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2019 ble nok et begivenhetsrikt år i Justismuseets historie, men også enda et 
år i «ventingens tegn». Ganske tidlig på året ble klart at heller ikke 2019 ble 
det året Justismuseet flyttet inn i nyrehabilterte og gode museumslokaler i 
Det militære sykehus. Men samtidig var 2019 det året der Kongens gate 93 
ble innrammet av byggeplassgjerder, og museumsstaben utover høsten kunne 
ha gleden av å observere et yrende liv av hjelmkledde, hardtarbeidende og 
dyktige fagfolk i full sving med rehabiliteringsarbeidet. 

Justismuseet har vært gjennom omskiftende tider de siste årene. Da 
undertegnede tiltrådte direktørstillingen i mars, fikk staben sin fjerde leder på 
under tre år. Dette året har Justismuseet etter min vurdering vist seg som en 
robust og framtidsretta organisasjon. Men samtidig har det vært et visst behov 
for å la organisasjonen å sette seg og finne fasongen på nytt, etter en etter en 
periode med store endringer og flere lederskrifter på få år.
Og der, et sted på aksen mellom hva museet har vært og hva museet skal 
bli, har museumsaktiviteten foregått i 2019. Justismuseet kan se tilbake 
på et år hvor en hardtarbeidende og kreativ stab har bidratt til økende 
publikumstall, nye utstillinger og undervisningstilbud og utvikling av både 
samlingsforvaltnings og -formidlingsarbeidet. 

Denne årsmeldingen er ikke en komplett logg over aktiviteten i Justismuseet 
i 2019, men den trekker fram sentrale sider ved Justismuseets virksomhet 
i året som gikk. Organiseringa av rapporten kan kanskje skjule noe av den 
tverrfagligheten og samarbeidsånden som karakteriserer arbeidet på 
museet. For å få maskineriet til å fungere på en så liten institusjon er museet 
både avhengige av sterke fagfolk med evne til fordypning og selvstendig 
konsentrasjonsarbeid, men også en kollegial ånd der man er innstilt på å ta 
et helhetlig ansvar og bidra til at vi skal lykkes i fellesskap. Derfor består også 
nøkkelen til suksess av at noen klatrer på de høyeste gardintrappene for å 
justere lys, av at noen i dypt alvor kan diskutere utstopping av politihunder 
med femårige museumsgjester, at noen sørger for lunsj til tilreisende gjester, 
at noen vet hvordan man kan bruke ballonger som pedagogiske verktøy, i at 
noen kan redigere lyd, og at noen kan bidra til at utslitte utstillingsdukker, 
langt over anstendig pensjonsalder, får legge ut på en 
siste reise til nærmeste gjenvinningsstasjon. Alt dette er 
også Justismuseet.  

Åshild Karevold
direktør

Forord

Forside: 
Øverst: Kongens gate 93, Det militære sykeshus under 
rehabilitering. Nederst: Justismuseet anno 2019 med 
Det militære sykehus i bakgrunnen.



Det har vært stabilitet og ingen utskiftinger i styret for Stiftelsen Justismuseet 
i 2019. Magnar Skaret er styrets leder og Jorid Midtlyng nestleder. Begge har 
hatt disse rollene siden 2018. 

I 2019 har bemanningen på Justismuseet bestått av 4,6 faste stillinger samt 
direktør i åremålsstilling (6 år). Brynja Bjørk Birgisdottir fratrådte som direktør 
ved utgangen av februar. Åshild Karevold tiltrådte i stillingen 5. mars. 

En av de tilsatte gikk ut i foreldrepermisjon i slutten av juni og var i permisjon 
ut året. Fra ultimo oktober var det engasjert en museumskonsulent i 
arbeidspraksis gjennom NAV.  

Søndagsåpent museum første søndag hver måned hele året har vært sikret 
gjennom to omvisere, samt den faste staben.  

Til sammen ble det ytt om lag 5 årsverk ved Justismuseet i 2019. 

Justismuseets drift ble i 2019, som foregående år, i hovedsak finansiert av 
tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Museet tar betalt for omvisning for grupper, siden 2018 også for skolegrupper. 
Men museet tar ikke betalt fra enkeltbesøkende, heller ikke grupper som 
kommer i egen regi og ikke skal ha omvisning. Pedagogiske opplegg i regi av 
Den kulturelle skolesekken ga inntekt til museet i 2019. Justismuseet mottok 
også bidrag fra Fritt Ord til samtidsdokumentasjon av sivil ulydighet. Midlene 
kommer til utbetaling i 2020. Museet mottok også kr. 20 000 i premie for beste 
formidlingsidé fra Den kulturelle skolesekken.

Justismuseets økonomiske situasjon er presset, og en viktig oppgave i 2019 har 
vært å jobbe helhetlig og strategisk for å sikre en bedret økonomisk situasjon 
på sikt.

Justismuseet skiftet regnskapsbyrå på slutten av 2018. Samarbeidet har 
fungert godt i 2019 og sikret god oversikt over den økonomiske situasjonen. 

Nytt verneombud ble valgt høsten 2019 og vernerunde ble gjennomført 
i desember. Ingen vesentlige avvik ble rapportert, men tilbakevendende 
utfordringer knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet i Kriminalasylet og 
Steinberget ble påpekt. 

Dokumentert sykefravær i 2019 var på drøyt 4 %. Det er ikke dokumentert 
sykefravær som skyldes forhold på arbeidsplassen.

Ny direktør gjennomførte individuelle oppstartssamtaler med alle ansatte. 

Bemanning

Økonomi

HMS og 
arbeidsmiljø
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Administrasjon I 2019 gjennomførte Justismuseet for første gang lønnsforhandlinger etter 
et museet gikk inn i hovedorganisasjonen Virke og samtidig sluttet seg til 
Landsoverenskomst for Museer og andre Kulturinstitusjoner.

Parts-
samarbeid

Sosiale medier er museets viktigste markedsføringskanal. For markedsføring 
av arrangementer har sosiale medier vist seg svært hensiktsmessig og vi har 
opplevd å fylle huset uten noen form for tradisjonell annonsering. Dette så vi i 
for eksempel i forbindelse med åpningen av utstillingen «I seng med fienden?» 
hvor lokalene ble fylt til maksimal kapasitet utelukkende basert på museets 
egen forhåndsomtale i sosiale medier. 

Det er produsert diverse trykt brosjyre-
materiale i løpet av året. Dette er både 
materiale med generell informasjon om 
museet, og spesifikk informasjon om 
enkeltutstillinger. Disse blir distribuert 
rundt i Trondheim på steder hvor 
potensielle besøkende er å finne som 
turistinformasjon, hoteller og andre 
museet. Slikt materiale formgis internt, 
men trykkes eksternt.

Det er også gjort målrettede tiltak for å spre informasjon om Justismuseet til 
alle regionens skoler. På våren ble det send et «postkort» til alle videregående 
skoler, folkehøgskoler og grunnskoler med ungdomstrinn i Trøndelag fylke, 
totalt nærmere 150 skoler. 

Justismuseet logo ble endret i 2018 og utfaset i løpet av 2019, men 
gjenstår fortsatt noe i bruk på eldre materiale og utstyr.

Markedsføring

Logo
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Justismuseet har hatt et godt samarbeid med Statsbygg om drift og forvaltning 
av museumsbygningen i 2019. 

Innvendig har kun mindre «vaktmestervedlikehold» vært gjennomført dette 
året. Utvendig fikk bygningen et løft da store deler av fasaden ble kalket på 
nytt i løpet av sommeren.

Justismuseet skiftet vaskebyrå rett før årsskiftet i 2018, og dette har fungert 
godt i 2019. Godt renhold er viktig både for publikums opplevelse, men også 
for inneklima og fysisk arbeidsmiljø, og for vedlikehold av lokalene. 

Vedlikehold og drift av lokaler

Statsbygg

Renhold

Justismuseets 
strategiplan 
for 2019-2023 
ble vedtatt av 
styret i februar. 
Strategiplanen 
har vært førende 
for museets 

Strategi 2019–2023

arbeid i 2019, 
og ikke minst viktig 
for arbeidet med å 
finne retningen når innhold 
i museets nye lokaler skal utvikles. 

Strategien synliggjør museets ambisjon om å være et museum med en fri og 
uavhengig rolle, hvor man setter publikum i sentrum gjennom å være et 
åpent og aktivitetsbasert museum. Verdiene demokrati, læring og mot 
skal gjennomsyre museets arbeid, og strategien fastslår et høyt faglig 
ambisjonsnivå for all aktivitet i Justismuseets regi. 

Strategidokumentet har også vist seg å være et viktig verktøy i arbeidet med å 
synliggjøre Justismuseet for bevilgende myndigheter og andre.
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Arbeidet for å sikre utvidelse av Justismuseets lokaler har på 
mange vis pågått siden stiftelsens etablering for nærmere 
tjue år siden, så dette har på alle vis vært en langvarig 
prosess.

Justisdepartementets husleiegaranti for Det militære 
sykehus høsten 2017, markerte at planene var et langt skritt 
nærmere realisering og ga startsignal til Statsbygg for å 
kunne sette igang det nødvendige rehabiliteringsarbeidet. 

I 2018 kom arbeidet i gang i huset. Det dreide seg om 
noe riving innvendig i bygget, fornying og forsterking av 
tak, oppmuring av piper og fornying av takvinduer m.v. 
Men arbeidet kom til en stopp rundt årsskiftet 2018/19 
da Statsbygg valgte å utlyse totalentreprise på nytt. Våren 
2019 gikk med til å utlyse og gjennomføre ny konkurranse, 
mens selve huset sto «urørt». Det var noe møtevirksomhet 
mellom Statsbygg og Justismuseet i denne perioden, både 
for å sette ny direktør og styreleder inn i prosjektet, samt i 
forbindelse med bytte av ansvarlig  personell hos Statsbygg.

Så endelig, tidlig på høsten, var kontraktsarbeidet i havn.  
Den valgte entreprenøren var Trebetong AS. Fredag 
20. september inviterte Statsbygg til oppstartsmøte for 
«Byggeprosjekt 1010401 Justismuseet restaurering og 
ombygging», og dermed kunne det faktiske arbeidet i 
huset sette i gang.

Ifølge opprinnelig fremdriftsplan og leieavtale skulle 
Justismuseet overta Det militære sykehus i oktober 2019. 
At det ikke ville skje ble klart allerede rundt årsskiftet. 
Statsbygg har ikke formelt fastsatt og formidlet ny 
overtakelsesdato så langt, men det er grunn til å anta at 
dette vil skje i løpet av siste kvartal i 2020.

Utbygging – Det militære sykehus
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Justismuseet opplevede en økning i besøkstallet på ca 9% fra 2018 til 2019. 
Inkludert i det totale besøkstallet i museets statistikk er også elever som har 
deltatt på Justismuseets turné i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) høsten 
2019. Dette er altså elever som har fått besøk av museet på sin skolene sin, 
og har i den forbindelse fått delta på et undervisningstilbud med museets 
formidlere. 

Besøk

Økningen i antall besøkende fysisk inn gjennom dørene I Kongens gate 95 er på 
ca 5% (287 pers). En gledelig trend, men potensialet for økning i besøkstallet, 
spesielt knyttet til strøbesøkene, er stort. 

Drøyt halvparten av de besøkende kom til museet «på egen hånd», mens den 
andre halvparten var en del av en organisert gruppe. Av de som kom i gruppe 
var den absolutte majoriteten unge mennesker på museumsbesøk som en del 
av et utdanningsløp. 
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Den markante nedgangen i antallet elever fra vgs kan forklares ved flere 
forhold. Dels skyldes det nok at propaganda-utstillingen som ble godt 
besøkt av videregående skoler, våren 2019 hadde stått i snart to år, og 
dermed muligens hadde mistet noe av nyhetens verdi . Men vel så viktig, 
og betraktelig mer positivt, er det gjennom museets avtale med DKS om å 
sende propagandautstilling på turne til ungdoms- og videregående skoler for 
skoleåret 2019/20, ble alle besøk til videregående skoler lagt til vårsemesteret. 
De kommer derfor ikke med på besøksstatistikken for 2019. Men ved 
årsskiftet 2019/20 var det gjort avtaler om å gjennomføre skolebesøk og 
undervisningsopplegg for nær 1000 elever på VGS i løpet av de fem første 
ukene i 2020.

Justismuseets detaljerte besøksstatistikk gir oss godt grunnlag for å arbeide 
videre med gode tilbud som treffer de ulike målgruppen – både når det gjelder 
innhold og praktisk organisering. 

Publikums-
grupper 2019

Publikums-
grupper
2018 og 2019

2018
2019
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Et omfattende veiledningshefte for sikring av politihistoriske verdier ble 
ferdigstilt på nyåret i 2019. Justismuseet hadde et godt samarbeid med 
Politidirektoratet (POD) om denne, og ut på høsten startet planleggingen av en 
fagsamling for kontaktpersoner i politiets distrikter og særorganer på nyåret 
2020.

I løpet av 2019 forgikk det også et samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet 
i forbindelse med KODs prosess for å få på plass en lignende kontaktperson-
ordning som i politiet. 

Tett arbeid med Justissektorens aktører og fagetater er viktig for at 
Justismuseet skal greie å fylle sitt mandat. Samarbeidet med politiet er et godt 
eksempel på hvordan et slikt samarbeid kan være til berikelse for begge parter. 

Pr. utgangen av 2019 hadde Justismuseet registrert 29 783 objekter i 
samlingen, av disse er det 8583 foto. Dette representerer en tilvekst til 
samlingen på 550 gjenstander og 462 foto i løpet av 2019. 

Dette er relativt lave tall sammenlignet med tidligere år. Tallene forklares 
bl.a gjennom personalsituasjonen, hvor det dels har vært nødvendig å 
prioritere formidlingsarbeid foran samlingsforvaltning dette året, samt at 
museet ikke har hatt praktikanter/hospitanter i 2019 som har jobbet med 
registreringsarbeid, slik som museet hadde i 2017 og 2018. Justismuseet 
har dermed opparbeidet oss noe mer restanse enn vanlig i løpet av året. Av 
uregistrert materiale kan nevnes et deponi fra Trøndelag politidistrikt, deponi 
fra Oslo politidistrikt, og fotomateriale som er ferdig skannet, men som det så 
langt ikke har vært kapasitet til å registrere i Primus. 

Justismuseet har ikke mottatt store donasjoner eller deponier i 2019 – 
med unntak av Kripos-samlingen. Vi har fått mindre donasjoner bl.a fra 
Frostating lagmannsrett, Nordland pd, Øst pd, Sør-Øst pd, Oslo pd og diverse 
privatpersoner tilknyttet politiet og kriminalomsorgen.

Innsamling

Tilvekst

Samlingsforvaltning
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Arbeidet med samlingen fra Oslo politimuseum går fremover, men tar tid. I 
oversendelsen sommeren 2019 fra Oslo pd, var det en rekke skytevåpen. Disse 
er nå registrert og magasinert i tråd med krav til behandling av denne typen 
materiale. En del av objektene i sendinga er uregistrerte, og dette gjør det 
vanskelig å få full oversikt over deponiet før alt er systematisk gjennomgått. 
Det vil sannsynligvis fortsatt være snakk om flere månedsverk for å få 
denne omfangsrike og rikholdige samlingen ferdig registret, fotografert og 
magasinert. 

Konservering

Kripos-
samlingen

Kripos-samlingen ble avfotografert i løpet av to intense arbeidsdager i Kripos’ 
lokaler i slutten av april 2019. Etter noen ukers etterarbeid var hele samlingen 
på rundt 150 objekter registrert med opplysninger og foto i databasen, 
og publisert på Digitalt Museum. Vi hadde et svært godt samarbeid med 
Oddmund Dahle i NPHS, som har gjort mye av dokumentasjonsarbeidet på 
forhånd, samt Liv Jørgensen, som er politihistorisk kontakt i Kripos. 

Vi har gjort en ekstra innsats for å formidle denne samlingen gjennom en 
artikkel på Digitalt Museum som gir overblikk og samtidig mulighet for 
fordypning. Samlingen er deponert til museet, men befinner seg fortsatt i sin 
opprinnelige kontekst utstilt hos Kripos. 

Ved hjelp av museumskonsulent engasjert gjennom NAV har donasjonen fra  
The International Police Association (IPA) som museet fikk høsten 2018 blitt 
ferdig registrert. 

Samarbeidet med numismatikeren Stig Westerhus fortsatte i 2019. 

Registrering
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https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner:%22NRM%22
https://digitaltmuseum.no/021188387067/pa-sporet-av-kripos


Samarbeidet med Trondheim fengsel på Tunga er videreført i 2019. De har 
digitalisert flere hundre fotografier for Justismuseet i løpet av 2019.

Samarbeidet med Trøndelag folkemuseum Sverresborg fortsetter som tidligere 
år. Konserveringsarbeid på 11 falske malerier og tre slitne forbryteralbum ble 
utført i 2019, samt digitalisering av ca. 1200 forbryterfoto.

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. Deler av arkivmaterialet 
er innleveringspliktig til Statsarkivet. Høsten 2018 ble det opprettet dialog 
med Statsarkivet med mål om avlevering av innleveringspliktig historisk 
arkivmateriale. Dette har tatt tid, så det ble ikke avlevert arkivmateriale i 2019. 
Men dialogen med Statsarkivet er revitalisert, og avlevering vil etter planen 
igangsettes i 2020. 

Rekvisittsamlingen er i bruk i museets egen formidlingsvirksomhet og lånes/
leies ut etter nærmere i avtale. I 2019 gikk blant annet en sending historiske 
uniformer til Oslopolitiet, til planlagt bruk av politiet under Pride-paraden. 
Dessverre fikk ikke uniformene bli med i paraden allikevel av sikkerhetshensyn.

Justismuseet har i 2019 hatt utlånte objekter til utstillinger i regi av 
Trondhjems sjøfartsmuseum, Norsk industriarbeidermuseum, Norsk teknisk 
museum, Universitetsmusett i Tromsø, Kriminalomsorgens utdanningssenter, 
Politihuset i Oslo, Besøkssenteret ved Akershus festning og Oslo museum, 
utlån av gjenstander til Melhus historielag, samt at utstillingen ved Norsk 
fengselsmuseum fortsatt står utstilt ved Kongsvinger festning.
Samlingsforvaltningen har levert fotomateriale fra Justismuseets samling til 
flere museumsutstillinger, bokprosjekter og studentarbeider og mediesaker.

Etter mer enn et fullt driftsår for ventilasjonsanlegget i magasinet i Steinberget 
er konklusjonen at dette fungerer godt, og magasinet holder optimal jevn 
temperatur og luftfuktighet.  

Mot slutten av 2018 opplevde museet tyverier av to uniformsluer fra 
museumsutstillingen. Det ble da bestemt å iverksette ulike fysiske 
sikringstiltak. Da det samme skjedde våren 2019 ble det satt fortgang på det 
fysiske sikringsarbeidet, og tyveriene ble anmeldt. 

Justismuseet opplevde også tyveri av et Mastercard som ble stjålet i 
postgangen, etter alle solemerker å dømme fra museets egen postkasse. Ny 
låsbar postkasse ble anskaffet og forholdet anmeldt. Det ble kun belastet et 
mindre beløp fra det stjålne kortet, og dette ble refundert fra kortutsteder. 
  

Rekvisitter

Foto-
digitalisering

Arkiv

Konservering

Sikring

Magasin-
forhold

Utlån
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Justismuseet tilbyr undervisning og skolebesøk for alle alderstrinn. 

I 2019 ble det utviklet to undervisningsopplegg tilknyttet de to temporære 
utstillingene «Kampen om Alta» og «I seng med fienden?»

Gjennom utstillingen «Kampen om Alta» blir elevene kjent med   
kampen mot altautbyggingen, og hvilke konsekvenser den fikk for de 
involverte og ettertidas Norge. Framveksten av samiske rettigheter 
ble vektlagt. Elvene fikk være med på oppgaver hvor de kunne 
reflektere over hvorvidt lovbrudd kunne forsvares i gitte situasjoner. 

Undervisningsoppleggene knyttet til utstillingen «I seng med fienden?» tar 
utgangspunkt i historien om behandlingen av tyskerjentene etter frigjøringen, 
og løfter også tematikken og åpner for refleksjoner om selvtekt og straff 
utenfor rettsvesenet.

Andre faste undervisningstilbud fra Justismuseet er «Hvorfor straffer 
vi?», «Brudd med rettsstaten» og «Galskapens fengsel». Justismuseets 
undervisningsopplegg vektlegger dialog og er i kontinuerlig endring, 
for eksempel gjennom at aktuelle hendelser gjør at elevene kommer til 
undervisningsoppleggene med nye referanserammer som formidlerne kan 
bruke i sitt pedagogiske arbeid. 

Politibilen, en Chevrolet 1939-modell 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 viste seg å bli langt med omfattende og dermed også 
kostbart enn først antatt. I tillegg har det i perioder vært stillstand i prosjektet 
i lange perioder på grunn av uforutsette omstendigheter. Ferdigstillelse var 
opprinnelig planlagt våren 2018, så våren 2019, mens man nå regner med å ha 
bilen på plass i Trondheim i løpet av våren 2020.

Prosjekt 
svartemarje

Undervisning

Formidling
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I forbindelse med propaganda-utstillingen ble det utviklet et 
undervisningstilbud for Den kulturelle skolesekken i Trøndelag skoleåret 
2019/2020. Tilbudet var rettet mot elever ved ungdoms- og videregående 
skoler og skulle gjennomføres rundt om på skolene. Denne gangen var 
det museet som skulle på reisefot, ikke elevene. Til denne turneen ble det 
produsert en roll-up-versjon av deler av propagandamaterialet, samt nytt 
materiale til elevenes oppgaver. Målet med det pedagogiske tilbudet er å 
«åpne propagandaens verktøyskrin» Elevene blir gjennom dette bedre kjent 
med propagandaens virkemidler som fiendebilder, svart-hvitt-tenkning, 
stråmannsargumentasjon, overdrivelser og så videre – for på den måten kunne 
møte informasjonsstrømmen i vår egen tid med et kritisk blikk.

I forbindelse med konferansen SPOR, og kulturarv i Den kulturelle skolesekken, 
ble Justismuseet formidlingsidé trukket ut som én av totalt fem finalister i en 
nasjonal konkurranse blant skolesekkens tilbydere. Eva Furseth gikk i ringen 
for Justismuseet, og hun hentet elegant seieren hjem! I tillegg til heder, 
ære og nasjonal oppmerksomhet innen DKS-systemet mottok Justismuseet 
også en premie på 20 000 til å utvikle tilbudet ferdig. Så i 2020 skal 
formidlingsopplegget «Eventyrlig rettsak» på skoleturne til grunnskolens små-/
mellomtrinn. Tematikken er billeddeling på internett og metoden er rollespill.

Over: Formidlingsansvarlig 
Eva Furseth med premien for 
”Eventyrlig rettsak.” 
Til venstre: ungdomsskoleelever 
i full gang med propaganda-
produksjon!

DKS
propaganda

DKS
SPOR
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Utstillingen «Propaganda» som åpnet på Justismuseet sommeren 2017 
ble nedmontert i slutten av mai. Etter dette ble utstillingen sendt til 
Universitetsmuseet i Tromsø hvor den ble vist høsten 2019. Før transport til 
Tromsø ble det gjort en del oppgraderinger av utstillingen, bl.a. teksting på 
engelsk og noe ny innramming. 

I juni åpne utstillingen «Kampen om Alta», utviklet av NVE sammen med 
Anno Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Til 
denne utstillingen utviklet Justismuseet en egen del-utstilling som tematiserte 
både sivil ulydighet og samiske rettigheter. Denne utstillingen besto av både 
tekstbanner, en film, lenker og jern fra altaaksjonen og eksempler på sivil 
ulydighet fra andre samfunn/historie perioder. Publikum ble også oppfordret 
til å ytre seg om sivil ulydighet. Det ble også utviklet et undervisningsopplegg 
til utstillingen. Utstillingen ble åpnet av Matilde Løvvik, sentralstyremedlem 
i Natur og Ungdom. Utstillingen ble nedmontert i starten på september, og 
har reist videre på turné. Første stoppested var Alta museum, og der ønsket 
de også Justismuseets delutstilling og undervisningsopplegg, i tillegg til NVE-
utstillingen.

Utstillinger 
på vandring
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I september åpnet utstillingen «I seng med fienden?» ved Justismuseet.  
Utstillingen er utarbeidet av Norsk industriarbeidermuseum og vises i 
Trondheim i et samarbeid mellom Justismuseet og Rustkammeret. Ved 
Justismuseet vises den delen av utstillingen som om handler behandlingen av 
de såkalte tyskerjentene etter andre verdenskrig, og ved Rustkammeret vises 
den delen av utstillingen som handler om norsk industri under krigen, med 
vekt på Norsk Hydro. Justismuseet produserte materiale for å binde sammen 
de to visningsstedene: banner og brosjyrer (begge deler på norsk og engelsk). 
Åpningsarrangementet var også delt, med oppstart i Justismuseet og videre 
til Rustkammeret med en presentasjon av norsk industri, rettsoppgjøret og 
krigsprofitører ved historiker professor Hans Otto Frøland. 

Montering av saks i utstillingen ”I seng med 
fienden?”
Saksa beskrives i Trondheim politi-museums 
gamle katalog: "I midten av april 1940, kort 
etter at tyskerne var kommet til landet, ble 
en tysk soldat og en norsk pike påtruffet bak 
Nor bensinstasjon i Prinsens gate i et intimt 
forhold. Den tyske soldat tok flukten, men 
piken ble stående igjen for å ordne sine klær. 
Hun ble holdt tilbake og de 3 personer som 
overrasket paret, fikk fatt i en saks og piken 
ble snauklippet. Men det gikk ikke lang tid 
før tysktøsene forstod å klage til tyskerme 
over sådan behandling og ve den som rørte 
med disse piker, det hellige dyr. Vaktmann 
på bensinstasjonen O. Hagen overvar 
klippingen. Og etter kapitulasjonen gav han 
saksen til Kriminalmuseet."
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En celle i andre etasje som var i bruk til lager ble omgjort til en liten tema-
utstilling om sikkerhetspsykiatrien, med utgangspunkt i materiale og tekster 
fra utstillingen «Galskapens fengsel».

En celle i andre etasje som tidligere innehold en modell av Vollan 
fengsel, samt litt ymist knyttet til fengsler og fangeleirer ble redesignet. 
Vollanmodellen ble utlånt til Rustkammeret og Justismuseet hentet inn en 
modell av tukthuset (som sto i den gamle Lagmannsretten). Nye tekster og 
et omfattende fotomateriale knyttet til regional fengselshistorie kom på 
plass, i tillegg til en del gjenstander knyttet til fengselsliv. 

Den digitale ressursen «Grunnlovsfortellinger» presenteres nå på en 
skjerm i andre etasje. Til denne ble det også produsert en tekstplakat om 
maktfordelingsprinspippet (montert på nyåret 2020)

Til miniutstillingen basert på «Maktens bilder» ble det produsert nye 
tekster om registrering av persondata, prostitusjon og kriminell lavalder.

Utstillingen om slaveri og tidlig fengselshistorie i første etasje fikk en 
oppdatering med en ny monter med fangearbeider, nye tekster og 
reorganisering av det eksisterende materialet. 

Skarpretterutstillingen fikk nye tekster og ble delvis reorganisert.

Uniformsutstillingen i rotunden i andre etasje ble oppdatert, slik at 
besøkende nå «ønskes velkommen» av representanter fra Justissektorens 
av begge kjønn. 

En lang rekke 
mindre endringer og 
oppgraderinger er gjort 
i de andre utstillingene. 
Gamle og fillete tekst-
plakater er byttet ut, 
en del tekstinnhold er 
oppdatert, og det er 
gjort mindre 
innholdsendringer i 
mange montre. 

Selv om blikket er vendt mot utviklingen av nye utstillinger når Justismuseet 
åpner i nye lokaler, er det også viktig å ivareta og utvikle utstillingene i 
Kriminalasylet. Museumsbesøk er en «her og nå»-opplevelse, og de som 
besøker Justismuseet skal til enhver tid få et best mulig museumsbesøk 
innenfor de rammene vi til enhver tid har til rådighet. Justismuseet har 
derfor gjort en rekke lavkostoppgraderinger av de eksisterende utstillingene i 
Kriminalasylet i løpet av 2019:

«Bofaste» 
utstillinger

-

-

-

-

-

-

-

-
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Justismuseets podkastserie Celle 11 ble lansert våren 2019. Første sesong 
besto av 6 episoder inkludert ekstramateriale og tar utgangspunkt i historien 
rundt en utstilt hodeskalle og en henrettelse på Ørlandet på 1700-tallet. 

Andre sesong er tematisk knyttet til visningen av utstillingen «I seng med 
fienden». Den bar tittelen «Hvem var du egentlig, Danny» og forteller historien 
om et såkalt tyskerbarn, om livet og etterkommerne hans – og deres jakt etter 
svar på spørsmålet i podkastens tittel. Denne sesongen var på to episoder. 
Felles for begge sesongene var bruk av Justismuseets egen formidler-
kompetanse og innhenting av ekstern fag-/historisk kompetanse i knyttet til de 
temaene episodene belyser. 

Begge sesongene er fritt tilgjengelig på de mest brukte podkast-plattformene 
og fra Justismuseets hjemmeside. Det er også opprettet en egen Facebookside 
for Celle 11.

Planlegging av sesong tre er i gang, og viktige stikkord er en spion, en baron, 
biologisk krigføring og en mystisk sukkerbit. 

Podkast
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I 2019 ble vektlegging av aktiviteter for barn videreført og det ble gjennomført 
tilrettelagte opplegg med oppgaver for barn i både vinter- og høstferie, samt et 
opplegg knyttet til halloween. 
Museumsbingo er populært blant de yngste besøkende, og en fin fellesaktivitet 
på tvers av generasjoner.  

Museet har holdet åpent første søndag i måneden hele året. Det har vært 
gratis omvisning i de faste utstillingene. Fra oktober av har det også vært 
gjennomført todelt omvisning i «I seng med fienden», hvor publikum kunne få 
med seg omvisninger både ved Justismuseet og ved Rustkammeret. 

Det har vært gjennomført barneaktiviteter med oppgaver i forbindelse 
med vinterferie, høstferie og halloween. Oktober sto i barnas tegn. 
Høstferietilbud hele ferieuka. Halloweenprogrammet ble noe nedskalert litt 
sammenlignet med i fjor, pga strammere personalsituasjon, men spennende 
oppgaver, kostymekåring og positive tilbakemelding fra både det unge 
museumspublikumet og voksne ledsagere.

Det ble gjennomført utstillingåpninger i juni og september i forbindelse med 
hhv Kampen om Alta og «I seng med fienden?»

Kulturnatt ble arranger 13. september. Museer og kulturinstitusjoner og andre 
aktører i Trondheim holdt åpent til kl. 23. Justismuseet bød på omvisningene 
«Straff i trondheim», «Trondheim under hakekorset» og «Galskapens fengsel» 
og trakk fulle hus. Hele 255 mennesker var innom dørene, tross en kveld med 
lite byvandringsvennlig vær. 

I november deltok Justismuseet som medarrangør til Trondheim Krimfestival. 
Et litteraturhus fylt til randen, fikk i tillegg til å høre fra og om kriminallitteratur 
et presentasjon av Justismuseet og vårt arbeid og materiale. 

-Sosiale medier 

Aktiviteter

Arrangement
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Justismuseets tall knyttet til sosiale medier viser at museet rundt årsskiftet har 
- 524 følgere på Twitter
- 735 følger på Instagram og
- 1888 følgere på Facebook

Funksjonen til museets bruk av sosiale medier er sammensatt. Dels handler 
det om ren markedsføring av arrangement og tilbud, men like viktig er sosiale 
medier som en formidlingskanal for museets faglige innhold 

Justismuseets nettsider «kollapset» før jul 2018. Behovet for eksport til en 
mer oppdatert teknologisk plattform var nødvendig. Dette viste seg å være 
en ganske arbeidskrevende prosess. Den ga samtidig muligheters til å rydde 
opp og fornye Justismuseets hjemmesider, slik at da de ble relansert rundt 
påsketider 2019 hadde en betydelig kvalitetsheving skjedd både med form, 
innhold og tilgjengelighet. Hele nettsiden finnes nå på både norsk og engelsk.  
På grunn av omarbeidinga av nettsidene finnes ikke besøksstatistikk for 
justismuseet.no for hele året. Men i den loggførte perioden juni-desember 
2019 hadde justismuseet.no 19 430 sidevisninger fordelt på 7285 unike 
brukere. 

Ressursen «På sporet av Kripos» ble utviklet basert på Kripos-samlingen

Nettressursen «Ulydighet og rett» ble laget i forbindelse med utstillingen 
Kampen om Alta, og består av innhold Justismuseets utviklet i sin egen del-
utstilling. Den inneholder informasjon om samenes rettigheter, den relevante 
lovgivningen og sivil ulydighet som fenomen i ulike former. Ressursen er ment 
for elever og studenter fra grunnskolens ungdomstrinn og oppover. 

justismuseet.no

Sosiale medier

Annen nett-
formidling
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Den etablerte museumsdefinisjonen fastslår at et museum er en institusjon 
som «som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut». 
Justismuseet har, på linje med mange museer, størst utfordringer knyttet 
til forskningskapasiteten. Men museet har jobbet aktivt, både for å heve 
intern forskningskompetanse, men også for å legge til rette for at museets 
samlinger kan tilgjengeliggjøres for forskning og dermed på den måten bidra 
til kunnskapsproduksjon i tråd med Justismuseets for formål om å «tilføre 
allmenheten kunnskap og bevissthet om lov og retts betydning for det norske 
samfunn, både i et historisk perspektiv og i et samtidsperspektiv». 

Forsker Geir Heivoll, som har sitt daglige virke ved PHS, men som nå er knyttet 
til det store forskningsprosjektet på politihistorien ledet av professor Jørn 
Øyrehagen Sunde, besøkte museet ved to anledninger knyttet til sitt arbeid.

Justismuseet mottar en rekke henvendelser fra forskere, studenter og 
publikum. Anslagsvis minimum 2 månedsverk går til besvarelser av slike 
henvendelser i løpet av året. Dette gjelder alt fra konkrete forespørsler om 
enkeltgjenstander eller hendelser til generelle spørsmål om relevante tema og 
fra ungdomsskoleelever til forskere og journalister. 

I 2019 ga blant annet Justismuseet bistand til en bachelorstudent ved PHS 
skrev en oppgave om opprørspolitiets utvikling, og redaktør for Politihistorisk 
selskaps årbok hadde to skrive-besøk ved Justismuseet i løpet av året.

Justismuseet har hatt relativt lav aktivitet på eksterne prosjekter dette året. Pål 
Ødegård har deltatt på vegne av Justismuseet EU prosjektet Tandem (Tools and 
New Approaches for People with Disabilities Exploring Museums).

Eksperter i team (EiT) ved NTNU er et tverrfaglig, obligatorisk fjerdeårsemne 
hvor studentene skal samarbeide om å løse tverrfaglige oppgaver. 
Justismuseet mottok en henvendelse høsten 2018 om å bli samarbeidspartner. 
Det første kullet EiT-studenter bestående av drøyt 20 studenter fordypet seg 
i museumsarbeid og utarbeidet kreative utstillingskonsepter for Justismuseet 
på nyåret 2019, basert på oppgaver utarbeidet av Justismuseets stab. 
Justismuseets arbeid besto i å lage problemstillinger/tema, presentere 
museet og oppgavene for studentene samt å gi dem råd og bistand under 
prosjektperioden.

Både NTNU og Justismuseet konkluderte med at dette var berikende for begge 
parter, og samarbeidet ble videreført utover i 2019, for å tilrettelegge for et 
nytt kull studenter i 2020.

Forskning og utviklingsarbeid

Forsker-
bistand

Publikums-

henvendelser

Eksterne 
prosjekter

Eksperter 

i team 
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For ethvert museum, ikke minst et av Justismuseets størrelse, er nettverk 
viktig for å være en del av et større faglig felleskap. Det har derfor vært 
viktig for Justismuseet å knytte bånd og bli med i nettverk av mer og mindre 
formell karakter. 

Justismuseet har sluttet seg til Nasjonalt museumsnettverk for demokrati 
og menneskerettigheter (sammen med Eidsvoll 1814, HL-senteret, 
Falstadsenteret, 22. juli-senteret, Narviksenteret, Nobels fredssenter, The 
European Wergeland Centre m.fl). 

Det har også blitt tatt et initiativ for bygging av nettverk mellom 
etatsmuseene  (Jernbanemuseet, Forsvarets museer, Vegmuseet og 
Kystverkmusea) som Justismuseet har sluttet seg til.

Justismuseet har hatt uformelle møter og samtaler med «nabomuseer» som 
Sjøfartsmuseet og Jødisk museum Trondheim for å se på mulige samarbeid.

Justismuseet er med i formidlernettverk for museumsformidlere i 
Trøndelag, og planlegger seminardag for disse på Justismuseet våren 2020.

Justismuseet har også deltatt i en arbeidsgruppe om digitalisering av 
krigsminner i regi av Falstadsenteret.

Justismuseet har også hatt uformelle møter med akademikere fra ulike 
fagmiljøer for å «bli kjent» se på mulighetene for mulig samarbeid i 
framtida. 

Justismuseet arrangerte uformell julelunsj for samarbeidspartnere fra 
museer, uh-sektor og andre fagmiljøer m ca 30 deltakere
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-

-

Stand med miniutstilling forberedes fo Kriminalomsorgens lederseminar på Gardermoen.
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Nettverk

Justismuseets ansatte har blant annet deltatt på:

Det nasjonale museumsmøtet i Haugesund i mars

Museumsforbundets lederseminar i Bodø i september 

To programslipp for den kulturelle skolesekken

SPOR-semianar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken på Stiklestad

Kurs i Primus

Seminardag på Falstadsenteret for hele staben. Tema var hvordan museum 
og minnesteder kan brukes i voksenopplæringen for flyktninger. Seminaret 
ble etterfulgt av et møte om Falstadsenterets kommandantbolig.

Todagers seminar (Falstadsenteret og Stiklestad) i regi av Nasjonalt 
museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, og 
Mangfoldsnettverket samt årsmøte i demokratinettverket. 

Hele staben gjennomføret et todagers internseminar  på Tautra med fokus 
på utvikling av nye utstillinger

Deltok med stand/utstilling på Kriminalomsorgenes lederseminar på 
Gardermoen i september.

En av de ansatte tok høsten 2019 masteremnet «Forskning i museer» ved 
UiB som en del av arbeidstida si. Kursets hovedhensikt er at studentene, 
som alle arbeider i museer, under veiledning skal utvikle en skisse til et 
forskningsprosjekt.

Samlingsforvalter deltok på Museumsforbundets erfaringsdelingsseminar 
om jus og avtaleverk knyttet til inntak i samlingene

Styreleder og direktør besøkte Justis- og beredskapsdep. i mars og hadde 
møte med ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl og seniorrådgiver Dag-Are 
Sætre. Hensikten med møtet var å opprette kontakt, informere om status 
og planer, gå i dialog og berede grunnen før søknad om økte driftsrammer.
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Reiser, kurs og seminarer
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