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Nationellt ansvar för Kriminalvårdens kulturarv
Vi arbetar med ett kulturarv som är ständigt aktuellt
i vårt samhälle, både nationellt och internationellt.
Kriminalvård, brott och straff skildras ofta i media och
populärkultur, men är samtidigt en sluten del av vårt
öppna samhälle. Vi ser att detta kräver ett forum som
kan balansera och problematisera dessa skildringar och
kan erbjuda svar, eller åtminstone en diskussion, om
de många, komplicerade frågor som kriminalvård och
människan bakom brottet ger upphov till.

Vi ett nationellt museum som sedan 2017 har ett riktat statsbidrag via Kulturdepartementet. Resan hit har
sedan föreningen bildades 2001 varit lång, snårig och
ekonomiskt osäker. Men trots stor oro och flera år av
ekonomiskt stillestånd, har vi för varje år utvecklat vår
verksamhet inom såväl kunskaps- och samlingsområdet, som i den publika verksamheten.

Fotografi

Långholmen, ss-avd. C, 1960-tal. Foto: Gunnar Nord

Mössmärken från tvångsarbetsanstalter.

Nyförvärv till samlingarna
Museet har under året tagit emot en elorgel från
Långholmen, ett fotfängsel från ca 1950-talet samt de
mössmärken som syns på bilden ovan. Dessa exemplar
ska ha använts vid statens tvångsarbetsanstalter. Tvångsarbetsanstalterna flyttades år 1921 organisatoriskt från
justitiedepartementet till socialdepartementet. Inom
fångvården hade motsvarande mössmärken en stiliserad borg i mitten istället.

detta även en jubileumströja med anledning av att
KRIS år 2017 fyllde 20 år. Museet har också tagit
emot ett kit från RFSU, som delas ut i samband med
anstaltsbesök. I anslutning till kriminalvården har
många idéburna organisationer verkat under historiens
gång, vilket vi ser som viktigt att spegla i samlingarna.
Museet mottog även fotografier från cellfängelset i
Linköping och erbjöds också att scanna ett unikt fotoalbum med fotografier från Långholmen tagna under
1960-talet samt en tillhörande pressklippssamling.
Till arkivet inkom bland annat en samling utgåvor av
tidningen Filen.

Utöver dessa historiska föremål har museet också
förvärvat några samtida. Sedan år 2013 har vi tagit
emot kampanjmaterial från KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Föregående år mottog vi utöver
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Kunskap och samlingar
till användning
Museet har medverkat i antologin ”100% kamp –
50 rättighetskamper i Sverige 1890–2017” med tre
artiklar. De rörde 1960- och 70-talens fångkamp,
dödsstraffets avskaffande samt Joe Hill.
Under året har vi levererat material såsom bilder och
information till olika aktörer, bland annat till Kriminalvårdens antologi ”Vägen hit” samt en kortdokumentär om Johnny Cashspelningen på Österåker i
början av 1970-talet. Utöver fotografier är information
om anstaltskläder och -miljöer en återkommande fråga. Vi har besvarat frågor om exempelvis häkteskläder
och häktesmiljö i början av 60-talet för en tv-serie,
anstaltskläder och -miljö under 1960- och 80-tal för
en dokumentär och anstaltskläder under 1960-talet för
en teateruppsättning.
I samband med en bildförfrågan till boken “Kåklåtar”,
skriven av Dan Lundberg på Statens musikverk, fick vi
dessutom information om en inspelning som gjordes
på Hotell Hamilton år 1965, som i sin tur kom till
användning i boken Hotell Hamilton, som vi beskriver
närmare på följande uppslag.

Vi har också under hösten bistått ett filmproduktionsbolag med fakta och foto inför en programserie i tio
delar om den nedlagda Norrköpingsanstaltens historia
som kommer att sändas i SVT under våren 2018.

Besöksstatistik
och öppethållande

Bemanning på museet
och anställningar

Museets öppettider för ströbesökare har varit 5
dagar i veckan, onsdagar 12–18 och torsdag söndag 12–16. Visningar har skett alla dagar, både
dag- och kvällstid. Under turistsäsongen i juni–
aug var museet öppet alla dagar i veckan.

Två timanställda och två tillsvidareanställda
personer arbetar som museivärdar, en person som
museiguide/rustmästare på 50% och en antikvarie
med ansvar för samlingarna på 80 %. Utöver dessa
har vi en intendent anställd på 75% som ansvarar
för utställningsproduktion och programverksamhet och sedan november en projektanställd museipedagog på 50%

Museet har under året haft 12371 besökare, att
jämföras med 12975 under 2016.

Tjänsterna finansieras sammantaget genom olika
arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder, genom statsbidrag via Kulturdepartementet och från museets
besöks- och visningsintäkter.
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Boksläppet hölls i fd häktet 28 okrober 2017.

Boken ”Hotell Hamilton”
I oktober gav museet ut sin första bok, ”Hotell Hamilton, f.d. anstalten Gävle 1960–1986”, skriven av
Ingrid Miljand som är antikvarie på museet.

och föremål från museets samlingar. Att få gräva där vi
står är något som vi på museet har velat göra i alla år,
och boken innebär samtidigt en förlängning och fördjupning av vår basutställning “Hotell Hamilton 2.0”.

Boken innebär ett avslut av projektet ”Fängelset i
staden – Hotell Hamiltons moderna historia” vars
syfte var att samla in berättelser om- och skildra gamla
Gävleanstaltens moderna historia. Boken bygger på
intervjuer med tidigare intagna och personal, vilka i
huvudsak genomfördes under år 2016. I boken skildras
vardagen i anstalten och de initiativ som togs för att på
olika sätt motverka anstaltsvistelsens skadeverkningar
och förebygga återfall i kriminalitet.

“Hotell Hamilton” har fått fina recensioner och ledde
också till en placering på kulturtoppen i Arbetarbladet.
Boken har tryckts i 500 ex. med bidrag från
Gästriklandsfonden och Gästriklands kulturhistoriska
förening. Detta är ju inte bara kriminalvårdshistoria
utan också en del av Gävles och Gästriklands historia.
“Hotell Hamilton” finns till försäljning på museet och
kan beställas via info@fangelsemuseet.se.

Dessa minnen har i boken placerats i ett bredare
historiskt sammanhang och i anslutning till fotografier
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Gränsland,
Mellanrum,
Avgrunder,
Nadine Byrnes gestaltning “Blottläggning” på avrättningsplatsen vid Norrbo bro. Foto: Johanna Syrén.

Vårt tvååriga konst- och kulturarvsprojekt
GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER,
nådde under året sin kulmen och avslutades den 27
december. Projektet drevs i nära samarbete med Kulturutveckling Region Gävleborg.

Flera av konstnärerna involverade ortsbefolkningen i
sina konstnärliga processer. Den 8 april arrangerade
David Larsson exempelvis ett minnesbål på Häxmyran
i Ovanåker, hans tilldelade plats. Mitt på en åker, långt
ute i glesbygden samlades folk för att minnas åtta idag
namnlösa kvinnor som utsatts för förföljelse och grovt
våld och ta del av samtidskonst. På samma plats där de
åtta kvinnors kvarlevor enligt traditionen ska ha bränts
på bål brände han sexton urnor som i par symboliserade dessa kvinnor. Åtta urnor stod sedan stå kvar på
platsen och dess tvilling togs genom en ceremoni vid
invigningen om hand av åtta personer i Sverige. När
David Larsson brände urnorna var ca 120 personer
närvarande, både barn och vuxna deltog i att tända
bålet och ta del av konstnärens tankar.

Genom att identifiera och med samtidskonst belysa avrättningsplatser i Gävleborgs län ville vi skapa
förutsättningar för en självreflekterande och kritisk
läsning av en historisk omtändighet som många verkar
ha svårt att kännas vid. En dåtid som är nutid i många
andra länder.
Under 2017 hade sex tidigare avrättningsplatser i Gävleborgs län tillfälliga konstnärliga gestaltningar av hög
kvalité skapade av sex skilda konstnärsskap. Platserna
var avrättningsplatsen vid Domarstenarna, avrättningsplatsen Hedesunda/Östervåla, avrättningsplatsen vid
Trekanten, galgbacken vid Mostigshällorna, Häxmyran
samt avrättningsplatsen vid Norrbo bro. Gestaltningarna kompletterade varandra och belyste olika sidor och
aspekter av platsernas kulturarv, mänskliga rättigheter
och vår samtid. Konstnärerna var Anna Asplind,
Conny Karlsson Lundgren, David Larsson, Erik Rask,
Nadine Byrne och Sebastian Mugge. Även en sjunde
konstnär, Nina Svensson, deltog i projektet men hon
arbetade ej platsspecifikt utan följde processen.

För att inviga gestaltningarna 22–23 april 2017 hyrdes
en buss som under två dagar tog projektgruppen, konstnärerna, en representant från Amnesty, personer ur
våra referensgrupper och en intresserad allmänhet runt
länet. Bussturen blev mycket lyckad och förutom bussens passagerare slöt även andra intresserade upp vid
de respektive invigningarna. Bussturen i Gästrikland
återupprepades under hösten. Då avstånden är långa så
använde vi tiden i bussen till högläsning, kortare föredrag och berättande om andra avrättningsplatser som
vi passerade men inte kunde stanna till vid. Det blev
långa, intensiva men väldigt roliga dagar.
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Arrangemang och visningar på
tidigare avrättningsplatser
i Gävleborgs län.
Foto: Johanna Syrén.

För att ta del av erfarenheter från länder där dödsstraffet fortfarande är aktuellt och i vissa fall offentligt,
så arbetade vi under året med en referensgrupp av
asylsökande i samarbete med kulturföreningen Kulturum. Under våren träffades vi varannan vecka på
Fängelsemuseet, fikade och samtalade. Vi träffades
även under hösten men inte lika ofta. Morteza Obeidavi från delstaten Ahwaz i Iran var en av deltagarna
och blev genom sin medverkan en viktig del i projketets internationella samtidsförankring. Han intervjuades senare under våren i tidningen Vi, samt deltog i
den dokumenterande publikationen med sin berättelse
från Iran.

Gränsland, boksläpp av den dokumenterande publikationen samt finissage av projektet i sin helhet i form av
ett öppet seminarium. Dagen var öppen för allmänheten, men vi hade särskilt bjudit in våra deltagande
konstnärer, våra referensgrupper och andra som på
olika sätt bidragit till projektet. Seminariet startade
med ett panelsamtal om att arbeta och förhålla sig till
en svår och ofta obehaglig historia med Nadine Byrne,
Nina Svensson, Erik Anderman och Desirée Kjellberg.
Därefter höll Abdullah Kaya från Turkiet och Morteza
Obeidavi från Iran, båda deltagare i projektets referensgrupp från Kulturföreningen Kulturum, varsitt
föredrag utifrån egna upplevelser om att denna historia
inte bara är historia. Föreningen för hembygdsvård
i Österfärnebo som vi samarbetat med hade därefter
högläsning ur ett domstolsprotokoll från 1695 där tre
personer dömdes till döden. Landskapsarkeologen Ola
Nilsson avslutade seminariet med att berätta om projektets arkeologiska fortsättning. Amnesty Gävleborg
deltog under dagen med bokbord. Efteråt seminariet
bjöd vi in deltagarna till vår ”direktion” för avtackning.
Där bjöd vi på snittar och bubbel, och alla fick var sin
bok med sig hem.

Förutom de platser som haft konstnärliga gestaltningar
har vi även haft visningar på följande platser i länet:
Rådhustorget i Gävle, Gävle galgbacke, Valbo sockens
avrättningsplats och Ovansjö avrättningsplats. Vi
har även hållit ett antal workshops med konstnären
Nina Svensson och hennes verk “Sektionen” som handlar om åskådarkultur och som ställer frågan om hur
åskådarmassan kan ha sett ut under offentliga straff.
Den 27 december hade vi vernissage av utställningen
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Utställningsverksamhet
Utställningen Gränsland

Face the facts
- unga i fängelse berättar

Som en avslutning av projektet “Gränsland, mellanrum, avgrunder,” producerade vi den summerande utställningen “Gränsland” under november och december. Utställningen visade bland annat fotografier tagna
av Johanna Syrén på de konstnärliga gestaltningarna
på avrättningsplatserna samt fragment från samma
gestaltningar efter att de monterats ned. Utställningen
stod i lokalen “Häktet” på cellfängelset och invigdes 27
december. För att kunna ambulera i länet under Kulturarvsåret 2018 så byggdes utställningen med åtanke att
lätt kunna monteras ned och fraktas.

I april öppnade vi en vandringsutställning som producerats av Arbetets museum i samarbete med Kriminalvården, där unga intagna på Luleåanstalten fått vara
med och berätta om deras väg in i en kriminell livsstil.
Till utställningen anställde vi en ung person med
liknande erfarenheter och det var tänkt att hen skulle
vara med och guida och föreläsa under vårens skolvisningar. Detta blev mycket uppmärksammat i media
med flertalet tidningsartiklar och radiointervjuer.
Uppmärksamheten ökade dessvärre trycket på denna
person, vilket resulterade i att de riktade skolvisningarna därmed inte kunde realiseras. Utställningen blev
dock mycket välbesökt. Den visades fram till och med
sommarsäsongens slut i augusti för att nå också familjer med barn och ungdomar, vilka är en prioriterad
målgrupp. För detta projekt tilldelades vi tacksamt
medel från Kommunstyrelsens donationsfonder.

Jul på Fängelset
Under december tog vi som tidigare år fram temautställningen om hur julen firades på cellfängelset under
1930-talet. Utställningen visades i det östra mittskeppet på våning 2, i anslutning till vår basutställning.

Ny forskarsal och “provsittningscell”
Under året har vi flyttat vårt faktarum i cell 44 till
en dubbelcell i den norra häktesdelen. I cell 44 har
vi istället monterat in en autentisk cellinredning från
Kriminalvårdens häkte uppe på Polishuset, vilken vi
sparade efter den restaurering som gjordes där 2009.
För detta projekt tilldelades vi tacksamt medel från
Gästriklandsfonden.
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Programverksamhet
Sportlov

Höstlov

Under sportlovsveckan fick barn i åldrarna 5–10 år
komma fängelselivet nära genom att få testa och känna
på. I vår “Känn på historien”- visning fick barnen
bland annat såga i ett fönstergaller med en “galgsåg”,
lära sig gå med fångvaktarens halva steg och testa
handklovar. Visningens höjdpunkt var när barnen fick
vara fångvaktare och låsa in sina vuxna i en cell.

Under höstlovet läste Madam Li en nervkittlande
spökhistoria på Slottshäktet mån–fre kl 13 och 14 för
barn i åldrarna 5–8 år. Aktiviteten ingick i entrén.

Visningen hölls av Katarina Kallings och Desirée Kjellberg varje dag under sportlovsveckan kl 13 och kl 14.
Aktiviteten ingick i entrén.

ICOM:s internationella museidag

Madam Li spelades av vår praktikant Lisa Jansson från
Uppsala universitet och berättelsen hade hon skrivit
själv som ett led i utbildningen.

I samarbete med Kulturutveckling/Region Gävleborg,
Gävle Konstcentrum och Länsmuseet Gävleborg
arrangerade vi en temadag för ICOM:s internationella
museidag den 18 maj. Temat för 2017 års museidag
varr “Museer och omstridda historier: Att säga det
onämnbara på museer”. Vi deltog med en minnesstund över de som avrättades på Rådhustorget under
sent 1600-tal och tidigt 1700-tal i samarbete med
Svenska kyrkan i Gävle. Flera av dem som avrättades
på Rådhustorget var kvinnor dömda för trolldom.
Kyrkoherde Peter Hallgren Stjerndorff ledde minnesstunden och läste den bön som under 1600-talet
lästes på begravningar, men som de som avrättades inte
fick. För att skapa ett blickfång hade vi ställt upp en
schavott med stupstock och en iögonfallande gravbukett på en folktät del av torget. Därefter fortsatte
programmet med föredrag och samtal på Silvanum.
Arrangemanget hade fri entré.

Gävle Pride
I aug medverkade vi i Gävle Pride. Vi höll i normkritiska visningar utifrån ett HBTQ-perspektiv.
Det normkritiska perpektivet är ständigt närvarande
hos oss. Men i den diskussion som idag förs generellt
inom museivärlden, ställs vi utifrån det kulturarv vi
arbetar med in på ytterligare en nivå av utmaningar. Kriminalvårdens kulturarv berättar om vad som
händer med dem som bryter mot samhällets normer.
Vi kan därför inte arbeta med representation på samma sätt som andra kulturhistoriska museer, då vi med
ett sådant synsätt riskerar att både stigmatisera och
bekräfta människors fördomar.
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Marknadsföring
och engagemang
Marknadsföringen är en viktig del av vår verksamhet,
då vi med den visar på vårt engagemang och uppmuntrar till delaktighet. Vi arbetar för att synliggöra
hela vår verksamhet, vilken inbegriper mer än bara
den publika verksamheten. “Månadens föremål” är
ett exempel, där vi tillgängliggör museets samlingar av
föremål, foto och arkivhandingar.
Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram
är viktiga kanaler, liksom plattformen Visit Gävle.

För att nå ut bredare på sociala medier har vi korskopplat information mellan vår egen facebooksida och
gränslandsprojektets facebooksida “Avrättningsplatser”
där vi engagerar människor att skicka in fotografier
på avrättningsplatser från hela Sverige. Sidan hade per
den 31/12 2995 följare. Vi arbetar även med hemsidan
Avrattningsplatser.se som fortsättningsvis kommer att
vara en viktig kanal utåt för att nå nya målgrupper.

Vi tänker långsiktigt och bygger upp vårt varumärke
och förstärker det i den riktning som vi formulerat i
museets vision. Under 2017 har vi fokuserat vår marknadsföring genom projektet Gränsland, mellanrum,
avgrunder,. Projektet har gett oss mycket publicitet i
media och lokalpress. Även Tidningen Vi skrev ett fint
och långt reportage om oss och projektet.

Brottstycken - nystartad blogg
Som ett led i att sprida kännedom om brottet och
straffets historia, startade vi i september en blogg som
vi döpt till “Brottstycken” på sverigesfangelsemuseum.
wordpress.se

Då vi arbetar med en levande historia har vi i
bloggen ett intersektionellt perspektiv, för att ge ökade
insikter i samtidens angelägna samhällsfrågor. Med
artiklarna gör vi oss mer delaktiga i samhällsdebatten.

Syftet är att nå ut med berättelser knutna till våra
arkiv- och fotosamlingar, och därigenom skapa en
förståelse för hur t ex socioekonomiska faktorer skapar
utanförskap och kriminalitet.

Huvudansvarig författare är Katarina Kallings, men till
bloggen välkomnas också andra initierade att skriva
om sådant som engagerar. Under hösten har tre av
totalt tretton bloggartiklar varit så kallade gästinlägg.
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Recensioner på sociala
medier
På Google, Facebook och på Trip Advisor skriver
besökare recensioner och ger upp till fem stjärnor i
betyg. Utifrån dessa återkopplingar får vi viktiga
insikter om hur Fängelsemuseet uppfattas.
Google genomsnittligt betyg 4,2 stjärnor.
Facebook genomsnittligt betyg 4,4 stjärnor.
TripAdvisor genomsnittligt betyg 4,5 stjärnor.
Under 2017 fick vi bland annat följande recensioner:
Välgjort och intressant! Barnen 4 och 6 år
gillade det. Kunnig och engagerad personal. (Google)
There is not much to see, you can go and have
a look on the castle in the same time. Interesting swedish history but need better presentation. Wish it would
be like London’s Dungeons. (Google)
Mycket intressant museum. I priset ingår
också en ljudguide. (Google)
Bra bemötande. Lagom lång guidad tur.
Uppskattat av sonen, snart 7 år. (Google)
Helt klart värt att gå och titta på. En intressant histora genom tiden. Var en otroligt bra och
pedagogisk berättare. Som man fick lyssna via hörlurar
i sin egen tackt. (Google)
Ett mindre Museum men vi spendera ändå
2 timmar där och det var mycket intressant. (Google)
Sevärt intressant (Google)
Ganska intressant. inte speciellt mycket för att
vara sveriges fängelsemuseum. (Google)
Intressant historia och ett bra kafe. (Google)
(Google)
(Google)

Ett mycket intressant och lärorikt museum.
Bra museum men ytterst mediokert fik.

Ett mycket intressant fängelsemuseum i
centrala Gävle. De visar fångvårdens utveckling under
flera hundra år. Mycket trevlig och kunnig personal.
De var även väldigt hjälpsamma. (TripAdvisor)

Trevlig personal. Intressant utställning.
Lagom mycket info vid varje monter/cell. Enkelt och
välfungerande audioguide-system. (TripAdvisor)
Trevlig miljö med intressanta berättelser omkring Gävlefängelset både det “nya” och gamla. Men....
Det borde finnas texter på engelska i varje cell. Räcker
inte med audivisuell info. (TripAdvisor)
Väldigt intressant att få perspektiv på hur
fångvården fungerat genom tiderna. Hade dock
problem med tekniken under min guidade tur. Hade
tekniken fungerat bättre hade en fyra utdelats. Rekommenderas. (TripAdvisor)
Vi besökte fängelsemuseet en regnig dag
och vi var verkligen inte ensamma. Tyvärr räckte inte
hörlurarna till men efter ca 20 min fick vi också ett
par. Hade önskat lite mer utmaningar för barn dock.
Verklighetstrogna celler som skapade den rätta känslan.
Vänlig och tillmötesgående personal! (TripAdvisor)
Great place! Very informative and nicely
done. Great, friendly staff. (Facebook)
Great place! Highly recommended :)
Interesting exhibits, really friendly and helpful staff,
and it’s in a great location. Definitely give it a visit.
(Facebook)
Ett underbart, modernt och pedagogiskt
museum, jag och sonen har besökt det flera gånger,
idag är han elva men det fungerade bra även när han
var nio. (Facebook)
Det var stängt och maten i restaurangen var
ganska undermålig (Facebook, Gävligt Gott menades)
Det var väldigt intressant att få vara med om
Sveriges fängelse historia. Ett stort plus att man själv
startade informationen i varje cell, så man kunde se allt
i sin egen takt. Jag kan varmt rekommendera ett besök.
(Facebook)
Vi tyckte det var ett toppenbesök vår son
är 12 år & lärde sig massor så även vi. (Facebook)
Helt klart värt besöket.Väldigt intressant
och lärorikt. Ett stort tack för att dom öppnade cellerna fast det var stängt. Supertrevlig personal. (Facebook)
Väldigt intressant, o mycket duktig
guide. Hon kunde verkligen sin sak, så bra på o berätta. Tack (Facebook)
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Gästriklands Kulturhistoriska förening
Gästriklands kulturhistoriska förening anno 1862 har
ett kontor inrymt i en cell intill basutställningen på
gamla fängelset. Katarina Kallings är dess ordförande,
och vi kan tack vare det ta ett mer aktivt ansvar för
Gästriklands historia, då föreningen sedan 1889
utkommit med årsboken ”Från Gästrikland” och dess
företrädare. Litteraturen finns till försäljning på museet
och våra museivärdar står även till tjänst med utlämning av årsböcker till föreningens ca 500 medlemmar.
I “Från Gästrikland 2017 - Ideellt och Kriminellt”
medverkar Katarina Kallings med artikeln “En personlig betraktelse över en cellsam historia” och Desiree
Kjellberg med “Gästriklands avrättningsplatser”.

Visningsverksamhet och studiebesök
Utöver ett stort antal visningar för skolor, föreningar,
företag, myndigheter och organisationer, har vi också
riktade paket tillsammans med Äventyrshuset Alborgen för elever på skolresor.

Vi har även tagit emot studiebesök från Gävle Rotaryklubbars Integrationsprojekt GRIP, Sörmlands
museum, Sundsvalls turistcenter och Staben för Statens
Maritima museer.

Vi har tagit emot personal från Kriminalvården, flera
pensionärsföreningar, Svenska kyrkan, intagna på behandlingshem, hemliga resor arrangerade av bussföretag, studenter och lärare från Högskolan i Gävle,
och grund- och gymnasieskolor från främst Gävle,
Sandviken, Älvkarleby, Tierp, Bollnäs, Söderhamn
och Hudiksvall.

Vi har haft kvällsarrangemang med visningar kombinerade med mat och dryck. Samarbete i detta har skett
med restaurangen Gävligt Gott i Kulturhuset fram till
i maj då de lade ner sin verksamhet. I väntan på ett
nytt kafé i Kulturhuset, vilket öppnade i november,
arbetade vi i huvudsak med catering från Restaurang
Kvarnen.

Finansieringsbidrag

Medlemskap

Via Kulturdepartementet har vi fr o m 2017 ett
riktat statsbidrag på 1,5 miljoner och genom
Kultur & Fritid, Gävle kommun stöttas vi sedan
2016 med fri hyra för våra utrymmen i Kulturhuset/gamla fängelset.

Föreningen hade per den 31 december ca
200 registrerade medlemmar. Museet har
medlemskap i ICOM, Svenskt Kulturarv, Riksförbundet Sveriges Museer, arbetslivsmuseernas
samarbetsråd ArbetSam och Gävle Convention
Bureau. Museet ingår även i VerkSam - Nätverket för verksmuseer i Sverige, Nätverket FOKUS
och Nätverket ABM i Gävle.

Vi har under året även tilldelats projektbidrag
från Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kommunstyrelsens donationsfonder, Länsstyrelsen Gävleborg, Gästriklands Kulturhistoriska förening och
Gästriklandsfonden.
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Andra händelser & aktiviteter
som särskilt kan nämnas
* Tack vare stöd från Kommunstyrelsens donationsfonder har vi under året kunnat uppdatera våra kassa
-system till ett integrerat system från iZettle, vilket
underlättat också vår fakturahantering.
* Vi deltog i februari i NCKs vårkonferens “Svåra
samtal” i Östersund.
* Vi deltog under april på ArbetSams museidagar i
Falun.
* Vi tog under våren emot en praktikant från Museioch kulturarvsvetenskapliga programmet vid Uppsala
universitet. Genom Länsstyrelsen Gävleborg och i
samarbete med Landskapsarkeologerna i Hudiksvall
tog vi även under våren/sommaren emot arkeologen
Maryam Osman från Syrien som praktikant.
*I samarbete med Gävle kommun höll vi i juni i en
stadsvandring för allmänheten på tema “Gävles offentliga avrättningsplatser”.
* Personalen reste i september på studieresa till några
av länets avrättningsplatser i Hälsingland.
* Vi stod som värdar för en workshop om insamling
som arrangerades av Statens försvarshistoriska museer,

med deltagare från andra museer i Gävle.
* Vi har medverkat i tre direktsändningar i Radio Gävleborg P4 under året. Vi har berättat om rymningar
från Gävlekåken, om avrättningsplatsen vid Domarstenarna samt om utställningen Gränsland.
* Med anledning av den kommande dataskyddsförordningen har vi deltagit i en seminariedag arrangerad av
ABM Gävle samt en informationsträff riktad till ideella
föreningar, arrangerad av Uppsala folkrörelsearkiv.
* Som aktiva i nätverket FOKUS har vi medverkat i
att arrangera en seminariedag på Etnografiska museet
om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet i
utställningar.
* Vårt projekt Gränsland, mellanrum, avgrunder presenterades av konstnärerna Conny Karlsson Lundgren
och Anna Asplind på “Konstdygnet” som 2017 hade
tema “Att berätta om platser och historia med konst”
och arrangerades på Örebro läns museum.
*Vi har under året inlett ett samarbete med
Landskapsarkeologerna i Hudiksvall och Länsstyrelsen
Gävleborg med syfte att utföra en förarkeologisk studie
av avrättningsplatserna i Gävleborgs län.

Sedan 2015 är gamla fängelset ett Kulturhus som
ABF och Studieförbundet driver genom ett upplåtelseavtal med Gävle kommun, som hyr byggnaden av Statens Fastighetsverk. En stor mängd av
Gävles kulturföreningar har därmed fått sin hemvist
i byggnaden vid sidan om oss.

Vi har fri tillgång till både konferensrum och
teatern, och kan smidigt reservera dem i ett gemensamt bokningssystem. Vi kan därmed ta emot
konferensgäster i anslutning till visningar och då i
samarbete med Kulturhusets kafé erbjuda både mat
och dryck. Större bussgrupper och skolresor har
även de enkelt kunnat boka mat eller kaffe vid sina
besök hos oss.

Vi ingår i det bildade husrådet, där de större föreningarna i huset har var sin representant och där
vi tar gemensamma beslut i frågor som berör alla.
Varje månad är det verksamhetsmöten, dit samtliga i
huset är välkomna att berätta om aktuella aktiviteter
och arrangemang, med uttalat syfte att uppmuntra
till gränsöverskridande samarbeten till gagn för i
huvudsak barn och ungdomar/unga vuxna.

Vi har påtagit oss ansvaret för Kulturhusets datasystem som styr entredörrar och access till andra
utrymmen. Det innebär att vi registerar och lämnar
ut kort till de föreningar och studiecirklar som har
access till byggnaden, liksom också schemaläggning
av öppning och stängning av huvudentrén.
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Den 7 juni hade vi i samarbete med Gävle kommun en stadsvandring om Gävles offentliga avrättningsplatser för allmänheten. Ciceron var Desirée Kjellberg. Trots hällregn anslöt sig ca 50 åhörare.

