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Forord 

Mye er allerede sagt om 2020 – et år som ble annerledes enn alle hadde sett for seg. Så også for 
Justismuseets del. Men selv om mange av årets planer måtte omkalfatres, kom Justismuseet 
allikevel endelig til målstreken i det som i mange år har vært det store prosjektet: Nye 
museumslokaler. 

22. oktober skjedde den høytidelige nøkkeloveleveringen fra Statsbygg, og kort tid etter kunne 
Justismuseet f lytte inn i de nyrehabiliterte lokalene i Det militære sykeshus. Neste store milepæl 
blir å åpne dørene for publikum i 2021. 

Dette året som ga så mange overraskelser og utfordringer, bød ikka bare på denne ene store 
begivenheten, men også på en hel rekke andre museumsprosjekter. Mange små – og noen større. 
Noen grundige og godt planlagte over år, andre improvisert fram da vi måtte snu på en femøring 
siden opprinnelige planer gikk i pandemioppløsning. 

Denne årsrapporten forteller om stort og smått i Justismuseets virke i 2020. En så høy aktivitet 
har kun vært mulig fordi museet – selv om det ikke er stort – har en faglig dyktig, engasjert og 
dedikert stab som besitter både kreativitet og pågangsmot. Etter 2020 fortjener hele staben en 
ekstra stor takk for innsatsen. 

Trondheim, februar 2021

Åshild Karevold
Direktør

Klart for publikum! Christine Rokkan Eriksen og Knut 
Sivertsen gjorde museet klart til åpning i juni, etter 

stengte dører siden mars.
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Administrasjon

Styret 

I tråd med valgperioder nedfelt i stiftelsens vedtekter ble det gjennomført valg i styremøtet 15. 
september 2020. Etter valget har styret følgende sammensetning:

• Magnar Skaret, tidligere stabssjef/politioverbetjent Sør-Trøndelag politidistrikt, personlig 
vara Astrid Birgitte Borge, seksjonssjef Politidirektoratet, oppnevnt etter forslag fra 
Politidirektoratet, begge valgt for perioden 2018–2022. Skaret er styrets leder. 

• Jorid Midtlyng, tidligere regiondirektør Kriminalomsorgen region Nord, personlig 
varamedlem konstituert regiondirektør Torill Holsvik Høyem, Kriminalomsorgen region nord, 
oppnevnt etter forslag fra Kriminalomsorgsdirektoratet, begge valgt for perioden 2020–2024. 
Midlyng er styrets nestleder.

• Jørn Øyrehagen Sunde, professor Universitetet i Oslo (UiO), personlig varamedlem professor 
Erik Opsahl, NTNU, oppnevnt etter forslag fra Domstolsadministrasjonen, begge valgt for 
perioden 2018–2022.

• Ove Sem, tidligere stasjonssjef ved Sentrum politistasjon, personlig varamedlem tidligere 
politioverbetjent Knut Sivertsen, oppnevnt etter forslag fra Trondheim kommune, begge valgt 
for perioden 2018–2022

• Yrja Flem, markeds- og kommunikasjonsleder NTNU Vitenskapsmuseet, personlig 
varamedlem Lars Fredrik Stenvik, professor emeritus, oppnevnt etter forslag fra NTNU, begge 
valgt for perioden 2020–2024 

• Bjørn Kristian Soknes, førstestatsadvokat Statsadvokatene i Trøndelag, personlig varamedlem 
Per Morten Schjetne, statsadvokat Statsadvokatene i Trøndelag, utpekt av Justismuseets styre, 
begge valgt for perioden 2020–2024.

• Hanna Mellemsether, seniorrådgiver forskning MIST, personlig varamedlem Anne Mette 
Gottschal, konservator Ringve musikkmuseum, utpekt av Justismuseets styre, begge valgt for 
perioden 2020–2024.

• Pål Ødegård, museumsformidler, personlig vara Hilde H. Olsø, samlingsforvalter, utpekt av 
Justismuseets ansatte, begge valgt for perioden 2018–2022.

Styremedlemmene Petter Søholt og Lars Stenvik, og varamedlemmene Knut Wik og Jon Anders 
Risvaag ble takket av. Stenvik fortsetter i styret som varamedlem.

Styret avhold styremøter i januar, juni, september og november, samt årsmøte i februar. Møtene 
i januar og september ble avhold fysisk på Statens hus, møtet i november i Justismuseets nye 
lokaler og de andre møtene digitalt. 
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Bemanning

I 2020 har bemanningen på Justismuseet bestått av fem personer i 4,6 faste stillinger, samt direk-
tør i åremålsstilling (6 år). Det har ikke vært utskiftinger i staben i 2020.

En av de tilsatte var i 100% permisjon fram til november. Fra årsskiftet til juli var en museums-
konsulent engasjert på deltid i arbeidspraksis gjennom NAV.  

Til sammen ble det ytt om lag 3,9 årsverk ved Justismuseet i 2020.

HMS og arbeidsmiljø

Vernerunde ble gjennomført i oktober. Ingen vesentlige avvik rapportert, men tilbakevendende 
utfordringer knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet i Kriminalasylet og i Steinberget ble påpekt.

I løpet av våren gjennomførte staben utstrakt bruk av hjemmekontor i tråd med nasjonale pålegg 
og anbefalinger. I denne perioden hadde man korte daglige møter online for både å ivareta infor-
masjonsflyt og det psykososiale arbeidsmiljøet.
 
Det var flere lengre (deltids) sykemeldinger i staben i 2020, som får stort utslag i den totale syke-
meldingsprosenten i den lille staben. Det er ikke dokumentert sykefravær som skyldes forhold på 
arbeidsplassen. Det totale sykefraværet var på ca. 16% i 2020.

Det ble gjennomført personalsamtaler med alle ansatte i 2020.

Justismuseet engasjerte Røde Kors til å holde førstehjelpskurs for staben. Kurset ble gjennomført 
i samarbeid med Jødisk Museum Trondheim.

Partssamarbeid

Det ble gjennomført sentrale forhandlinger i 2020. Påbegynt arbeid med personalpolitiske doku-
menter ble videreført, men ikke fullført i løpet av året. 

Økonomi

Justismuseets økonomiske situasjon er fortsatt presset. 
Justismuseets drift ble i 2020, som foregående år, i all hovedsak finansiert av tilskudd fra Justis- 
og beredskapsdepartementet. Museet har et godt samarbeid med departementet.  

Aktivt søknadsarbeid gjennom året til både offentlige og private aktører ga begrenset utbytte, med 
noen gledelige unntak. Museet fikk tildelt kr. 200 000,- fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse til 
prosjektet Barnas Justismuseum. Midlene kommer til utbetaling når prosjektet er realisert (2021). 
Justismuseet fikk også kr. 600 000,- fra Justis- og beredskapsdepartementet til formidlingspro-
sjektet Antatt skyldig. Flerer søknader til Trøndelag fylkeskommune, Fritt Ord m.fl. fikk avslag.

Utvidelsen til nye lokaler i Det militære sykehus fordrer en lang rekke engangsinvesteringer og 
kostnader. Justis- og beredskapsdepartementet ga i mars grønt lys for at de midlene som i 2020 
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ikke ble brukt til husleieøkning, fordi innflyting ble senere enn stipulert, kunne brukes til denne 
slags kostnader. Dette har vært en forutsetning for å kunne ta i bruk bygget umiddelbart, og å 
gjøre det tilgjengelig for publikum så raskt som mulig i 2021.

Justismuseet falt utenfor ulike offentlige koronatiltaksmidler. Midler til museumssektoren ble i 
hovedsak kanalisert gjennom kulturdepartementet til de konsoliderte museene. 

Lokaler

Justismuseet har hatt et godt samarbeid med Statsbygg om drift og forvaltning av museets loka-
ler i 2020. 

Kriminalasylet oppgradering og universell utforming

Det ble foretatt utskiftinger av en rekke panelovner i 1. og 2. etasje på nyåret. Disse ga bedre ef-
fekt, men i kuldeperioder er det fortsatt umulig å holde «normal» romtemperatur. 

Våren 2020 satte Statsbygg i gang et prosjekt for å gi Kriminalasylet universell utforming i tråd 
med kravene til et publikumsbygg. Prosjektet innebærer bl.a. heis mellom 1. og 2. et., HC-WC og 
-parkeringsplass, samt utbedring av inngangsparti/adkomst. Statsbygg styrer prosjektet, men 
Justismuseet har vært tilkoblet for å gi et brukerperspektiv. Etter planen skal arbeidene igang-
settes første halvår 2021. 

Det militære sykehus

Arbeidet med rehabilitering av Det militære 
sykehus ble satt i gang høsten 2019. Statsbygg 
valgte Trebetong as som sin entreprenør for 
prosjektet. Det viktigste grunnlagsarbeidet for 
museets del ble gjort i samspillsfasen som ble 
gjennomført i 2018–19, men også etter at selve 
arbeidet var igangsatt var det behov for tett 
løpende dialog. I tillegg gikk tid og ressurser 
med til å få på pass diverse installasjoner som 
er leietakers ansvar – som fiberkabel, trådløst 
nettverk i bygget mv.

Den 22. oktober 2020 ble den formelle nøkkel-
overleveringsseremonien gjennomført. Enda 
gikk det noen uker før bygget de facto var inn-
flytningsklart, men den 10. desember kunne 
Justismuseets stab ta pappeskene fatt og flytte 
de få titalls meterne fra Kongens gate 95 til 
Kongens gate 93. De siste arbeidsdagene i 2020 
ble brukt til å få kontorarbeidsplassene og felles 
arbeidsrom i orden.

Fornøyd trio etter nøkkelovelevering: 
Tidligere direktør ved Justismuseet Brynja Bjørk 
Birgisdottir, direktør Åshild Karevold og 
styreleder Magnar Skaret
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Samlingsforvaltning

Justismuseets strategi 2019–2023 staker ut kursen og gir rammer for det samlingsforvaltnings-
faglige arbeidet som Justismuseet skal gjøre. «Justismuseets samlinger skal brukes, sikres og bevares 
best mulig for ettertiden. Samlingen skal så langt loven tillater det, gjøres tilgjengelige gjennom digitale 
plattformer.  Samlingene og kunnskapen om den skal danne grunnlaget for Justismuseets kjerneoppgaver 
(…)»  

Samarbeid med etatene

Det ble gjennomført en todagers samling i Trondheim med politihistoriske kontakter i regi av 
Politidirektoratet i februar. Justismuseet deltok begge dager, og den ene dagen var hele gruppen 
samlet i Justismuseets lokaler. 

Justismuseet har blitt kontaktet av politiet i Kristiansund og Lillehammer, samt Kripos ang. 
samlinger de ønsker å få registrert, men dette har ikke latt seg gjennomføre pga pandemien. 

Det planlagte oppstartseminaret for kontaktpersonordningen med Kriminalomsorgsdirektoratet 
(KDI) i april ble skjøvet på, også på grunn av pandemien, og lot seg ikke gjennomført i 2020.

Arkivsituasjonen

Det påbegynte samarbeidet med Arkivverket om avlevering kom ikke videre i 2020. Justismuseet 
har over tid opparbeidet seg et ganske omfattende historisk arkiv, bl.a.  gjennom at dokumenter 
er blitt overlevert museet sammen med gjenstandsdeponier. Arbeidet videreføres. 

Fra Oslo politimuseum-samlingen

Konservering

Trøndelag folkemuseum Sverresborg har også i 2020 
levert konserveringstjenester i henhold til avtale 
mellom de to museene. To flotte gyldenlærstoler fra 
fengselsdirektørens kontor i Trondheim straffanstalt 
(Tukthuset) har gjennomgått konserverende og 
stabiliserende behandling, to falske Munch-malerier 
er konservert og et forbryteralbum med foto av 
landssvikfanger er digitalisert.

Registreringsarbeid

Pandemien ga et spesielt år også for samlings-
forvaltningsarbeidet. Mye tid på hjemmekontor ble 
bruk til fotoregistrering i løpet av våren, bl.a. ble mye 
fotomateriale fra Oslo politidistrikt registrert. 

Samarbeidet med fotolaben ved Trondheim fengsel 
på Tunga om digitalisering av fotomateriale fungerer 
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fortsatt fint, men det har vært mindre kontakt i 2020, da også fengselets virksomhet har vært 
preget av pandemien. 

1379 foto og 588 gjenstander ble registrert inn i samlingen i løpet av 2020. Dette er dels gammel 
restanse og dels ny tilvekst. Mye av høsten gikk med til dokumentasjon og registrering av 
Norsk fengselsmuseums samling i Kongsvinger, både ved flere besøk i Kongsvinger og for- og 
etterarbeid. 

Det har også vært prioritert å få oversikt over mangler fra Oslo politimuseums samling. 
Samlingen har vært flyttet flere ganger i Oslo, og er kommet til Justismuseet i flere omganger. 
Dialog er opprettet og arbeidet videreføres. 

Tilvekst 

Justismuseet har mottatt donasjon fra Kriminalomsorgen region sør. Dette dreide seg om et 
femtitalls gjenstander, mest fangearbeid, men også en del foto, uniformer og annet utstyr fra 
flere nedlagte fengselsavdelinger i Vestfold. Videre mottok museet bevismateriale etter Arne Odd 
Torgersen-saken1  fra som deponi fra politiet i Mandal, omtrent 25 objekter. 

Medisinsk museum St. Olavs hospital/NTNU har avhendet omtrent 55 objekter knyttet til 
sikkerhetspsykiatriens historie til Justismuseets samling. 

En donasjon på 20 objekter fra Norsk politihistorisk selskap, flere mindre donasjoner fra 
Trøndelag politidistrikt, en mindre donasjon fra Oslo politidistrikt har museet også mottatt. 
Justismuseet har som alltid mottatt noen få mindre donasjoner fra privatpersoner, både foto, en 
boksamling, dokumenter og gjenstander.

1 https://www.nrk.no/sorlandet/64-ar-gammel-forsvinningssak-lost-1.14717661

Deponi fra politiet i Mandal

https://www.nrk.no/sorlandet/64-ar-gammel-forsvinningssak-lost-1.14717661
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Innlån

Justismuseet hadde utstillingen I seng med fienden på innlån fra Norsk Industriarbeidermuseum. 
Denne utstillingen består mest av rekvisitter, foto og tekst, supplert med noen få objekter fra 
egen samling. 

Innlånsavtalen fra Norsk folkemuseum til utstillingen Galskapens fengsel opphørte på tampen av 
året. Justismuseet har fornyet lånekontrakten med Medisinsk museum St. Olavs hospital/NTNU, 
og supplert med flere objekter, til sammen litt over 50 objekter. De fleste av disse objektene 
inngår i vandreutstillingen Galskapens fengsel. 

Vitenskapsmuseet ønsker å gjøre om deponiavtalen inngått med Trondheim politimuseum 
på 1990-tallet til utlån. Ny avtale ble oversendt på tampen av 2020. Dette dreier seg om 
skarpretterutstyr og fangejern. Noen av objektene vil etter avtalen returneres til Vitenskaps-
museet, mens andre vil beholdes som lån. Vitenskapsmuseet krever at disse objektene forsikres. 

Utlån

Utstillingene ved Politihuset i Oslo, Kripos og Norsk fengselsmuseum er videreført i 2020. Alle de 
utstilte objektene er deponert til Justismuseets samling, men har status som utlån til henholdsvis 
Oslo Politidistrikt, Kripos og Byen vår Kongsvinger (kontraktfestes 2021). 

I tillegg har det kommet forespørsel om å låne ut objekter fra Norsk fengselsmuseums samling til 
Halden fengselsmuseum og Anno Kongsvinger Museum. 

Justismuseet har lånt ut et tjuetalls objekter til den nye utstillingen ved Gestapohuset i Bergen. 
Det er snakk om torturredskaper benyttet av SIPO/Gestapo i Bergen under 2. verdenskrig, 
opprinnelig fra Bergen politimuseums samling, deponert til Justismuseet i 2014. 

Justismuseet har i tillegg bidratt med fotomateriale til utstillinger, bøker og mediasaker. 
Omkring 40 brukstillatelser for foto fra vår samling er ekspedert i løpet av året.

Avhending

Lagmannsrettssalen i Erling Skakkes gt. 60 har fått nye eiere, og møblementet ble demontert og 
fjernet våren 2020. Justismuseet beholdt 33 møbler, og har avhendet resten til de nye eierne, samt 
stoler til eventuell bruk ved Statsadvokatens kontor. 

Vi har avhendet en serie tidsskrift fra 1890-tallet til Nasjonalbiblioteket. 

Verksted

Flytting til Det militære sykehus på tampen av 2020 var et stort fremskritt. Nytt verksted 
med god plass og god belysning gir helt nye og langt bedre rammer for arbeid med aksesjon, 
registrering, fotografering, konservering og pakking.
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Magasin

Magasinforholdene er uendret. Tekstil, foto, bibliotek, arkiv og rekvisittmagasin forblir på 
Kriminalasylet. Tilgjengelige rom i Vaskeriet benyttes fortsatt som lager. Det er ingen endring 
i forholdene i Steinberget fra foregående år. Klima og temperatur er stabil. Adkomst er fortsatt 
utfordrende, men det var en forbedring at Trondheim kommune tok ansvar og rensket opp i 
skråningen over inngangen i januar 2020, der det bokstavelig talt var overhengende rasfare. 
Dialog om ny leieavtale med Sverresborg Trøndelag folkemuseum startet i 2020 og avtale vil etter 
planen inngås i løpet av 2021. 

Svartemarja

En Chevrolet 1939-modell som er i museets eie, ble 
sendt til restaurering i Stettin i Polen i november 
2017. Restaureringsarbeidet viste seg å bli langt mer 
omfattende og dermed også kostbart enn beregnet. I 
slutten av oktober kom bilen tilbake til Trøndelag, og 
ble magasinert på et verksted for endelig ferdigstilling. 
Arbeider skal gjøres på dugnad, men begrensninger på 
grunn av smittesituasjonen gjør at dette arbeidet tar 
ekstra tid. 

Norsk Fengselsmuseum i Kongsvinger

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) region øst 
deponerte i 2015 sine samlingen, inkludert den som 
sto utstilt ved Fengselsmuseet i Kongsvinger, til 
Justismuseet i 2015. Fengselsmuseet har vært drevet av 
Svein Arne Tvedt, ildsjel og pensjonert fengselsleder, og 
KDI region øst har finansiert museets husleiekostnader 
på Kongsvinger festning. Kriminalomsorgen ønsket å 
avvikle sitt engasjement i Fengselsmuseet og avsluttet 
derfor husleiekontrakten høsten 2020. Justismuseet 
og Kriminalomsorgen region øst var innstilt på at hele 
samlingen derfor skulle fraktes til Justismuseet. 

Justismuseet reiste flere ganger til Kongsvinger i 
løpet av høsten for å diskutere saken, registrere, pakke og skaffe oversikt over samlingen, samt 
dokumentere med tanke på framtidig formidling av samlingen. Det ble gjort flere lyd/bilde-
opptak med Svein Arne Tvedt som har en enorm kunnskap og samlingen og etatens historie. 

Men i løpet av høsten ble det lokale engasjementet for å beholde Fengselsmuseet i Kongsvinger så 
sterkt at en lokal driftsorganisasjon kom på plass i regi av Byen vår Kongsvinger og det ble skaffet 
lokal støtte til å dekke museets husleiekostnader på tampen av 2020. Både Kriminalomsorgen 
og Justismuseet var ved årsskiftet positivt innstilt til å finne en lokal løsning som innebar at 
samlingen kunne stå videre i Kongsvinger.

Pakking Fengselsmuseet, 
Christine R. Eriksen  

Svein Arne Tvedt og Hilde H. Olsø
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Forskning og kompetanseheving

Justismuseets strategiplan fastslår at museet skal være ”en aktiv partner i relevante forsknings-
prosjekter hvor museets samlinger og fagområder er i fokus” og at ”museet ”skal inngå samarbeid om 
forskning og kompetanseheving med andre fagfelt og institusjoner”. Gitt de ressursene Justismuseet 
pr i dag disponerer, er det et stykke igjen til ambisjonen er nådd. Men museet tilstreber seg å 
være en tilgjengelig ressurs for aktuelle forskningsmiljøer og -prosjekter.  

I 2020 har museet videreført kontakten med det pågående politihistoriske forskningsprosjektet. 
Strategien fremhever nødvendigheten av forskningskompetanseheving i staben og derfor har en 
av de ansatte fullført emnene Å forske i og på museum og Vitenskapelig publisering for museumsansatte  
ved UiB i løpet av 2020. Studentoppgaven var knyttet til slaveribygningens på Kalvskinnet som et 
utgangspunkt for å se hvordan nye tanker om straff manifesterte seg i Norge, og målsettingen er 
at arbeidet skal kunne bearbeides til en vitenskapelig artikkel.

Det har også vært gjennomført interne småseminarer for staben med innhentede fagfolk fra poli-
tiet, kriminalomsorgen og  Barneombudet, mens andre har blitt avlyst av smittevernhensyn. 

Besøkstall

Annerledesåret 2020 avspeiler seg i Justismuseets besøkstall. Nedgangen fra 2019 til 2020 er på ca 
26%.

Fra 12. mars til 16. juli var museet helt stengt for å begrense smitten av Covid19. Så fulgte en 
sommersesong med flere besøkende enn tidligere år – alle de innenriksferierende, før høsten 
igjen ble roligere, da byens og regionens skoler hadde begrensinger i reiseaktiviteten sin pga. 
smittefare. 

Flere arrangement måtte avlyses, eller nedskaleres – slik som Kulturnatt i september som i 2019 
trakk smekkfulle hus, men som i 2020 måtte gjennomføres for små forhåndsbestilte grupper. 

Både høstferiearrangement for de yngste og skummel halloween på museet utgikk av smitte-
vernhensyn. 

Etter gjennomføring av en nedskalert Krimfestival og langåpen museumshelg stengte museet 
for strøbesøkende f.o.m 17. november for å prioritere arbeid med flytting og forberedelser av nye 
utstillinger med åpning i 2021. Museet var fortsatt åpent for forhåndsbestilte grupper. 

Justismuseets besøkstall inkluderer både beøkende som har vært på museet, og de som har 
deltatt på arrangement i Justismuseets regi på andre arenaer – som Den kulturelle skolesekken 
(DKS). Den markant økte DKS-aktivitet er i tråd med Justismuseets strategi om å tilby gode 
undervisningsopplegg til alle klassetrinn, aktivitetsbasert og forankret i skolens styrings-
dokumenter.  
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Formidling

Justismuseets strategi 2019–2023 staker ut kursen og gir rammer for det faglige formidlings-
arbeidet som Justismuseet gjør.  «Justismuseets formidling skal være forskningsbasert. Justismuseets 
formidling skal bidra til forståelse av samfunnsspørsmål som stimulerer til engasjement og kritisk reflek-
sjon. Formidlingstilbudene skal være inkluderende og tilgjengelige for alle og tilbys på flere plattformer. 
Formidlings- og undervisningstilbudene skal være aktivitetsbaserte og holde høy pedagogisk kvalitet».  

I 2020 har en av de to hovedprioritetene på formidlingsfeltet vært utvikling av digitale formid-
lingstilbud. Dette har til en viss grad vært framtvunget av pandemiens rammevilkår, samtidig 
som det også har vært en videreføring av en strategisk prioritering om å ha et faglig godt tilbud 
på flere digitale flater. Dette er blant annet en nødvendighet for å fylle Justismuseets nasjonale 
oppdrag.  Den andre – og svært analoge hovedprioriteten i formidlingsarbeidet, har vært et sys-
tematisk arbeid for å utforske hva begrepet «aktivitetsbasert» kan bety i en museumspedagogisk 
kontekst, med rollespillet som metode.  

Den kulturelle skolesekken

Skoleturnéer i regi av DKS var hovedaktiviteten i museets 
«ansikt-til -ansikt-formidling» i 2020.
 
Skoleturnéen Propaganda til videregående skoler ble gjennom-
førte på nyåret, og var en videreføring av turné til grunnskole-
ne høsten 2019. Turnéen bygget på arbeidet som ble gjort med 
utstillingen av propagandamateriell fra andre verdenskrig, på 
Justismuseet i perioden 2018–2019. 

Skoleturneen Eventyrlig rettsak hadde premiere i 2020. Grunn-
ideen til Eventyrlig rettssak vant en nasjonal konkurranse i 
DKS-regi i 2019. I utviklingsfasen før turnépremieren arbei-
det Justismuseet i tett samarbeid med lærere og elever på Ila 
skole. Juridisk fagekspertise ble også hentet inn. 

Justismuseet utviklet et omfattende forberedelsesmateriale 
som skolene kunne benytte seg av, og formidleren fra museet 
reiste ut til skolene og deltok i selve gjennomføringen. I rol-
lespillets rettssak stilles Dronninga – den onde stemora – for 
retten. Hun har delt ugreie bilder av Snøhvit, mot Snøhvits 
egen vilje, og nå må hun stå til ansvar. Elevene selv bekler rol-
lene som alle rettens aktører, fra dommer og aktor til tiltalt, 
vitner, rettsbetjenter, rettstegnere, journalister og publikum. 
Noen rekvisitter – som en autentisk dommerstol – samt en-
kle kostymer er med på å danne rammene rundt rettssaken.  

Rollespillet ble gjennomført i små- og mellomtrinnet. Turne-
en videreføres i 2021 og metodikken vil brukes i andre for-
midlingsopplegg som utvikles for bruk også i museets lokaler.

Eva Furseth gjør seg klar til turne.

Rettens aktører er i gang med jobben.
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Digital formidling

I løpet av året produserte Justismuseet mange korte filmer som ble presentert på ulike 
plattformer. Disse besto av en digitalisert søndagsomvisning, en omvisning i utstillingen I seng 
med fienden, en presentasjon av museets enigmamaskin, og en presentasjon av utstilte falske 
penger. Det ble også laget en film om bombingen av Nyhavna i Trondheim, med kobling til 
utstillingen I seng med fienden. Videre ble det produsert fem filmer med fokus på kriminalteknikk, 
som ble sluppet som en del av profileringa av Trondheim Krimfestival. Alle filmene ble promotert 
og delt i sosiale medier.  

Videre ble det produsert en rekke lydklipp som ble gjort tilgjengelig i den fysiske utstillingen i 
Kriminalasylet. Dette formidlingstiltaket gjør både utstillingen bedre universelt tilgjengelig, og 
åpner også for flere lag av informasjon, uten at mengden tekst i utstillingen blir for overveldende. 
Lydfilene er tilgjengelig for publikum på mobilen via en QR-kode. Det ble produsert lydsnutter 
om lovbestemmelsene om blodskam og leiermål presentert i slaveri-utstillingen, om den utstilte 
politimotorsykkelen som kolliderte i 1997, om politihunden Ekko, om de gamle utstillingsmontasjene fra 
Kriminalmuseet, skarprettersverd, om den første politiuniform for kvinner, om politiuniformen fra 1942, 
om politiuniformenes tidslinje, om begrepet «å bli taua inn», og om vintyveri i forbudstida.

Det digitale formidlingsprosjektet Antatt 
skyldig fikk støtte fra Justis- og beredskaps-
departementet omhandler behandling av 
de såkalte tyskerjentene i et rettsstatlig 
perspektiv. Prosjektet hadde sin oppstartet 
i 2020, og vil fullføres 2. halvår 2021 etter 
museets offisielle åpning i nye lokaler.  

I forbindelse med samarbeidet med 
Olavsfestdagene utviklet Justismuseet den 
digitale ressursen Ære med utgangspunkt 
i gjenstander fra Justismuseets samling og 
utstilling, og et foredrag om temaet ved Jørn 
Øyrehagen Sunde.

Sosiale medier 

Arbeidet i sosiale medier handler både om synliggjøring og markedsføring, og om faglig 
formidling i tråd med Justismuseets kjerneoppdrag. Justismuseet bruker Facebook, Twitter, 
Instagram og Youtube, med desidert størst aktivitet på Facebook.

Museet har 2100 følgere på Facebook, og rekkevidden (antall personer som har sett noe fra 
museets side) er på hele 50 201, en økning på 35% fra året før. Den posten som skapte størst 
aktivitet og oppmerksomhet i 2020 var en bekjentgjørelse om lokalt akeforbud fra Trondheims 
politimester i 1811. Posten nådde 18 473 facebookbrukere og fikk nesten 450 reaksjoner og 
delinger, uten bruk av markedsføringsmidler eller betalt «fremming» av posten. På Facebook er 
det litt lengre, litt morsomme historier fra samlingen som er mest populære.  
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Justismuseet.no

Sidevisninger i 2020: 40 483, unike brukere: 15 559
De mest populære sidene var «besøk oss», «utstillinger» og «quizer». Nettressursen samenes 
rettigheter var den mest besøkte av Justismuseets nettressurser i 2020. 

Podcast

Den planlagte sesongen av Justismuseets 
podcastserie Celle 11 skulle ta utgangspunkt 
i en ampulle i museets samling. Den hadde 
inneholdt miltbrannbakterier, og hadde 
forbindelse til spionasje, storpolitikk og 
første verdenskrig. Denne planen lot seg 
ikke gjennomføre på grunn av pandemi-
stengte arkiver. Museets formidlere snudde 
da på femøringen og tok utgangspunkt i 
et begrep som var langt framme i manges 
bevissthet den første pandemiperioden 
– nettopp følelsen av å være innestengt. 
Podcasten Rømlingen hadde premiere siste 
uke i april. Over to episoder ble historien 
om Ludvig Wang fortalt. Wang var den 
lengtsittende pasienten ved Kriminalasylet 
og Reitgjerdet psykiatriske sykehus og 
gjennom en rekke rømninger skapte han en mediastorm da han begynte å skrive leserbrev 
til avisene for å fortelle om sitt liv. I tillegg til selve podcasten tilbys hele Rømlingen som 
transkripsjon på justismuseet.no. Her er også podcastens kildematerialet tilgjengelig. 

Nye tider – ny smittetilpassa formidling

Justismuseets publikumslokaler til Kriminalasylet består i all hovedsak av små og trange rom. For 
å imøtekomme de smittevernfaglige krav til avstand ble det utviklet et nytt formidlingstilbud for 
grupper som ønsket å besøke museet. Publikum ble plassert på stoler i et av de større utstillings-
lokalene, mens formidlerne ga en presentasjon basert på ulike gjenstander, som enten var tatt ut 
fra sine utstillingsmontre eller hentet på magasin. Denne nærheten til autentiske gjenstander 
og opplevelse av å slippe til litt i museets indre liv, hadde stor appell og ble gjennomført for ulike 
målgrupper fra ungdomsskoleklasser til Den kulturelle spaserstokken.

Eksperter i team 

For andre år på rad deltok Justismuseet i NTNUs Eksperter i team (EiT). Dette er et tverrfaglig, 
obligatorisk fjerdeårsemne hvor studentene skal samarbeide om å løse oppgaver gitt av ek-
sterne samarbeidspartnere. Justismuseet laget problemstillinger/tema, presentere museet og 
oppgavene for studentene samt ga råd og bistand underveis i prosjektperioden. 5 grupper på 

https://justismuseet.no/romlingen-nettside/
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til sammen om lag 30 studenter fordypet seg i historiske tema med relevans for Justismuseets 
formidlingsarbeid, og presenterte tankevekkende og kreative formidlingsforslag fra escape room 
til brettspill.

Samarbeid med Jødisk museum

Jødisk museum og Justismuseet utviklet det gode museumsnaboskap videre i 2020. Et felles 
todelt formidlingsopplegg om Trøndelag og Trondheim i krig ble utviklet og presentert for re-
gionens skoler, men pandemien la en demper på våren som vanligvis er høysesong for skolenes 
museumsbesøk. Men det utviklede tilbudet har relevans utover frigjøringsjubileet våre 2020, og 
vil kunne tas i bruk også i framtida. 

Utstillingsarbeid:

• Utstillingen om slaveriets historie/tidlig straff i 1. etg ble oppgradert med nye tekster/design 
og nye objekter

• Skarpretterutstilling i 2. etg ble oppgradert med nye tekster/design og nye objekter
• Den digitale grunnlovsfortellingen ble gjort tilgjengelig på skjerm supplert med en grafisk 

framstilling av maktfordelingsprinsippet.  
• Flere mindre oppgraderinger på andre utstillinger/-tekster
• De permanente utstillingene ble supplert med innleste lydfiler, tilgjengelig via QR-koder
• Utstillingsperioden til I seng med fienden (innlånt fra Norsk industrarbeidermuseum) 

som åpnet høsten 2019, ble forlenget ut 2020. De delene av utstillingen som var utstilt i 
Forsvarsmuseet Rustkammeret i 2019 ble flyttet til Justismuseet

• Justismuseets utstilling Galskapens fengsel ble oppgradert med ny tekst og sendt på vandring 
til universitetsmuseet i Tromsø som skal vise utstillingen i 2021. 

• Utstillingen Kampen om Alta med Justismuseets tilleggsutstilling om sivil ulydighet og 
samenes rettigheter var på vandring i 2020: Alta, Karasjok Museum og Guovdageainnu 
Meahcceguovddáš (Kautokeino natursenter). Det medfølgende undervisningsopplegget 
utviklet av Justismuseet ble brukt og godt mottatt. 

• Kontinuerlig arbeid med utvikling av konsept for nye utstillinger til Justismuseets nyåpning. 

Samarbeid med Olavsfest

Olavsfest fokuserte i 2020 på begrepet ære, et be-
grep med stor relevans for Justismuseets virksom-
het, og et samarbeid ble oppretta kort tid før festi-
valen skulle igangsettes. Justismuseet utviklet en 
digital ressurs om begrepet ære, og ble invitert inn 
til å bli en del av Olavsfestens åpningsprogram 31. 
juli. En engere krets bestående av Kulturminister 
Abid Raja, den norske kirkes Preses samt en liten 
håndfull andre fikk mulighet til å få en presenta-
sjon i museets skarpretterutstilling. Samarbeidet 
med Olavsfest vil videreføres. 

Kulturministeren ønskes velkommen
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Arrangement

Krimfestival og åpen helg før stengning 

Justismuseet var med i planlegging og gjennomføring av 
Trondheim Krimfestival som gikk av stabelen 13. og 14. 
november. Dessverre la en oppblomstring av smittetall 
restriksjoner på publikumsantallet, men store deler av 
festivalen ble streamet. Justismuseet gjennomførte to 
presentasjoner av «true crime» og kriminalteknikk basert 
på museets eget materiale, og hadde ansvar for bokbadet 
av festivalens store trekkplaster, Jørn Lier Horst. 

Justismuseet hadde også utvidede åpningstider hele denne helga, men egne smittetilpassa 
presentasjoner av objekter fra samlingen som en markering av «siste sjanse» for publikum før 
Justismuseet stengte for en periode i forbindelse med flytting til nye lokaler og utvikling av nye 
utstillinger. 

Den kulturelle spaserstokken

To arrangementer i regi av Trondheim kommunes kulturelle spaserstokk. Både presentasjon med 
gjenstander fra samlingen i det såkalte «bandeklosteret» på nyåret og opplegg for pensjonister på 
museet i september.

Samarbeid med museer og annen nettverksbygging

• Justismuseet var vertskap og programansvarlig for en seminardag for museumsformidlere 
fra hele Trøndelag på nyåret, samt var med på å ta initiativ til et oppfølgingsseminar om «for-
midling i pandemitider» i høstsemesteret. 

• Foredraget "Straff på Sunnmøre" ved Eva Furseth på temasamling på Sunnmøre Museum i 
oktober, med påfølgende diskusjonsmøte om hvordan stille ut temaet straff.

• Besøk fra Falstadsenteret for erfaringsutveksling om formidling av temaet tyskerjenter.
• Dialog med Falstadsenteret og Jødisk museum om mulig samarbeid om nye skoletilbud i 

regionen, spesielt med tanke på tilreisende skoler.
• Dialog med Stiklestad om muligheter for samarbeid
• Dialogen med Frosta kommune om mulig samarbeid om formidling av Frostatingshistorien 

ble revitalisert på tampen av 2020
• Påbegynt samarbeid med cruisenettverket/Trondheim havn, med mål om at de skipene som 

skal legge til ved Ila kan komme innom museet for en morgenomvisning
• Møte med Trondeims ordfører Rita Ottervik for presentasjon av museets aktivitet og fram-

tidsplaner høsten 2020
• Møte med leder i hovedutvalg for kultur May Britt Lagesen, fylkesdirektør Karen Espelund 

med fler for å presentere museets aktivitet og framtidsplaner for Trøndelag fylke i mars. 
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Media

• Christine Rokkan Eriksen var studiogjest i NRK Trøndelag i juli for å snakke om gapestokk
• Flere oppslag i avisa Nidaros i mars og april
• Eventyrlig rettssak ble presentert på domstol.no 
• Et større oppslag med «portrett» av Justismuseet i Lokalhistorisk magasin nr 1/2020


