22 timer på kvinneavdelingen
i Trondheim kretsfengsel

Rockheim
Anne Fossen

Erfaringer
Hva har du lært?

Hele prosessen var god, seminaret vi hadde var veldig nyttig. Vi opplever at
samarbeidet har blitt enklere, dialogen mer åpen og vi har fått troen på å gjøre de
innsatte bedre rustet til å møte samfunnet. Jeg har også fått god trening i å skrive
artikkel.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Spennende om grunnideen er tilstede. Vi har et håp om å møte de innsatte også
etter endt soning.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Vi kan se oss selv litt utenfra og sette oss sjøl inn i aktuelle problemstillinger.

Hva er dine beste råd?

Gå for en idé som betyr noe for deg, en slags naiv idé om å endre noe for andre, for
deg selv? Noter flittig! Før, under og etter.

Hva er det viktigste verktøyet?

Å være i dialog, å være åpen for endring.

”

«And those who were seen dancing were thought to
be insane by those who could not hear the music.»
Friedrich Nietzsche

Hvordan lage et formidlingstilbud til de som sitter
inne? Og hvordan nå den gruppen med færrest
tilbud blant de innsatte i norske fengsler i dag?
I september 2018 gjennomførte Rockheim et
formidlingsprosjekt på kvinneavdelingen ved
Trondheim fengsel, avdeling Nermarka, «Tunga».
Prosjektet gikk over åtte dager, i praksis tjueto timer.
Rockheim og Museene i Sør-Trøndelag ønsker å
være aktive aktører til en positiv samfunnsutvikling.1
Vi ønsker å forske på aktuelle problemstillinger i
samfunnet, og presentere stemmer som sjelden
blir hørt. Rockheims mandat tilsier at vi plikter
å samle inn, ta vare på og formidle vår felles
populærkulturelle musikkarv. I vårt mandat ligger
også et ansvar for å gi et tilbud til de som ikke kan
eller klarer å oppsøke museet. Vi har derfor i flere år
hatt prosjekter der vi oppsøker ulike institusjoner,
som sykehjem og helsehus, asyl-mottak, og fengsel.
Vårt overordnede mål med prosjektet i
Trondheim fengsel er å bidra til at den innsatte blir
bedre rustet til å møte samfunnet utenfor etter
endt soning.2 Vi ser at musikken virker og er et sterkt
hjelpemiddel i dette, på tross av status, etnisitet,
alder og sivilstand makter musikken å forene. Slik
også bak murene, der likhetstanken avsluttes når
døra lukkes.
Rockheim har siden 2015 hatt en
samarbeidsavtale med Trondheim fengsel.
Samarbeidet ble initiert av formidlingsleder ved
Rockheim, Tone Fegran og regiondirektør Jorid

Midtlyng i Kriminalomsorgen region Nord, og Egil
Gabrielsen, fengselsleder ved Trondheim fengsel.
Rockheim har siden da holdt konserter inne i
fengselet, grupper av de innsatte har vært i museet
på besøk og vi har, når det har vært mulig, tatt med
utstillinger inn i fengselet. Vi har også hatt foredrag
fra aktuelle utstillinger og tema i utstillingene våre.
Vi fant fort ut, ved det første prosjektets start
i 2015, at et tilbud de fleste kunne delta på var å
bli med i et kor. Dette er et lavterskel-tilbud som
går over språk, alder, kulturforståelse og kjønn.
Det var og er viktig å avslutte alle korprosjekt med
en felles konsert for alle innsatte i fengselet, der
vi også forsøker å få tid og mulighet til å møte de
innsatte over prat og sosial omgang med kaffe og
kaker. Etter flere år med korprosjekt i Trondheim
fengsels avdeling Tunga, merket vi at det var en
gruppe som var vanskelig å lokke utpå. Det er
vanskelig å få deltakere fra kvinneavdelingen, noe
det er flere grunner til. Gruppa er liten, og det
stiller større krav til sikkerhet og endring av de
daglige rutinene hvis denne gruppa skal delta i
det mannsdominerte miljøet blant de innsatte. De
innsatte på kvinneavdelingen sitter også kortere,
noen er der i varetekt, noen blir videresendt for
hovedsoning til Bredtveit kvinnefengsel i Oslo.
Det er også generelt et mye mindre antall kvinner
enn menn i norske fengsler. I forhold til tilbud og
aktivitet i norske fengsler, sitter denne gruppa ofte
igjen med minst tilbud.3

1 «Det er et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Museene er viktige premissleverandører i et
moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle.» Fra St.meld. nr. 49 (2008–2009), 123.
2 «Straffegjennomføringslovens formålsparagraf, § 2, lyder: «Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet
med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer
de innsatte tilfredsstillende forhold.» Loven gir altså to typer føringer: For det første et rent sikkerhetsmessig formål – å sikre
samfunnet og å hindre rømning. For det andre gir loven uttrykk for at straffens formål er å redusere faren for nye straffbare
handlinger fra den enkelte straffedømte. Man antar at straffen skal ha en form for kriminalitetsreduserende effekt – noen kaller
dette for en rehabiliterende eller habiliterende effekt.» Hentet fra KRUS småskrift 1/2006. Forord av Harald Føsker. Her foreligger
en tilrettelagt versjon av Øyvind Alnæs’ masteravhandling i rettssosiologi 2005. Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt?
Oslo: Universitetet i Oslo.
URL: http://kriminalomsorgen.custompublish.com/getfile.php/362130.823.tatvceerqs/smaskrift0106.pdf.
3 Adresseavisen. «Vold og uro ved Trondheim fengsel», 25.08.2015, leder.
URL: https://www.adressa.no/meninger/leder/article11459481.ece. [Lesedato 11.09.2019].
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Museumsfaglig formidling for en
marginalisert mindre gruppe i et
høyrisikofengsel
På forhånd visste vi at det er åtte plasser på
kvinneavdelingen i Trondheim fengsel, og at
fengselet er et høyrisikofengsel, det vil si at alle
typer forseelser og lovbrudd kan være representert
på avdelingen. Mer generelt visste vi også at
antall innsatte med en ikke-norsk etnisitet i norske
fengsler, har blitt tredoblet de siste ti årene. Det
betyr at i dag er cirka hver tredje innsatt i norske
fengsler født i et annet land.
Ledelsen og de ansatte i fengselet stilte seg
positive til å gjøre et prosjekt på kvinneavdelingen.
Vår inngang til gruppa var å bruke musikk som en
av våre viktigste verktøy. Gjennom musikken ville
vi utfordre gruppa til å synge/spille inn, lage tekst
og gjerne også om mulig, lage musikk. I musikken
ligger tekst som en av de viktigste faktorene. Det vil
si, om ingen av deltakerne ville/kunne synge eller
utfordres på musikalitet, ville vi ta tekst og skriving
inn som øvelser.
En av metodene vi skulle støtte oss på
var Fargespillmetoden. Fargespillfilosofien er
utelukkende ressursorientert. Fargespill ble startet
av Sissel Saue og Ole Hamre i Bergen i 2004. Siden er
konseptet videreført til flere norske byer, deriblant
Trondheim. Stiftelsen Fargespill beskriver filosofien
bak metoden med følgende sitat: «Et selvbevisst
subjekt er noe mennesket blir ved en oppfordring
om å være det, ved anerkjennende bekreftelse fra
andre på at man er det» (Robert R. Williams).4
Fargespillfilosofien ser mulighetene som
oppstår når forskjeller møtes gjennom kunstnerisk
bearbeidelse, og stiftelsen skriver følgende: «Kunsten
gir nemlig i seg selv unike muligheter fordi den er
ressurssøkende i sitt vesen; kunsten spør: «Hva
har du?», og ikke «Hva mangler du?». På denne
måten kan et kunstprosjekt få positive sosiale
konsekvenser. Derfor er kunstlivet en arena der man
kan fjerne offerroller og skape likeverd, noe som er en
forutsetning for alle gode samliv.»5
Innsatte i et fengsel er en mangefasettert gruppe,
det speiler på en måte samfunnet vi lever i. Felles
for oss alle er behovet for å bli sett, for å være noe,
for noen. Alle har en egenverdi, der summen av våre
erfaringer og historier gjør oss til vår egen unike
historie, som ALLTID kan være interessant og lærerik.

Om man bare er villig til å lytte. Denne måten å jobbe
på avvæpner den innsatte. Det er ofte lenge siden de
har følt seg som en ressurs.
Dette er metoden vi også har benyttet oss av ved
tidligere korprosjekter i fengselet; nemlig det å gå inn
som likeverdige, skape tillit, se og lytte og fokusere på
å jobbe fram resultatet sammen. Her var det særlig
viktig å finne pedagoger som jobber godt sammen,
som var lojale mot metoden vi valgte og som klarte
å takle at veien mot sluttresultatet ikke nødvendigvis
var slik man hadde sett for seg før man startet.
Utover det å være gode pedagoger og jobbe godt
sammen, er det også viktig å ha hjertet med seg i det
man skal gjøre. Ønsket om å gjøre en forskjell, for noen
som gruppe eller for enkelt-mennesker, selv om det
innebærer at man selv blir satt på prøve ut ifra hvem
man er, hva man representerer og på hvilken rolle
man skal innta eller settes i/ses i. Viktige erfaringer vi
hadde med oss fra tidligere fengselsprosjekter var å så
tidlig som mulig skape en arena der man skapte tillit
og åpenhet, der man kunne tørre å være ærlig. Som
en viktig del av dette kom applaudering av ideer og
skape engasjement i gruppa. Dette skulle være en god
og trygg arena innenfor de rammene vi ble gitt.

Skrivemetoden vi skulle benytte var
prosessorientert:
1. Dialog og øvelser/lytte til musikk,
assosiasjoner/førskrivefase.
2. Skrive utkast/tankespinn/dagbok.
3. Få respons på tankene, ideene, skriftene.
4. Deltakerne får revidere/endre/velge ut.
5. Presentasjon.

Utfordringene med å gjøre denne type prosjekt
innenfor murene er mange. Hverdagene, og
dermed også prosjektets hverdager, er høyst
uforutsigbare. Her er det flere faktorer som spiller
inn, bl.a. rettssaker, overflyttinger, skolegang,
besøk, tannpleie, løslatelse m.m. Dette er noe
både de ansatte og innsatte visste lite om på
forhånd. Som innsatt i et fengsel er det en av de
rettighetene man mister, nemlig retten til å vite,
eller ha påvirkningskraft i forhold til eget liv. Et
godt eksempel på dette var da vi under et av våre
tidligere korprosjekter opplevde at hele bassrekka
var løslatt dagen før konserten.6

4 URL: https://fargespill.no/filosofien/. [Lesedato 11.09.2019.]
5 Ibid.
6 Adresseavisen. «Rapport fra Trondheim fengsel: – Slåss om mat, melk og sigaretter», 23.08.2015.
URL: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11442209.ece. [Lesedato 11.09.2019.]
Fagpressenytt. «Sangfugler i bur», 11.09.2011, Fri tanke, Stian Moan Folde.
URL: https://fagpressenytt.no/artikkel/sangfugler-i-bursangfugler-i-bur. [Lesedato 11.09.2019.]
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Fengselskoret.

Gjennomføringen
Ved oppmøte første dagen fikk vi vite at det var fem
innsatte på avdelingen. En var fra et land utenfor
Europa, en fra et land i Europa og tre var født og
oppvokst i Norge. Aldersspennet var fra ca. 20 til 60
år. Vi får ikke, og vil heller ikke vite, hva de sitter inne
for. Det er ikke vesentlig for hva vi skal inn å gjøre. Vi
må stille oss helt åpne og være klare på at vi møtes
som likeverdige under våre møter. Kanskje klarer
vi å skape noen tanker, gjøre en forskjell gjennom
å se mennesker på nytt? Kanskje kan vårt prosjekt
være ventilen som kan lette på et trykk og føre til en
endring, både av livsmønster og kanskje til og med
en bedre rustning mot en større tro på fremtiden?
Det er viktig å være sin rolle bevisst i møte med de
innsatte. Vi kommer inn som privilegerte mennesker
fra en statlig organisasjon. Vi representerer på
mange måter fienden. Det viktigste vi kan være er å
være medmennesker, og for å komme videre er det
helt essensielt å etablere tillit, men også at vi som
pedagoger er helt åpne og ærlige som individer.
Det er også viktig for oss å fortelle at det ligger
ingen press på at de må noen ting. Vårt umiddelbare mål er å ha gode timer sammen, der vi kan
dele tid og der refleksjonene kanskje fører oss vide-

re som mennesker, sammen.
Vi er tre pedagoger fra Rockheim som entrer
avdelingen. På vei gjennom et titalls dører får vi vite
at gruppa er nervøs for møtet med oss. Vi kjenner
på mistro og usikkerhet når vi kommer inn. For en
av deltagerne blir det for mye, og når vi kommer
står hun i en diskusjon med lederen på avdelingen.
Hun får lov til å følge vanlig matteundervisning den
dagen, mot at hun lover å komme tilbake neste dag.
En av de som har sittet lengst forklarer at det
ensformige blir en trygghet. Når noen, eller noe,
forstyrrer denne rutinen, oppleves det som skremmende og man blir utrygg. Hun sier hun gjerne kan
fortelle, men hun vil ikke skrive. Ingen av dem vil
overhodet høre snakk om å synge, ingen har heller
noen bakgrunn i musikk, eller kan spille noe instrument.
Vi begynner forsiktig med å snakke, le og prate
sammen. Vi sitter rundt et bord. En av pedagogene
spiller sin egen låt på gitar. Vi synger sammen.
Eller det vil si, pedagogene synger, fra de innsatte
kommer det ikke en lyd. En av de innsatte velger
en låt på Spotify og vi lytter sammen. Vi har med
sangbøker, musikkbøker, fotobøker, diktbøker etc.
Vi snakker om det å lese, oppfordrer til å lese.
Alle mulige slags tekster. Eller lytte: Hva liker vi av
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musikk; hva gjør musikken med oss? Hva har gjort
inntrykk på oss, hvorfor gjorde det inntrykk, hvor
var vi da vi leste/lyttet til dette som gjorde inntrykk,
osv. Jeg finner dikt, tilpasset hver enkelt av dem,
dette skal de lese, tenke gjennom og ha på rommet.
Om de gjør det, vet jeg ikke.
Språket er en utfordring. Den ene fra et land i
Europa snakker ikke norsk, kun engelsk. Et par av de
norske er ikke trygge på engelsk, dette fører til en
haltende prosess, der vi pedagoger må anstrenge
oss for ikke å gi den engelsktalende mere rom enn
de andre. Men mot slutten av dagen går praten
uanstrengt. Flere åpner seg rundt bordet. Men så
var det dette med å skrive da … Her opplever vi
mye motstand. Å være kreative og bruke fantasien
oppleves skremmende, kanskje mer skremmende
enn det å være ærlige, det å snakke sant? Vi snakker
mye og lenge om hva som er fantasi og hvordan vi
kan bruke våre assosiasjoner og la hjernen jobbe
fritt.
Vi opplever en god støtte fra de ansatte, men
også misforstått velvillighet og inngripen som går
over i det som noen ganger forstyrrer arbeidet.
Vi får som regel sitte i fred rundt bordet på
oppholdsrommet. Gruppa rommer mye livserfaring,
og det å føle seg sviktet er et gjennomgangstema. Å
skrive ned det man tenker uten filter er krevende,
og en førstegangsopplevelse for mange. Det føles
som en seier når de første setningene begynner
å komme ned på papiret. En av de skriver senere:
«Jeg husker jeg kjøpte mange fine dagbøker, men
skrev aldri i noen av dem ...» Derimot viser de oss
med glede ting de har laget av håndarbeid eller
maleri de har malt; dette er tydeligvis arenaer de
trives i og er vant med.
Vi gjør forskjellige skriveoppgaver. Vi
pedagogene gjør oppgavene på lik linje med de
innsatte. Det betyr at vi må åpne oss, og dette fører
til at vi plutselig deler opplevelser og hendelser vi
aldri før har delt med andre. Vi må også våge å gå
inn i det personlige og våge å dele. Dette er en del
av metoden vi har valgt. Vi skriver og leser deretter
høyt for hverandre.
Motstanden er tilstede, men minsker med
tiden vi tilbringer sammen. Alle bortsett fra hos en;

Å skrive ned det man tenker uten filter, er en
førstegangsopplevelse for mange.

den ene innsatte som kommer fra et land utenfra
Europa skriver ikke. Kun kruseduller sitter igjen på
arket etter den første dagen. Vi spør de ansatte om
de vet om hun kan skrive. Ingen vet, og ingen har
heller tenkt på det. Det viser seg at hun aldri har
lært det. Hun har bodd fire år i Norge og det er ikke
kommet frem at hun ikke kan skrive før nå. Etter
noen dager kommer saken hennes opp for retten;
hun forflyttes og vi ser henne kun en gang senere.
Vi lytter til musikk. Musikksmaken viser gruppas diversitet og vi lytter til alle stilarter. Vi leser Jakob Sande, «Likfunn».7 En prøvelse selv for norske
tunger. Her kunne vi dramatisere og dele ut utfordrende roller. Jeg ville utfordre jentene, utfordre
deres motstand mot å lese, mot å lese dikt og spesielt på norsk. Sandes univers er underfundig og rått
med bølger av svart humor, noe disse jentene har
mye av. Det blir en intensiv norsk-undervisning for
den ene som ikke behersker norsk. Andre har store

7 So fann dei han Ole Johan,
langt burte i Håsteins-hagen.
Der låg han og rotna og brann,
med solsteiken rett i magen.
Og magen var grøn og blå,
av steinklaka gorr og slim,
og flugor og kvitmakk små,
aula i yrjande stim.
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sperrer på å lese høyt. Det er viktig at alle resultat
applauderes. At alle ord som vi får med oss hjem
etter dagens økt behandles som gull.
Jeg jobber gjennom alle tekstene umiddelbart
etter hver økt. Både for å holde det varmt og for at
de skal få tilbake tekstene dagen etterpå. Jeg jobber med språket, plukker litt vekk, legger aldri til.
Setter opp ordene i diktform eller forteller-form, alt
hva som passer tekstene best. Deretter går tekstene tilbake til de innsatte, slik at de får se over og
komme med innspill og gjøre eventuelle endringer.
Etterpå får de den ferdige teksten på en utskrift og
det virker som at når de ser sine egne ord på papir, blir ordene plutselig tydelige og viktige. De som
mennesker blir viktige og tydelige. Vi kan føle og se
at de er stolte, de føler mestring.
Iveren etter å skrive øker. Vi synger mye og leser tekster. Lytter mye til musikk, der de får velge
låter. En dag er det sol og varmt ute, vi bestemmer
oss for å sette oss ved bordet i luftegården. Vi sitter sammen og synger og snakker sammen i små
grupper. Kommunikasjonen går på tvers av de som
er innsatt og oss som kommer utenfra. Samtalene
går som blant gamle kjente, vi deler av livene våre.
Alle oppfører seg med respekt for hverandre. Det er
mye som handler om skam. Skammen over å sitte
i fengsel, som kvinne, noen av de som mor. Skammen overfor de som ble sviktet. Alle hjemme, alle
som vet.
Språket er fortsatt utfordrende. Vi utfordrer
den engelsktalende som må lese og synge på norsk.
En av de andre som først nektet å snakke engelsk,
begynner nå ikke bare å snakke det, men også å
skrive på engelsk. En av jentene sier: «Dere er så
snille. Dere får oss til å føle oss spesielle.»
Noen dager er tyngre. Vi merker at stemninger
generelt varer kortere i et fengsel. Man blir alltid
hentet fortere tilbake til det faktum at man er der
man er. Påkjenningen av å være innelåst på få kvadratmeter er også påtrengende, der man må omgås
de samme menneskene dag etter dag. Noen dager
orker man ikke. Da vil man kun ligge på cella. Det
må vi respektere. De ansatte er også forskjellige.
Det som var tillatt å gjøre i går, er brudd på sikkerhetsrutinene i dag. Her kan vi kun observere; vi er
ikke i posisjon til hverken å etterspørre eller protestere.
Dette
påvirker
for
eksempel
våre
opptaksmuligheter. Vi ønsker å ta opp deltakerne
med lyd når de leser egne ord. Dette krever flere
rom. Motstanden mot å snakke/lese høyt og å bli
tatt opp er så stor at det i alle fall blir umulig foran
de andre. En dag får vi kun et rom, der vi alle må

være sammen. Å ta opptak utgår.
Heldigvis merker vi at stemningen er så god at
det alltid er lettere når vi går enn når vi kommer.
Noe som igjen gjør at vi forlater fengselet med
blandete følelser. Gjennom skriveøvelser og økende
tillit åpner vi opp til hverandre om livene våre, men
her er det ingen tvang; ingen må om man ikke vil.
Innimellom er det viktigste vi gjør å ha pause.
En dag vi kom merket vi den dårlige stemningen
allerede før vi startet. Kanskje hadde det vært en
krangel, kanskje hadde noen fått dårlige nyheter om
sin egen eller andres soning. Eller så var det bare
en slik dag som kommer noen ganger. De innsatte
slepte seg ut av cellene, en etter en bekjentgjorde
de at de var i dårlig form, de ville i alle fall ikke skrive
noe, de orket i hvert fall ikke synge. De seg ned på
stolene, humøret var på bunn. Vi snakket litt fram
og tilbake. Stemningen steg, men de var ikke til å
rokke. Den dagen ville de ikke jobbe. Da vi så ut av
vinduet, var sola framme etter dagevis med regn
og surt vær. Vi fikk betjentene til å låse opp ut til
luftegården, og vi satte oss ved bordet ute i sola,
pratet og noen hentet gitaren. Vi snakket, spiste
medbrakte makroner og koste oss sammen i sola
mens vi sang sanger vi delvis kunne. Det var det
viktigste og riktigste vi kunne gjøre den dagen.
Vi skriver om barndom, framtids-ønsker, det
Musikk fungerer som et verktøy for samhandling med de
innsatte.
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første kyss og de som er igjen hjemme; det er
fantastisk mye fint som kommer ned på papiret.
Det begynner å dukke opp ark med ord på når vi
kommer om morgenen. De har jobbet på fritiden.
Ikke alle, men de fleste. Og de holder avtalene vi
lager. Det gjorde de ikke i starten. Vi har en god og
lang pause i midten av hver skrivedag. Vi bytter på å
ha med noe godt til kaffen. Det er viktig å premiere
oss sjøl etter gode jobbeøkter.
Vi får tilbakemelding om at noen av de innsatte
syns alt tar for lang tid. Oppgavene er for krevende.
De har vanskelig for å konsentrere seg. Kunne vi lagt
det opp annerledes? Det hadde vært fint med flere
arbeidsrom. Da kunne vi også jobbet mere med en
og en og dermed tilrettelagt etter vedkommendes

”

avdelingen nedenunder og lurer på om det har
oppstått opptøyer på kvinneavdelingen!
Den siste dagen tar vi inn prosjektor og lerret
og leser høyt hvert eneste dikt og fortelling de har
laget under prosjektet. Alle har fullstendig oversikt
og klager umiddelbart om det er skrevet feil, eller
om noe mangler. De har eierskap til prosjektet. De
er synlig stolte over resultatet. Noen av skriftene
blir lest høyt for første gang. Vi kan se at deltakerne
ser på hverandre med nye øyne; dette hadde de
ikke trodd. Ingen av de ansatte er tilstede slik at de
får høre og se hva vi har jobbet med. Vi var usikre på
om det var en god ide å invitere de ansatte, tanken
var at dette først og fremst skulle være en feiring av
oss sjøl. Og jeg er fortsatt usikker på om deltakerne

Vårt verktøy for å komme dit er musikken.
Musikken, tonene og til slutt tekstene og ordene.

behov. Men dette er et sikkerhetsspørsmål, og
utenfor vår kontroll.
Det er en stor spredning i gruppa, på alle
måter. Aldersmessig, i forhold til nære relasjoner,
livserfaring, hvor de kommer fra etc. Skulle man
i så fall valgt ut én innsatt, og kun jobbet med
vedkommende? Hadde man fått til det samme
resultatet, uten denne gruppedynamikken? Ville
de sagt ja til å delta i det hele tatt om de hadde
fått valget? Skulle vi gått inn med et annet type
opplegg? Eller skulle vi satt sterkere krav? Satt hardt
mot hardt og forlangt arbeidsnekt og trekk av lønn
om de ikke skrev og gjorde det de ble bedt om?
Et prosjekt som dette kan kun bæres fram av
velvilje og medbestemmelsesrett. Ingen tvang kan få
mennesker til å åpne seg og dele av sine opplevelser,
spesielt ikke der rammene er såpass lagt som for
en innsatt i et fengsel. Her er gruppedynamikken
viktigst. Hvis noen protesterer, påvirker det
hele gruppa og dermed også resultatet. En av
hovedpremissene for å lykkes er å se viktigheten av
å ta pauser. Sammen.
Den siste uka drar vi drama inn i prosjektet.
Vi tar med utdrag fra Peer Gynt og deler ut roller.
Alle er med. De som for to uker siden vegret seg
for å lese høyt, gir nå full gass. Vi ler og støyer så
mye i innlevelsen av «Bukkerittet», at de ringer fra

ville ha godtatt publikum.
Kanskje var det feil? Kanskje virkningen hadde
vært større om de ansatte hadde vært der og opplevd resultatet? Da hadde de også sett hvor mye det
kostet den enkelte å lese opp sine egne tanker og
følelser.
Resultatet av timene sammen er mange tekster
og vi sitter igjen med en liten bok. Innholdet skal
distribueres inn til de innsatte, slik at de får hver sin.
Da skal også de ansatte få innblikk i resultatet. Med
de innsattes godkjennelse, naturligvis.
Vi avslutter med Peer Gynt og fremføring
av «Bukkerittet», med «Morgenstemning» og
«Dovregubbens hall» som tonefølge over medbragt
utstyr. Vi har kostymer med, parykker og effekter
som gir maks uttelling. Hele gjengen stiller seg
opp til et gruppebilde. Vi avslutter med kaffe og
medbragt kake. Vi har landet. Følelsene kommer
da vi tar farvel. Sjefen for avdelingen står plutselig i
døra med blomster og fine ord som takk.
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Når samfunnet er i endring må også
museet endre seg
Vårt ønske med dette prosjektet er å bidra til endring
for den enkelte innsatte, de innsatte som gruppe og
kanskje til og med bidra til å åpne opp dette lukkede
samfunnet som ligger innenfor det samfunnet som
vi kjenner. Vi ønsker å gjøre overgangen mellom
innsatt og løslatt til noe som hjelper de innsatte
lettere inn i samfunnet igjen. Vårt verktøy for å
komme dit er musikken. Musikken, tonene og til
slutt tekstene og ordene.
Musikkterapi har de senere årene blitt brukt
som terapiform innen fengselsvesenet. Særlig kjent
er prosjektet «Musikk i fengsel og frihet», som ble
startet på Bredtveit i begynnelsen av 1990-årene.
Prosjektet er i dag etablert i over tolv norske fengsler.
Erfaringene herfra og andre lignende prosjekter,
viser at virkningene gir de innsatte økt livskvalitet
og mestringsevne etter løslatelse. Har dette ført til
at den tradisjonelle botsinstitusjonen har åpnet opp
og blitt klar for å være en sosial læringsinstitusjon?
Har våre pågående prosjekter hatt en virkning på
organisasjonen innad i Trondheim fengsel? Hva
gjør disse prosjektene med oss? Som pedagoger

og mennesker? Som museumsfolk? Endrer det vår
måte å se vår museumsfaglige virkelighet på?
Vi opplever at samarbeidet har blitt
enklere, dialogen åpnere og dører som før var
stengte er nå, om ikke på vid gap, så i alle fall
åpnere. Det overordnede målet var å gjøre
den enkelte innsatte bedre rustet til å tre inn i
samfunnet etter endt soning. Vi ønsket å bruke
musikken som et rehabiliterende virkemiddel.
Er dette målbart i ettertid? Det foreligger per
dags dato ingen studier i Norge som omhandler
musikkterapi i kriminalomsorgen fra et institusjons
og profesjonsteoretisk ståsted. Kan musikkterapi
være broen som styrker den innsatte over fra
fengselet og inn i samfunnet igjen? Er neste steg
på samarbeidsstigen med Trondheim fengsel et
prosjekt der vi møter de innsatte etter endt soning?
Flere av de innsatte etterlyser noe å gå til, noe å
samles om, også etter at de kommer ut. Behovet
er der for å være i en relasjon der de rundt deg vet,
samtidig som man kan starte med blanke ark.
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