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FÖRORD
Den tysk judiske religionsfilosofen Martin Buber har yttrat ”All journeys have secret 
destinations of which the traveller is unaware”. Alla resor har hemliga destinationer som 
den resande är omedveten om. Det kan man säga om den resa som Birger Lindroos 
startade i slutet av 1970-talet. Jag hade utnämnts till regionchef för Kriminalvårdens 
Gävleregion och vårt nyinrättade regionkansli var inrymt i det annex till slottet där den 
gamla slottsarresten var belägen. 

Birger var min närmaste medarbetare. Som den historiskt intresserade person han var 
började han ”rädda ” gamla kriminalvårdshistoriska föremål som annars skulle ha kasserats 
och försvunnit och samla dessa i regionkansliets källare. Föga kunde Birger ana att den resa 
han då gav sig in på skulle utmynna i ett professionellt museum i två delar och som 
Sveriges Fängelsemuseum ha ansvar över Kriminalvårdens historiska samlingar.  

Den samling tidningsartiklar och foton som Ni nu håller i Er hand ger en god bild av hur 
museet under Föreningen Fängelsemuseet i Gävles ansvar har utvecklats under 10 år.

De första viktiga stegen var att räddningsaktionen för det gamla fängelset i Gävle lyckades 
och att en förening bildades som fick ansvar för att utveckla och driva verksamheten. 

Föreningen Fängelsemuseet i Gävle har betytt mycket för att vi är där vi är i dag. Det är 
fascinerande att läsa den utvecklingstanke som Katarina Kallings tecknar i en debattarti-
kel redan i december 2001 och där det mesta har uppnåtts. Museet i Gävle skall visa på 
samhällets mörka sidor och de ”goda intentionernas misslyckande”, våga ställa civilisations-
kritiska frågor om vårt demokratiska samhälle, kunna bli ett ”centrum för kriminalvårds-
historia” och kanske viktigast att vi ” inte fegt [ska] sitta och invänta en framtid som kanske 
blir bättre, utan [nu]satsar vi friskt för att den skall bli det”. Det är i den här andan som 
föreningen har arbetat och det är en förmån att ha fått vara en del i detta.

De första åren präglades av stora satsningar men också mycken oro för att vi skulle få eko-
nomin att gå runt. Det var först sedan Kriminalvården beslöt att göra Gävle till sin 
kriminalvårdshistoriska huvudstad som den ekonomiska situationen blev mera trygg och 
all kraft kunde inriktas mot att bli det centrum för vår kriminalvårdshistoria som fanns 
med i ursprungsvisionen. Vår uppgift är dock inte att bara spegla kriminalvårdens historia 
utan ska också vara en bas för att skapa en bättre framtid.

Jag önskar museet, föreningen och alla som verkar för vår sak, lycka och framgång 
åren som kommer.

Anders Hedin
Föreningens ordförande 
sedan 2006
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Året är 1994 och Birgitta Bohlund leder opinionen mot rivandet av gamla fängelset som efter stängningen 
1986 överläts från dåvarande Byggnadsstyrelsen till Gävle kommun och Gavlegårdarna, som efter flera års 
vanskötsel beslutar sig för rivning. Man tänker sig bygga hyresbostäder på området, men efter att både 
dåvarande landshövdingen Lars-Eric Ericsson och länsantikvarien Peder Mellander engagerat sig med full kraft 
i ärendet tvångsinlöser staten till slut fängelset då Gavlegårdarna motsagt sig en byggnadsminnesförklaring. 

Kriminalvårdsinspektör Birger Lindroos börjar redan i slutet av 1970-talet att samla in föremål från 
Gävleanstalten då det börjar bli tal om nedläggning. I det gamla slottshäktet, där Kriminalvården har sitt 
regionkontor, tillåter dåvarande regionchefen Anders Hedin att Birger får iordningsställa ett litet museum 
i de forna arresterna. Året är 1984 då kriminalvårdaren Gunnel Nelzén hjälper Birger att måla ”Fängelsemu-
seum” ovanför entrén. 

BIRGER LINDROOS MUSEUM ÖPPNAR

GAMLA FÄNGELSET RÄDDAS!

1984

1994
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FÄNGELSEMUSEET SKA RÄDDAS
När kampen om gamla fängelset var vunnen var det 
dags för Birgitta Bohlund att försöka rädda Birger 
Lindroos livsverk Fängelsemuseet, då hans krafter 
började tryta på grund av ålder och sjukdom. Hösten 
2000 kallade Birgitta bland annat kommunens 
turistorganisation Gavle & Co, Kultur-och fri-
tidschefen Mats Öström och Ann-Marie Björk från 
Länsmuseet Gävleborg till ett möte på Fängelsemu-
seet, för att utreda vilka intressen det fanns i Gävle 
att rädda museet. Med på mötet kom också Katarina 
Kallings Nilsson som gjorde 10 veckors praktik på 
Länsmuseet under sin yrkesutbildning till museolog 
vid Uppsala universitet. 

Problemet för Birger och museet var att Kriminalvår-
den, som flyttade sitt regionkontor ner till Skattehu-
set 1991, hade lovat att betala hyran för slottshäktet 
så länge Birger orkade hålla museet öppet. Detta fick 
till följd att man endast var villig att betala fram till 
årets slut. Om ingen tog över ansvaret skulle det få 
som resultat att alla föremål skulle skingras och mer-
parten transporteras ner till Nordiska museet. Varken 
Länsmuseet eller kommunen kunde i detta läge ta på 
sig något ansvar, men ansåg att frågan måste utredas 
och att Kriminalvården skulle övertalas att stå för 
hyran i åtminstone 6 månader till. 1984

2000
Katarina insåg att det inte fanns någon nedtecknad 
proveniens på de insamlade föremålen och erbjöd sig 
att under de veckor som återstod av hennes praktik-
tid tillsammans med Birger göra en förteckning över 
föremålssamlingen. Samtidigt med det arbetet tog 
landsantikvarie Lars Sjösvärd och Katarina kontakt 
med Kriminalvårdsstyrelsen (sedan 2006 benämnt 
som Kriminalvårdens huvudkontor.) som motvilligt 
lovade att betala hyran fram till 30 juni. Det akuta 
hotet var sålunda undanröjt.

Efter arbetet med föremålsproveniensen skrev Kata-
rina ett examensarbete i museologi, där hon utifrån 
kriminalvårdens historia och de värden som finns i 
att ha två äldre fängelsebyggnader i Gävle, formulera-
de vikten av ett bevarande av museet. Arbetet trycktes 
under våren 2001 som en rapport från Länsmuseet, 
vilken uppmärksammades av Kultur- och fritids-
nämnden som gav Katarina i uppdrag att utreda 
frågan ytterligare. Den utredningen presenterades för 
kommunen i maj vilket resulterade i att kommunen 
finansierade hyran för andra halvan av 2001. Sen 
hände i stort sett ingenting...
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GD 2001-06-06

AB 2001-06-06

1984
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GD 2001-11-13

Föreningen konstituerar sig 2001-11-14: Styrelsen bestod fr v av Rolf Nilsson, Katarina Kallings Nilsson, 
Birgitta Bohlund, Lars Sjösvärd, Birger Lindroos och till höger skymtar Anders Hammar. Invalda i styrelsen 
blev också Siv Eklöf, Anders Jansson, Lars Bohlund, Peder Mellander, Ingemar Svensson och Björn Ericsson.

FÖRENINGEN FÄNGELSEMUSEET BILDAS
Allt eftersom sommaren framskred och ingenting hände, föreslog Katarina för Birgitta att enda möjligheten 
att rädda museet var att de själva gick in som ansvariga för det. Men för att kunna göra det var det nödvändigt 
att starta en förening. Samtidigt behövdes ett löfte från Kultur- och fritidsförvaltningen om ett framtida hyres-
bidrag. Ett sådant löfte kom, åtminstone för 2002, och därmed kunde Birgitta och Katarina påbörja arbetet 
med att hitta personer som var villiga att ingå i styrelsen. 

2001
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GD 2001-11-19

AB 2001-12-15

När föreningen väl var bildad krävdes inför övertagan-
det av museidriften från och med 2002 ett lobbying-
arbete för att uppmärksamma den vision föreningen 
hade om museet och vilken potential som fanns i att 
nu också cellfängelset var räddat och höll på att 
restaureras.

Katarina formulerade därför en debattartikel utifrån 
de tankar hon hade om hur museet skulle kunna 
vidareutvecklas också med utrymmen för utställningar 
i gamla fängelset. (Läs hela artikeln på nästa uppslag.) 
Länge hade det varit oklart vilka som skulle bli hyres-
gäster och därför ovisst huruvida också museet skulle 
kunna få plats där. När det stod klart att Kulturfören-
ingen Lättings skulle få flytta in, tog vi genast kontakt 
med dem och deras ansvariga chef Ninni Berggren 
Magnusson. 

Efter diskussioner i samråd även med arkitekten Kersti 
Lenngren som fått uppdraget att anpassa lokalerna för 
Lättings, stod det klar att vi skulle få hela 10 celler till 
vårt förfogande. 

Om vi skulle få fortsatt - och utökat - hyresbidrag från 
kommunen var dock ännu långt ifrån säkert.
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GD 2001-12-28
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AB 2002-08-22

VISIONEN BÖRJAR REALISERAS
Samtidigt som vi övertog driften av Birger Lindroos fängelsemuseum i slottshäktet, började föreningen direkt 
att söka medel ur olika fonder för att kunna finansiera uppbyggnaden av helt nya utställningar i cellfängelset. 
Katarina fick då uppdraget att ta fram ett utställningssynopsis som underlag för dessa ansökningar. Tanken var 
att separera kriminalvårdens historia i två delar. I cellfängelset ville vi skapa en utställning om tiden från och 
med mitten av 1800-talet då vi började isolera de dömd från samhället och från varandra enskilt i cell.

I slottshäktet ville vi i ett senare skede skapa en utställning om den tid då i Sverige då vi hade offentligt verk-
ställda skam- och kroppsstraff, och de misstänkta satt häktade i urusla arrester. För att logistiskt klara av detta 
planerade vi att hålla Birgers utställning i slottshäktet öppet så långt det var möjligt och sedan stänga tillfälligt i 
och med öppnandet av utställningarna i cellfängelset. Därefter tänkte vi oss söka ytterligare medel för den nya 
utställningen i slottshäktet.  När vi nu läser de gamla pressklippen från tiden, kan vi dock konstatera att 
de tidsramar vi satt upp för projekten var väl optimistiska! 

2002
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AB 2002-12-20

Det gamla fängelset som stått öde 
under många år och dessutom 
drabbats av svåra angrepp av hus-
svamp och mögel, kom att genom-
gå en totalrestaurering för ca 62 
milj kronor. Om det arbetet kan 
man läsa i Statens Fastighetsverks 
rapport ”Fd Länsfängelset i Gävle 
- rapport efter ut- och invändig 
upprustning 2000-2003.”

För den som är intresserad av att 
läsa om hela händelsförloppet i 
striden om räddandet av fängelset 
och statens tvångsinlösen av bygg-
naden för att kunna byggnadsmin-
nesförklara den kan läsa Katarina 
rapport ”Två fängelser och ett 
museum” som finns omnämnd på 
tidigare sidor här. 
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AB 2003-04-16

GD 2003-01-27

Under våren 2003 börjar det dra ihop sig för Birger 
Lindroos museum i slottshäktet, då vi förbereder oss 
för att bygga den nya utställningen i cellfängelset. 

I juni stängde vi definitivt och började packa ihop 
och flytta bort de föremål som var tänkta att visas i 
cellfängelset.

Rolf Nilsson
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LÄTTINGS FLYTTAR IN I GAMLA FÄNGELSET
AB 2003-02-27

GD 2003-09-01

Samtidigt som Lättings flyttade in i cellfängelset påbörjade 
vi arbetet med den nya utställningen. Men då vi långt ifrån 
hade full finansiering för det vi ville åstadkomma bildade 
vi en marknadsgrupp bestående av styrelseledamöterna 
Rolf Nilsson, Mats Wiberg och Björn Ericsson som fick i 
uppdrag att finna sponsorer till utställningsproduktionen. 
De lyckades långt över förväntan att hitta företag i Gävle 
som var villiga att gå in och stötta oss med framför allt 
material som färg, virke, glas och teknisk utrustning.

2003

GD 2003-09-01
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LÄTTINGS FLYTTAR IN I GAMLA FÄNGELSET TURNÉ I BROTT OCH STRAFF

För att kunna skapa kriminalvårds-
historiska utställningar är det ett 
absolut krav att känna till utbudet av 
museer och byggnader med anknyt-
ning till brott och straff. Därför 
begav sig Rolf och Katarina ut på en 
veckas sommarturne för att försöka 
täcka in så mycket som möjligt av 
vad som då fanns i södra Sverige. 

Resan gick från Kalmar slott, till 
Sturkö tvångsarbetsanstalt, Kastel-
let i Karlkrona, Ystad cellfängelse, 
Citadellet i Landskrona, Varbergs 
fästning och dess cellfängelse, och 
sen slutligen Carlstens fästning i 
Marstrand. 

I Ystad passade de på att hälsa på fd 
kriminalvårdaren Kurt Sköld som 
under många år samlat föremål till 
ett museum han ville skapa i gamla 
Ystadsfängelset, men som av olika 
orsaker aldrig kom att realiseras. 
Kurt beslutade sig därför att sälja 
hela samlingen till oss, vilket vi fick 
finansiellt stöd ifrån Gävle kyrkliga 
samfällighet till att kunna köpa. 

De reste även till Finland och Fäng-
elsemuseet i Tavastehus, vilket var 
extra spännande då det är inrymt i 
ett cellfängelse lika som vårt.  

Galgen på Carlstens fästning

Citadellet

Tavastehus

2003

Utställningen Codex, Kalmar slott
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BIRGER LINDROOS AVLIDER
”Tack vare Birgers genuina intresse för fångvårdshistoria och den nya föreningens 
kreativitet, kunde hans livsverk leva vidare. Så som han så gärna ville.” avslutar Jan G 
Ljungström sin nekrolog över Birger Lindroos. Finare kan det inte sammanfattas. 

Utan Birger Lindroos insamling av föremål från många av landets anstalter, då främst 
från Gävle och Hudiksvall, hade vi aldrig kunnat skapa det museum vi har idag. Han 
är det fundament vi står på! Jag vill dock inte dölja att det blev mycket jobbigt för 
Birger när han insåg att det museum han skapat troligtvis inte skulle få förbli så som 
han ville. Hans önskan var ju att föremålen skulle få fortsätta att visas på det sätt han 
iordningsställt dem, och han blev då mycket upprörd över mina tankar och visioner 
om en vidareutveckling. Jag har förståelse för hans ilska, då det nog inte var så enkelt 
att en yngre förmåga, tillika kvinna, kom invirvlande och började slita och dra i det 
han med sådant engagemang byggt upp.  Jag hoppas och tror mig dock veta att han 
till slut förlikade sig med tanken. Min förhoppning är att han nu i sin himmel kan 
vara stolt över det vi har lyckats åstadkomma.

Katarina

2003
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AB 2003-06-12

Förutom det historiska dokument över 
både slottshäktet och cellfängelse som 
Birgers och Jans bok är, har den även 
kommit att bli en viktig dokumentation 
över Birgers livsverk och det museum han 
skapade i slottshäktet.
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HOTELL HAMILTON
- ny basutställning i gamla fängelset

Tidningen Gävle, dec 2003

Då var det då äntligen dags för öppning av utställningen 
”Hotell Hamilton” i januari 2004. Fotografierna nedan 
visar hur det såg ut före och efter restaureringen av vår 
cellkorridor på B-botten i fängelset.

2004
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Vår formgivare Desiree Kjellberg gjorde en mall över  
hur montern i cell 43 skulle se ut, och på bild två put-
sar hon glaset innan skarprättarbilan läggs på plats. 

Våra dockor fick åka trångt i baksätet på en personbil 
på E4:an från Stockholm. Vi kan än idag skratta åt hur 
förbipasserande bilister kan ha uppfattat det hela! 

På högra bilden snyggas Stickan till av dockmakare Eva 
Rahmqvist och han får då också sina fina tatueringar.
 
”Den förlorade sonens återkomst” var i dåligt skick och 
lämnades för konservering hos Per Mattsson. 

Trånga celler är en utmaning att ljussätta - än värre 
med utrymmen under golv -  men har man med proffs 
från Ljusdesign i Gävle att göra, så blir resultatet bra!
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AB 2004-01-09

En recension som vi kan vara mycket stolta över!
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AB 2003-01-10

Med på invigningen av ”Hotell Hamilton” den 9 januari, var bland många andra förutom landshövdingen Christer 
Eirefelt och Lasse Strömstedt, forne styresmannan Paul Samuelsson (1960-70) och kriminalvårdaren Sigge Frost.
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GD 2004-01-10

Vi har varit lite hemlighetsfulla med att det är Rolf Nilsson som döljer sig bakom den ansiktsmask som vi flitigt använder 
i vår marknadsföring. Men nu är det avslöjat! - Säg smile, sa Lasse Åbom från Fotografen när han tog bilderna. 
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AB 2004-01-11
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Aldrig kunde vi väl tro att de beryktade 
rymningarna från Norrtälje och Hall 
sommaren 2004 skulle komma att be-
tyda så mycket för museets fortlevnad...

Den dåvarande generaldirektören Lena 
Häll Eriksson fick nämligen klä skott 
för den bristande säkerheten på landets 
anstalter och fick avgå. Ny general-
direktör blev Lars Nylén, som då 
lämnade jobbet som chef över Riks-
polisstyrelsen för det nya uppdraget.  

GD sommaren 2004

Under hösten 2004 passade vi på att 
bjuda in Lars Nylén att se vår nya 
utställning i gamla fängelset, 
samtidigt som vi givetvis visade 
honom runt i slottshäktet och 
berättade om våra planer för den nya 
utställningen där. Lars Nylén är själv 
mycket historiskt bevandrad och 
driver på sin fritid ett litet sjöfarts-
historiskt museum på Väddo i 
Roslagen, så han lyssnade intresserat 
på våra idéer och över häktets långa 
historia. Besöket nere i en av våra 
två underjordiska fånghålor med 
anor från 1553 glömmer han nog 
inte i första taget. 

GD 2004-08-04
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GD 2004-10-23

År 2004 kom att bli mer än hektiskt. Vi hade pu-
blikrusning till utställningen ”Hotell Hamilton” 
och kunde vid årets slut räkna in att vi tagit emot 
totalt 15000 besökare. 

De besökare vi tog emot var inte bara ströbesökare 
som skulle introduceras till utställningen, utan 
vi hade även ett mycket stort antal visningar för 
bokade grupper under året. Samtliga av oss i 
styrelsen var naturligtvis mycket orutinerade till 
en början, men allt eftersom lärde vi oss bättre 
och bättre hur vi dels skulle välkomna våra 
besökare, men också hur vi skulle utforma 
visningarna på bästa sätt. 

Under våren bidrog Katarina med sina erfaren-
heter kring utställningsproduktionen i en antologi 
om genusperspektiv i museiverksamhet. Boken är 
än idag mycket uppskattad och används som kurs-
litteratur vid landets högskolor och universitet.

Med bidrag ifrån Stiftelsen Framtidens kultur, 
Sparbanksstiftelsen, Gästriklandsfonden, och 
Kommunstyrelsens donationsfonder, samt ännu 
en gång med stor uppslutning av företag som 
sponsrade kunde vi under hösten starta upp 
projekteringen av den nya utställningen i 
slottshäktet.
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ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL - 
ny basutställning i slottshäktet 
Under februari påbörjade vi det rent praktiska arbe-
tet med att bygga utställningen i slottshäktet, som 
Katarina och formgivare Desiree arbetat fram under 
hösten. Det var sannerligen en riktig utmaning att 
först planera in vad som skulle få plats i de trånga 
utrymmena, men också rent fysiskt då många timmar 
i den låga takhöjden gjorde att våra kroppar började 
protestera.  Det första arbetet som gjordes innan vi 
överhuvudtaget kunde börja, var att lägga ner alla 
fjärrvärmerör under golven, vilka tidigare helt okäns-
ligt dragits genom arresterna. Detta arbete bjöd Gävle 
Energi oss på, liksom flytt av hela värme-centralen 

Carola Åsblom Erik Jansson

2005

in i ett dolt utrymme. Vi är mycket tacksamma för 
det stödet, då vi aldrig hade klarat av det ekono-
miskt själva. Samtidigt kunde vi passa på att gömma 
elkablar under golven. Under det gjutna golvet i den 
arrest som under 1900-talet använts som tvätt-
stuga fann vi ett gammal mycket vackert golv lagt 
av stortegel. Detta lät vi skydda genom att låta vår 
forne kakelugnmakare Rolf lägga ett nytt - dock med 
gammalt tegel - ovanpå. Tillika fann vi en igenmurad 
dörr där den gamla karmen med sina gångjärn fanns 
kvar. Den leder nu in till vår museibutik och vidare 
ut i frihet!

Rolf Nilsson
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Ständiga fynd gjordes, bland annat fann vi att det 
gamla avloppet ledde rakt ner i Gavleån... När 
detta var borttaget kunde Rolf lägga in ett nytt 
golv i korridoren, som sedan målades för att se ut 
som stampat jordgolv. Efter det skapade Rolf och 
Desiree tillsammans vårt gatlopp genom att gjuta 
in soldater i betong i korridorens båda sidoväggar. 
Mycket effektfullt!
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Nedan våra tittskåp med straffscenerier, och en 
närstudie av kvinnan i den spanska fiolen. Alla små 
figurer är skapade av Desiree som här tittar upp ur 
den underjordiska fånghålan.

Olof Ström ligger på tork innan han tas in 
för placering på bänken i storarresten till-
sammans med de andra fångarna, som även 
denna gång tillverkats av Gunilla Vidstige 
och Eva Rahmqvist.
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AB 2005-07-22

Så var det äntligen dags för invig-
ning den 22 juli, det vill säga mitt 
under brinnande turistsäsong! 
Fantastiskt många gäster kunde 
trots detta närvara när landshöv-
ding Christer Eirefelt formellt 
invigde genom att låsa upp de 
bojor Katarina var fängslad med.  

Kriminalvårdens generaldirekör 
Lars Nylén talade inför våra gäster 
och sade att han var stolt över 
vårt museum och att vi var goda 
marknadsförare åt Kriminalvår-
den - och att de på något vis ville 
gå in och stötta vår verksamhet. 
Vad det ekonomiskt skulle komma 
att betyda för oss kunde vi då inte 
föreställa oss.
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VERKSAMHETSPLANERING PÅ GRUVBERGET

Efter invigningen av slottshäktet hade vi avtackning av vår form-
givare Desiree som varit projektanställd för uppdraget. Vid bordet 
sitter också Eva Wikman och Sol-Britt Wahlström som var våra för-
sta anställda museivärdar. Rolfs projektanställning övergick under 
hösten till en tillsvidareanställning som museiguide. 

Vid ett extra medlemsmöte i september invaldes Anders Hedin 
som ny ordförande då platsen varit vakant sedan Birgitta Bohlund 
avgick vid det tidigare årsmötet och Anders Hammar som vice 
ordförande hållit ställningarna fram tills dess. GD 2005-09-22

Fr v Björn Ericsson, Margareta Engvall, Siv Eklöf, Lars Sjösvärd och 
Carola Åsblom. Anders Hedin, Katarina Kallings Nilsson och 
Karl-Henrik Ström utanför bild.

När vi kommit så långt att båda 
våra tänkta utställningar var byggda, 
var det hög tid för styrelsen att dis-
kutera museets framtida inriktning. 
För att få arbetsro åkte vi med vår 
nya ordförande Anders Hedin till 
Kriminalvårdens kursby Gruvberget 
i Hälsingeskogarna. 

Efter en helg hade vi lyckats så väl 
att vi kunde formulera en verksam-
hetsplan för de kommande åren, 
med både en vision och en målsätt-
ning för de kommande fem åren. 
Se ett utdrag ur verksamhetsplanen 
antagen för åren 2007-2009 på 
nästkommande sida.

2006
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Sveriges Fängelsemuseum är idag, enligt ICOM:s uppställda kriterier för begreppet museum, Sveriges enda 
kriminalvårdshistoriska museum. Verksamheten på Sveriges Fängelsemuseum har sedan bildandet hösten 
2001 primärt präglats av projektering och färdigställandet av museets båda utställningar. Museets uppbygg-
nad fram till och med år 2005/2006 finansierades via projektmedel och vi har därefter arbetat för att trygga 
verksamheten med en mer långsiktig driftsfinansiering vid sidan om museets visnings- och besöksintäkter. 
Under föregående år tog Kriminalvården beslutet att tillsvidare finansiera museets intendentstjänst. 

FÖRENINGENS VISION:
Sveriges Fängelsemuseum är ett nationellt museum av riksintresse.
För att förverkliga visionen skall vi: 

• Dokumentera, problematisera och levandegöra kriminalvårdens historia. 
• Vårda och tillgängliggöra museets egna samlingar.
• Delta i samhällsdebatten genom utställningar, seminarier mm. 
• Fördjupa kunskapen om den regionala kriminalvårdens historia. 
• Delta i dokumentationen av nedlagda anstalter för att kunna komplettera våra samlingar. 
• Ta ett särskilt ansvar för den nationella fångkonsten.

VERKSAMHETSINRIKTNING ÅREN 2007 – 2009 

Fängelsemuseet skall inrikta sig på samhällets mörkare sidor med fokus på kriminalvårdens historia, de “goda 
intentionernas misslyckanden” och människans tillkortakommanden. Genom ett kriminalvårdshistoriskt 
perspektiv, synliggör vi hur ekonomiska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer har präglat 
samhällets utformning i båda dåtid och nutid. Vi vill att Fängelsemuseet i framtiden skall uppfattas som 
det Demokratiska museet som vågar ställa civilisationskritiska frågor och gör sig delaktigt i den pågående 
samhällsdebatten. För att utveckla detta, vill vi samarbeta med intresseorganisationer som arbetar med frågor 
om t ex mänskliga rättigheter, flyktingfrågor, brottsförebyggande åtgärder, våld mot kvinnor och brottsoffers 
skydd i samhället. 

Vi skall utgöra en resurs för framförallt skolorna, men detta samarbete kommer att utvecklas än mer. Ge-
nom den mörka historien kan vi utifrån ett flertal perspektiv på samhällsutvecklingen och dess föränderliga 
värdegrund, ge barn och ungdomar sådana insikter, att de rätt brukade som kunskap, blir till en god resurs 
i samhället. Mänskliga rättigheter, invandring, integration, främlingsfientlighet, könsförtryck och brottsof-
ferfrågor är några av alla de teman som lyfts fram i museets utställningar. 

Samarbetet skall även vidareutvecklas med lokala och regionala turistbyråer och bussarrangörer för att göra 
museet till en nationell turistattraktion. Då Kulturhus Lätting i cellfängelset har utrymmen för samman-
träden och konferenser, skall vi profilera oss mot det privata näringslivet, där visningar kombineras med 
aktiviteter av skilda slag. 

Verksamhetens fokus åren 2007-2009 är att:

• Nå långsiktig finansiering av verksamheten.
• Utbilda fler guider och värdar. 
• Förbättra tillgängligheten genom ökat öppethållandet.
• Öka antalet ströbesökare och antalet visningar för allmänheten.
• Formulera en museipedagogisk programförklaring.
• Fotografera och katalogisera museets arkiv- och föremålssamlingar.
• Formulera en insamlingspolicy.
• Hitta nya marknadsföringskanaler.
• Bedriva seminarier och hålla föreläsningar.
• Finansiera inköp/produktion av tillfälliga utställningar.
• Uppdatera museets två basutställningar. 
• Nordiskt samarbete och kunskapsutbyte mellan kriminalvårdsmuseer.

VERKSAMHETSPLAN 2006
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NAMNBYTE

FLER UTRYMMEN PÅ HAMILTON OCH NY SKYLT

Under våren hade Katarina och ordförande Anders ett möte med 
Kultur-och fritidschefen Mats Öström för att diskutera om det fanns 
något kommunen kunde ställa upp med utöver hyresbidraget. Under 
samtalet undrade Mats varför vi inte bytte namn till Sveriges Fängel-
semuseum då vi ju är det enda kriminalvårdshistoriska museet med 
både samlingar och utställningar. Katarina och Anders tittade på 
varandra och båda insåg det märkliga att vi inte redan realiserat ett 
namnbyte. Vi skred till handling direkt och fick så årsmötets tillstånd 
att namnändra, men det beslöts dock att föreningen skulle behålla sitt 
namn som huvudman för museet.  

Informatören Mikael Dunker, då på Länsmuseet Gävleborg, fick i 
uppdrag att layouta en ny logotyp, då det blev nödvändigt att byta ut 
den tidigare så stiliga logotypen formgiven av Cilla Bohlund. Vi blev 
omedelbart mycket förtjusta i den nya som vi tycker utstrålar både 
myndighet och seriositet. I uppdraget ingick också en ny layout till 
vår hemsida, vars struktur också omarbetades av Katarina.

Trots våra tio celler på Hamilton hade vi stora problem redan från 
början, då vi helt saknade biutrymmen där. Inte ens en garderob hade 
vi att hänga in kläder i. Därför blev vi mycket glada när vi efter några år 
fick hyra en extra cell. Sedan kom erbjudandet från Kulturföreningen 
Lättings att vi kunde få ta över den gamla administrationen/tingssalen 
som från början var bostad för fängelsedirektören med familj. I lokalerna 
har vi två kontorsrum, pentry, arkiv och stora salen som fungerar som 
lunchrum och sammanträdesrum. 

Att vi är ett museum i två 
fängelser har och är fortfarande ett 
problem för våra besökare att förstå. 
Något enklare att hitta till de två 
entréerna blev det dock när vi fick 
tillåtelse att hänga upp vår nya skylt 
på muren i korsningen Hamiltonga-
tan/Timmermansgatan. 

2006

2007
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ARRANGEMANG OCH MEDLEMSAKTIVITETER

GD 2007-02-10

KRIMINALVÅRDEN FINANSIERAR TJÄNST
Under våren 2007 stod det klart att det löfte Lars Nylén utlovade om stöd till 
museet vid invigningen av slottshäktet 2005 kom att resultera i en specialinrättad 
tjänst för Katarina som Intendent för ”Kriminalvårdens historiska samlingar”.  
En stor och tung sten som vi burit, kunde nu lyftas av våra axlar när det stod 
klart att en av de största kostnaderna för föreningen och driften av museet nu var 
säkrad genom Kriminalvårdens försorg.  

2007

2007-
2008
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AnnBritt Grünewald i mars 2008

Mattias Gardell i nov 2008

GD 2008-05-16

Efter några intensiva år med utställningsproduktion 
kunde vi börja fokusera på andra aktiviteter som 
tillfälliga utställningar och bjuda in till medlems- 
aktiviteter och föredrag av spännande föredrags-
hållare. 

I februari 2007 hyrde vi in oss på Galleri Lättings 
med en utställning om Ulrike Meinhof som vi 
producerade i samarbete med Lasse Ekstrand på 
Högskolan i Gävle och konstnären Erling Öhrnell.

I mars 2008 bjöd vi tillsammans med Humanistiska 
samfundet in AnnBritt Grunewald som arbetat inom 
Kriminalvården i många år. I november kom Mattias 
Gardell, professor i religionshistoria, till oss då han 
var aktuell med boken ”Tortyrens återkomst” som 
handlar om USA:s terroristjakt efter 11/9 och deras 
fängelse Guantanamo på Kuba.

Under hela 2008 uppmärksammade vi att det var 
200 år sedan Erik Janssons födelse tillsammans med 
andra institutioner i Gävleborg och Uppsala som har 
anknytning till Bishop Hill och den första 
emigrationen till Amerika. Till jubileumsåret 
producerade vi också tillsammans med 
Migranternas Hus en gemensam broschyr för 
samtliga institutioner.
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Vid föreningens års- och medlemsmöten brukar vi bjuda in en föredragshållare med 
anknytning till rättsväsende och kriminalvård. Efter avslutade förhandlingar äter vi 
den obligatoriska fängelsesoppan. 

Vid bordet sitter några av dem som varit innanför murarna förut. Idel kriminalvårdare 
som arbetade på Hamilton innan nedläggning 1986. Fr v: Ingvar Lysell, Tord Wiman, 
Birgitta Löwenborg och Birgitta Karlsson.

GD 2008-04-03
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AUDIOGUIDER
Tyskarnas besök hos oss fick oss att på allvar börja fundera över hur vi 
skulle kunna ge våra besökare en kvalitativ visning på annat vis än med 
en mänsklig guide. På grund av det begränsade utrymmet i våra utställ-
ningar kan vi ju inte ha öppna visningar för allmänheten, då vi måste 
veta hur många som kommer. I slutet av 2008 lanserade vi därför våra 
audioguider på både svenska, engelska och tyska! 

För produktion av dessa anställde vi för ett år Ingrid Miljand (då Blom-
kvist) som är både ljudtekniker och museolog. Med hjälp av audiogui-
derna kan nu våra ströbesökare gå runt i utställningarna och lyssna på 
berättelser om fängelsemiljöerna och föremålen i sin egen takt. De har 
underlättat betydligt för oss och de uppskattas mycket av våra besökare. 

AB 2007-08-13

BESÖKSREKORD!

Under sommaren 2007 blev det inte mycket till semester för någon av oss på museet, då vi förutom ordinarie 
öppet varje dag för tillströmmande turister, i augusti kom att ta emot närmare 2500 tyskar som på sin resa upp 
till Nordkap gjorde ett stopp i Gävle för besök hos oss och övernattning på Hotell Winn. Under 28 dagar kom 
de i totalt 56 bussar. En del dagar kom det en buss, andra dagar både två och tre. Det mest ansträngande var 
att de kunde komma med en halvtimmes mellanrum, eller rent av samtidigt! Rolf och Katarina guidade dem 
runt på engelska, men då många av tyskarnas engelska var sämre än vår fick vi hjälp med tolkningen av deras 
medföljande bussguider. Tyskarnas besök hos oss kom att uppmärksammas stort i både tidningarna och på 
de regionala TV-nyheterna. Dessvärre ändrade researrangörerna resvägen året efter och tar sig numera upp till 
Nordkap via Norge och sedan åter via Finland. 

2007

2008
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GD 2008-08-28

NEDLÄGGNING AV CELLSKAPSBLADET
2002 när vi startade vår tidning Cellskapsbladet var den ett utmärkt medium att nå ut 
till våra medlemmar med. Nackdelen har dock varit att vi med två nr/år oftast kommit 
med gamla nyheter. Med framväxten av sociala medier på nätet och det faktum att fler 
och fler av våra medlemmar under åren skaffat sig egna datorer och e-postadresser 
började vi istället kommunicera den vägen. Under stor vånda, då inte alla medlemmar 
har datorer,  beslöt vi oss att lägga ner Cellskapsbladet och istället satsa på andra kanaler 
där också fler än våra medlemmar får kännedom om oss och vår verksamhet. 

2009
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HEMSIDA, YOUTUBE OCH FACEBOOK
Att vi lade ner Cellskapsbladet berodde också på att vi med en mycket hög 
arbetsbelastning inte riktigt hann med. Då har det istället blivit betydligt smidigare 
att vid fler tillfällen, där mindre tid tas i anspråk, arbeta via sociala medier. Hösten 
2008 började vi t ex lägga ut ett ”Månadens föremål” med foto och beskrivande 
text, som Ingrid Miljand vid sidan om produktionen av våra audioguider tog på 
sig att göra. 2010 gick vi med i Facebook och där publicerar vi praktiskt taget varje 
vecka någonting som rör museets verksamhet eller någon dagsaktuell händelse om 
brott och straff, eller kriminalvården av idag. Ingrid Miljand producerar nu även 
filmer och bildspel, baserade på historiska fotografier som vi har i vårt arkiv, vilka 
sedan 2011 publiceras på vår Youtube-kanal.

2008-
2011
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Utställning på HOTELL GAMLA FÄNGELSET i Umeå 

AB 2009-01-16

Inte det minsta förvånade 
- men mycket stolta blev vi - 
när ”vår” Desiree hamnade på 
Kulturtoppen i Arbetarbladet! 

2009

Under våren 2009 producerade vi en 
basutställning åt Statens Fastighetsverk 
i en av cellerna på gamla fängelset i 
Umeå, som sedan några år är varsamt 
restaurerat och ombyggt till hotell. 
Ansvariga var som vanligt Katarina, 
Rolf och Desiree, vilka samtidigt var 
fullt upptagna med att planera och 
bygga en stor utställning på Kriminal-
vårdens huvudkontor. Mer om det på 
nästkommande uppslag.
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Dokumentation av ANSTALTEN HÄRNÖSAND
och HÄKTET GÄVLE

UNDER LÅS OCH NYCKEL- Ny basutställning 
på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping

Från och med 2009 fick vi uppdraget av Kriminalvårdens 
huvudkontor att börja dokumentera anstalter och häkten 
som ska tas ur bruk eller totalrenoveras. 2009 var det dags 
för ett av våra sista cellfängelser att tas ur bruk – anstalten 
Härnösand.  Vi var där under två dagar i juli och med 
kameran i högsta hugg fotograferade vi alla utrymmen, 
samt inventerade vad som var aktuellt för en insamling. 
Vi hittade bland annat föremål från arbetsdriften och den 
gamla fängelsekyrkan. Vi dokumenterade också häktet i 
Gävle som stod inför en totalrenovering.

Det största uppdraget som vi hittintills fått, kom ifrån Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén, då han 
redan tidigt under 2008 beställde en helt ny basutställning till huvudkontoret i Norrköping. Detta fick vi dock 
skjuta något på då Desiree först var upptagen med formgivning av utställningen ”Smaken och Kapitalet”på 
Länsmuseet Gävleborg och sedan nedkomst av Mina, dotter nummer två. Under hösten började vi planeringen 
och fr o m januari 2009, med både Rolf, Desiree och Ingrid projektanställda under ledning av Katarina, så 
påbörjades skapandet av den 250 kvm stora utställningen. 

Den 19 november kunde så utställningen invigas av Lars Nylén inför 
ett hundratal inbjudna gäster. Till vänster ses Informationschef Anne 
Marie Dahlgren som också var medansvarig i projektgruppen.   

2009

2009

2009
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Delar av vår styrelse som var med vid invigningen. 
Fr v. Björn Ericsson, Margareta Engvall, Karl-Henrik 
Ström och Katarina Kallings Nilsson.

Här Desiree med dotter Mina, som bara var 6 
veckor gammal då vi gjorde vår första planeringsresa 
ner till Norrköping och huvudkontoret. 

Anders Hedin i samspråk med bl a Gunilla Ternert, 
Kriminalvårdschef för Region Stockholm.

Hela utställningen är kameraövervakad för att få besökarna att 
fundera över vårt övervakningssamhälle. Till detta byggde vi 
också en Centralvakt med nya och gamla kasserade skärmar 
från häktet i Gävle. Även centralvakten har en kamera, vilket 
gör att också självaste ”Storebror” här är övervakad. 

2009

Med på plats fanns också våra anställda Stina 
Wallberg och Yvonne Westin, som här får den så 
kallade ”Straffrouletten” visad för sig av Rolf. 
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En avslutande del i utställningen är vår rotunda 
där vi låter personer från det förgångna berätta om 
de dåtida framtidstankar som fanns om brott och 
straff och utrotandet av kriminaliteten i samhället. 

Citatet på väggen lyder ”Den väg som en gång lev-
des framlänges och på känn, blir först i efterhand 
en väg”. (J. Frykman.)

Utställningen är uppbyggd uifrån fyra teman, 
med både ett nu- och dåtida perspektiv på hur vi  
brottsförebygger, återfallsförebygger, hur och när 
ett brott är sonat, samt hur vi hämnas ett brott. 

I montern på tema hämnd har vi på ”livets hjul”  
hängt upp fotografier på avrättade mördare och 
deras brottsoffer.

Vi byggde också in ett konferensrum i ett kuriosakabinett 
med beslag från intagna, som vi döpte till ”De fria tankarnas 
rum”. Där tänker vi oss att Kriminalvårdare ska föra progres-
siva diskussioner om dagens och morgondagens kriminal-
vård med fångpoesi och rymmningsattiraljer som ständigt 
ska påminna dem om de som de både vårdar och vaktar.
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Rekonstruerad häktescell

Autentisk häktescell från Gävle. 

I den rekonstruerade cellen har vi en TV på vilken det rullar en 
inspelning som vi gjorde med Lillemor ”Hinsehäxan” Östlin, då 
hon satt häktad på Kronobergshäktet sommaren 2009. Lillemor, 
som är den kvinna i Sverige som idag suttit fängslad längst av alla, 
har skrivit ett flertal böcker om sitt liv innanför murarna och hon 
delgav oss både dessa erfarenheter och reflektioner om rätts-
väsende och kriminalvård. Lillemor är en duktig konstnär och har 
målat ett flertal konstverk på väggarna i häktets kvinnoavdelning, 
Dessa passade vi på att dokumentera, och bakom en av 
målningarna skymtar här Ingrid Miljand som bara två veckor 
efter invigningen födde dottern Elisabeth.  

GD 2009-11-25
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LOCKANDE MUSEUM OCH BESÖKSREKORD IGEN!

ANSVAR ÖVER 
KRIMINALVÅRDENS HISTORISKA SAMLINGAR 
Redan 2009 fick vi informellt uppdraget att ansvara för 
Kriminalvårdens Historiska samlingar. Då vi inte hade 
tillräckliga utrymmen för detta i vårt magasin i källaren 
på gamla fängelset började vi leta utrymmen på annat håll. 
Då Kultur Gävleborg hade flyttat ur sina lokaler på slotts-
området, tittade vi på västra slottsflygeln där de haft sin 
ramverkstad. Den lokalen visade sig passa ypperligt för 
våra ändamål, så vi skrev kontrakt med Statens Fastighets-
verk efter att ha fått godkänt från Kriminalvårdens huvud-
kontor (HK) som ger oss ett bidrag för hyran. HK stod 
också ekonomiskt för alla kostnader kring byggandet av 
magasinet som Rolf fick ansvaret för. Hyllsystemen köpte 
vi från arbetsdriften på Norrtäljeanstalten!

Arbetet med att befästa uppdraget formulerades med ett underlag till en insamlingspolicy av Katarina, vilket 
2010 kom att formuleras som en riktlinje för Kriminalvården (2010:3). I den framgår det att Kriminalvården 
ansvarar för sitt eget kulturarv och att vård/insamling och magasinering görs av Sveriges Fängelsemuseum. För 
att klara uppdraget som ansvarsmuseum finansierar Kriminalvården HK en halvtid för Rolf som museets Rust-
mästare, med ansvar för magasinet. 

AB 2010-07-17

2010

2010
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GÄVLE KOMMUNS KULTURPRIS TILL KATARINA

ANSVAR ÖVER 
KRIMINALVÅRDENS HISTORISKA SAMLINGAR 

AB
 2

01
0-
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-2

0

2010
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Dokumentation av ANSTALTERNA i 
KARLSKRONA, MARIESTAD och SMÄLTERYD

Anstalten Smälteryd

Humor på celldörr i KarlskronaDen s k ”Anta-bussen” vid Anstalten Mariestad som transporterar de 
intagna till arbetsdriften vid Rödjan. 

Vid Anstalten i Karlskrona finns den åldriga pallisaden i trä bevarad kring rastgården.

År 2010 var det dags för 
ytterligare två cellfängelser 
att tas ur bruk – anstalterna 
Karlskrona och Mariestad. 
Särskilt anstalten Mariestad 
visade sig vara en riktig guld-
gruva. Där fanns fantastiska 
föremål som vi numer har i 
våra samlingar. 

Våren 2011 tog vi oss till 
Göteborg då det var dags för 
den öppna jordbruksanstalten 
Smälteryd att tas ur bruk och 
under hösten dokumenterade 
vi Kronobergshäktet i Stock-
holm inför en omfattande 
ROT-renovering.

2010-
2011
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PERSONALFÖRSTÄRKNING OCH FÖREMÅLSGÅVOR

Detta år kunde vi, tack vare stöd från Kriminalvården HK 
förstärka verksamheten med ytterligare en tjänst. Nu med en 
antikvarie med ansvar för samlingarna. Det kändes självklart att 
kunna välkomna Ingrid Miljand tillbaka till museet efter tidigare 
projektanställningar och en barnledighet. Ingrid kom till oss 
redan 2006, då hon gjorde sin yrkespraktik här när hon läste 
museologi vid Uppsala universitet.

Vi har dessutom kunna projektanställa Anki Karlsson som 
arkivarie under närmare ett år, med bidrag från Kriminalvår-
den HK för att ordna upp vårt arkiv som under dessa 10 år har 
hunnit växa oss över huvudet. Med profesionell hand katalogi-
serar hon nu arkivet så att det även kommer att bli sökbart för 
framtida forskning.

Under åren som gått har vi till museet fått in ett stort antal 
gåvor. De går inte att rangordna, men vi vill dock nämna 
betydelsen av t ex all den kriminalvårdshistoriska litteratur 
som skänkts oss från bland andra Gunnar Lindberg, 
tidigare  kriminalvårdsdirektör i Malmö. Anders Jansson, 
som försökte rädda Anstalten Karlstad från att bli hotell och 
som bidrog med ovärderlig hjälp när Birgitta Bohlund stred 
för vårt fängelse, har skänkt oss ett stort antal föremål från 
Karlstad och samtidigt bidragit med stor byggnadsantikvarisk 
kunskap om landets cellfängelser. Vårt senaste föremålsför-
värv, som är John Dillingers dödsmask, mottog vi i höstas 
tacksamt från Anders Wesslén som tidigare köpt den på en 
amerikansk nätauktion. Stort tack till alla våra donatorer!

Ingrid Miljand

Anki Karlsson

2011

Lars-Martin och Anders Jansson
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HEDERSMEDLEMMAR GENOM ÅREN

GD 2009-01-03

Anne Marie Dahlgren

t v Björn Ericsson 

Birger Lindroos

Så många personer har gjort så mycket för museet och 
föreningen, att de samtliga borde få ett hedersmedlemskap 
för sina insatser. De som till dags dato fått det är till att 
börja med både Birger Lindroos och Birgitta Bohlund för 
deras insatser. Kriminalvårdare Sture Swing hedrade vi 
redan 2004 då det var han som började samla ihop föremål 
från Gävleanstalten inför stängning, vilket sedan övertogs 
av Birger. Nästa person att föräras ett livslångt medlemskap 
blev Lars Nylén för sina mycket stora insatser för att säkra 
museets finansiering och vägen fram till att vi blev 
ansvarsmuseum. I detta arbete har även Kriminalvårdens 
f d informationschef Anne Marie Dahlgren varit med i, 
vilket hon förra året tackades för med ett medlemskap. 

Efter hela tio år som 
ledamot i styrelsen avtackade 
vi vid årsmötet 2011 Björn 
Ericsson för hans stora 
insatser, främst för hans 
arbete med att schemalägga 
de medlemmar som ställt 
upp som extra museivärdar 
under åren. Hans aldrig 
sinande lobbyingverksamhet 
och värvande av medlemmar 
tackar vi också stort för!

2001-
2011

Birgitta Bohlund & Sture Swing
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Anki Karlsson, arkivarieStina Wallberg, museivärdYvonne Persson, museivärdIngrid Miljand, antikvarie

Kerstin  Ekström, museivärd Katarina Kallings, museichef Rolf Nilsson, guide o rustmästare

PERSONALEN DOKUMENTERAD
2011-11-11 dokumenterar vi i personalen oss på trappan 
vid fängelsets huvudentre, på samma vis som delar av 
bevakningspersonalen gjorde 1932.

Från vänster Anki 
Karlsson, Rolf 
Nilsson, Yvonne 
Persson, Stina Wallberg, 
Katarina Kallings 
med sin hund Buze, 
Ingrid Miljand och 
Kerstin Ekström.

2011

Sommaren 2011 kunde  
Katarina för första gången 
på 10 år ta hela 4 veckors 
semester. Inför den lät 
personalen med humor 
trycka upp en t-shirt 
med dem på, så att hon 
inte skulle glömma bort 
dem då hon var borta 
från museet...
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2012
-

MED DÅTIDEN IN I FRAMTIDEN 
Trots att hela tio år har gått och vi nu med denna skrift har tecknat vår egen historia, vilar 
vi inte på några lagrar. Siktet är som vanligt progressivt inställt på framtiden och vi ser med 
god tillförsikt fram mot det kommande decenniet.

Om vi blickar tillbaka på den verksamhetsplan som vi formulerade 2006 (sid 35) och den 
vision vi arbetat utifrån, kan vi se att mycket är uppfyllt. Annat återstår att på allvar börja 
arbeta med. Att vi fått ansvaret för Kriminalvårdens historiska samlingar och dokumenterar 
anstalter vid nedläggning, innebär att vi måste arbeta för att vi har tillräckliga resurser och 
rätt kompetens för att kunna uppfylla de förväntningar som ställs på oss. 

Den allra tidigaste visionen från 2001 om Fängelsemuseet som ett ”Centrum för kriminal-
vårdshistoria” vill vi idag omformulera för att tydliggöra att vi, i samarbete med andra, 
skulle kunna bli den plattform där det förs progressiva samtal om dagens och framtidens 
kriminalvård, utifrån ett historiskt perspektiv. Det vill säga att vi med exempelvis semi-
narier och konferenser öppnar för diskussioner med utgångspunkt i vetskapen om hur 
tidigare generationer försökt att lösa frågor om brott och straff.  

Något vi i detta sammanhang också vill utveckla är möjligheten till produktion av utställ-
ningar, som också skulle kunna gå ut på turné exempelvis till andra kulturinstitutioner och 
skolor.  Men detta måste ske i samråd med Lättings, då vi själva inte har plats för sådana i 
våra befintliga utrymmen. 

Vårt samarbete med andra turismaktörer ska vi också arbeta vidare på, vilket vi får stort 
stöd ifrån Gävle kommun som leder en större satsning på att få vår region att bli en av 
trettiofem exportmogna destinationer i Sverige. Då vi sedan något år tillbaka arbetar aktivt 
med kvällsarrangemang, där vi kombinerar visningar med mat och dryck kan vi i samman-
hanget erbjuda något extra än ”bara” mat och dryck .

Vi vet att vi inom en snar framtid troligtvis måste väcka frågan om större utrymmen för 
våra föremålssamlingar och vårt arkiv. Vi ska också försöka ta ett samlat grepp om de sam-
lingar av äldre och nyproducerad fångkonst som finns på landets anstalter.

Närmast står en uppfräschning av utställningen ”Hotell Hamilton” i cellfängelset. Den har 
visserligen åldrats med behag, men behöver moderniseras och uppdateras med en teknik 
som inte ens var uppfunnen när vi öppnade utställningen 2004. Förhoppningen är att vi 
till en återinvigning också ska ha hunnit skriva boken om ”Hotell Hamilton”.

Hur vi ska arbeta vidare i föreningen, för ett attraktivt och utvecklande Sveriges Fängelse-
museum i Gävle, är en fråga som vi vill utforma tillsammans med våra medlemmar och 
andra intressenter. Vi välkomnar alla synpunkter och förslag, och hoppas att ni vill blicka 
framåt tillsammans med oss! 

Styrelsen 
Föreningen Fängelsemuseet i Gävle

PS: Lördagen den 26 november 2011 firade vi 10-årsdagen tillsammans med våra medlem-
mar. Som tack för deras stöd inbjöds de då att få träffa och lyssna till Annika Östberg, som 
under året kommit ut med en bok om sitt liv och sina 28 år i ett amerikanskt fängelse. DS.
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