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Från uppstartsfas
till förvaltningsfas
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.

vår verksamhet inom såväl kunskaps- och samlingsområdet, som i den publika verksamheten. Under dessa
turbulenta år, då vi samtidigt blivit fler anställda, har
det uppstått behov av att se över behov, uppdatera och
skapa nya styrdokument och riktlinjer.
Åtgärder har också vidtagits med anledning av den
nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj
2018, som också lett till behov av översyn rörande
informationsförvaltningen överlag. Även tillfälliga företeelser har gett upphov till översyn, exempelvis med
anledning av att vi under sommaren tog emot gymnasieungdomar i samverkan med Gävle kommun togs
det fram nya riktlinjer och policys för museivärdar.

Vi är 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

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.
Sammanlagt hade vi museet öppet för allmänheten ca 276 dagar under 2018.

Personalen utgörs av två museivärdar på 100 %
var, tre timanställda museivärdar, en museipedagog på 50% och en antikvarie med ansvar för
samlingarna på 80%, en intendent på 75%
som ansvarar för utställningsproduktion och
programverksamhet samt en museichef på
100 %.

Museet har under året haft 11 747 besökare,
att jämföras med 12371 under 2017. Ungefär
en tredjedel av besökarna (4058 st) tillhörde
gruppen barn och unga. Vi har haft 52 st
bokade visningar, där ungefär hälften har varit
för skolor. Flera av de bokade visningarna har
haft två pedagoger då grupperna varit stora.
Under skolloven har vi även haft 25 st öppna
temavisningar på fasta klockslag riktade till
barn och unga.

Tjänsterna finansieras sammantaget genom
olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder, genom statsbidrag via Kulturdepartementet samt
från museets besöks- och visningsintäkter.
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Nyförvärv till samlingarna
Under året har samlingarna utökats med fem föremål,
varav ett inköp. I början av året blev vi tipsade om
att en uniformsmössa av 1888 års modell fanns till
försäljning. Modell 1888 är den första renodlade
fångvårdsuniformen och i samlingarna finns endast
kopior. Vi såg det som viktigt att ta chansen att förvärva ett originalföremål, då såväl uniformer som anstaltskläder är ett efterfrågat material. Skärmmössan är
tillverkad av Rörströms i Gamla stan, som tillverkade
uniformsmössor under senare delen av 1800-talet.

Under året har museet mottagit föremål från två
fängelser som vi sedan tidigare inte har representerade
i föremålssamlingen: en cellnyckel med en spännande
historia från det sedan längre rivna länsfängelset på
Norra Bantorget i Stockholm samt ett äldre beslag, en
läderklädd blytyngd, från cellfängelset i Vänersborg.
Museet har också taget emot 2018 års kampanjmaterial från KRIS då de varit i Almedalen, vilket vi gjort i
flera år.

Kunskap och samlingar till användning
I det dagliga arbetet på museet ingår att besvara förfrågningar från forskare och allmänhet. Under året har
vi besvarat frågor från släktforskare, studenter, forskare
och andra kulturarvsinstitutioner rörande i synnerhet specifika anstalter och fästningar. Vi har levererat
bilder till bland annat tidskriften Populär historia samt
till kommande TV-program.

samverkan med Svenska kyrkan och ABF Gästrikebygden, där hon berättade om hur dold historia kan
utnyttjas som argument i samhällsdebatten. Föredraget
publicerades sedan i vår blogg Brottsstycken under
namnet ”Fake news & fake history”.
Desirée Kjellberg har även blivit ombedd att hålla
föredrag på temat häxprocesser. Vid påsk höll hon
ett föredrag på Tierps bibliotek, och i september på
konferensen ”Jag sa att tiden är i våra händer – om
samhälle religion, natur, miljö och minoriteter” för
gymnasieungdomar i Gävleborgs län, anordnat av
Hälsinglands museum och Region Gävleborg. Desirée
berättade om häxprocesserna och lät ungdomarna reflektera kring vem som kan ställas ansvarig för det som
skedde. Skulle det kunna hända idag?

Under sommaren sändes serien ”Svenska hemligheter:
Fängelset” på SVT, som utspelar sig på f.d. anstalten
Norrköping. Museet har bidragit med fakta till programmet och museichef Katarina Kallings intervjuas i
programmet.

Föredrag
Under Världsbokdagen 23 april höll vår antikvarie
Ingrid Miljand ett föredrag med utgångspunkt i boken
”Hotell Hamilton f.d. kriminalvårdsanstalten Gävle
1960–1986” på Stadsbiblioteket i Gävle.

Katarina Kallings har under året hållit föredrag för
Aktiva seniorer samt för PUG (Pensionärsuniversitet).

Med anledning av valåret medverkade intendent
Desirée Kjellberg vid ett seminarium om källkritik i
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Projekt
Avrättningsplatser i Gävleborgs län
de som avrättades skulle enligt lag fram till år 1864 ”i
galgbackar eller avsides i skogen begravas”. I Gävleborgs län känner vi till nästan 150 personer som har
blivit avrättade sedan sent 1600-tal, vilket medför att
flertalet av våra avrättningsplatser även borde ses som
gravställen eller kanske till och med gravfält. Gravarna
är dock omärkta och vi vet inte var på avrättningsplatsen det var brukligt att man grävde ner kvarlevorna. För att hitta och begränsa valde vi att ta hit Fabel,
Sveriges enda certifierade arkeologihund och för något
år sedan även världens första.

Även om vårt tvååriga konst- och kulturarvsprojekt
GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER,
avslutades i december 2017, så fortsatte vårt arbete
med avrättningsplatserna i Gävleborgs län under 2018
i samarbete med Landskapsarkeologerna i Hudiksvall
och Länsstyrelsen Gäveborg.
Under vintern 2017–2018 sammanställde vi och
Landskapsarkeologerna en rapport utifrån den information som vi med hjälp av länsborna samlade in i
projektet, samt fältarkeologiska studier på avrättningsplatserna. Rapporten presenterades i maj 2018 och
lades ut digitalt på www.avrattningsplatser.se.

På vissa platser markerade Fabel tätt och på andra
platser var det längre mellan markeringarna. Under
Fabels pauser gick Landskapsarkeolog Ola Nilsson efter
och tog koordinaterna på platserna som markerats ut
med vita flaggor.

Med rapporten som grund valdes sex representativa
platser ut i länet där olika arkeologiska prospekteringsmetoder testades och utvärderades under en vecka
vardera försommaren 2018. Avsikten var att ytterligare öka våra kunskaper om dessa platser genom att
titta under ytan med icke-förstörande metoder. Vid
undersökningarna bjöds press och den intresserade
allmänheten in vid utvalda klockslag för att tillgängliggöra arbetet. Detta resulterade i artiklar både i
Hälsingepress samt Gästrikepress.

Efter de båda första undersökningarna så genomfördes
en fosfatkartering på platserna av docent Johan Linderholm från Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL),
Umeå universitet.
Under vintern 2018–2019 arbetar landskapsarkeologerna i Hudiksvall med att sammanfoga resultatet av
de tre undersökningarna. Resultatet planeras att redovisas i en rapport som kommer under våren 2019.

De sex utvalda platserna var:
Hedesunda/Östervåla avrättningsplats, avrättningsplatsen vid Trekanten, Ovansjö avrättningsplats,
Häxmyran (som tyvärr visade sig stå under vatten
och inte kunde undersökas), Sorga galgbacke samt
avrättningsplatsen vid Norrbo bro.
Frédéric Elfver, doktorand i arkeologi och kulturarvskonsult med inriktning på metalldetektor var
först ut för att undersöka platserna. Tillsammans med
Landskapsarkeolog Ola Nilsson från Hudiksvall tillbringade han några dagar på våra valda avrättningsplatser. Genom att gå i mönster arbetade sig Frédéric Elfver
metodiskt genom platserna. Där metalldetektorn gav
utslag undersökte han försiktigt det översta jordlagret
för att se om föremålet gick att hitta. Förutom 1900tals skräp i form att metallburkar eller kapsyler hittade
han även mynt från 1700-talet, små spikar, hästskor,
knivblad och knappar med mera.
Arkeologihunden Fabel och hans matte Sophie
Vallulv undersökte platserna därefter. Kvarlevorna efter
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Programverksamhet
och arrangemang
Sportlov
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.
Visningen hölls av Margit Söderström och Desirée
Kjellberg varje dag under sportlovsveckan kl 13 och kl
14. Aktiviteten ingick i entrén.

Påsklov
Under Påsklovet 3 april–6 april berättade pedagog
Margit Söderström för barn upp till 10 år om påsktraditionernas ursprung med fokus på häxor och påskkärringar. Berättande skedde i storarresten i Slottshäktet
och pågick 20–30 min. 4 dagar, tisdag–fredag, en gång
dagligen kl 13.00. Aktiviteten ingick i entrén.

Kulturkollo
I samarbete med ABF Gästrikebygden, Röda Korset, IDKA och Kulturum arrangerade vi Kulturkollo
på Kulturhuset Gävle en vecka under sommarlovet
och fyra dagar under höstlovet. Ungdomar mellan
13–15 år välkomnades att spela musik, dansa, e-sport,
ta del av historia, måla, testa VR och mycket mer.
Finansering för detta söktes hos Gävle kommun och
ungdomarna bjöds på både vegetarisk lunch och fika
under dagarna. Desirée Kjellberg var en av de drivande
i detta samarbete som blev mycket lyckat.

Höstlov
Under höstlovet v. 44 höll Margit Söderström den
nyproducerade visningen ”Gastar och gengångare i
gamla fängelset” två gånger per dag, måndag till fredag
kl 11 och 14. Visningen var från 9 år och tog 45 min.

Avrättningsplatser
Tillsammans med landskapsarkeolog Ola Nilsson höll
Desirée Kjellberg visningar vid fyra tillfällen på utvalda
avrättningsplatser i Gävleborgs län vid de arkeologiska
undersökningarna i maj–juni.
Foto och idé: Anna Linander, ABF Gästrikebygden
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Utställningsverksamhet
Gemensamt med andra föreningar i Kulturhuset Gävle
delar vi utställningsrummet “Häktet”, som ligger
alldeles intill vår fasta utställning i cellfängelset.

Utställningen Gränsland
Under årets första månader och även under sommaren visade vi utställningen Gränsland i “Häktet”.
Utställningen berättade om projektet “Gränsland,
mellanrum, avgrunder,” som pågick 2016–2017 och
visade bland annat fotografier tagna av Johanna Syrén
samt fragment från de konstnärliga gestaltningarna
efter att de monterats ned.
Då utställningen var byggd för att lätt kunna flyttas så
visades den även på Edsbyns museum 27 oktober–24
november.

Se till mig som liten är
I februari–mars visades utställningen “Se till mig som
liten är” som handlade om barnfattigdom i Gävle. Utställningen var producerad av Svenska Kyrkan i Gävle
och ställdes ut i “Häktet” i ett samarbete mellan oss,
ABF Gästrikebygden och Svenska Kyrkan.
Utställningen var även en del av Folkteatern Gävleborgs projekt “Drömmar och Demokrati”.

Delay

Jul på Fängelset

I samarbete med Region Gävleborgs konstavdelning
visade vi under november videoverket “Delay” av Santiago Mostyn i utställningslokalen “Häktet”. I verket
undersöker konstnären - genom beröring och rörelse
- vår tids gränser, tillhörighet och handlingsutrymme i
staden.

Under december tog vi än en gång fram vår temautställning “Jul på Fängelset”, men denna gång i omarbetad version. Tidigare år har utställningen visats i
mittskeppet, men 2018 fick den ta plats i “Häktet” och
utökades med föremål, berättelser och rekvisita.
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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. Bloggen ”Brottstycken” är ett
exempel, där vi i mer utförliga berättelser också tillgängliggör föremål, foto, litteratur och arkivhandingar.

att medverka under januari i direktsändning för att
berätta om den tillfälliga utställningen “Gränsland”
med tillhörande publikation.
P4 Gävleborg gjorde under november ett direktsänt
inslag där de gick runt i utställningarna samtidigt som
de intervjuade Margit Söderström. De lade sedan upp
inslaget på sin facebooksida.

Digitala medier som vår hemsida, Facebook och
Instagram är viktiga kanaler, liksom plattformen Visit
Gävle.

Under året har vi testat att marknadsföra museets
verksamhet på “familjehockey” på Gavlerinken för att
nå nya målgrupper. Genom att finnas på plats före
nedsläpp och erbjuda ett roligt quiz med fyra frågor,
skapade vi kontakt och delade ut brochyrer.

Inför arrangemang kontaktar vi alltid press och media,
men ibland blir vi även kontaktade av dem då de vill
göra något särskilt.

Som tidigare år har vi även deltagit i Gävle kommuns
kampanjer med infartsflaggor och i de stora ljusskärmarna vid infarterna.

2018 blev vi exempelvis kontaktade av Barnkanalen
och programmet ”Linus lyder”, som utgår från idén
”ni bestämmer – Linus lyder”. Denna gång hade de
unga tittarna önskat att Linus skulle hamna i fängelse,
och det fick han göra hos oss. Programmet sändes i
oktober 2018.

Annonsmässigt har vår målgrupp varit bussbolag för
att nå de stora grupperna som vill ha det vi kallar för
“introduktionsvisningar”. Det vill säga en introduktion
av en guide utomhus under 15 minuter för att sedan
gå i museet själva med audioguider.

Seniorradion i Gävle bad intendent Desirée Kjellberg

Brottstycken - museets blogg
Som ett led i att sprida kännedom om brottet och
straffets historia, startade vi i september 2017 en blogg
som vi döpt till “Brottstycken”. 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.
Under året har vi publicerat berättelser om Katarina
Bure och trolldomsprocesserna i Gävle, Anna Ersdotter
på Långholmens spinnhus, Kriminalvårdens relation
med försvarsmakten ur ett historiskt perspektiv, om
anstalter för barn och ungdomar under 1900-talet och
en lite närmare titt på b-botten, den del av gamla Gävleanstalten där museet idag bedriver sin verksamhet.
I ett inlägg om anstalters alternativa namn i folkmun
fick vi mycket hjälp av museets följare på facebook.
I inlägget ”Fake news & fake history” lyfts historiska
företeelser som speglar att allt inte var bättre förr.
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Pedagogisk verksamhet
Under året har museipedagog Margit Söderström
utvecklat fyra nya temavisningar med utgångspunkt i
läroplanen, i dialog med lärare från Älvboda skola.
För årskurs 3 erbjuds temavisningen ”Hur levde man
förr – en fängslande historia”, en grundläggande
visning för att skapa förståelse för hur människor levde
förr i vår närmiljö.
För årskurs 4–6 finns två sammanhängande specialvisningar. ”Storhetstid – för vilka?”, inriktad på makt
och samhällsförändringar, lag och rättigheter och betydelsen för människan från medeltid t.om 1600-talet.
Visningen ”Makt och maktlösa – vems historia?” är
fortsättningen, som går vidare mot upplysningstid,
industrialismen och mot vårt moderna samhälle.
För årskurs 7–gymnasium finns temavisningen ”Finns
det en framtid utan kriminalitet?” som belyser utvecklingen av Sveriges rättsväsen, förebyggande och återfallsförebyggande metoder genom tiderna.
Temavisningarna har förutom på hemsidan och på
sociala medier även marknadsförts via direktutskick till
lärare och skolor samt telefonsamtal. Detta har medfört att vi har nått nya skolor och fler kommuner.

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
120 registrerade medlemmar. Museet har
medlemskap i ICOM, Svenskt Kulturarv, Riksförbundet Sveriges Museer, arbetslivsmuseernas
samarbetsråd ArbetSam, Forum för utställare 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 Kommunstyrelsens donationsfonder och
Länsstyrelsen Gävleborg.
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Övrigt
I somras samarbetade vi med Gävle kommun, som
tilldelar feriearbete till gymnasieungdomar. Under
högsäsong hade vi tre gymnasieungdomar som tillbringade två veckor vardera på museet i rollen som assistent till museivärdarna. En av dem är numera timanställd på museet.
I april blev vi också med telefonväxel. Det fasta telefonnumret är detsamma, men numera har vi
mobiltelefoner vilket underlättar när vi befinner oss på
resande fot.
Museichef Katarina Kallings intervjuades av tidskriften
Doha Magazine, vilket ledde till ett stort reportage
om museets verksamhet. Vi är stolta och glada över att
genom detta nå ut internationellt.
I samarbete med Kafé Kåken erbjuder vi våra besökare
rabatt på fika i samband med besök på museet.

Kulturarvsåret 2018
År 2018 var ett Europaår för kulturarv år 2018, med
Riksarkivet som samordnare för det svenska Kulturarvsåret 2018. Inom Region Gävleborg deltog aktörer
med evenemang inom hela regionen, och vi bidrog
med en gratis visning av utställningen Gränsland den
17 januari. Även utställningen Gränsland och dess
fortsatta turné till Edsbyn var en del av Kulturarvsåret.
Under kulturarvsdagen 8 september höll Desirée
Kjellberg ett gratis föredrag om sommarens ickeförstörande arkeologiska undersökningar i projektet
“avrättningsplatser i Gävleborgs län”.
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