det 

ble i år lagt vekt på personlig verneutstyr og sikre rutiner ved arbeid i magasinet i 

Steinberget. Førstehjelps utstyr ble fornyet for begge arbeidsstasjoner.  

 

Dokumentert sykefravær i 2018 var 3,1%. Det er ikke dokumentert sykefravær som 

skyldes arbeidsforhold. Medarbeidersamtaler ble gjennomført med alle ansatte.  

 

-Tjenester 
Avtaler om kjøp av tjenester ble gjennomgått og fornyet etter behov. Det ble inngått 

avtaler med nytt regnskapsbyrå og et nytt renholdsbyrå innen utgangen av året.  

Avtale med sikkerhetsselskap om alarmovervåkning og utrykning ble fornyet. 

Strømavtale med fastpris gjennom Statsbyggs leverandør ble fornyet for tre år. 

Avtalen gjelder både museumsbygget i Kongens gate og magasinet i Steinberget. 

 

Det ble lagt fibernett i museumsbygget og avtale om internettleveranse ble revidert 

og fornyet. Museumsbygget er nå dekket av to trådløse nettverk, et lukket nett for 

ansatte/administrasjon og et beskyttet gjestenettverk som kan brukes i formidling og 

undervisning. 
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 Profilering 

-Markedsføring 
Justismuseets logo består av museets navn i rødt og svart på hvit grunn. Med det 

som utgangspunkt ble det utformet en profil og fargepalett til bruk på museets 

grafiske materiale. Med gjennomgående stil- og fargebruk i markedsføringen vil 

museets profil bli gjenkjennbar. 

Nye plakater til bruk på utendørsskilt og oppslagstavle ble laget. Plakatene 

presenterer omvisningstilbud, priser, digitale medier m.m. Flygeblad med museets 

formidlingstilbud, adresse og praktisk informasjon ble laget og distribuert i 

forbindelse med politiets dag. Et roll-up banner med informasjon om museet til bruk 

på eksterne arenaer ble laget.     

Ballonger og klistermerker med museets navn og logo ble produsert til bruk i 

aktiviteter og til premiering av barneoppgaver.  

T-skjorter med museets logo ble produsert for ansatte til bruk ved arrangement og 

markedsføringstiltak. 

Betalt markedsføring på sosiale medier er 

museets viktigste markedsføringskanal. Det er 

et rimelig alternativ som når frem til stort 

publikum. Museet reklamerer også i en 

engelskspråklig gratisavis i Trondheim. 

Museets brosjyrer distribueres jevnlig på 

relevante steder og stasjoner i Trondheim.   

-Gjestemottak 
Våren 2018 ble det installert automatisk 

ringeklokke i hovedinngangen. Den gjør at 

museet kan holde dørene åpne på 

godværsdager og publikum slipper å møte 

låst dør i museets åpningstid.  For å trekke 

gjestene lenger inn i huset for informasjon og 

velkomst er det satt opp en enkel veiviser i 

entréen og bannere med fyldigere 

informasjon i midtrommet «rotunden».  

For å sikre våre gjester best mulig mottakelse 

ble det innført en vertsrolle som går på 

omgang blant formidlerne. Dagens vert har 

ansvar for å sikre at utstillingen er belyst, 

ryddig og tilgjengelig, at dørene er åpne til 

riktig tid og at gjestene blir tatt imot og 

tilbudt informasjon.  

Barneguide og museumsbingo ligger synlig og 

lett tilgjengelig for selvbetjening.  
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Drift og vedlikehold av lokaler 

- Statsbygg 
Administrasjonen har hatt et tett samarbeid med Statsbygg om vedlikehold og tiltak i 

Slaveribygget i 2018. Det ble avholdt et driftsmøte med forvalter og driftsansvarlig. 

På grunn av byggets fredningsstatus må alle tiltak som medfører inngrep i bygget 

avklares med Statsbygg og antikvarisk myndighet. 

Malingsarbeid i trappeoppgang, påbegynt i 2017, ble avsluttet. Arbeidet var første 

ledd i en helhetlig malingsplan for bygget som gjennomføres i samsvar med 

Riksantikvarens retningslinjer. Alle lysrør ble systematisk gjennomgått og byttet etter 

behov. Nødlys ble kontrollert og batterier fornyet. Panelovner ble kontrollert og 

fornying av utgåtte ovner vil skje etappevis fra 2019. Vann og strømmålere ble 

skiftet. Trapp til andre og tredje etasje ble sklisikret i påvente av renovering. Gulv i 

andre og tredje etasje ble dyprenset og gulv i første etasje ble dyprenset og polert. 

Benk på fremsiden av museumsbygget ble fjernet og Statsbygg sørget for 

sommerblomster ved hovedinngang. Løse, usikre, skjøteledninger på kontorer ble 

byttet ut med godkjente skjøteledninger som ble fastmontert under hvert skrivebord. 

 

Utbygging – Det militære sykehus 

 
Bevilgning til renovering av Det militære sykehus til museale formål ble gitt av 

Justisdepartementet i september 2017 i form av husleiegaranti for 30 år. 

Byggeprosjektet hadde oppstartsmøte hos Statsbygg 11. januar og den første fasen 

av prosjektet besto av å utforme et konkurransegrunnlag. Til grunnlag for prosjektet 

ble det satt spesifikke mål, blant annet at “Justismuseet får funksjonelle lokaler slik at 

det kan være arena og møtested for allmennheten, særlig for ungdom gjennom 

samarbeid med skoleverket,” og at museet skal kunne ta imot inntil 150 besøkende 

samtidig. 

Statsbygg inngikk avtale med Tradisjonsbygg as. og Asplan Viak as. om antikvarisk 

riving innvendig i bygget, fornying og forsterking av tak, oppmuring av piper og 

fornying av takvinduer og glugger. Dette arbeidet ble gjennomført i 2018. Samtidig 

ble det igangsatt prosjektering og design for totalentreprise av det resterende 

restaureringsarbeidet. Justismuseet har vært representert i prosjekteringsgruppen og 

kommet med innspill relevant for museets virksomhet. Museets ansatte har i 

samspillsfasen fremstilt brukernotater om alt fra solskjerming, opphengsanordninger, 

sesongvis personbelastning i formidlingsrom til strømskinner for belysning m.m.    

Opprinnelig fremdriftsplan og undertegnet leieavtale tilsa at Justismuseet skulle 

overta Det militære sykehus i oktober 2019. På slutten av året avbrøt Statsbygg 

samarbeidet med entreprenøren og utlyste prosjektet med prosjektert 

totalentreprise på nytt. Overtakelse er estimert til første kvartal 2020. 
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Arbeidet med ny strategiplan ble igangsatt med strategiseminar med styre og ansatte 

i april. Arbeidet fortsatte gjennom året med analyse- og strategimøter med museets 

ansatte og et styreseminar i oktober. En arbeidsgruppe ble utnevnt til å fullføre 

forslag til strategiplan. Forslag til strategiplan for 2019-2023 forelegges styret til 

behandling i første styremøte 2019. 

 

Besøk 
Antall besøkende i 2018 var tilnærmet likt og i 2017. Det er tydelig endring i 

sammensetning av publikumsgruppen mellom år, noe som delvis kan forklares med 

forskjell i formidlingstilbudet. 

I 2018 var det noe nedgang i antall enkeltbesøkende.  Det ble ikke åpnet nye 

utstillinger i fjor. Det var stor økning i besøkende til arrangement gjennom året, noe 

som skyldes målrettet satsing på arrangement og aktiviteter og markedsføring av 

dem.   

For første gang tok Justismuseet betalt for skoleomvisninger i 2018. Det kan ha 

resultert i registrert nedgang i antall ungdomsskoleelever og studenter blant 

besøkende. Gjennom undervisningstilbud i Den Kulturelle Skolesekken økte derimot 

antallet elever fra videregående skole. Sammenlagt er antall skoleelever og studenter 

tilnærmet likt i 2017 og 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvparten av de besøkende kom til museet med organiserte gruppebesøk og 

halvparten fant veien til Justismuseet på egen hånd. På grunnlag av registrerte 

bestillinger og besøk kan besøkende deles i flere grupper. På årsbasis er det stor 

variasjon i pågang fra de ulike gruppene. På bakgrunn av registrering og analyse av 

slike data vil vi etter hvert kunne tilpasse arbeidsplaner, åpningstider og 

formidlingsinnsats målrettet etter behovene til enhver tid. 
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Samlingsforvaltning 

-Innsamling 
Ivaretakelse av politihistorisk materiale i politidistriktene var på dagsorden i 

Politidirektoratet i 2018.  Alle politidistrikter og politiets særorganer ble pålagt å 

oppnevne en kontaktperson for ivaretakelse av politihistorisk materiale. 

Kontaktpersonene ble invitert til politihistorisk dag i Oslo i november hvor 

Justismuseet og samlingsarbeidet ble presentert. Museets samlingsforvalter har i 

fortsettelsen samarbeidet med POD om utarbeidelse av en skriftlig veileder for 

ivaretakelse av politihistorisk materiale, som vil sendes ut til alle kontakter i 

distriktene. 

 

-Tilvekst 
Ved slutten av året var antallet registrerte gjenstander 20 650. Registrerte fotografier 

var 8 121. Tilveksten fra året før økte med 853 gjenstandsregistreringer og 1 953 

fotoregistreringer. Rekvisittsamling og boksamling er inkludert. Det er viktig å merke 

seg at registreringsarbeidet i museenes samlingsdatabase, Primus, også innebærer 

redigering og kvalitetssikring av eksisterende registreringer. Ved årets slutt var antall 

publisert objekter fra Justismuseets samling publisert på Digitalt Museum omtrent 

22 500. En del av registreringsarbeidet ble utført av studenter på hospitering på 

Justismuseet. To studenter registrerte tilsammen om lag 900 forbryterbilder i løpet 

av høsten 2018. Disse er publisert på Digitalt Museum. 

 

I 2018 ble det igangsatt revidering av registreringer av Oslo politimuseums samling. 

Samlingen ble deponert til Justismuseet i 2001, men store deler av samlingen er 

mangelfullt registrert. En eldre katalog fra Oslo politimuseum har kommet for dagen 

og arbeidet med å jamføre opplysninger fra katalogen med registreringene i Primus 

fortsetter i 2019. 

 

Justismuseet har inngått samarbeid med myntsamler Stig Westerhus, ekspert på 

falske mynter om katalogisering av museets myntsamling. Justismuseet har en 

relativt omfattende samling av falske penger, som har vært mangelfullt registrert. 

Westerhus har i 2018 gjennomgått og dokumentert store deler av museets 

myntsamling. Arbeidet fortsetter i 2019. 

 

Samarbeid med forvaringsavdelingen på Tunga fengsel om skanning av fotografier 

fortsatte i 2018 og har gitt gode resultater. Fengselets fotolab sysselsetter 

forvaringsdømte innsatte som leverer skannearbeid av god kvalitet.  

Den største enkeltdonasjonen i 2018 kom fra International Police Association (IPA). 

Gjenstandene som hovedsakelig består av uniformsluer og våpenskjold har vært 

oppbevart i museet over tid og ble formelt donert høsten 2018. Registreringen er 

igangsatt. 

Den øvrige tilveksten består av mindre enkeltdonasjoner samt videreføring av 

registreringen av Norsk fengselsmuseums samling og Utrykningspolitiets samling. 

Deler av disse samlingene står fortsatt uregistrert.  
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Gjenstandsregistrering i Kongsvinger fengselssamling regnes som ferdigstilt (ca. 300 

objekter) men en fullstendig oversikt over foto og arkivmateriale i denne samlingen 

gjenstår. Registreringen av UPs fotosamling (ca. 800 foto) ble ferdigstilt i 2018, men 

registrering av gjenstandssamlingen gjenstår. 

Fotografering for dokumentasjon og publisering av samlingen er en viktig oppgave i 

samlingsforvaltningen. Høsten 2018 ble fotoutstyret fornyet og et romslig fotostudio 

innredet i nabobygget, Vaskeriet. To rom i vaskeribygningen, som står mellom 

Kriminalasylet og Det militære sykehus, ble gjort tilgjengelig som aksesjonslokale for 

mottak, fotografering og registrering av museumsgjenstander på begynnelsen av 

året. 

 

-Arkiv 
Justismuseet har over tid opparbeidet seg et ganske omfattende historisk arkiv, bl.a. 

ved at dokumenter er blitt overlevert museet sammen med gjenstandsdeponier fra 

de tidligere politimuseene. I løpet av 2015-2016 ble arkivmaterialet sortert og ført i 

digitalt register. Deler av arkivmaterialet er innleveringspliktig til Statsarkivet. Høsten 

2018 ble det opprettet dialog med Statsarkivet med mål om avlevering av 

innleveringspliktig historisk arkivmateriale. 

 

-Rekvisittsamling 
Arbeidet med museets uniformsamling ble i 2018 videreført ved at rekvisitter ble 

utskilt fra tekstilmagasin og overført til et eget rekvisittlager. Rekvisittsamlingen 

består nå av omtrent 500 objekter, i hovedsak uniformseffekter. Museet har leid ut 

rekvisitter ved flere anledninger i løpet av 2018, bl.a. til innspilling av 

dokumentarfilmen Togrøvere, tv-programmet Farmen og teateroppsetningen 

Sildslaget. Rekvisittsamlingen kommer også i bruk i museets egen 

formidlingsvirksomhet.  

-Konservering 
Konservatorer ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum har i 2018 utført 

konserverende tiltak på tre falske malerier i Justismuseets samling. 

-Utlån 
Justismuseet bistod NVE med arkivmateriale og foto i forbindelse med produksjonen 

av en vandreutstilling og nettutstilling Kampen om Alta i 2017 og 2018. Et objekt fra 

samlingen er for tiden utlånt til vandreutstillingen som åpnet i Oslo i april 2018. 

Justismuseet har for tiden utlånte objekter i utstillinger ved Trondhjems 

sjøfartsmuseum, Norsk industriarbeidermuseum, Norsk teknisk museum, 

Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihuset i Oslo, Besøkssenteret ved 

Akershus festning og Oslo museum, samt at utstillingen ved Norsk fengselsmuseum 

fortsatt står utstilt i ved Kongsvinger festning. 

To av museets skarpretterøkser ble brukt i innspillinger av henholdsvis podkasten 

Rekommandert og tv-programmet Brille i Oslo.   

Museets fotosamling brukes flittig. Særlig den nylig publiserte fotosamlingen fra UP 

har fått mye oppmerksomhet i 2018. Samlingsforvaltningen har levert fotomateriale 

fra Justismuseets samling til flere museumsutstillinger, bokprosjekter og mediesaker. 
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Aktører som har publisert foto fra Justismuseets samling i forbindelse med ulike 

prosjekter er eksempelvis Aschehoug, Norsk Politihistorisk Selskap, Cappelen Damm, 

NRK, Nasjonalmuseet, Norsk teknisk museum og Munch-museet. 

-Innlån 
Revidering av eldre deponier og innlånsavtaler har ført til revurdering av innlånte 

gjenstander fra Vitenskapsmuseet. Gjenstandene er dokumentert og fotografert og 

deler av materialet vurderes returnert i forbindelse med oppdatering av utstilling om 

skarpretter og straff. Justismuseet har fra gjenstandene ble innlånt til daværende 

Trondheim politimuseum, fått deponert sammenlignbare gjenstander fra f.eks. Oslo 

og Bergen politimuseer. Dialog med Vitenskapsmuseet om fornying av låneavtalen er 

opprettet. 

 

-Magasinforhold  
Nytt klimaanlegg ble installert i magasinet i Steinberget våren 2018. Anlegget 

fungerer godt og magasinet holder optimal jevn temperatur og luftfuktighet. I høst 

ble fallet ved inngangsporten også justert, og det ble lagt nytt dekke for å bedre 

dreneringen og hindre isdannelse.  

-Kassering 
En politibil Volvo V70, som ble donert til museet måtte vrakes etter at det ble 

avdekket et omfattende muggangrep på bilens interiør sommeren 2018. Bilen var 

ikke tilstrekkelig rengjort før den ble levert til museet, og da den ble stående et par år 

i fuktig miljø i Steinberget, fikk muggen vokse. Det er ikke påvist spredning av mugg i 

magasinet. 

-Sikring 
I forbindelse med fornying av tjenesteavtaler ble alarmsentralen i Slaveribygget 

fornyet og utrykningsavtale med vaktselskap oppdatert. 

En sikkerhetsbrist ble avdekket i museets faste utstilling da to politiluer ble stjålet fra 

en monter med kort tids mellomrom i høst. Saken er oppklart, men episoden førte til 

at det ble igangsatt full sikkerhetsgjennomgang i museets utstillingsarealer. 

Samlingsforvalter utarbeidet tilstandsrapport om sikkerhet i utstillingene i november 

2018, og oppfølging av merknader og anbefalte sikringstiltak fortsetter i 2019. 

 

Prosjekt «Svartemaja» 
Den såkalte “Rinnan-bilen”, en Chevrolet 1939 som er i museets eie, ble sendt til 

restaurering i Stettin i Polen i november 2017. Bilcom as. forestår arbeidet i 

samarbeid med verkstedet i Polen. Restaureringsarbeidet er mer omfattende en først 

antatt, da flere deler måtte lages på nytt.  Ferdigstillelse som var planlagt våren 2018 

er nå forventet å bli i løpet av våren 2019.  
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Formidling 

-Undervisning 
Justismuseet tilbyr undervisning og skolebesøk for alle alderstrinn.  De mest 

populære tilbudene er: Hvorfor straffer vi? Om betydningen av lov og rett, hva et 

rettssamfunn er og hvordan straff og bruken av straff har endret seg fra 

middelalderen til i dag. Norge under krigen. Hva skjedde med rettssikkerheten under 

okkupasjonen og hvordan var rettsoppgjøret etter krigen?  

Det interaktive spillet Rettssamfunnet brukes av skoler over hele landet. Spillet gir 

grundig kunnskap om norske domstoler, på en morsom og annerledes måte. Spillet 

finnes på museets nettside. 

-Den kulturelle skolesekken  
I forbindelse med utstillingen Propaganda ble det utviklet et undervisningstilbud for 

Den kulturelle skolesekken i Trøndelag skoleåret 2018/2019. Tilbudet var rettet mot 

elever ved ungdoms- og videregående skoler.  

Målet med undervisningen er å bevisstgjøre elevene på informasjonsstrømmen de 

møter på nett, i sosiale medier og på gata. Gjøre dem i stand til å gjennomskue 

avsenderens motiv. Er nyhetene som deles på Facebook ekte eller falske? Prøver 

noen å vekke sinne og frykt i oss til egen fordel eller for politisk vinning? I 

undervisningsopplegget skal elevene lage sine egne propagandaplakater. Vi utforsker 

hva propaganda er, og hva som skiller det fra reklame og andre 

kommunikasjonsformer. Propagandaens verktøyskrin blir åpnet og vi ser på 

virkemidlene som finnes der: Fiendebilder, svart-hvitt-tenkning, 

stråmannsargumentasjon, overdrivelser og så videre. Kunnskapen om virkemidlene 

skal elevene bruke til å redigere eksisterende propaganda, og selv bestemme 

hvordan de vil endre og remikse propagandaens budskap. 
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I løpet av oktober og november 2018 deltok omlag 500 elever fra hele fylket i 

undervisningen på Justismuseet.  

For å nå ut til enda flere elever i hele landet ble det høsten 2018 søkt ekstern 

finansiering til utvikling og produksjon av et nettbasert undervisningstilbud basert på 

Propaganda.  

Justismuseet har også tilbudt Propaganda undervisningen som turnéundervisning i 

Den kulturelle skolesekken skoleåret 2019/2020.  

For skoleåret 2019/2020 har museet også utviklet og tilbudt undervisning tilknyttet 

utstillingen i seng med fienden som åpner høsten 2019. Undervisningstilbudet har 

fått tittelen Straffbar Snapchat. Rollespill av en rettssak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevarbeid, 

Propagandaplakater. 

 

 

-Utstillinger 
Nettutstilling. På grunnlag av Utrykningspolitiets fotosamling ble det laget en 

nettutstilling med historiske fotografier fra etatens virksomhet. 

Nettutstilling. I 2018 var det 100 år fra Politimuseet i Trondheim ble etablert. I den 

anledning ble det produsert en nettutstilling om museets historie.  

Det ble ikke åpnet nye utstillinger på Justismuseet i 2018. I tillegg til de faste 

utstillingene har museet i år bydd på den temporære utstillingen Propaganda. 

Nasjonal samlings propagandaplakater fra 1933-1945. 

I løpet av høsten 2018 har museets ansatte forberedt mottak av og 

tilleggsproduksjon for to vandreutstillinger i 2019.  Kampen om Alta åpner i juni 

2019. Utstillingen er produsert av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). I 

tillegg til vandreutstillingen produserer Justismuseet egen del som omhandler sivil 

ulydighet og samenes rettigheter. Tilleggsdelen vil kunne følge utstillingen på videre 

vandring, bl.a. til Kautokeino museum. Den andre vandreutstillingen, som åpner i 
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september 2019 er utstillingen I seng med fienden, produsert av Vemork. Utstillingen 

er omfattende og settes opp i samarbeid med Rustkammeret. Utstillingen viser 

sterke historier om behandling av de såkalte «tyskerjentene» i oppgjørets time. I 

tillegg til utstillingen produserer Justismuseet eget tillegg der det rettes søkelys på 

det juridiske ved behandlingen av kvinnene.  

I 2018 innledet Justismuseet samarbeid med rettstegneren Ane Hem med et 

langsiktig mål om å produsere en utstilling om rettstegninger. Her vil tegningen 

kunne brukes til å forklare og 

visualisere forskjellen på ulike 

rettsinstanser og hvordan en 

rettsak forløper. Samtidig som 

rettstegningene som objekt 

løftes frem, hvorfor tegning og 

ikke fotografi? Hvilket bilde kan 

tegneren velge gi av de ulike 

aktørene?   

 

På bestilling fra Politihøyskolen utarbeidet Justismuseet i anledning skolens 100 

årsjubileum i 2020, et omfattende utstillings- og formidlingskonsept våren 2018. 

Konseptskissen ble levert PHS i april.  

-Podkast 
Justismuseets podkastserie Celle 11 lanseres våren 2019. Stiftelsen Fritt Ord innvilget 

høsten 2018 50.000 kroner til produksjonen. Første sesong består av 4 episoder og 

omhandler tidligere tiders forbrytelser og straff med samtaler som tar utgangspunkt i 

historien rundt en henrettelse på Ørlandet på 1700-tallet. I 2018 har arbeidet bestått 

av prosjektplanlegging, datainnsamling, intervjuer, søknadsskriving og lydproduksjon. 

-Aktiviteter 
I 2018 ble det i museets formidling lagt vekt på aktiviteter for barn, aktivisering i 

utstillingene og inkludering av barn i arrangementer.  

Justismuseet inngikk i Vitensenterets eksperimentklubb med en historisk krimlab i 

vinter- sommer og høstferien. Barna tilbrakte en halv dag på Justismuseet og fikk 

undervisning om historiske metoder i kriminalteknikk og de fikk se og ta på objekter 

og gjøre egne forsøk.  

Museumsbingo ble laget for å aktivisere barn og familier på besøk på egenhånd, 

fullført bingo premieres med ballong og klistermerke. I uniformsutstillingen ble det 

satt opp selfie-stasjon med utkledningsmuligheter.  

I høstferien ble barn invitert til å løse et mini-mysterium på Justismuseet; avhøre 

vitner, finne ledetråder og fingeravtrykk. Krimgåten var populær og nærmere 200 

besøkende var innom museet i høstferieuken. 
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-Arrangement 
Museet er åpent første søndag i måneden hele året. Det er gratis omvisning i de faste 

utstillingene. 

 

Februar 

Foredrag med Professor Bjørn Sørenssen om Nasjonal Samlings produksjon av 

propagandafilmer. Foredraget ble holdt i gamle Frostatings Lagmannsrett med 

påfølgende omvisning i utstillingen Propaganda. 

 

Doc Lounge Trondheim inviterte til filmvisning av The Work og påfølgende samtale i 

Justismuseet. Dokumentarfilmen fra 2017 handler om en gruppe sivile og en gruppe 

innsatte i Folsom fengsel som møtes for å delta i gruppeterapi. En sterk film hvor 

man går forbi fengselsveggene og komfortsoner, og avslører øyeblikk for endring og 

tilgivelse. Filmen viser at ikke alle fengsler består av fysiske vegger.  

Etter filmen ble det invitert til samtale med Justismuseets formidler Pål Ødegård. 

Mars 

Lørdagsåpent med betalt omvisning siste lørdag før påske.  

 

April 

Foredrag med Professor Ola Svein Stugu. «Lyskaster og mørklegging - andre 

verdenskrig i norsk minnekultur» Historien om andre verdenskrig har blitt fortolket 

og fortalt helt siden krigens slutt. Hva slags fortellinger har blitt fortalt om krigen i 

etterkrigstiden? Justismuseet og Kunnskapsbyen inviterte til foredrag om norsk 

minnekultur. Arrangementet var et samarbeid mellom Justismuseet og 

Kunnskapsbyen.  

 

August 

Justismuseet var til stede på Politiets dag i Trondheim. Barna fikk prøve historiske 

hodeplagg og brosjyrer ble delt ut.  

 

September 

Kulturnatt ble arrangert i Trondheim fredagskvelden 14. september. Museer og 

kulturinstitusjoner i byen holdt åpent til kl. 23 og bød på varierte aktiviteter, 

omvisning og underholdning. På justismuseet var det tematiske omvisninger utover 

kvelden og en tilrettelagt omvisning for døve i samarbeid med Norsk Døvemuseum. 

For barn var det en krimlab hvor de kunne lage fantomtegninger, finne egne 

fingeravtrykk og løse en enkel gåte. 230 gjester var innom Justismuseet på 

Kulturnatt. 

 

Lørdagsåpent i tilknytting til Forskningsdagene. Forskningstorget var i 2018 flyttet til 

Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet og det var et ønske fra arrangørene at museet 

holdt åpent.  

 

Oktober 

Søndagsomvisningen i oktober omhandlet 100 år med kriminalmuseum. 
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I høstferien bød Justismuseet på mini-mysterium for barn i regi av hospiterende 

studenter fra NTNU.  Barna fikk løse et tyveri ved å avhøre mistenkte, finne 

ledetråder og spor.  

 

Til årets Halloween-arrangement ble det solgt inngangsbilletter for å kontrollere 

antall deltakere. Arrangementet ble utsolgt med over 150 besøkende i løpet av en 

mørk søndagskveld. Arrangementet var todelt; Barnas krimgåte og Mord i mørket, 

omvisninger i mørklagt museum. I Barnas krimgåte skulle barna finne spor, avhøre 

mistenkte og vitner og levere en rapport til politimesteren for å få premie. 

Tilbakemeldingene fra de rundt 60 barna og voksne som deltok var entydig positive.  

Mord i mørket besto av omvisninger med vekt på krimfortelling i mørklagt utstilling.  

 

 
 

Desember 

Søndagsomvisning og boksignering. Boken Fem mørke år av museets Knut Sivertsen 

m.fl. ble lansert i november. 
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-Sosiale medier  
Det arbeides kontinuerlig med museets formidling og promotering på digitale 

plattformer. I sosiale medier markedsføres arrangement og formidlingstilbud i tillegg 

til at de ulike mediene brukes som formidlingskanaler.  

Faktabaserte innlegg i tilknytting til samfunnsaktuelle temaer og markeringer er 

viktige og engasjerer publikum. De mest populære innleggene er små historier fra 

museets samlinger, som kan relateres til jubileer av ulike slag eller markeringer av 

menneskerettighetsdager. Innlegg i tilknytting til dagsaktuelt nyhetsbilde skaper også 

engasjement. Justismuseets følgere på Facebook har økt i antall fra 1300 til 1500 i 

løpet av året og antall følgere på Twitter har øker jevnt.  

Justismuseets julekalender 2018 ble publisert på Instagram hver dag fra 1.-24. 

desember. I kalenderen ble det vist bilder av fangearbeider sammen med 

«faktafnugg» om fengsler, fangearbeid og kriminalomsorg. Antall følgere på 

Instagram økte med 50% i 2018, fra 409 til 614. 

 

Forskning og undervisning 

-Eksterne prosjekter 
EU prosjektet Tandem (Tools and New Approaches for People with Disabilities 

Exploring Museums). Pål Ødegård deltar i prosjektet på vegne av Justismuseet og 

deltok i en samling i Tallin Estland i februar. Prosjektet varer ut 2019. 

-Publikumshenvendelser 
Justismuseet mottar en rekke henvendelser fra forskere og publikum i løpet av året. 

Det gjelder alt fra konkrete forespørsler om enkeltgjenstander eller hendelser til 

generelle spørsmål om relevante tema. Anslagsvis 2 månedsverk går til besvarelser 

av slike henvendelser i løpet av året. 

-Hospitering 
Tre studenter fra NTNU fikk hospitere ved Justismuseet i 2018. En masterstudent i 

arkeologi i åtte uker, en masterstudent i kulturminneforvaltning i åtte uker og en 

masterstudent i arkiv- og samlingsforvaltningsstudier i en uke.  

To praktikanter fikk arbeidstrening på Justismuseet via NAV.  

-Eksperter i team 
Eksperter i team ved NTNU er et tverrfaglig, obligatorisk undervisningsopplegg hvor 

studentene skal samarbeide om å løse praktiske problemstillinger. Justismuseet 

mottok en henvendelse høsten 2018 om å bli samarbeidspartner i et av oppleggene. 

Arbeidet består i å lage problemstillinger/tema, presentere museet og oppgavene for 

studentene samt å gi de råd og bistand under prosjektperioden. Museets ansatte 

utarbeidet 10 temaer som innebærer utredning og løsningsforslag til ulike 

formidlings- og utstillingskonsept for gjennomføring i januar 2019. 

 



17 
 

Nettverk 
I forbindelse med studiereise til Notthingham og London ble det etablert faglig 

kontakt med National Justice Museum i Nottingham. Målet med kontakten er å dra 

veksel på hverandres erfaringer i museumspedagogiske og formidlingsfaglige 

oppgaver. Det har i 2018 resultert i gjenbesøk fra museumspedagogen i Nottingham 

og utveksling av undervisningsmateriale.  

 

I samme anledning ble Justismuseet invitert til å bli medlem av CAP – Crime and 

punishment collections network. Et faglig nettverk for museer og samlingsforvaltere 

innen kriminalmuseumssektoren. Dette nettverket er særlig en ressurs for 

samlingsforvaltning og medlemskap gir tilgang til faglige forum og ekspertise. 

 

Media 
  NRK radio, Mellom himmel og jord. Innslag om gapestokker 

Museumsnytt 1/2018. Museal spagat. Anmeldelse av Propaganda utstillingen. 

AM-info, Arkeologisk museum Stavanger 2/2018. Brynja blir museumsdirektør i 

Trondheim. Intervju. 

Adresseavisa, nett 24.4.2018. Vi jobber bak lås og slå. Intervju. 

Adresseavisa, kultur 24.4.2018. Vi jobber bak lås og slå. Intervju. 

Adresseavisa, meninger 25.5.2018. Du trenger propagandavaksine. Kronikk. 

Juristen.no 12/2018. Sprøytet magesyre i levende kanin for å bevise giftdrap. 

Intervju/artikkel. 

Numer, tidskrift for tegneforbundet 2/2018. Propaganda. Artikkel. 

NRK, Newton. Oktober. Seerkonkurranse Halloween. Opptak i utstillingen. 

Nea Radio 26. oktober. Halloween på Justismuseet. Innslag. 

Nea Radio 1.11.2018. Spøker det på Justismuseet? Innslag 40 minutter. 

Nea Radio 1.11.2018. Spøker det på Justismuseet? Artikkel på nett. 

Politiforum 26.11.2018. Justismuseet jubilerer. Artikkel og intervju. 

 

Reiser og kurs 
 

Tjenestereiser, reisen har om mulig blitt utnyttet til flere formål eller oppdrag:  

To kuréroppdrag til Oslo i forbindelse med utlån av gjenstander til henholdsvis 

fjernsyns- og radio opptak. Henting av historiske gjenstander på Politihuset på 

Grønland.  Møter med prosjektleder for 100 års jubileet på Polithøyskolen og 

nettverksforbindelse på HL senteret. Møte med Statsbygg om formidling i det nye 

regjeringskvartalet (Møllergata 19). Museumsforbundets jubileumsmøte. 

Politihistorisk dag på Politihøyskolen, presentasjon av museet og samlingsarbeidet. 

To museumformidlere deltok i presentasjon av vårt tilbud i Den kulturelle skolesekk 

på Stiklestad i Verdal. 

 

Prosjektreiser:  

Samling i Tallin i februar i Tandem prosjektet. EU-finansiert.  

Intervjuer i Oslo i forbindelse med podkastproduksjon. 

Møte med kurator på Vemork på Rjukan i forbindelse med innlån av utstilling. 

Møte med rettstegner Ane Hem i Oslo i forbindelse med utstillingsplanlegging. 
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Kurs/seminar: 

Direktør deltok på museumsforbundets lederseminar på Gardermoen. 

Museumsformidler deltok på seminar om digital formidling på Falstad senteret. 

Museumsformidler deltok i formidlerforum på Ringve i Trondheim 

Samlingsforvalter deltok i seminar på Rockheim i Trondheim 

 

Studie- og velferdsreiser: 

Dagstur til Kystens arv på Statsbygd i Trøndelag. Formålet med turen var å få 

informasjon om byggeprosjekt og formidling ved museet. 

Dagstur til Falstad senteret i Trøndelag. Formålet var å få informasjon om senteret, 

organisering, undervisning og formidling ved senteret. 

 

Studietur til Nottingham og England i september (se egen rapport). Formålet med 

turen var å hente inspirasjon og idéer til utviklingen av formidlingstilbudet i det nye 

Justismuseet, samt å etablere kontakter og nettverk med kollegaer relevante museer. 

Programmet var tematisert og besto av besøk på kriminalmuseer, politimuseer, 

justismuseet i Nottingham og utforsking av kommersielle utstillinger samt kultur- og 

kunsthistorisk formidling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollespill-rettsak med 

5. klasse. National 

Justice Museum. 

 


