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Under trolldomsprosessene i Fin-
nmark ble 91 mennesker dømt til 
å brennes på bål fordi de skulle ha 

utøvd trolldom. Mange av disse bålene 
brant på Steilneset, den gamle galgeplas-
sen i Vardø.

AKTUALISERTE MINNER
Minnestedet består av en glasspaviljong 
med installasjon av kunstneren Louise 
Bourgeois samt en lang bygning tegnet 
av arkitekten Peter Zumthor. I bygningen 
henger 91 minnetavler skrevet av historik-
er Liv Helene Willumsen – en for hvert av 
ofrene. Den historiske hendelsen kan sees 
i sammenheng med overgrep mot menne-
sker ulike steder i verden i dag. Dette ak-
tualiserer stoffet i forhold til skoleverket. 

Undervisningsopplegget Gundells reise 
er forankret i skolens kompetansemål. 
Opplegget har hatt som utgangspunkt fire 
av skolens fag: norsk; samfunnsfag; reli-
gion, livssyn og etikk; kunst og håndverk. 
Alle disse fagene har formulerte kom-
petansemål som knytter an til Steilneset 
minnested. I norskfaget er det et krav at 
elevene skal kunne «uttrykke, bearbeide 
og kommunisere tanker og meninger». I 
samfunnsfag står kildebruk og kildekri-
tikk sentralt, og elevene skal «drøfte ideal 
om menneskeverd, diskriminering og ut-
vikling av rasisme i eit historisk og noti-
dig perspektiv». Kompetansemålene til 
religion, livssyn og etikk omfatter etisk re-
fleksjon om grunnleggende livsspørsmål, 
moralske verdivalg og etiske begrunnels-
er. Faget kunst og håndverk kan kobles til 

undervisningsopplegget gjennom kravet 
om «hvordan bygningskulturen, inne- og 
uterom, kan påvirke vår hverdag».

HVEM VAR GUNDELL?
Gundells reise er et undervisningsopplegg 
der erfarne fagpersoner fra ulike disiplin-
er har bidratt: dramapedagog, filosof, 
kunstpedagog, historiker og konservator 
ved Vardø museum. Hvert av fagene inne-
har metodiske verktøy som gjør det mulig 
både å få innsikt i og å samtale om den 
traumatiske historien som Steilneset vis-
er. Første økt har til hensikt å gi elevene 
en gryende forståelse av trolldomspros-
essene gjennom å gå inn på historien til 
ett av ofrene. Høgskolelektor Rakel Odette 
Tetlie, dramapedagog, ivaretok rammen 
rundt undervisningsopplegget ved å til-
rettelegge det hele som en reise i en ung 
kvinnes liv. Målet er å svare på spørsmålet: 
Hvem var Gundell Olsdatter?

DIKT OG DRAMA
Den andre økten retter seg inn mot den 
enkelte elevs personlige møte med min-

nestedet. Enkeltvis går elevene gjennom 
den lange korridoren i minnehallen og 
tar inn inntrykk fra minnetavlene. Etterpå 
får de utdelt en papirlapp og en blyant, 
med beskjed om å skrive ned tre ord som 
reflekterer de inntrykkene de har fått fra 
minnestedet.

Den tredje økten har til hensikt  å bear-
beide inntrykkene fra Steilneset min-
nested. Elevene sitter i ring. Hvert ord på 
lappen blir skrevet med fine bokstaver og 
lest høyt i plenum. Eleven skriver på ca. 
10 minutter et førsteutkast til et kort dikt 
på tre linjer.

Den fjerde økten er en dramaøvelse, 
der formidleren går inn i en rolle som en 
av de ansvarlige personene som har med 
rettssaken å gjøre, for eksempel amtmann 
eller fangevokter. Elevene stiller spørsmål 
til denne personen.

FILOSOFISK SAMTALE
Til slutt reiser formidleren til skolen 
og samtaler med elevene om besøket, 
et innslag utviklet av filosof Ariane 
Schjelderup: filosofisk samtale forank-
rer tankene. Diktene blir ferdigskrevet 
på skolen. Tilbakemeldingene på opp- 
legget har vært positive. Elevene blir ikke 
stående utenfor, men blir dratt inn i histo-
rien. Dessuten gir de utviklingstråder som 
er lagt gjennom skriving av individuelle 
dikt, gjennom dialoger og filosofisk sam-
tale muligheter til å ta inn stoffet over tid 
og sette det i sammenheng med erfaringer 
fra eget liv og kunnskap om samfunnet for 
øvrig.

Gundells vei til bålet
Minnestedet Steilneset er reist over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark 

på 1600-tallet. Hvordan formidle en slik smertefull historie til ungdom? 
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FAKTA

❱❱   I hele Europa foregikk trolldomsproses-
ser i perioden 1450-1750

❱❱   Trolldomsprosessene var rettssaker
❱❱   Mer enn 50.000 mennesker ble henret-

tet ved brenning på bål i Europa
❱❱   I Norge foregikk trolldomsprosessene på 

1500- og 1600-tallet
❱❱   Trolldomsprosessene i Finnmark forgikk 

fra 1600 til 1692
❱❱   91 mennesker – 77 kvinner og 14 menn – 

ble dømt til døden i Finnmark
❱❱   De fleste dømte var norske kvinner fra 

lokalsamfunn i Øst-Finnmark
❱❱   Steilneset Minnested ble åpnet av HKH 

Dronning Sonja i 2011
❱❱   Minnestedet er en del av Nasjonal Turist-

vegers satsning

BRENNENDE STOL: 
Del av Louise Bourgeois' 
installasjon, Steilneset 
minnested. 

FORMIDLINGSOPPLEGG: Dramapedagog Odette Tetlie gjennomgår opplegget med 
ungdommer fra Vardø Barne- og Ungdomsskole.

STEILNESET: minnested sett fra Vardøhus festning. 
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Synnøve Fotland Eikevik er konservator ved 
Varanger museum, avdeling Vardø. 
E-mail: Synnove.Eikevik@varangermuseum.no
Liv Helene Willumsen er professor emerita 
i historie ved UiT Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet. 
E-mail: liv.willumsen@uit.no
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