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Forord

Det er med glede og stolthet årsrapporten for stiftelsen Justismuseet for 2021 presenteres. 

Dette året nådde museet en milepæl – endelig er Justismuseet på plass i nye og mer 
hensiktsmessige lokaler, etter en prosess som på mange måter har pågått i hele museets levetid. 

Nå har Justismuseet fått bedre lokaler å jobbe i for de ansatte, uansett om det er 
samlingsforvaltning, formidling eller andre oppgaver som står på dagsordenen. 

Justismuseet har fått mye bedre og sikrere lokaler for det utstilte historiske materiale. 
Og sist, men ikke minst, museet har fått langt bedre lokaler for sitt publikum. – Lokaler der 
det er mulig for alle å komme til, uavhengig av om man kan bruke trapp eller ikke. Og endelig 
lokaler der det både er mulig å formidle skrekkinngytende og «mørke» historier om tidligere 
tiders straffemetoder. Men hvor vi også kan møtes i lyse og menneskevennlige omgivelser – og ha 
blikkontakt med hverandre, mens stadig nye grupper blir med i dialogen om rettsstatens verdier.

Publikum fikk en «sniktitt» inn i Justismuseets nye lokaler allerede fra sommeren av, mens 
den offisielle «snorklippinga» foran prominente gjester ikke ble gjennomført før i november. 
Den høytidelige åpningen ble gjennomført av statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. 

Selvfølgelig har 2021 vært et utfordrende år for Justismuseet, som for de aller f leste andre.  
Pandemiens uforutsigbare krumspring og de påfølgende både nasjonale og lokale restriksjonene 
gjorde at store deler av året kunne opplevelse som en slags spurt med håndbrekket på. 
I tillegg var arbeidet med utvikling og produksjon av nye utstillinger et kjempeløft under stort 
tidspress for museets lille stab. De ansatte fortjener stor takk for en ekstraordinær innsats i 2021. 

Og i tillegg til takken til de ansatte bør 2021 avrundes med f lere takksigelser, de sendes i mange 
retninger. Det er en lang rekke fagpersoner i den store kretsen rundt Justismuseet som har 
bidratt og generøst delt av kunnskapen sin i prosessen med å utvikle museet. Takket være godt 
samarbeid ble «det nye» Justismuseet realisert i 2021! 

Trondheim, mars 2022

Åshild Karevold
Direktør
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Justismuseet – formål, mål og verdier

Justismuseets arbeid er tuftet på verdier som ble formulert i museets strategiplan for perioden 
2019–2021. Disse kjerneverdiene er demokrati, læring og mot og de skal danne grunnlaget for all 
virksomhet i Justismuseets regi. Den samme strategiplanen formulerer også en visjon for mu-
seets arbeid: «Justismuseets rolle er fri og uavhengig. Justismuseet skal være et åpent, aktivitetsbasert 
museum som formidler rettsstatens verdier.»

Både verdiene og visjonen springer ut fra museets formålsformulering nedfelt i stiftelsens 
vedtekter: «Gjennom utstillinger og andre former for formidling skal Justismuseet tilføre allmenheten 
kunnskap og bevissthet om lov og retts betydning fir det norske samfunn, både i et historisk perspektiv 
og et samtidsperspektiv. Museet skal også ha forebyggende oppgaver og bidra til økt allmenn deltakelse i 
samfunnslivet.»

2021 var et spennende år for norske museer. Da museumsmeldinga «Musea i samfunnet — Tillit, 
ting og tid (Meld. St. 23 (2020–2021) kom i mars var det nesten tolv år siden forrige museumsmel-
ding, og store endringer hadde skjedd i både sektoren og i det samfunnet museene er en del av, 
siden den gang. Allerede i innledningen  i den nye stortingsmeldingen slås det fast at museene er 
en del av samfunnets demokratiske infrastruktur: «Musea våre er uttrykk for utviklinga av eit sam-
funn, sjølvkjensla i ein nasjon, standarden for ytringsfridom og demokrati i ein fellesskap. Museumsinsti-
tusjonar er demokratiske berebjelkar, ein del av den avgjerande infrastrukturen for demokratiutøving og 
frie ytringar.»

Forståelsen av museene som demokratiske 
og demokratiserende institusjoner som 
framgår i museumsmeldinga finner tydelig 
gjenklang i Justismuseets styringsdoku-
menter og institusjonelle selvforståelse. 

Justismuseet daglige oppgave er å sette 
disse honnørordene ut museal praksis. 
Dette handler både om hvilke temaer 
museet velger å sette søkelys på i sin for-
midling, men har også metodiske konse-
kvenser for både formidlingsaktiviteter 
og utstillingsproduksjon. Også i museets 
samlingsforvaltningsarbeid har disse 
begrepene høy relevans. Hvilke historier 
blir tydeligst fortalt gjennom det historiske 
samlingene museet ivaretar? Og hvordan 
kan Justismuseet jobbe for å bringe fram 
andre perspektiver som kanskje ikke er  
like godt representert. 

Bevismateriale fra Sigrid-saken. Den sterkt funksjonshemmede 
Fritz Moen ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept Torunn Fin-
stad i Trondheim. I 1981 ble han også dømt for å i 1976 ha drept 
Sigrid Heggheim. Moen sonet over 18 år i fengsel. På slutten av 
90-tallet begynte journalist Tore Sandberg å engasjere seg i beg-
ge drapssakene, og hevdet at det var begått justismord. I 2002 
begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge 
sakene.  I 2004 ble Moen frikjent for det ene drapet, og i 2006 
ble han frikjent for det andre. Fritz Moen døde 28. mars 2005, 
og fikk ikke oppleve den siste frifinnelsen. Både Justisminister 
Storberget og Trondheims politimester Per Marum framførte 
offentlige beklagelser etter at Moen var frikjent. (NRM.00902)

https://digitaltmuseum.no/0210210467790/bevismateriale
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2021: Justismuseet er endelig på plass!

Offisiell åpning

Da statssekretær John-Erik Vika den 18. november overbrakte sine  
hilsener fra Justisministeren, for så med både høytid og humor  
erklære Justismuseet for offisielt åpnet, var en milepæl nådd. Helt siden museet ble etablert for 
over tjue år siden, har det vært et uttalt mål å sikre bedre lokaler for museets aktivitet. I 2021 ble 
dette målet virkelighet.

På den offisielle åpningen fikk også publikum et gløtt inn i den tiden da man også i Norge hånd-
hevet loven ved hjelp av eggen på en skarp øks. NTNU-forsker Siv Gøril Brandtzæg fortalte om 
skillingsviser om forbrytelse og straff, og framførte skillingsvisen om Margretha Nielsdatter 
Halstad som ble henrettet ved foten av Steinberget i februar 1775, bare få hundre meter fra der 
hvor Justismuseet ligger i dag.

I tillegg til statsekretærens hilsen, fikk Justismuseets med 
seg både gratulasjoner og viktige og vektige ord på veien 
framover fra dagens hilsningstalere: museets tidligere 
styreleder Aage Rundberget, leder for hovedutvalg kultur 
Trøndelag Fylkeskommune Inga Dalsegg, assisterende po-
litidirektør Håkon Skulstad,  regiondirektør i Kriminalom-
sorgsdirektoratet Torill Holsvik Høyem, leder Norsk Politi-
historisk selskap Vidar Refvik, leder for kulturkomiteen 
Trondheim Kommune Christianne Bauck-Larsen. Blant 
dagens gjester befant også Statforvalteren i Trøndelag og 
Fylkesdirektøren i Trøndelag seg, samt representater fra 
politimesteren i Trøndelag og Domstolsadministrasjonen, 
i tillegg gode samarbeidspartnere, støttespillere og 
museumskolleger. 

Alle de tilstedeværende bidro til å gjøre åpningen til den 
høytidsdagen det var for stiftelsen Justismuseet. 

Statsekretær John-Erik Vika, 
Justis- og beredskapsdepartementet. 

Forsker Siv Gøril Brandtzæg framførte 
en alvorstung skillingsvise: «En bedrøvet 
synderindes navnlig Margretha Nielsdatter 
Halstads veemodige Klage-Sang Over Hen-
des begangne Barne-Fødsel i Dølsmaal, og 
udøvede Mord paa sit eget Foster; Hvorfor 
hun er dömt til at miste sit Hoved, som skal 
sættes paa Stage, men Legemet nedgraves 
i Jorden.» 
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Nye utstillinger i nye lokaler

De aller fleste ressursene til Justismuseet gikk i 2021 med til å istandsette de nye lokalene i Det 
militære sykehus til åpning for publikum.  Ved årsskiftet 2020/21 hadde staben så vidt rukket å 
flytte inn og ta i bruk de nye kontorene. Men alt inventar og utstyr, bortsett fra grunnleggende 
kontorutrustning, manglet. Ikke minst var de planlagte utstillingslokalene helt tomme.

Den overordnede rammen for arbeidet var å utvikle utstillinger i tråd med Justismuseets formål 
og verdier, nedfelt i både vedtekter og strategidokument. Gjennom å rette søkelys på både positi-
ve og problematiske sidene ved rettsstaten og håndhevelse av lov og rett, både i dag og historisk, 
gjennom å utfordre og engasjere og pirre nysgjerrighet og bidra til kunnskap og refleksjon blir 
kjerneverdiene demokrati, læring og mot satt ut i livet i de nye utstillingene – og bidrar dermed 
til at Justismuseet i årene som kommer i stadig større grad vil kunne bidra til kunnskap om 
rettsstaten, og oppslutning om dens grunnleggende verdier. Ved etableringen av Justismuseet i 
nye lokaler var det viktig å synliggjøre at Justismuseet er museet for både politiet, for rettsvesenet 
og for kriminalomsorgen. Dette ble gjort gjennom å utvikle flere delutstillinger som til sammen 
synliggjør bredden i Justismuseets portefølje.

Både ut fra en faglig begrunnelse om å nyttegjøre seg og videreutvikle museets egen fagkompe-
tanse, og gitt de økonomiske rammevilkårene for arbeidet, valgte Justismuseet å utvikle de nye 
utstillingene på «egen kjøl» og i liten grad benytte eksterne innleide tjenesteleverandører. Dette 
innebar både konseptutvikling, formgiving, tekstarbeid, produksjon av digitale ressurser som 
skulle inkluderes i utstillingene, og det praktiske arbeidet. Dette førte til at 2021 ble et svært ar-
beidsintensivt, men også faglig utviklende år for museets stab. I arbeidet dro Justismuseet nytte 
av å ha mange gode og faglig sterke støttespillere i ulike fagmiljøer og institusjoner, og i eget 
styre, som generøst delte av egen kunnskap og på den måten bidro til utvikling av utstillingenes 
faglige innhold.

Velkommen til museet
Før publikum kommer så langt som til utstillingene i det nye 
Justismuseet blir de tatt imot i en hyggelig museumsresepsjon. 
Dette er et stort løft fra den velkomsten publikum fikk i de 
dårlig tilrettelagte lokalene i det gamle Kriminalasylet. I resep-
sjonsarealet ble det i 2021 og utviklet en liten museumsbutikk 
som hovedsakelig selger varer produsert i norske fengsler 
under Kriminalomsorgsdirektoratets merkenavn Prison-
made, samt forskjellig relevant litteratur. Her er det også 
mulig å sette seg ned og nyte en god kopp kaffe. Kaffen er også 
et fengselsprodukt – Straffekaffe produsert i Bjørgvin fengsel. 
Målsetningen er at museumsbutikken ikke utelukkende skal 
kunne bidra til museets egeninntjening, men at den også har 
en rolle som formidler av kunnskap om moderne kriminal-
omsorg. På veggene i museets resepsjon henger flere innram-
mede malerier, tilsynelatende er ett av dem ført i penselen av 
Edvard Munch. Men også veggdekoren har faglig relevans – 
maleriene er forfalskninger inndratt i forbindelse med straffe-
saker om omsetning av falsk kunst. 

Museets verter ønsker  velkommen.
Under: Detalj fra museumsbutikken.
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SPOR
Utstillingen «SPOR» forteller om politiets etterforskningsarbeid med vekt på det kriminalteknis-
ke gjennom eksempler fra historiske kriminalsaker, og med en formgiving som bringer tankene 
til etterforskerens kontorpult. Her formidles betydningen av god etterforskning som en forutset-
ning for en rettferdig dom, og for å unngå justisfeil. Politiets S-regel fremheves: Søke sikre samle 
spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng såvel siktedes skyld som skyldfrihet. 

En av veggene i utstillingen er dekt av til dels svært gamle presentasjoner av oppklarte kriminal-
saker, et «takknemlig nikk» til politimuseene etablert på tidlig 1900-tallet. Disse museene var 
viktige forløpere for det moderne Justismuseet. 

Til venstre: Produksjon av innhold til utstillingen SPOR. Jim Løvås, pensjonert kriminaltekniker og 
politioverbetjent, intervjues. Til høyre. Utstillingsveggen i SPOR som vrimler av forskjellige sportyper.
Under: Rettssal og undervisningsrom.

RETT
Rettsvesenets arbeid er per definisjon mer abstrakt 
og mindre «gjenstandsdreven» enn historien som 
omhandler politi og straff/kriminalomsorg. Dette 
kan medføre utfordringer når rettsvesenets virk-
somhet skal framstilles i en museal sammenheng. 
I Justismuseets nye lokaler ble dette løst på flere 
måter. For det første ble museets undervisningsrom 
innredet som en rettssal med møbler fra ulike retts-
saler, som museet har tatt vare på. I dette rommet 
har publikum mulighet til å bli kjent med de ulike 
aktørene i retten, og å plassere seg selv i de ulike 
aktørenes roller. 

https://digitaltmuseum.no/0211810482056/sporveggen
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SKYLD?
Rettsvesenets arbeid blir også presentert gjennom 
Justismuseets samarbeid med rettstegner Ane S. 
Hem.  Gjennom en avtale med Hem fikk Justismu-
seet mulighet til å stille ut et femtitalls originale 
tegninger fra norske rettssaker. Justismuseets utstil-
ling hvor disse tegningene er hovedelementet bærer 
tittelen «SKYLD?». Den presenterer både høyprofi-
lerte og mindre kjente saker, alle med det felles at 
det er svært alvorlige straffesaker. Rettstegningene 
er ledsaget av korte tekster om hver konkret sak. 
I tillegg løfter utstillingen fram mer overordnede 
perspektiver på rettens arbeid i form av tematekster 
forfatter av ulike fagfolk (rettshistoriker, rådgiver 
hos barneombudet, høyesterettsdommer m.f.). 

Illustrasjon  av rettstegner Ane S. Hem. Hem har i flere 
år tegnet i norske rettssaler på oppdrag fra pressen, og 
i 2020 utgav hun den kritikerroste boka «Et spørsmål 
om skyld. Rettstegnerens fortellinger».

STRAFF
Kriminalomsorgen, eller straffens, historie blir formidlet i en utstilling som nettopp bærer 
navnet «STRAFF». Denne utstillingen viser gjenstander knyttet til tidligere tiders og samfunns 
gjennomføring av straff, samtidig som utstillingens tekster også løfter fram noen grunnleggen-
de prinsipper og årsaker til hvorfor et samfunn straffer. Det åpner for en refleksjon både om hva 
som er endret og hva som er likheten mellom samtida og tidligere tiders straffeordninger. På to 
skjermer i utstillingen kan man både se «faktadrypp» om straff i dag, se historisk fotomateriale 
fra ulike fengsler, se et kortforedrag om bøtestraffens historie og en film om moderne samfunns-
straff produsert av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

STRAFF: Beslaglagte nøkler, jernlenke og elektronisk fotlenke, og et 
straffeskap benyttet til å ”kjøle ned” opphissede og utagerende fanger på 
brukt ved Kristiania distriktsfengsels avdeling i Møllergata 19. Alt det 
utstilte materialet er prensentert samlet på Digitalt museum.

https://digitaltmuseum.org/0211810482823/straff
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Flere perspektiver
I forbindelse med nyåpningen har det også vært viktig for Justismuseet og bidra til å bringe 
fram ulike perspektiver på rettsstaten. Gjennom et samarbeid med organisasjonen For fangers 
pårørende fikk Justismuseet mulighet til å stille ut fotoutstillingen «Med egne øyne». Her har 
ungdommer som selv har en foresatt i fengsel, fått mulighet til å fotodokumentere innsiden av 
fengselsmurene. Utstillingen gir publikum et innblikk i en side av det norske samfunnet som er 
ukjent for mange. Og siden Justismuseet i 2021 året samarbeidet med Olavsfest om å sette søke-
lyset på begrepet rettferdighet, var denne utstillingen både aktuell og tankevekkende. 

Justismuseet utviklet også en egen lydinstallasjon med flere perspektiver på rettssamfunnet; 
barna som forteller om å besøke pappa i fengsel, kvinnen som opplever å bli veldig alene om å 
håndtere problemet når mannen som forfølger henne faller mellom både rettsvesenets og helse-
vesenets stoler, og den unge mannen som må vitne mot sin barndoms overgriper – og opplever 
at det å stå alene i vitneboksen setter ham bokstavelig talt i sentrum, for ham på en ubehagelig 
måte. 

BARNAS JUSTISMUSEUM
Justismuseet skal være et godt og spennende museum for publikum i alle aldersgrupper. Med 
støtte for Nordenfjeldske Bykredit stiftelse ble arbeidet med å utvikle «Barnas justismuseum» 
igangsatt i 2021. Både utstillingsmonter med spennende og overraskende innhold som falske 
penger og «etterligningsbrus» fant sin plass her. Og her er det også mulig å få prøve det som 
sikkert er Norges minste rettskappe i ca seksårsstørrelse. Morsomme oppgaver og quizer ble ut-
viklet, som både kan løses alene og i samarbeid med andre. Barnas Justismuseum videreutvikles 
i 2022.

Til venstre: Aktivitetshefte for unge museumsdetektiver.
Til høyre: Fotoutstillingen ”Bak murene”.
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«GAMLE» UTSTILLINGER OG VANDREUTSTILLINGER

• Justismuseets utstillingene i museets «gamle» lokaler i Kriminalasylet var i all hovedsak 
utilgjengelig i 2021 på grunn av det pågående rehabiliteringsarbeidet i bygget. 

• Justismuseets vandreutstilling om sikkerhetspsykiatrien, «Galskapens fengsel», ble sendt 
til Tromsø ved årsskiftet. Utstillingen åpnet på Norges arktiske universitetsmuseum den 30. 
januar og var utstilt der praktisk talt hele året. Universitetsmuseet hadde flere aktiviteter/
arrangement knyttet til utstillingen og utstillingen inspirerte til en episode om utilregne-
lighet i Podcasten Juss&jåss som drives av jurister ved Juridisk fakultet på Norges Arktiske 
universitet (UiT).

• Utstillingen Kampen om Alta med Justismuseets tilleggsutstilling om sivil ulydighet og 
samenes rettigheter fortsatte sin vandring i 2021. På den samiske nasjonaldagen 6. februar 
åpnet den på Røros museum. 

• Justismuseets utstilling Propaganda åpnet 18. januar på Alta museum. Alta museum 
brukte også undervisningsopplegget til utstillingen, utviklet av Justismuseet – og NRK 
Troms og Finnmark laget flott tv-innslag om med en skole på «pedagogisk propagandaverk-
sted» i mars 2021.

• Norsk Fengselsmuseum på Kongsvinger gjenåpnet 8. mai. Museet driftes av lokale ildsje-
ler og samlingen er deponert til Justismuseet og utlånt til Fengselsmuseet. 

https://soundcloud.com/jussjaass/juss-jass-drap-og-utilregnelighet-pa-1700-tallet?fbclid=IwAR3Nd50w5fwAZA9H9hxT2TH6j62iBF8gsJm0dOYkRloyH3VCvylSJ7zZyiY
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Samlingsforvaltning

Nøkkeltall samlingsforvaltning

2021 2020 2019

Totalt antall registrerte 
gjenstander

22 545 22 253 21 228

Totalt antall registrerte 
fotografier

10 235 10 224 8 585

Totalt antall objekter 
avhendet eller destruert

20 34 0

Samarbeid med etatene
Justismuseet ble presentert på politiets intranett Kilden våren 2021. Dette førte til en del flere 
henvendelser fra politiet med spørsmål vedrørende ivaretakelse av eldre gjenstander og doku-
menter. Sener på året ble også museet presentert på Kriminalomsorgens intranett. Begge deler 
viktig for å gjøre museet bedre kjent internt i etatene. 

Justismuseet har samarbeidet med Trøndelag pd og Kripos i forbindelse med produksjonen av 
utstillingen SPOR. Pensjoner krimtekniker Jim Løvås stilte til intervju og film og to kriminal-
søkshunder med førere stilte til intervju og film. Trøndelag politidistrikt har også donert mo-
derne sporsikringsutstyr til samlingen, som nå er utstilt i SPOR. Vi har også lånt inn objekter fra 
Kripos. Disse tilhører den historiske samlingen til Kripos, og er deponert til Justismuseet, men til 
vanlig utstilt hos Kripos i Oslo.

Trondheim fengsels fotolab har levert skanne-arbeid til Justismuseets fotosamling.
I løpet av høsten foretok museets samlingsforvalter flere besøk for å følge opp henvendelser om 
historisk materiale:

• Til Oslo tingrett for å befare historisk materiale etter Høyfjellskommisjonen. Deler av 
materialet ble donert til Justismuseet på nyåret 2022. 

• Til politiet i Stavanger og Åna fengsel. Det finnes historisk materiale begge steder, som 
trenger å dokumenteres. De har fått rådgivning, og vi håper å få dokumentert samlinge-
ne i løpet av 2022. 

• Kripos i Oslo for å dokumentere en del historisk materiale utstilt i deres lokaler. Objek-
tene inngår nå i deponiavtalen fra 2019. 

Det ble inngått en deponiavtale med Kriminalomsorgen region vest vedrørende den historiske 
samlingen fra Hustad fengsel. Samlingen består av om lag 150 gjenstander. Kontrakt ble inngått i 
oktober 2021, men samlingen har ikke blitt fraktet til Justismuseet. 

I 2021 kom endelig kontaktpersonordning i Kriminalomsorgen ordentlig i gang, etter flere for-
sinkelser grunnet Pandemien. 
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Justismuseet arrangerte er todagers 
fagseminar for kontaktpersonene 
fra Kriminal-omsorgens regioner i 
begynnelsen av november. Arbeidet med 
produksjon av en skriftlig veiledning 
for ivaretakelse av historisk materiale i 
regionene ble påbegynt etter samlingen 
med kontaktpersonene.
 
Mot slutten av 2021 startet arbeidet 
med å produsere tekst til en vei-
ledningsbok for Kriminalomsorgens 
arbeidstjeneste. Justismuseets bidrag vil 
omhandle arbeidstjenestens historie. 

Utlån
• Byen vår Kongsvinger - utlån av samlingen på Norsk fengselsmuseum
• Halden fengselsmuseum - langtidsutlån til fengselshistorisk utstilling
• Preus fotomuseum - utlån til utstillingen TID STED ROM
• Anno Kongsvinger - langtidsutlån til den byhistoriske utstillingen 
• Historisk museum Oslo - langtidsutlån til utstillingen Kontroll
• Norsk vegmuseum/Norsk fjellsprengingsmuseum - langtidsutlån til ny basisutstilling
• Alta museum - langtidsutlån til ny basisutstilling 
• NRK - rekvisitter/kostymer til innspilling av tv-dokumentarserien «Gåten Agnes». 

Museet stilte også lokaler til disposisjon for innspilling av seriens sykehus- og 
rettssalsscener

• Mer Film AS - rekvisitter/kostymer til filmprosjektet «La elva leve»
• Proletarteateret - rekvisitter/kostymer til teateroppsetningen «Sildslaget»
• NRK - rekvisitter til innspilling av dokumentarfilm om Rinnan/henrettede i 

rettsoppgjøret.
• Justismuseet har bidratt med 44 bilder fra samlingen til ulike bøker, tidsskrift og andre 

publikasjoner. 

Tilvekst
Justismuseet fikk et lastebillass med historisk materiale fra fengselsmuseet i Kongsvinger i 
februar 2021. Fengselsmuseet måtte nedskalere, med det resultatet at en del av samlingen ikke 
lenger fikk plass i utstillingene. Dette, samt en stor mengde bøker og dokumenter ble sendt til 
Justismuseet i februar, og mellomlagret på Kriminalasylet. 

Samlingen ble deponert til Justismuseet allerede i 2015, men har vært utstilt i Kongsvinger. Kri-
minalomsorgen finansierer ikke lenger husleien for fengselsmuseet, men lokale ildsjeler i regi av 
Byen vår Kongsvinger har overtatt driften av utstillingen og låner nå samlingen fra Justismuseet. 

Gjenstandsmaterialet museet fikk tilsendt ble registrert inn i samlingen etter sommerferien. 

ARBEID I FENGSEL: Produdukter av 
eldre og nyere dato tilvirket av insatte 
i norske fengsler. Disse er utstilt i 
utstillingen STRAFF.
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Arbeidet med å gå igjennom alt det skriftlige materialet er påbegynt, men er svært omfattende og 
vil ta tid. 

Ellers har Justismuseet mottatt donasjoner fra Kripos, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal 
politidistrikt og diverse privatpersoner, til sammen om lag 100 objekter i løpet av 2021.
Registreringsarbeid har ikke vært høyt prioritert i 2021. Det er registrert 300 objekter i samlingen 
i løpet av året, både objekter donert i løpet av året og gammel restanse. 

Innlån
Det ble gjort innlån til Justismuseet fra den historiske samlingen til Kripos. Dette bar objekter 
til utstillingen SPOR. En gammel deponiavtale med NTNU Vitenskapsmuseet ble omgjort og 
videreført som langtidsutlån av 10 gjenstander. Langtidslånet inkluderer blant annet gapestokk, 
skarpretterøks og en hodeskalle. 25 andre objekter som ble innlånt på 90-tallet skal returneres.

Konservering
Trøndelag folkemuseum Sverresborg har tidligere år levert konserveringstjenester til Justismu-
seet som en del av leieavtalen for magasin Steinberget. Men i 2021 hadde Justismuseet andre 
behov, og Sverresborg leverte derfor heller snekkertjenester fra sitt verksted. Det ble produsert 
arbeidsbord ti Justismuseets nye verksted i Det militære sykehus, samt utstillingselementer til 
utstillingen SPOR. 

Avhending/kassering
Om lag 75 publikasjoner ble donert til Nasjonalbiblioteket og biblioteket ved Kriminalomsorgens 
utdanningssenter. Dette var bøker samlet av Norsk fengselsmuseum.  Om lag 20 rekvisitter ble 
kassert. 

Utstilte gjenstander i Kriminalasylet
De gamle utstillingene om slaveritiden og ulovlig spritproduksjon i Kriminalasylet ble montert 
ned grunnet renoveringsarbeidet. Objektene er magasinert. 

Historisk kjøretøy
Arbeidet med ferdigstillelse av gammel politibil, en Chevrolet 1939-modell si museets eie, har hatt 
liten framdrift i 2021. Relativt lite arbeid gjenstår for å ferdigstille bilen. Arbeidet gjennomføres 
på dugnad av bilkyndige frivillige. Smittevernrestriksjonen har forsinket framdriften. Justismu-
seet har vært på to befaringer og besiktiget bilen. 
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Forskning og kompetanseheving

I 2021 har det felles utstillingsutviklingsarbeidet vært det fremste kompetansehevende aktivite-
ten for museets stab. Videre kursing eller lignende har det vært begrenset kapasitet til.

Museet har videreført kontakten med det pågående politihistoriske forskningsprosjektet, og fikk 
et lite internseminar høsten 2021 da forsker Gaute Heivoll igjen besøkte Justismuseet for å se på 
kildemateriale til videre forskning. 

Staben hadde en felles formidlingsfagdag sammen med de ansatte på Jødisk museum Trond-
heim, hvor museene i fellesskap besøkte den relativt nyåpnede kommandantboligen på Falstad-
senteret.

Justismuseet ble invitert med inn som formidlingspartner i arbeidet med en søknad til Norges 
forskningsråd i regi av fagmiljøer på NTNU, søknadsfrist februar 2022. 

Justismuseet ble invitert inn i en referansegruppe for utvikling og oppstart av et museologisk 
universitetsemne på NTNU – Museum, samfunn, deltakelse. Dette er et prosjekt i samarbeid 
mellom NTNU og Stiklestad nasjonale kultursenter, finansiert av Direktoratet for høyere utdan-
ning og kompetanse. 

Justismuseet deltok i det Erasmus+ finansierte internasjonale museumsprosjektet «Learning 
Experience Design».
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Formidling

Nøkkeltall publikum

2021 2020 2019

Publikum totalt 4411 4854 6583

Antall elever undervisningsopplegg,
Den kulturelle skolesekken (DKS)

1417 1616 326

«Annerledesår» nr. 2
Museet var stengt for publikum hele første halvår, og åpnet dørene for publikum i de nye lokalene 
29. juni. Men i og med all usikkerhet knyttet til restriksjonene generelt og spesielt smittevern-
nedstengning for museer i Trondheim fram til medio juni, ble dette kun en «lavskalaåpning» 
med begrenset oppmerksomhet. Den offisielle åpningen skjedde ikke før 18. november 2021. 

Justismuseets besøkstall inkluderer både besøkende som har vært på museet, og de som har 
deltatt på Justismuseets undervisningsopplegg på skolen gjennom Den kulturelle skolesekken 
(DKS). 

De nye lokalene og utstillingene i Det militære sykehus, samt den planlagte gjenåpningen av 
Kriminalasylet, og forhåpentligvis punktum for pandemien, gir gode muligheter for markant i 
økning i museets besøkstall de kommende årene. 

Utdypende publikumstall

Publikumsmøter i smittevernets tid
I hele 2021 la ulike smittevernrestriksjoner begrensninger på formidlingsaktiviteten ansikt til 
ansikt. Det var til enhver tid nødvendig å sikre tilstrekkelig avstand, og dels begrense gruppestør-
relsen. I perioder var all innendørs publikumsaktivitet umulig på grunn pålagte restriksjoner. 
Selv i perioder med færre pålegg, var det stor tilbakeholdenhet å spore knyttet til både enkelt-
besøkende, skoleturer og andre gruppebesøk, slik at museet både opplevde færre bestillinger og 
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Unge dommere klare for å idømme 
samfunnsstraff? Presseoppslag fra 
Stjørdalsavisa Bladet i  forbindelse med 
Justismuseets skoleturne.

flere avlysninger enn ordinært. Men museets stab
utviste stor fleksibilitet og faglig kreativitet, og greide å 
finne gode løsninger selv om rammevilkårene rundt 
museumsformidlingen var vanskelige. 

Ny formidling i nye utstillinger
Det ble utviklet nye omvisninger for ulike målgrupper, 
og undervisningsopplegg basert på de nyutviklede 
utstillingene SPOR, SKYLD? OG STRAFF. 

Samtidig var det også i 2021 slik at en stor andel av skolene 
var tematisk orientert mot andre verdenskrig, rettsoppgjør 
og bruddet med rettsstaten. Disse temaene dekkes ikke av 
de nye utstillingene i museets nye lokaler, slik at her måtte 
man være fleksibel siden utstillingene i Kriminalasylet i liten 
grad var tilgjengelig på grunn av byggearbeider. Løsningen 
ble å flytte noe av denne formidlingen inn i «rettssalen» i de 
nye lokalene, samt tilrettelegge ett rom i Kriminalasylet som 
kunne brukes til temaarbeid og propaganda, selv om resten 
av huset var en byggeplass. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)
To skoleturnéer i samarbeid med Den kulturelle skolesekken 
var sentrale elementer i museets formidlingsvirksomhet 
også i 2021. I løpet av året ble det gjennomført to turnéer, 
som begge lot seg gjennomføre takket være grundig smit-
tevernarbeid. På starten av kalenderåret fikk nærmere 40 
barneskoleklasser i Trondheim kommune besøk av under-
visningsopplegget Eventyrlig rettssak, og i høstsemesteret 
fikk om lag 30 klasser i Stjørdal kommune samme mulig-
heten. I rollespillets rettssak stilles den onde dronninga for 
retten. Hun har delt foto av Snøhvit, mot prinsessens egen 
vilje, og nå må dronninga stå til ansvar for sine lovstridi-
ge handlinger. Elevene selv bekler rollene som alle rettens 
aktører, fra dommer og aktor til tiltalt, vitner, rettsbetjenter, 
rettstegnere, journalister og publikum. Rollespillet engasje-
rer og gir et første møte med rettsstatens ordninger – i en 
leken pedagogisk innpakning. 

Samarbeid med Jødisk museum
I løpet av året kom formidlingssamarbeidet mellom Justismuseet og Jødisk museum Trond-
heim i gang for fullt. Som gode naboer med få minutters gange mellom museenes lokaler 
samarbeider museene godt om et fleksibelt heldags undervisningsopplegg for elever i ung-
domsskole og videregående skole. Den tematiske overbygningen er knyttet til andre ver-
denskrig, og på Justismuseet er okkupasjonstid og brudd med rettsstaten samt propaganda, 
sentrale stikkord. Målgruppen for opplegget er både lokal, regional og nasjonal – pandemien 

Optimistisk holdning måtte til også 
i 2021. Sitteunderlagene er  laget i 
Hustad fengsel
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har ført til at mange skoler som tidligere la klasseturer til Polen/Tyskland nå måtte finne alterna-
tive reisemål innenlands. 

NTNU-samarbeidet Eksperter i team 
For tredje år på rad deltok Justismuseet i NTNUs Eksperter i team (EiT), det er et tverrfaglige, 
masteremnet hvor studenter skal samarbeide om å løse oppgaver gitt av eksterne samarbeids-
partnere. Om lag 30 studenter fordypet seg i historiske tema med relevans for Justismuseets 
formidlingsarbeid. En heldigital gjennomføring på grunn av pandemien bød på utfordringer, 
men ble kompensert for ved at museets ansatte la mye arbeid ned i å følge opp og veilede stu-
dentgruppene. 

Digital undervisning
I løpet av året gjennomførte Justismuseet flere rene digitale undervisningsopplegg både planlag-
te og «improviserte». Det ble utviklet en digital gjennomføringsmodul for Justismuseets under-
visning om propaganda basert på tidligere utstilling og en DKS-turne. Her gjennomføres opp-
legget av læreren i klasserommet, og Justismuseets formidler deltar på deler av dagen over digital 
oppkobling. Av mer improvisert undervisning var planlagt fysisk opplegg med presentasjon og 
omvisning for studenter på NTNU som «over natta» måtte konverteres til digital gjennomføring 
på grunn smitteverninnstramminger.

Byvandring i historisk bydel
I 2021 utviklet Justismuseet en byvandring i det historiske bymiljøet på Kalvskinnet i Trondheim, 
hvor Justismuseet holder til. Denne bydelen har huset mange institusjoner med både lokal og 
nasjonal betydning i skjæringspunktet mellom omsorg og straff, over mange hundre år. Jus-
tismuseets to bygg – Kriminalasylet bygget som Slaveriet på Skansen, og Det militære sykehus er 
to av disse, og bare et par hundre meter lenger ned i samme gate ligger det historiske tukthuset 
og innenfor et par minutters gangavstand ligger blant annet Trondhjems hospital og Kong Carl 
Johans arbeidsstiftelse. 

Samarbeid med Olavsfest
Olavsfest fokuserte i 2021 på begrepet rettferdighet. Store olavsfestbannere utenfor museet 
synliggjorde Justismuseets deltakelse Justismuseet arrangerte egne omvisninger med  tittelen 
Rettferdighet og utviklet en digital ressurs med samme tittel til Olavsfest. 

Materiell laget til arrange-
mentet Kulturnatt i september.

https://justismuseet.no/den-historiske-bygningsmassen-pa-kalvskinnet/
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Andre arrangement 
• Den årlige kulturnatta ble gjennomført i Trondheim i september. Smittevern gjorde at 

generelt åpne dører ikke var mulig, men Justismuseet gjennomførte arrangement med 
påmelding for både voksne og barn. Arrangementene på Justismuseet ble fulltegnet, og 
museet holdt åpent til klokka 23.

• Også høstferiearrangement for skoleelever måtte reguleres strengt på grunn av smitte-
vern. Men mindre grupper barn kunne etter påmelding delta på spennende «detektiv-
verksted» og lete etter spor i museets utstillinger. 

• Da den allmene oppfatningen høsten 2021 var at pandemien var over, ble det arran-
gert en større «gjenåpningsfest(ival)» i Trondheim under slagordet «folkeliv og leven». 
Museene i Sør-Trøndelag (MiST) deltok i denne markeringa med både arrangement og 
gratis inngang. Justismuseet erfarte at publikum i liten grad bryr seg om de administra-
tive skillelinjene, og derfor forventet av det var kveldsåpent og gratis inngang også hos 
Justismuseet.  Justismuseet valgte derfor å delta i denne markeringen.

• Trondheim krimfestival var planlagt avholdt for tredje gang på slutten av 2021, og er et 
samarbeid hvor blant annet Trondheim bibliotek og Litteraturhuset i Trondheim deltar 
i sammen med Justismuseet. Men arrangementet måtte avlyses på grunn av smittevern 
og  sykdom hos nøkkelpersoner. 

• Justismuseet arrangerte tre arrangement i       
samarbeid med Trondheim kommunes        
kulturtilbud til seniorene – Den kulturelle       
spaserstokken. Her inngikk både        
omvisninger og byvandring. 

Byvandring med beskyttelse 
mot både regn og pandemi. 
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Digital formidling

Nøkkeltall digital formidling

2021 2020 2019

Justismuseet.no – brukere 21 622 15 559 *7 285

Justismuseet.no – unike 
sidevisninger

59 467 40 483 *19 430

Digitalt museum, unike 
sidevisninger

107 117 98 735 89 090

*tall for 2019 gjelder kun perioden mai-des.

Digitalt innhold i museumsutstillinger
Justismuseet utviklet i 2021 digitale ressurser til alle de nye 
utstillingene som museet åpnet dette året. Dette var alt fra 
lydfiler og utstillingstekster på nett for å sikre god univer-
sell utforming, til allslags fordypningsmateriale knyttet 
til tema og enkeltsaker tilgjengelig gjennom QR-koder 
plassert rundt om i alle utstillingene. Det ble også produ-
sert filmer og animasjoner som blir presentert på skjermer 
i utstillingene. 

Da Norsk fengselsmuseum på Kongsvinger gjenåpnet vå-
ren 2021 bidro Justismuseet med flere små filmer, tilgjen-
gelig i utstillingen med QR-koder. Filmene var basert på 
intervjuer som ble gjort da Justismuseet besøkte Kongsvin-
ger i forbindelse med registrering og pakking av samlingen 
året før. 

I forbindelse med samarbeidet med Olavsfest 2021 utviklet 
Justismuseet den digitale ressursen Rettferdighet med 
utgangspunkt i Justismuseets nye utstillinger.

Antatt skyldig
Det digitale formidlingsprosjektet Antatt skyldig fikk støtte fra Justis- og beredskapsdeparte-
mentet i 2020 og omhandler behandlingen av de såkalte tyskerjentene i et rettsstatlig perspektiv. 
Prosjektet hadde sin oppstart i tildelingsåret, men arbeidsforholdene under pandemien, og ka-
pasitetshensyn på museet gjorde at dette arbeidet ble forlenget, og vil bli fullført 1. halvår i 2022. 

Justismuseet på mange digitale flater
Justismuseet.no utvikles kontinuerlig og mye arbeid ble nedlagt i 2021 for at nettsidens innhold 
skulle fornye seg i tråd med det som foregikk i museets lokaler. 

Digitalt innhold ble produsert til alle 
utstillingene i 2021. Både for å gi publikum 
mulighet til fordypning, og for å gjøre 
innholdet mer tilgjengelig for alle. 

https://justismuseet.no/rettferdighet/
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Museets arbeid på digitale flater, både på egne nettsider, på Digitalt museum og i sosiale medier 
handler både om synliggjøring og markedsføring, og om faglig formidling i tråd med Justismu-
seets kjerneoppdrag. Dette er viktig for å ivareta museets nasjonale mandat, men har vært spe-
sielt viktig de to årene da museet i mindre grad enn vanlig kunne nå publikum ansikt til ansikt.  
Justismuseet benytter Facebook, Twitter, Instagram og Youtube som sine sosiale mediekanaler, 
ed klart størst aktivitet på Facebook.

Den felles museumsdatabasen på Digitaltmuseum.no er viktig for å tilgjengeliggjøre mest mulig 
av Justismuseets samling, spesielt det materialet som til enhver tid ikke er utstilt. Pr. utgan-
gen av 2021 er ca 15 330 av Justismuseets objekter søkbare der. Men Digitalmuseum.no gir også 
muligheten til tematiske dypdykk. I 2021 ble det laget temasider på Digitalt museum om alle de 
nye utstillingene, samt en fordypningsartikkel som tar utgangspunkt i en utstilte lenke som Ole 
Høiland skal ha hatt på seg da han rømte fra Akershus festning.

Podcast
Av kapasitetsårsaker var det ikke mulig å produseres en ny sesong i Justismsueets podcastserie 
Celle 11 i 2021.Men planer ble lagt både for en større historisk serie og flere enkeltepisoder basert 
på utstilte materiale, så i 2022 vil podcasten Celle11 igjen være tilbake «på lufta» med nye episo-
der.

Artikkel om Ole Høilands liv, med utgangangspunkt i lenka som er å se i utstillingen STRAFF.

https://digitaltmuseum.org/0211810502921/ole-hoilands-lenke
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Nettverksarbeid og samarbeid

Også dette arbeidet ble noe preget av de ulike smittevernsrestriksjonene og lite reisevirksomhet.  
Verdt å nevne blant 2021-aktivitetene er:

• Digitalt møte og presentasjon av museet for ledergruppen i 
Kriminalomsorgsdirektoratet

• Deltakelse på Norsk politihistorisk selskaps jubileumskonferanse i Oslo
• Deltakelse på Nordisk museumskonferanse «Kultur og krise – museum og samfunn i 

møte med ekstreme situasjoner»
• Deltakelse på kontaktmøte om formidling om Lagabøtejubileet 2024 i 

nasjonalbibliotekets regi
• Digitale møter med tanke på framtidig samarbeid med Skeivt arkiv, Universitetet i 

Bergen.
• Deltakelse på digitalt innspillmøte i regi av Museumsforbundet i forkant av høringsmøte 

om ny museumsmelding.
• Dagsbesøk og møte med leder for det Slovenske politimuseet.
• Møte med formidlerteamet ved Falstadsenteret.
• Møter med organisasjonen For fangers pårørende.
• Deltakelse på årsmøte i Norges museumsforbund og Norsk ICOM (digitalt)
• Møter med forskergruppe NTNU i forbindelse med søknad til forskningsrådet
• Høringsmøte med Justiskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2021.
• Justismuseet deltok også i 2021 i nasjonalt museumsnettverk for demokrati og 

menneskerettigheter
• Møter med 22. juli-senteret
• Møte med Visit Innherred¨
• Møte med Tusenårsstaden Gulatinget
• Møte med Cruisenettverket Trondheim Havn
• Justismuseet deltok på det digitale Museumpedagogisk påskeseminar 2021 i regi av 

Naturhistorisk museum. 
• Deltakelse på Høringsseminar for ny regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 
• Justismuseet deltok på digitalt seminar om Multimedia in museum i regi av ASTRA 

Museum Sibiu, Romania og MiST.
• Deltakelse på Den kulturelle skolesekkens arena for Kulturarv – Spor
• I 2021 ble det startet opp et regionalt museumsnettverk for alle museumsdirektørene i 

Trøndelag hvor Justismuseet deltar. 
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Media

• Museumsnytt i februar: Når den onde stemora deler bilder av Snøhvit på do
• NRK-Troms og Finnmark i mars: Tv-sak om Propaganda-utstilling og undervisnings-

opplegg på turne til Alta
• Omtale i Olavsfests festivalavis i juni
• NRK-Trøndelag i juli – «radiogjest», samtale om museet og åpning for publikum
• Nidaros.no sak i november om offisiell åpning
• Bidragsyter til NRKs serie Gåten Agnes, sendes i 2022
• Bidragsyter til NRK serie om bl.a. Rinnan som kommer i 2023
• Oppslag i Ukeadressa i september.
• Museumsnytt i oktober:                                                                                                                              

Helgeanbefalingen: Moro med             
straff og skyld

• Juristen i oktober: Fengselshistorie:   
Fra bøter og pisk til tukthus og fengsel

• Stjørdalsavisa Bladet i desember:   
 oppslag om Eventyrlig rettssak  
     
 

Skjermdump fra NRK. 
saken kan sees her

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/202103/DKTR98030521/avspiller
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Lokaler

Det militære sykehus
Arbeidet med rehabilitering av Det militære sykehus ble satt i gang høsten 2019 og sluttført høs-
ten 2020. Justismuseet har i hele 2021 hatt Det militære sykehus som sin «hovedbase», både med 
de ansattes arbeidsplasser, og mer lokaler for publikum. Bygget åpnet for publikum ultimo juni 
2021 og ble offisielt åpnet 18. november. 

Det nyrehabiliterte bygget fungerer godt, men i hele 2021 slet museet med ulike tekniske «barne-
sykdommer» knyttet til bl.a. varme, lys og alarmsystem. Dette har vært grad være til hinder for 
museets arbeid, og har krevd relativt mye tid til oppfølging fra museets side. Justismuseet har 
hatt tett dialog med Statsbygg gjennom hele 2021 for å bringe disse forholdende i orden. 

Kriminalasylet oppgradering og universell utforming
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. Som en følge av dette ble det utfor-
met nytt brannkonsept for bygget; vanntåkeanlegg i hele bygget. Dette arbeidet ble igangsatt på 
slutten av 2021. 

Alle utbedringsarbeidene i Kriminalasylet vil være svært positive for museets drift på sikt. Men i 
2021 har det ført til store utfordringer for Justismuseet. Både fordi det i veldig liten grad har vært 
mulig å benytte lokalene til museets formål, og fordi det har krevd ressurser av museets ansatte å 
tilrettelegge for de ulike arbeidene slik at ikke historisk materiale kommer til skade. 

Tross visse utfordringer i begge bygg har Justismuseet har hatt et meget godt samarbeid med 
Statsbygg om drift og forvaltning av museets lokaler i 2021. 

Magasin Steinberget
Magasinet i Steinberget eies av Justismuseet. Det ble overdratt fra Sivilforsvaret i museets 
etableringsfase på tidlig på 2000-tall. Under vårløsningen i slutten av mars skjedde en relativt 
omfattende vann- og leirelekkasje fra luftesjakten innerst i den største hallen i fjellanlegget. 
Ingen museumsgjenstander ble ødelagt, og midlertidige tiltak ble umiddelbart iverksatt for å 
få bedre kontroll på vannet om det skulle komme like store mengder igjen. Avfukteranlegget 
i magasinet fungerte godt, og vannet tørket raskt uten dramatiske konsekvenser for luft-
fuktigheten i magasinet. 

Selv om konsekvensene ikke ble alvorlige, ble dette ble like fullt betraktet som en svært 
bekymringsverdig hendelse. For å avverge lignende problemer i framtiden, søkte Justismuseet 
om midler til en stikkerhetsutredning i anlegget fra UNI-stiftelsen. Søknaden ble innvilget med 
kr. 200 000,- høsten 2021, og kartleggingsarbeidet starter for fullt etterjulsvinteren 2022. 

Ny leiekontrakt med MiST/Trøndelag folkemuseum Sverresborg ble inngått i 2021. Sverresborg 
leier nå et mindre areal enn tidlige. På slutten av året flyttet Sverresborg ut av venstre hall, mens 
de fortsatt leier halvparten av den største hallen. 
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Administrasjon 

Styret  
Styrets sammensetning har vært uendret hele 2021

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

• Jorid Midtlyng, tidligere regiondirektør Kriminalomsorgen region Nord, personlig va-
ramedlem 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 pro-
fessor 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 va-
ramedlem Lars Fredrik Stenvik, professor emeritus, oppnevnt etter forslag fra NTNU, begge 
valgt for perioden 2020–2024 

• Bjørn Kristian Soknes, førstestatsadvokat Statsadvokatene i Trøndelag, personlig vara-
medlem Per Morten Schjetne, statsadvokat Statsadvokatene i Trøndelag, utpekt av Justismu-
seets 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.

Styret avhold styremøter i februar, mars (årsmøte), mai, kombinert møte og seminar i september 
og november. Møtene i februar og mars ble avholdt digitalt, de øvrige ble gjennomført som fysis-
ke møter i Justismuseets lokaler i Det militære sykehus
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Bemanning

Nøkkeltall bemanning

2021 2020 2019

Faste stillinger årsverk 4,6 4,6 4,6

Åremål årsverk 1 1 1

Timelønnede/sesongansatte 
årsverk

0,45 ≈0,01 <0,1

Prosent sykefravær 11,5 16 4

Årsverk ytt totalt 4,9 3,9 5

I 2021 har bemanningen på Justismuseet bestått av til sammen fem personer i 4,6 faste stillinger, 
samt direktør i åremålsstilling (6 år). Det har ikke vært utskiftinger i staben i 2021. I sommerse-
songen ble det engasjert to unge museumsverter, en av disse fortsatte på deltid som resepsjonist 
ut kalenderåret.
En av de fast tilsatte var i 100% permisjon fra august og ut kalenderåret. 

I perioden august – oktober hadde museet en praksisstudent (MA arkeologi).

HMS og arbeidsmiljø
Vernerunde ble gjennomført på slutten av 2020 og ny runde ikke gjennomført kalenderåret 2021. 

Takket være romslige kontorer og hovedsakelig enekontorer i de nye lokalene, var det i liten grad 
nødvendig med pålegg om fulltids hjemmekontor for å ivareta smittevern og følge de pålagte 
restriksjonene i 2021. Men det ble praktisert fleksible rammer rundt den enkeltes arbeidsdag, 
samt gjennomført ulike lokale smitteverntiltak, for å ivareta de ulike behovene i denne spesielle 
perioden.
 
Det var langtids sykefravær i staben i 2021. Dette får stort utslag for den totale sykefraværspro-
senten siden staben er liten. Det er ikke dokumentert sykefravær som skyldes forhold på arbeids-
plassen. 

Partssamarbeid
Det ble gjennomført lokale forhandlinger uten konflikt i 2021. 
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Økonomi
Justismuseets økonomiske situasjon er fortsatt presset. Justismuseets drift ble i 2021, som fore-
gående år, i all hovedsak finansiert av tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Driftstilskuddet for 2021 ble økt i revidert nasjonalbudsjett våren 2021 med kr 592.000,- . Det ek-
stra tilskuddet ble begrunnet i de permanent økte driftskostnadene som er knyttet til utvidelsen 
av museets lokaler fra ett til to bygg. 

Under høringsrundene før Statsbudsjett 2022 ble vedtatt, fikk Justismuseet mulighet til å delta 
på Justiskomiteens høring i november. Det var en fin anledning til å få oppmerksomhet omkring 
museets arbeid og behov. Dette var viktig for komiteens kjennskap til museet, og noe som forhå-
pentligvis vil være gunstig for museets økonomiske rammer på sikt. 

Museet har et godt samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Fra gjenåpningen sommeren 2021 innførte Justismuseets adgangsbetaling i tråd med museets 
strategiplan. Det har tidligere vært gratis adgang for enkeltbesøkende. 

Det ble i 2021 søkt om støtte fra UNI stiftelse for et prosjekt knyttet til utredning av risikofaktorer 
i museumsmagasinet Steinberget, som ble innvilget med kr 200 000,- Prosjektet gjennomføres i 
2022.

Justismuseet mottok også kr. 14 000,- fra Sparebank1 Midt-Norge, som lønnsstøtte for å ansette 
ungdom i sommerjobb. 

Søknader om støtte fra Trøndelag fylke og Sparebankstiftelsen SMN, samt en søknad til Ragna og 
Kåre Ingebrigtsens stiftelse fikk ikke støtte. Justismuseet kvalifiserte ikke for støtte fra noen av 
de aktuelle museumsrettede korona-støtteordningen. 

I forbindelse med budsjetthøringen 
på Storinget, fikk Justismuseet 
anledning til å møte Justiskomiteen. 


