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Inledning

Stark museisommar men 
klimatutmaningar

För sjätte året i rad toppade Gotlands Museum 
listan över det mest besökta länsmuseet i landet 
med ca 335 000 besökare till Fornsalen, konstmu-
seet, museigårdarna och ruinerna. En stor bidra-
gande orsak är de kryssningsgäster som kommer 
till museet och tar del av våra visningar och stads-
vandringar. 2019 var överhuvudtaget en mycket 
bra museisommar och det tillsammans med att vi 
höjde entréavgiften under högsäsong medförde 
att intäkterna från entréer och programverksam-
het överträffade våra förväntningar med råge. 

Gotlands Museum redovisar för 2019 ett posi-
tivt resultat om 670 tkr, att jämföra med en bud-
get på 300 tkr. Det ekonomiska läget för museet 
är trots detta ansträngt och vi behöver fortsätta 
att arbeta aktivt för att öka egenintäkterna för att 
svara på behovet av fortsatt verksamhetsutveck-
ling. Gemensamt påverkansarbete tillsammans 
med övriga länsmuseer där både kulturministern 
och kulturutskottet uppvaktats och det faktum att 
RAÄ har fått ett uppdrag att genomlysa förutsätt-
ningarna för vår verksamhet ger viss förhoppning 
om att staten insett vårt svåra ekonomiska läge.

I början av året tvingades vi stänga basutställningar-
na på Gotlands konstmuseum på grund av för dåligt 
inomhusklimat och bristande underhåll. I november 
stängde hela byggnaden i avvaktan på en lösning 
med ändamålsenliga lokaler. Under året har kon-
servering av konstverk genomförts, ett urval av den 
äldre konsten har hängts i Biskopsgården och en ny 
utställning med Tyra Lundgrens reliefer finns att se i 
Sävesalen. Samtidigt har vi påbörjat ett utrednings-
arbete och fört dialog med Region Gotland om än-
damålsenliga lokaler för konstmuseiverksamheten. 

Den förhistoriska basutställningen, som visar ti-
den från stenålder till vikingatid, på Gotlands Mu-
seum har stått i mer än 50 år. Det är därför högak-

tuellt att få till stånd en ny basutställning för att 
möta en ökad efterfrågan från våra besökare, inte 
minst de internationella. Men också för att svara 
mot skolans behov. Vi har under året genomfört 
en förstudie tillsammans med extern formgivare 
och arkitekt. Detta är ett viktigt steg på vägen och 
vid sidan av ändamålsenliga lokaler för konstmu-
seet den viktigaste frågan för det kommande året. 

Årets tillfälliga utställningar har behandlat aktuella 
och betydelsefulla samtidsfrågor. I utställningen 
Fred med jorden diskuterar konstnären Åsa Sonjas-
dotter, som varit verksam inom projektet Konsten i 
kulturarvet, odling av kulturväxter och hur vi i dag 
kan leva mer hållbart och i samklang med naturen. 
Satsningen på att visa gotländsk form och design 
har fortsatt genom utställningen Kalkstensdrömmar, 
som visat keramikens utveckling i ett långstidsper-
spektiv, liksom dagens gotländska keramiktradition. 

På Fornsalen har vi visat fotoutställningen Års-
rika som närmar sig frågan om äldre människors 
livssituation, livssyn och livskraft. Självklart har 
vi också uppmärksammat 100-årsfirandet av all-
män och lika rösträtt med en vandringsutställ-
ning producerad av Sveriges riksdag och med 
programverksamhet, bland annat ett samtal 
mellan undertecknad och talmannen Andreas 
Norlén om demokratins historia och utveckling. 
Och som ett ytterligare demokratiprojekt har 
museet utvecklat nya skolprogram med fokus 
på äldre elever om nazismen på Gotland i rela-
tion till nationella och internationella perspektiv.

I Magasin Visborg finns merparten av våra samling-
ar, men de finns också i våra utställningar och på en 
del andra platser. Under året har vårt stenmagasin 
i Hablingbo iordningställts genom ett omfattande 
arbete. Vi har också investerat i en fryscontainer för 
att på ett smidigt sätt kunna hantera föremål som 
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Susanne Thedéen 
Landsantikvarie

kommer till eller tas ur samlingarna från utställ-
ningar eller genom in- och utlån till andra museer. 

Under 2019 har vi på ett framgångsrikt sätt drivit 
och deltagit i flera större forsknings- och kunskaps-
uppbyggnadsprojekt. Det handlar om projektet 
Forntida bilder – digitalisering och tillgänggörande av 
de gotländska bildstenarna tillsammans med Stock-
holms universitet och Riksantikvarieämbetet. Ett 
annat flerårigt projekt som startat under året är en 
karaktärisering av alla de gotländska kyrkorna och 
kyrkogårdsmiljöerna tillsammans med Visby stift. 

Museet har under året också genomfört ett projekt 
för guideutveckling och kvalitetessäkring av guide-
verksamheten på Gotland vilket inneburit en ny och 
mer omfattande utbildning med nationell certifie-
ring av guider. Projektet har bedrivits tillsammans 
med flera betydelsefulla aktörer inom besöksnä-
ringen på Gotland. I stort sett alla som gick utbild-
ningen genomförde certifieringen vilket innebar ett 
mycket välkommet tillskott av välutbildade guider 
på Gotland som började arbeta säsongen 2019.  

Under hösten sjösattes ett elektroniskt boknings-
system som ska underlätta bokning av våra vis-
ningar, föreläsningar och vandringar. Museet har 
också infört prisdifferentiering för entréavgifter 
med lägre pris under lågsäsong och högre pris 
under högsäsong, vilket föll väl ut. Tillsammans 
med generösa öppettider, ett varierat och kun-
danpassat utbud av produkter och böcker i buti-
ken samt en berikande programverksamhet ledd 
av certifierade guider hoppas vi kunna attrahera 
och locka besökare. Att vi sökt och blivit medlem-
mar i en av EU:s ”cultural routes”, Viking routes, 
ingår också i en strategisk satsning på att nå fler 
besökare och inte minst internationella sådana.     

Det gångna året har vi fortsatt med uppskattade 
aktiviteter för medlemmarna i Fornvännerna. 

Sommarutflykten gick i år till Bungemuseet med 
visningar av gårdarna samt till Ireviken där vi fick 
lära oss mer om fossil och gotländsk geologi. I no-
vember hölls för tredje året i rad en välbesökt VIP-
kväll med release av årets upplaga av Gotländskt 
arkiv 2019 med tema gotländska mattraditioner.

Under 2019 ansökte vi i hård konkurrens tillsammans 
med Riksantikvarieämbetet om att få anordna Sve-
riges museers vårmöte 2020. Vi fick uppdraget och 
nu ser vi fram emot att välkomna hela museibran-
schen till Gotland och Visby den 27–29 april 2020. 
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Gotlands Museum 2019

Föreningen Gotlands fornvänner, 
ideell förening bildad 1875,  
omkring 2 000 medlemmar. 

Styrelserepresentanter: 
4 Föreningen Gotlands Fornvänner 
4 Region Gotland  
1 Länsstyrelsen på Gotland

Museum för alla!

Gotlands Museum ska på ett 
attraktivt och stimulerande 
sätt tillgängliggöra Gotlands 
konst, historia samt natur- och 
kulturarv för gotlänningar och 
besökare från hela världen.

Gotlands Fornsal 
Gotlands Konstmuseum 
Magasin Visborg 
Arkiv & bibliotek  
Kulturreservatet Norrbys  
Museigårdarna Petes och 
Kattlunds 

Ägare

Verksamhetsidé

Vision

Personal

Kort om Gotlands Museum

Gotlands Museum har genom 
kultursamverkan ett regionalt 
museiuppdrag i syfte att 
- regionalt tillgängliggöra sin 
verksamhet 
- vara en möjliggörare för 
Gotlands övriga aktörer 
- sörja för att verksamheten 
håller hög kvalitet och bidrar 
med konstnärlig utveckling och 
förnyelse 
- tillhandahålla 
främjandeverksamhet 
genom huvudmannaskap för 
kulturkonsulenter.
 
Ca 55 % egenintäkter: 
entréavgifter, försäljning och 
uppdragsverksamhet samt 
gåvor och sponsring.

Övrig finansiering genom 
offentliga medel, statliga 
och regionala, främst via 
kultursamverkansmodellen. 

44 årsverken

Besöksmål

Regionalt 
museiuppdrag
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Medverkan i andra organisationer

 
Styrelserepresentation
Bungemuseet AB (ordförande)
Gotland Convention Bureau (GCB)
Gotlands förenade besöksnäring (GFB)
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands läns Hemslöjdsförening
Gotlands kommuns konstkommitté
Gotlands Lantbruksmuseum 
Kulturarvsrådet
Linköpings universitet
Länsmuseernas samarbetsråd
Medeltidsveckan på Gotland AB 
Network of Museums in the Baltic
Stiftelsen Bläse Kalkbruksmuseum
Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland
Stiftelsen Mårten Stenbergers stipendiefond
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
Stiftelsen syskonen Edvin, Marta och Erik  
Johannssons, Norrbys i Väte minnefond 
Stiftelsen Tyra Lundgrens Kulturfond
Stiftelsen Vike Minnesgård
Stiftelsen Vanges gårdsmuseum
Tule-stiftelsen
Världsarvsrådet
Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond
Wisby Centrum (ordförande)

Medlemskap (ej styrelserepresentant) 
Fuism – Föreningen för pedagogisk utveckling i 
svenska museer 
Föreningen Genus i museer 
Förlagsklubben 
Gotland Art Week 
Gotlands Botaniska Förening 
Gotlands Entomologiska förening 
Gotlands Ornitologiska Förening 
Gotlands spinneri
ICOM – The International Council of Museums
ICOMOS – International Council of Monuments and 
Sites 
Landsantikvarieföreningen 
Mabbas 
Marknadsföreningen Gotland 
MUSAD – Museiadministrativa föreningen
NAMSA  –  Naturhistoriska museers samarbetsorga-
nisation
NCK – Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik 
Nordiskt forum för byggnadskalk
Nätverket för Byggnadsvård på Gotland
Riksförbundet Sveriges Museer
Sobona – Kommunala företagens samorganisation 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
Svenskt kulturarv 
Säkforum 



8

Målgrupper och besökare

Kryssningsgästerna bidrar

År 2019 blev Gotlands Museum för sjätte året i rad 
det mest besökta länsmuseet och det trettonde 
mest besökta museet av samtliga museer i landet 
med ca 336 000 besökare.

Totalt sett minskar Gotlands Museums besökare 
något mot föregående år, vilket till största delen 
kan härledas till färre besökare i ruinerna i Visby.
Museigårdarna och Gotlands konstmuseum ligger 
på samma nivå som tidigare år. Värt att notera är 
att konstmuseets byggnad var stängd under de två 
sista månaderna av 2019. 

Antalet besökare på Fornsalen ökade till ca 85 000 
och en målgrupp som bidrar till ökningen är kryss-
ningsgästerna. Besöksstatistiken visar en tydlig 
ökning de dagar då Visby besöks av kryssnings-
gäster, vilket också avspeglas i entréintäkterna 
som är långt högre än vad som budgeterats.

Första året med prisdifferen-
tiering på Fornsalen

Till 2019 infördes prisdifferentiering av entréerna 
till Fornsalen, där ordinarie entrépris under juni till 
augusti var 150 kr per person och under övriga året 
100 kr per person. 

Införandet av prisdifferentieringen motiverades 
med att museet under högsäsong har ökade öp-
pettider och ett dagligt utbud av introduktioner, 
visningar och vandringar. 

Inför 2020 har styrelsen beslutat att utvidga pe-
rioden för högsäsongen till att gälla under maj till 
september, med motiveringen museet även då har 
ökade öppettider samt erbjuder dagliga program-
punkter för besökarna. 

Under 2019 ökade antalet besökare på Fornsalen.
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Jan

2019
2018
2017

Besökare per månad 
  Januari–december/2017 - 2018 - 2019

Feb Mar Apr
Maj

Jun Jul
Aug Sep Okt

Nov
Dec

Visby ruiner

336 114345 758

2017
2018

2019

Besökare per besöksmål  
  2017 - 2018 - 2019

Museigårdarna
Konstmuseet
Fornsalen

353 293

140 000

100 000

60 000

79 52481 258 77306

2017
2018

2019

345 758353 293
336 114

Barn  
och unga

Besökare Gotlands Museum 
  2017 - 2018 - 2019
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Samarbetspartners

Samarbeten med universitet 
och högskolor

Gotlands Museum har som ambition att utveckla 
samarbeten med universitet och högskolor. Det 
gör vi både genom att bidra till undervisningen 
och att samarbeta i forskningsprojekt. Under 2019 
fortsatte forskningsprojektet Romaprojektet, där 
museet samarbetar med både Uppsala universitet 
och Stockholms universitet kring frågeställningar 
kopplade till tingsplatsen i Roma och klostrets 
framväxt. 

Museet samarbetar också med Stockholms uni-
versitet i forskningsprojektet Forntida bilder. En di-
gital utgåva av Gotlands bildstenar. Projektet som 
löper fram till 2023 och är finansierat av Veten-
skapsrådet syftar till att digitalisera alla gotländ-
ska bildstenar och tillgängliggöra dem för forsk-
ning och allmänheten. 

Vi har också samarbete med Uppsala universitet 
och byggnadsantikvarieprogrammet där studenter 
inom ramen för en kurs har praktik på Norrbys mu-
seigård. 

Samarbeten med museer och 
lokala aktörer 

Tillsammans med länsmuseernas samarbetsråd 
och övriga länsmuseer i landet driver Gotlands 
Museum projektet Sveriges största museum, som 
handlar om att uppmärksamma länsmuseerna 
som en resurs i samhället, men också länsmuseer-
nas svåra ekonomiska läge. 

Länsmuseernas samarbetsråd, där museichefen 
sedan 2019 är en av tre museichefer i sekretaria-
tet, har under året drivit ett intensivt påverkans-
arbete gentemot politiker och myndigheter. I de-
cember resulterade ett möte med kulturminister 

Amanda Lind i att Riksantikvarieämbetet fått i 
uppdrag atgöra en genomlysning av länsmuseer-
nas förutsättningar.  

Gotlands Museum deltar tillsammans med Baltic 
Art Center – BAC – och Konstfrämjandet i pro-
jektet Konsten i kulturarvet som är ett konstnärligt 
residens på museet där konstnärer problematise-
rar olika aspekter av våra samlingar. Under 2019 
initierades ett samarbete med Östergötlands läns-
museum inom ramen för projektet. Projektet är fi-
nansierat av Kulturrådets utvecklingsbidrag.

I Tjärprojektet samarbetar Gotlands Museum med 
Visby Stift i för att öka kunskapen om tjärans 
egenskaper och kvaliteter. Samma aktörer driver 
också karaktäriseringsprojektet, med syfte att ka-
raktärisera alla gotländska kyrkor.  

Styrelseuppdragen

Representanter från Gotlands Museum är aktiva 
som styrelseledamöter i ett stort antal museer och 
föreningar runtom på ön. Bland dessa finns såväl 
mindre museer och stiftelser som aktörer inom 
besöksnäringen. 

Museichefen är ordförande i Bungemuseet AB och 
vice ordförande i Gotlands förenade besöksnäring 
samt ledamot i universitetsstyrelsen på Linköpings 
universitet. Biträdande museichefen är ordförande 
i Wisby centrum. Se lista s. 7.
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Medlemskapet i fornvännerna

Värvningskampanj

Antalet medlemmar i Föreningen Gotlands forn-
vänner har sjunkit de senaste åren. I syfte att 
bromsa nedgången i antalet medlemmar genom-
fördes under 2019 flera värvningsinsatser. 

Under slutet av året resulterade ett fördelaktigt 
erbjudande om medlemskap i ca 50 nya medlem-
mar.  En större värvningskampanj genomfördes 
under året med hjälp av en helt ny folder med 
information om fördelarna och förmånerna med 
medlemskapet i Föreningen Gotlands fornvänner. 

Aktiviteter för fornvännerna

Årets första aktivitet för fornvännerna gick av sta-
peln redan på trettondagen. Ca 150 personer kom 
för att lyssna till avgående ordföranden i fornvän-
nernas styrelse Cecilia Schelin Seidegård. 

I augusti anordnades en sommarutflykt för andra 
året i rad. Ca 50 mycket nöjda fornvänner deltog 
under dagsutflykten som gick till Bungemuseet 
med visning av de kulturhistoriska gårdsmiljöerna 
och till Ireviken med fossilvandring tillsammans 
med museets naturantikvarie. 

I november anordnades ett VIP-mingel för alla 
fornvänner. Minglet i Fornsalens museibutik kom-
binerades med release av Gotländskt arkiv 2019 – 
Bordet är dukat – med tema gotländsk matkultur 
och mattraditioner. Ca 100 fornvänner lyssnade till 
redaktören och några av författarna samt erhöll sin 
bok. 

Under året har ett tiotal nyhetsbrev skickats till 
alla medlemmar. En nyhet under 2019 är att varje 
nyhetsbrev innehåller ett förmånligt medlemser-
bjudande i Fornsalens museibutik.

Medlemmar Föreningen Gotlands fornvänner 
  2017 - 2018 - 2019

Enskilda
Duo

Ständiga

Stödjande Heders
Totalt

388

1 428

359
3 3

2 229

48

Personal
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Volontärverksamhet

År 2019 var tredje året med volontärverksamhet 
på Gotlands Museum. Målet med volontärverk-
samheten är att bidra till att ge besökare ett mer 
personligt mottagande och en bättre upplevelse, 
möjliggöra för fler att använda sitt engagemang 
och sin kompetens i museets verksamhet samt 
aktivera Föreningen Gotlands fornvänners med-
lemmar. Antalet volontärer uppgick vid slutet av 
2019 till 17 stycken. 

Totalt har 20 aktiviteter genomförts, där volontä-
rerna bidragit med stort engagemang och gjort en 
verklig skillnad både för besökare och anställd per-
sonal vid museet. 

Exempel på aktiviteter är vernissager på Fornsalen 
och Gotlands konstmuseum, VIP-kväll i Fornsa-
lens museibutik, lovverksamhet samt städning och 
skötsel på Petes och Kattlunds museigårdar.

Under året har också nya former för volontärska-
pet med ökad delaktighet testats i samband med 
programverksamhet kopplad till utställningen 100 
år av allmän och lika rösträtt.

Gotlands Museums volontärer gör skillnad både för besökare 
och anställd personal vid museet.. 
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Hållbarhet och horisontella perspektiv

Miljömässig hållbarhet

Under året har museet påbörjat ett arbete kring 
att utveckla den miljömässiga hållbarheten i verk-
samheten. I samband med den årliga personalut-
flykten fördes diskussioner och medarbetarna fick 
i uppdrag att inkomma med förslag. Förslagen 
handlar bland annat om källsortering, plastbant-
ning, hållbara inköp och miljömedvetenhet kring 
utställningar och förlagsverksamhet. 

En genomgång har gjorts av inköp av städ-, kon-
tors- och engångsartiklar för att säkerställa att vi 
gör miljömedvetna val.

Ny placeringspolicy

Styrelsen har fattat beslut om en ny placeringspo-
licy med en inriktning mot val av så kallade etiska 
fonder. Under året har det pågått ett arbete med 
val av nya fonder i enlighet med den nya place-
ringspolicyn.

På årets perosnalutflykt diskuterades den 
miljömässiga hållbarheten.
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Affärsutveckling och finansiering

Kryssningskajen

En andra sommar med kryssningskajen har inne-
burit en fortsatt utveckling med fler anlöp och fler 
kryssningsgäster. Samarbeten med andra aktörer 
inom besöksnäringen prioriteras för att ge besö-
karna unika helhetsupplevelser. Museet har di-
rekta avtal med två turoperatörer som beställer 
museientréer och ”shore excursions”. Dessa turo-
peratörer eftersträvar mycket hög kunskap och 
kvalitet och våra kunniga guider och pedagoger 
svarar mycket väl mot de högt ställda kraven och 
förväntningarna.

Vi har erbjudit fortsatt utökade och anpassade 
öppettider, ett attraktivt sortiment anpassat för 
kryssningsgästernas behov och preferenser liksom 
ett utökat antal stadsvandringar och visningar. 

Strategiska partnerskap

Inom ramen för förstudien för en ny förhistorisk 
basutställning på museet har ett arbete kring stra-
tegiska partnerskap initierats tillsammans med en 
extern konsult. 

Arbetet kommer att fortsätta kommande år när 
finansieringsfrågor kopplade till den nya förhisto-
riska basutställningen kommer att intensifieras.

Nya samarbeten har initierats inför arbetet med en ny förhistorisk basutställning.
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Utställningar

 Förstudie basutställning

Under hösten 2019 intensifierades arbetet med 
en förstudie inför museets nya basutställning om 
forntiden. Satsningen på den nya utställningen är 
viktig för att säkerställa museets attraktivitet gent-
emot besökare, men även ur ett rent musealt per-
spektiv då museet får möjlighet att fördjupa och 
förmedla ny kunskap kring Gotlands förhistoria. 

Tillsammans med de lokala företagen KNAK och 
Visbyark tog antikvarier, arkeologer och pedago-
ger under 2019 fram utställningens koncept och 
arbetet med visionsskisser påbörjades. Arbetet 
fortsätter under 2020 med målet att färdigställa 
förstudien under våren. 

Arbetet har engagerat många medarbetare på 
museet genom olika processer i arbetsgrupper 
och workshops. 

Årsrika

Gotlands Museum fortsatte under 2019 att belysa 
viktiga samtidsfrågor. Denna gång genom utställ-
ningen Årsrika, en upplyftande feel good-utställ-
ning om äldre och åldrande.

I utställningen fick besökaren möta ett galleri av 
äldre, årsrika, människor som berättade om sina 
rika liv. Utställningens främsta syfte var att ge en 
ny bild av äldre och åldrandet. 

WHO pekar ut Sverige som ett av de länder i värl-
den som är ”bäst” på att diskriminera äldre.  Sam-
hället fokuserar i väldigt liten grad och klarar inte 
av att ta tillvara den enorma erfarenhet och kun-
skap som äldre/årsrika personer har samlat ge-
nom att ha levt ett långt liv.   

I samband med utställningen samverkade Got-
lands Museum med Region Gotlands hälsofräm-
jande enhet. Tillsammans genomförde museet 
och hälsofrämjande enheten en föreläsningsserie 
och ett projekt på temat minnen och sinnen på 
mötesplatserna i Slite, Hemse och på Gråbo. 

Utställningen Årsrika är producerad av Annica 
Carlsson Bergdahl i samverkan med fotograf Elisa-
beth Ohlson Wallin.

 

Utställningen Årsrika visades på Fornsalen i september 2019–februari 2020.



16

Fred med jorden

I utställningen Fred med jorden undersökte Konst-
nären Åsa Sonjasdotter de lämningar och minnen 
av kunskap och praktiker på Gotland som bärs av 
tre kulturväxter som i dag är sällsynta. Hon lyfte 
fram hur dessa kulturväxter är ett levande kultur-
arv bestående av lika mycket natur som kultur. 

På konstmuseet gestaltades växterna från brons-
åldern till i dag och även möjliga, framtida odlings-
former, i en komposterbar utställningsarkitektur. 
Titeln Fred med jorden refererade till ett upprop 
skrivet av Elisabeth Tamm och Elin Wägner 1940. 
Deras förslag till lösningar för hur människan kan 
leva i samförstånd med jorden låg till grund för 
konstnärens undersökning. 

I projektet ville konstnären både föra vidare och 
besvara deras uppmaning i utställningsform, i od-
lingar i köksträdgårdslandet vid 1800-talsgården 
på Bungemuseet och i Region Gotlands skottkär-
ror i Visby, samt i programpunkter under projek-
tets gång. Fred med Jorden presenterades som en 
del av det konstnärliga forskningsresidenset Kon-
sten i kulturarvet – ett samarbete mellan Baltic Art 
Center, Gotlands Museum och Konstfrämjandet 
som genomförs med stöd från Kulturrådet.

Kalkstensdrömmar – och kruk-
makarens återkomst

Även om Gotland till största del består av kalk 
har leran och keramiken en tydlig plats i bilden av 
denna ö. Sedan början av 1960-talet har Gotland 
utvecklats till ett av Sveriges mest intressanta ke-
ramiska områden. 

Ambitionen med utställningen Kalkstensdrömmar 
var att spegla den gotländska keramikens mång-
fald och keramikerna bakom den, med betoning 
på bruksgodset. Utställningen ville också ställa 
frågan om det finns ett historiskt sammanhang, el-
ler om det är slumpen genom enskilda människors 
initiativ, som bidragit till den keramik vi ser i dag.

Lera har under lång tid knådats av pottmakare, 
krukmakare, drejare, keramiker, konsthantverkare 
och konstnärer. Under vilket namn man än har ver-
kat , eller i vilken tidsepok, så har det varit kerami-
kerns strävan att ladda leran med mening.  

I utställningen mötte besökaren 30 keramiker som 
arbetar med olika leror och tekniker. Där fanns de 
som produktionsdrejar men också de som verkar 
inom konstens område. 

Utställningen Kalkstensdrömmar visades på konstmuseet juni–november.
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Konst i Biskopsgården

Under 2019 inleddes ett samarbete mellan museet 
och biskopsparet Thomas och Susanna Petersson 
i Visby stift kring en konsthängning i biskopsgår-
dens representativa salar. 

Ett urval om ca 40 konstverk från museet gjordes 
tillsammans med chefen för samlingar och kultur-
miljö och arbetet fortsätter under 2020 med pro-
gramverksamhet och informationstexter.

Tyrautställning

I samband med att basutställningen på Gotlands 
konstmuseum stängdes identifierades ett behov 
av att visa delar av Tyra Lundgrens verk i väntan 
på ändamålsenliga lokaler för konstverksamheten. 

Ett urval av Tyras reliefer har därför hängts i en ut-
ställning i Sävesalen på Fornsalen med ambitionen 
att även genomföra programpunkter kopplade till 
verken framöver.

Nya rutiner vid utställnings-
planering

När konstmuseets byggnad på S:t Hansgatan 
stängde blev frågan om planering och genomför-
ande av utställningar på Gotlands Museum än vik-
tigare. 

En ny utställningsgrupp tillsattes med syfte att 
planera museets utställningar över tid, arbeta fram 
strategier, bredda samverkan inom museet och 
skapa en tydlig struktur för hur arbetet ska gå till 
från idé till färdig utställning. 

Detta ska mot publiken resultera i utställningar 
som i ännu högre grad engagerar och lockar. In-
ternt ska det innebära en bättre struktur och dju-
pare förankring i arbetet med utställningar. 

Ett urval av Tyra Lundgrens reliefer hänger nu i Sävesalen.
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Utställningar 2019

Konstmuseet

Lithic Choreographies
november 2018–april 2019

Öppna ateljéer
maj–juni

Puls (Fotolinjen)
maj–november

Kalkstensdrömmar
juni–november

Fred med Jorden
juni–november

Humlan flyger
juni 2018–november 2019

Shaper
september–november

Drömmen om Gotland |  
Bilden av Visby
basutställning

Tyra Lundgren
basutställning

Fornsalen 
Vinnare och förlorare i svensk natur
oktober 2018–mars 2019

Fira demokratin
maj–september

Årsrika
september–februari 2020

Upptäck Gotland
basutställning

1361 – Striden om Gotland 
basutställning 

10 000 år – Gotlands förhistoria 
basutställning

Bildstenshallen 
basutställning 

Gotlandium  
– 430 miljoner år Gotland 
basutställning 

Medeltidens Gotland 
basutställning 

Skattkammaren 
basutställning

Skepp & skoj  
– hav och sjöfart på Gotland
basutställning

Externa lokaler

Grädden & moset
9–14 december (Sail & Racing)

Måla & färga
9–11 mars (Skaparfestivalen, 
Gotlands folkhögskola), 4–30 
oktober (Roma bibliotek), 30 
oktober–28 november (Hemse 
bibliotek)

Tunnor av trä
24 juni–18 augusti (Bungemu-
seet)
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Program och pedagogik

Konst möter natur- och kul-
turarv

Under 2019 visades två utställningar som var 
samarbetsprojekt med Baltic Art Center. Två olika 
konstnärer tittade med utifrånperspektiv på Got-
land – australiensiska Sam Smith bosatt i London 
och svenska Åsa Sonjasdotter bosatt i Berlin. 
Konstnärerna tog hjälp av nyckelpersoner på plat-
sen för att få kunskap och bli insatta i sina respek-
tive områden. De tog likaså del av museets sam-
lingar och antikvariernas expertis. Projekten var 
tvärvetenskapliga och uppmärksammade natur 
likväl som kultur samt intresserade sig för miljö- 
och hållbarhetsfrågor. 

I samband med utställningen Lithic Choreographies 
av Sam Smith, erbjöd vi ett publikt program som 
kombinerade konst och geologi samt vetenskap 
och fiktion. Programmet fokuserade på Gotland 
och människans förhållande till naturen med dess 
resurser. Museets naturantikvarie föreläste under 
rubriken Dansande berg – på riktigt och under sport-
lovet gavs familjevisningar av utställningen med 
stenpyssel som praktiskt moment. 

Fred med jorden (19 juni–3 november) av Åsa Son-
jasdotter innefattade utöver en utställning på 
konstmuseet även program och odlingar. Genom 
projektet undersökte Sonjasdotter lämningar och 

minnen av kunskap och praktiker på Gotland som 
bärs av tre kulturväxter som i dag är sällsynta: em-
mervete, käiar och bungerova. 

På vernissagen av utställningen deltog olika od-
lingsexperter som Åsa Sonjasdotter tagit hjälp 
av. Från juli fanns frön tillgängliga från de tre un-
dersökta kulturväxterna. På så vis kunde den od-
lingsintresserade i sin tur odla och sprida de gamla 
grödorna och medverka i att förvalta ett levande 
kulturarv. Under Gotland Art Week i augusti före-
läste journalisten och författaren Ulrika Knutson 
om Elisabeth Tamms och Elin Wägners skrift Fred 
med jorden från 1940, som gett namn och inspira-
tion åt Sonjasdotters projekt. 

Fred med jorden var del av det konstnärliga forsk-
ningsresidenset Konsten i kulturarvet – ett samarbe-
te mellan Baltic Art Center, Gotlands Museum och 
Konstfrämjandet och genomfördes med stöd från 
Kulturrådet. I september hölls seminariet Konsten i 
kulturarvet – ett konstnärligt forskningsresidens. I se-
minariet diskuterade bland andra konstnärer, pe-
dagoger, intendenter och forskare hur den konst-
närliga forskningen vuxit fram och hur konstnär-
liga och arkeologiska forskningsmetoder kan bidra 
med nya perspektiv på museisamlingar. 

Fred med jorden innefattade både programverksamhet, utställning och odlingar. 



20 9

Kvällsöppet på Konstmuseet

Programmet var under hela året laddat med varie-
rade evenemang och inleddes med en välbesökt 
föreläsning där Stefan Moberg berättade om ka-
suri – japansk färgning och vävning. Flera program 
var kopplade till utställningen Humlan flyger – en ut-
ställning om ömöjlig design. Bland annat berättade  
Therése Lindström från Imse Vimse om företaget, 
som utvecklat funktionella och återanvändbara 
textilprodukter för främst barn och kvinnor utifrån 
ett miljövänligt perspektiv. Innovativ design var 
temat också när Emma Hällström från gotländ-
ska företaget Femingo berättade om produkten 
Heather, en dyna med inbyggd värme. Konstnären 
Sam Smith, som under våren var aktuell med ut-
ställningen Lithic Choreographies, kom och presen-
terade sin videoperformance E.1027. 

I september uppmärksammade vi konstnärsutby-
tet mellan Gotland och Westfalen-Lippe genom 
att kombinera en vernissage av den tyska konst-
närsstipendiaten Lea Wächters utställning Shaper 
med en föreläsning av gotländska konstnären El-
frida Nilsdotter Ahlby som var Gotlands stipendiat 
i Westfalen året innan. I oktober gavs två program-
punkter i samarbete med Gotlands konstförening. 
Glaskonstnären Jennie Olofsson berättade om 
sin verksamhet Big Pink och vägen till att bli glas-
konstnär och en kväll var det konstfilmvisning med 
efterföljande diskussion. Ett konstquiz hölls av 
konstkonsulenten under året.

Genusgranskning av visnings-
handledningar 

Museets pedagoger har under året jobbat aktivt 
med att genusgranska programverksamheten vad 
gäller visningar och stadsvandringar. Vad berättar 
vi och hur speglar det allas perspektiv av historien? 

Under våren inleddes ett projekt med Region Got-
land och Länsstyrelsen på Gotland som syftade 
till att skapa en stadsvandring där både mäns och 
kvinnors historia skulle ingå. I projektet ingick tre 
försöksvandringar, där personal från både länssty-
relsen och regionen fick anmäla sig och gå med. 
Efter detta följde en enkät där deltagarna fick 
tycka till om vandringens upplägg och innehåll.  
Det var till allra största del positiva omdömen som 
framkom och med några få justeringar färdigställ-
des stadsvandringen. Syftet är nu att regionen och 
länsstyrelsen ska kunna boka stadsvandringen för 
gäster som besöker ön.

Vi inledde också arbetet med att genusgranska alla 
våra tidigare guidemanus. En grupp bestående av 
museets pedagoger, arkeolog och museichef går 
igenom manus för manus och funderar på hur vi 
kan berätta en mer demokratisk historia där både 
kvinnornas och männens historia ingår. Detta ar-
bete kommer att vara färdigt till guidesäsongen 
2020. 
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Medeltidsveckan

Inför varje säsong arbetar Gotlands Museum för 
att anpassa programmet under Medeltidsveckan 
efter publikens intressen. Under 2019 års Med-
eltidsvecka blev föreläsningar om medeltida öl-
bryggning och föreläsningar med genusperspektiv 
populära. Dessutom hade vi glädjen att även i år 
presentera Dick Harrison som föreläsare. Under 
2020 kommer vi att ingå i en grupp aktörer som 
ska diskutera samarbeten vad gäller föreläsningar 
och program under Medeltidsveckan. 

Medeltidsveckan är viktig för Gotlands Museum 
och vi måste hela tiden utveckla våra program och 
hitta nya samarbeten för att kunna erbjuda attrak-
tiva upplevelser för Medeltidsveckans besökare. 
Vi är en bit på väg och har potential att nå ännu 
längre. 

Guidecertifieringsprojekt

Gotlands Museum har under året, genom pro-
grammet Hållbara Gotland, haft fortsatt huvud-
mannaskap för guideprojektet En hållbar kompe-
tensförsörjning och auktorisation av guider på Got-
land. En anställd projektledare har haft kursansvar. 
Projektet startade i maj 2018 och pågår till januari 
2020. I projekt- och styrgrupp sitter olika repre-
sentanter från Gotlands Museum och Gotlands 
turist- och besöksnäring. Projektet genomförs 
med medel från Tillväxtverket och Region Gotland. 

Efter första årets uppstartsarbete genomfördes 
under januari–juni 2019 en pilotomgång av Gui-
deutbildning Gotland med ett fyrtiotal deltagare. 
Kursplanen, som byggde på Sveriges guideför-
bunds riktlinjer, bestod av Gotlands turist- och 
besöksnäring, Visby världsarv, Gotlands geologi, 
natur och historia, Gotland i dag, värdskap och 
bemötande, guideteknik och första hjälpen/HLR. 
Närmare ett tjugotal föreläsare, varav flera från 
Gotlands Museum, bidrog med olika kompetenser. 
Till sommaren auktoriserades samtliga deltagare 
på utbildningen av Sveriges Guideförbund och er-
höll diplom och guidelegitimation. Utvärderingar 
av kursmoment gjordes löpande under utbildning-
en som fick högt betyg av deltagarna. 

Under hösten har arbetet varit inriktat på att till-
sammans med projekt- och styrgrupp diskutera 
hur kommande guideutbildning ska utformas, or-
ganiseras och finansieras utifrån gjorda erfarenhe-
ter. 
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Skola och lärande

Världsarv i skolan

För tredje året i rad erbjöds alla skolklasser runt 
om på Gotland en gratis stadsvandring med en 
pedagog från Gotlands Museum. Denna folkbild-
ningsinsats har nu blivit ett återkommande inslag 
i augusti i samband med skolstarten. Satsningen 
Världsarvsstaden för barn och unga i skolan, arrang-
erad av Region Gotland genom Världsarvskonto-
ret, har syftet att inspirera barn och unga till att 
känna sig delaktiga i Världsarvet Visby. Projektet 
är årligen återkommande i samband med Världs-
arvsdagen. 

Första året som Gotlands Museum var med och 
erbjöd en gratis stadsvandring förmedlades olika 
aspekter ur Gotlands vikingatida och medeltida 
historia. Året därefter genomfördes ringmursvand-
ring med världsarvet som fond. Årets vandring var 
lokaliserad till Klinten i Visby och fokuserade på 
tidigmodern tid, utifrån människoöden och sam-
hällsutveckling. Precis som tidigare år var dessa 
guidningar tänkta som ett startskott i arbetet och 
ett sätt att ge eleverna inspiration och verktyg till 
att kunna skapa fritt som egna kulturbärare. 

42 skolklasser med nästan 1 000 barn och ung-
domar blev guidade genom samhällets och män-
niskornas utveckling, från 1700-talet fram till i dag. 
Responsen var om möjligt ännu mer översvallande 
än tidigare. Därför fortsätter samarbetet mellan 
Världsarvskontoret och Gotlands Museum att ut-
vecklas på ett kreativt och inspirerande sätt. 

För tredje året i rad erbjöds alla gotländska  skolklasser en världsarvsvandring.
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Skolprogram om gotländsk 
nationalsocialism

Under året utarbetade vi ett nytt skolprogram som 
handlar om svensk nazism med betoning på Got-
land. Programmet är utformat som en föreläsning 
som kan hållas på museet såväl som i skolan. Den 
huvudsakliga målgruppen är högstadiet och gym-
nasiet. Syftet med programmet är att få eleverna 
att förstå att nazismen inte bara var ett tyskt feno-
men utan att det fanns även här. 

Genom att få se föremål från tiden och höra om 
exempelvis planerade koncentrationsläger på Sto-
ra Karlsö ska skolklasserna få en förståelse för att 
detta hänt på riktigt och inte är något man ser på 
film. Vi följer också naziströrelsen framåt i tid för 
att visa likheter med dagens rörelse.

Skolprogrammet kommer att fortsätta under nästa 
år och museets pedagoger har jobbat aktivt för att 
så många högstadieelever som möjligt ska ta del 
av detta program. En del av programmet bygger 
också på att eleverna får sitta i grupper och disku-
tera några av de frågor som kommer upp.

Pedagogiskt resursutbud och 
utbudsdagar

Under hösten 2018 startade nätverket Pedago-
giskt resursutbud för att samla pedagogiskt utbud 
under ett gemensamt paraply. Syftet är att för-
enkla möjligheten för lärare och skolor att hitta de 
olika resurserna som finns att tillgå. Pedagogiskt 
resursutbud är ett samlingsbegrepp för erbjudan-
den från olika aktörer, med uppdrag och resurser 
från regionen. Tanken är att utgöra stöd till skolor i 
deras läroplansuppdrag. 

Nätverket samordnas av kulturskolan och förutom 
Gotlands Museum ingår en mängd verksamheter 
som till exempel skolbio, musik, film, teater, dans, 
konst och slöjd.

I detta samarbete har Gotlands Museum vid två 
tillfällen under 2019 arrangerat utbudsdagar där 
lärare välkomnades till museet för att tala person-
ligen med pedagoger och få mer information om 
alla verksamheter. Samarbetet inom denna peda-
gogiska verksamhet fortsätter under 2020. 

Nazism på Gotland har varit tema för ett nytt skolprogram.
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Antal program för allmänheten 
  2017 - 2018 - 2019

322

52
96

4

104

15

593

Fornsalen

Konstmuseet

Vandringar

Norrb
ys museigård

Magasin Visborg

Krumelurum
Totalt

 

3 257

850
1 4001 643

7 150

Fornsalen

Konstmuseet

Fornsalen  på 

egen hand

Stadsv/visning
Totalt

Skolprogram – antal deltagare 
  2017 - 2018 - 2019

 

89
60 69

82

300

Fornsalen

Konstmuseet

Stadsv/visning Totalt

Skolprogram – antal grupper 
  2017 - 2018 - 2019

Fornsalen  på 

egen hand
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Samlingar & arkiv

Uppordning av samlingar

Arbetet med uppordning av samlingar har i vissa 
delar genomförts enligt plan. 

Ett nytt hyllställ har byggts för placering av soffor i 
Möbelsamlingen. Genom detta har mer utrymme 
frigjorts. 

Magasinen i Prästgårdsladan i Hablingbo där 
bland annat sten-, jordbruks- och delar av möbel-
samlingarna är placerade har omorganiserats och 
kompletterats med nya pall- och hyllsystem.  

Arbetet med negativarkivet har fortgått med om-
placering av fotonegativ, diabilder och film i kyl-
rum, i godkända hängmappsystem och förvarings-
boxar efter att skadliga material avlägsnats för 
bättre bevarande.

Bokdepån på Magasin Visborg har uppordnats och 
Gotlandicasamlingen har ordnats under signum. 

 

Insamling

År 2018 påbörjades arbetet med en ny samling av 
design och konsthantverk. Under 2019 har museet 
fortsatt arbetet med att skapa en samling för got-
ländsk keramik.

I samband med utställningen Kalkstensdrömmar på 
konstmuseet gjordes ett 80-tal förvärv, finansiera-
de genom Wimans kulturfond. Föremål från bland 
andra Etelhems krukmakeri, Ringvide och Fide fa-
jans finns nu i museets samlingar.

Av konstnären Ann Wolff har Gotlands Museum 
tacksamt mottagit en donation av 32 inramade 
grafiska blad och två gjutformar till glasskulpturer, 
med ansiktsmotiv. 

En gardinuppsättning med tygtryck av Tyra Lund-
gren med motiv Järstadfåglar har erbjudits museet 
och inköpts till samlingarna.

 

Flera samlingar har uppordnats under året.
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Digitisering och digitalisering 

Projektet Kulturarvs-IT har under året arbetat med 
att lägga in skannade och fotograferade föremåls-
bilder i databasen samt ordna digitiserade och di-
gitala originalbilder i mappsystem på servern för 
bättre tillgänglighet för handläggning. Under året 
har också fotonegativ och annat arkivmaterial 
skannats. 

Gotländskt arkivs årgångar mellan 1929 och 2004 
som skannats till pdf-format har OCR-lästs för 
sökbarhet och finns nu på internet genom Collec-
tive Access. 

Delar av föremålssamlingen, bland annat glasföre-
mål och smycken, har fotograferats för databasen 
CA. 

Fossil och mineral i den naturhistoriska samlingen 
har registrerats digitalt, ett arbete som fick extra 
arbetsinsats genom en praktikant från Naturhisto-
riska museet i Paris.

Projektet har bearbetat och uppordnat digitalt ar-
keologiskt arkivmaterial för bättre intern tillgäng-
lighet till materialet.  

Projektet har även inventerat, registrerat och pla-
cerat ca 30 hyllmeter böcker till bibliotekets bok-
samling i Svahnströmska rummet och bokdepoten 
på Magasin Visborg som är under uppordning. 

Klimat och samlingar

Under året har museilokalerna i Fornsalen under-
sökts vad gäller klimatet. Enklare åtgärder och un-
derhåll har genomförts. Samarbete har inletts med 
institutionen för kulturvård vid Uppsala universitet 
Campus Gotland som vid ett par tillfällen deltagit i 
diskussioner kring museets lokaler och klimat med 
viss rådgivning. 

Konstmuseets lokaler stängde då den äldre kon-
sten visade påverkan och behövde ses över. Kon-
serveringsåtgärder har sedan dess pågått för att 
säkerställa att museets konstverk bevaras för 
kommande generationer. Ett tillfredsställande kli-
mat är inte bara viktigt för museets konstsamling, 
utan också en förutsättning för att få låna in konst-
verk och föremål från andra museer, institutioner 
och konstnärer.

Inomhusklimatet har stått i fokus under året.
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Internationell verksamhet

Medlemskap i EU:s cultural 
route Viking routes

Viking routes är en av EU:s 38 kulturresor. Viking 
routes har ett stort antal museer och friluftsmu-
seer som medlemmar, från Island i väst till Vitryss-
land i öst. 

År 2019 ansökte och beviljades Gotlands Museum 
medlemskap. Syftet med medlemskapet är både 
tillfällen till kunskapsutbyte och möjligheter att 
attrahera besökare till Gotlands museum.

Besöksnäringsstrategi

Museichefen har under året ingått i den styrgrupp 
som arbetat med implementeringen av den be-
söksnäringsstrategi för Gotland som Region Got-
land fastställde i början av året. 

En viktig del av strategin är satsningen på inter-
nationella marknader, särskilt Tyskland men också 
Norge och Danmark. Museet är delaktigt i ett pro-
jektinitiativ kring det utpekade temaområdet natur 
och kultur.

Handlingsplan världsarvet 
Hansestaden Visby

Gotlands Museum har under året deltagit på flera 
sätt i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan 
för världsarvet Hansestaden Visby. Museichefen 
sitter i Region Gotlands styrgrupp för handlings-
planen och en pedagog, en byggnadsantikvarie 
och intendenten för regionens konstsamling har 
deltagit i arbetsgrupperna kring förmedling och 
förvaltning av världsarvet. 

Metoder för bränning och 
smörjning med tjära 

Gotlands Museum driver tillsammans med Visby 
stift det fleråriga projektet Metoder för bränning 
och smörjning med tjära. Projektet är nu inne på 
sitt tredje år där syftet är att öka förståelsen kring 
framställning och bruk av trätjära. Det är en kun-
skap som efterfrågas av såväl Gotlands aktiva tjär-
brännare som av kyrkan på Gotland. Ett av målen 
är att utveckla bättre metoder för tjära på kyrktak. 

Under året har en av slöjd- och formkonsulenterna 
i samarbete med stiftsantikvarien, arbetat vidare 
med de provytor för taktjära vid kulturreservatet 
Norrbys som påbörjades 2018. Under våren hölls 
flera informationsträffar om tjära utifrån provytor-
nas resultat, bland annat för byggnadsvårdsstu-
denter från Uppsala universitet samt för Samfäl-
ligheten Gotlands kyrkor och Samrådsgruppen för 
det kyrkliga kulturarvet. I slutet av maj arrangera-
des också en workshop i beckning och förtjock-
ning av tjära för tjärbrännare och byggnadsvår-
dare. Under hösten gjordes en studieresa till Røros 
och Oppdal i Norge för att lära mer om förtjockade 
tjärlager för kyrktak och småindustriell ugnsbrän-
ning.

Arbetet har skett i samarbete med det nordiska 
nätverket Nordic Tar Network, som också detta år 
arrangerade nätverksträffar som projektledarna 
har deltagit i. Efterfrågan på föreläsningar har varit 
stor. Föredrag har bland annat hållits vid Riksantik-
varieämbetets byggnadsvårdskonvent. Projektet 
finansieras genom Kyrkoantikvarisk ersättning och 
7:2-medel från Länsstyrelsen på Gotland. 

Årets arbete är sammanställt i en rapport som 
finns att hämta på: www.gotlandsmuseum.se/
tjara-pa-gotland
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Undervisning

Museets personal har en bred kompetens inom 
flera områden, vilket innebär att vi är attraktiva 
som lärare och föredragshållare på universitet och 
högskolor. Museichefen har undervisat i en mas-
terkurs om museer och kulturarv. Chefen för av-
delningen Samlingar & kulturmiljö har under året 
undervisat på Uppsala universitets grundkurser i 
genusvetenskap och konstpedagogik. En arkeolog 
har undervisat om arkeologisk uppdragsverksam-
het i praktiken och en byggnadsvårdare har föreläst 
om byggnadsvård, också vid Uppsala universitet.

Tillgängliggöra byggnadsmin-
nen

Gotlands Museum har genomfört en förstudie 
inför ett större projekt som syftar till att tillgäng-
liggöra information om de byggnadsminnesförkla-
rade fastigheterna på Gotlands landsbygd. Mål-
sättningen med projektet är att sprida kunskap om 
de byggnadsminnesförklarade fastigheterna till-
sammans med ägare, föreningar och allmänheten 
samt att lyfta fram varför en viss fastighet är bygg-
nadsminnesförklarad, det vill säga förtydliga fast-
igheternas värden för allmänheten och därigenom 
öka intresset för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Inom ramen för förstudien har museet skapat ett 
koncept för en byggnadsminnesdag på Gotland. 
Utvalda byggnadsminnen öppnades upp för all-
mänheten den 8 september 2019. I förstudien har 
också ingått att göra en kartläggning av hur andra 
län tillgängliggör information om sina byggnads-
minnen samt att ge förslag på hur information om 
byggnadsminnen på Gotland skulle kunna tillgäng-
liggöras i högre grad. Förstudien har drivits av Got-
lands Museum i samverkan med fastighetsägare, 
arrendatorer och hembygdsföreningar. Finansie-
ring har skett med hjälp av länsstyrelsens medel 
för kulturmiljövård.

Karaktäriseringsprojektet

På uppdrag av och i nära samarbete med Visby stift 
genomför Gotlands Museum en karaktärisering av 
alla de gotländska kyrkorna och kyrkogårdsmiljö-
erna. Projektet är flerårigt och löper över fyra år. 
Arkeologiska lämningar är också inkluderade i 
projektet. För alla stift i Sverige utom Visby stift 
finns en sådan karaktärisering genomförd. 

Under 2019 som var ett uppstartsår för projektet 
gjordes karaktäriseringar av 9 kyrkor och miljöer. 
Projektet finansieras med medel för kyrkoantikva-
risk ersättning. 

Forskning och kunskapsuppbyggnad
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Romaprojektet

Romaprojektet har som syfte att identifiera platsen 
för det gotländska alltinget i Roma på och i anslut-
ning till den så kallade Guldåkern som är belägen 
några hundra meter norr om Roma kungsgård. 
Projektet intresserar sig också för relationen till 
det medeltida klostret. 

Inom ramen för projektet har undersökningar med 
metalldetektor, magnetometer och georadar ge-
nomförts, liksom flygfotografering och analyser 
av historiskt kartmaterial och andra äldre doku-
ment. Metalldetektorundersökningarna har gett 
ett oerhört rikt fyndmaterial bestående av silver-
mynt, särskilt islamiska, och viktlod – framför allt 
från vikingatiden men även från äldre perioder och 
medeltiden. Baserat på detta har mindre och rik-
tade arkeologiska undersökningar genomförts för 
att försöka identifiera strukturer och anläggningar. 

Under 2019 beviljades Romaprojektet medel från 
Gotlandsfonden för att fortsätta de arkeologiska 
undersökningarna, nu i anslutning till själva kungs-
gårdskomplexet. Rapportering från de senaste 
årens undersökningar har också sammanställts 
och skickats till länsstyrelsen. 

Tillgängliggörande av got-
ländska bildstenar

Gotlands Museum har tillsammans med Stock-
holms universitet och Riksantikvarieämbetet be-
viljats 14,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet 
för projektet Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av 
de gotländska bildstenarna. 

Projektet syftar till att digitalisera alla gotländska 
bildstenar (ca 570 st) genom att använda olika 
skanning- och fototekniker, att skapa en interaktiv 
digital utgåva för att göra bildstenarna tillgängliga 
för både forskare och allmänhet och att föreslå 

nya tolkningar av bilderna baserat på den digitala 
dokumentationen. Från Gotlands Museum deltar 
museichef, arkeologer och IT-ansvarig i projektet.

I september 2019 hölls en internationell konferens 
med forskare som arbetar med digitalisering av 
olika typer av bilder på framförallt stenmaterial.

Konsten i kulturarvet

Tillsammans med Baltic Art Center, BAC, och 
konstfrämjandet driver Gotlands Museum pro-
jektet Konsten i kulturarvet – ett konstnärligt forsk-
ningsresidens på Gotlands Museum. Det övergri-
pande syftet med projektet är att undersöka och 
gestalta kulturarvet på nytt utifrån konstnärlig 
forskning. Genom projektet ges konstnärer med 
intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och 
kulturmiljöer tillgång till museets antikvarier, sam-
lingar och kulturmiljöer kopplade till dessa. De in-
bjudna konstnärerna ges utifrån sina individuella 
konstnärliga praktiker, utifrån aktuella diskussio-
ner inom konstfältet och andra närliggande disci-
pliner, möjlighet att undersöka och sätta museets 
samlingar och museifastigheter i nya perspektiv. 

Under 2019 var Åsa Sonjasdotter verksam vid det 
konstnärliga forskningsresidenset. Resultatet av 
forskningen presenterades i utställningen Fred med 
jorden på Gotlands konstmuseum. Åsa har intres-
serat sig för olika aspekter på odling i ett långtids-
perspektiv och undersökt olika grödors egenska-
per och kvaliteter. 

Projektet har också beviljats ytterligare utveck-
lingsbidrag av Kulturrådet vilket har inneburit att 
den litauiske konstnären Augustas Serapinas har 
knutits till projektet. I september anordnades en 
workshop om konstnärlig forskning i samarbete 
med Östergötlands länsmuseum.

15



30 Kung Carl XVI Gustaf på besök i Roma. 9

Arkeologiska      
undersökning ar

Under året har Gotlands Museums arkeologer 
bland annat genomfört arkeologiska undersök-
ningar i Hästgatsbacken där det tidigare låg en 
restaurang och vid ringmuren bakom bokcaféet. 
Undersökning vid restaurangen gav intressanta 
bebyggelselämningar, sannolikt från medeltid och 
fram till 1800-tal. Vid Bokcafé Porten strax norr 
om Österport skulle en fallfärdig 1800-talsmur tas 
ner och det visade sig att bakom den fallfärdiga 
muren fanns delar av den gamla stadsmuren kvar 
i jordmassorna. 

En undersökning i Sundre där fyra gravar skulle un-
dersökas, resulterade i att sju gravar påträffades. 
Samtliga var förstörda i olika omfattning. Sannolikt 
var alla plundrade innan de förstördes av senare 
verksamheter och bilkörning i området.

Kring en av gravarna fanns det ben som uppfat-
tades som utkastade från graven. Kistan visade sig 
vara mycket djup och i botten fanns ett skelett. Vid 
skelettet låg det föremål som avslöjade att perso-
nen i graven hade levt under vikingatidens senas-
te del. Bland annat hittades ett djurhuvudformat 
spänne, som är från tidigast 1050 e.Kr.

En annan grav innehöll ben från minst sju perso-
ner. I botten fanns en bennål och genomborrade 
hundtänder. Det är något som känns igen från 
stenåldern. Och den yngre stenåldern är dessutom 
känd för sina stora hällkistor. I det här fallet kan 
de mycket väl ha anlagts under övergången från 
senneolitikum till bronsålder. Dateringarna från 
gravfältet visar nämligen att det var främst under 
bronsålderns äldre del som gravfältet kommit till. 

Byggnadsvårdens 
vårdprogram

På uppdrag av länsstyrelsen har vårdprogram 
upprättats för prästgårdarna i Barlingbo respek-
tive Follingbo. Prästgården i Barlingbo, byggd i 
formslaget tegel och kalksten, avviker starkt från 
det traditionella gotländska byggnadssättet och är 
unik för de gotländska prästgårdarna. Prästgårds-
parken i Follingbo är ovanligt väldokumenterad se-
dan 1600-talet.

Vårdprogram har upprättats för parken och träd-
gården vid Lummelunds bruk på uppdrag av fast-
ighetsägaren.

På uppdrag av Statens fastighetsverk är ett vård-
program för Bergianska trädgården under utarbe-
tande.

Under året har museet på uppdrag av Samfällighe-
ten Gotlands kyrkor utfört antikvarisk medverkan i 
Hejde kyrka och i Akebäck kyrka, i samband med 
de omfattande renoveringar som gjorts. 

Ett intressant historiskt dokument är den runsten 
från 1400-talets slut som återfanns under ett trä-
golv i samband med en fuktskada i Hejde kyrka 
och som beskrevs av Pehr Arvid Säve 1854. Den 
har därefter levt ett lite undanskymt liv, men kom 
alltså åter i dager den 10 april 2019. 

Uppdragsverksamhet
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Ringmuren och ruinerna

Byggnadsantikvarierna har utfört uppdrag för 
Riksantikvarieämbetet vad gäller antikvarisk med-
verkan för Visby ringmur. 

På uppdrag av Statens fastighetsverk har bygg-
nadsantikvarierna även genomfört antikvarisk 
medverkan för Visby ruiner. Ett särskilt projekt har 
varit S:t Olof ruin, där SFV utvecklar solceller för 
belysning av ruinen.

Region Gotlands  
konstsamling 

Gotlands Museum har på uppdrag av Region Got-
land ansvar för att vårda, hantera och tillgänglig-
göra Region Gotlands konstsamling bestående av 
5 500 verk. 

Genom Konsten i världsarvet, ett projekt med stöd 
från länsstyrelsen, har en skulptur från 1899 kon-
serverats och återmonterats under året. Projektet 
handlar bland annat om att integrera innerstadens 
utomhuskonst i arbetet för en levande världsarv-

stad  där historia och nutid möts.  

Till guideboken Upptäck Visby bidrog intendenten 
med texter om den offentliga konsten och om 
konstvandring i Visby innerstad. 

Ett porträtt av författaren och poeten Sonja Åkes-
son skapades specifikt för Almedalsbiblioteket av 
konstnären Helena Andreeff Laurin. Porträttet är 
en gåva från Sonja  Åkessonsällskapet.

I övrigt har ett hundratal konstverk placerats, 
bland annat på Första linjen, mottagning för barn 
och ungas psykiska hälsa. Fem inventeringar av 
konst och åtta konstvisningar  har genomförts un-
der året.  

Gotlands  
Hembygdsförbund

Gotlands Museum har på uppdrag av Gotlands 
Hembygdsförbund utfört administrativa tjänster, 
som hantering av medlemsregistret och utskick till 
medlemsföreningarna. 

15Skulpturen Ymnighetsgudinnan har konserverats.
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Tillgänglighet på Petes

Gotlands Museum har under våren 2019 färdig-
ställt installation av toaletter, varav en handikapp-
toalett, för besökare och personal på museiegår-
den Petes. Projektet har finansierats via särskilda 
medel för ökad tillgänglighet hos länsstyrelsen.

Även fönsterrenovering har utförts på ladan på 
Petes.

Museet har dessutom dokumenterat renoverings-
behov och gjort arbetsbeskrivning av yttre reno-
vering av Hägdarvestugan. Medel har också sökts 
och beviljats för att genomföra renovering.

Hamnmagasinet i Ljugarn

Styrelsen har beslutat att ge hamnmagasinet i Lju-
garn som gåva till Föreningen Ljugarn för att be-
driva musei- och utställningsverksamhet i bygg-
naden. 

Hamnmagasinet är inte byggnadsminnesmärkt 
och därmed inte en naturlig del i föreningens fast-
ighetsbestånd.

LED-belysning på Fornsalen

Arbetet med att fasa ut halogen till förmån för 
LED-belysning  i Fornsalen fortsatte under 2019. 
Skattkammaren, som är en av museets viktigaste 
utställningar, färdigställdes.

Under 2019 påbörjades en upphandlingsfas för 
resterande del av museets belysning som beräk-
nas vara färdig under våren 2020. Prioriterat är att 
installera LED-belysning i Bildstenshallen.

15

Fastigheter

Utställningen Skattkammaren fick LED-belysning.
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Norrbys

Under sommaren var Norrbys i Väte öppet un-
der sju veckor, från midsommar till v 32. Det hölls 
dagliga visningar av bostadshuset och på gården 
fanns grisar, höns, kaniner och lamm för att levan-
degöra miljön.

Familjedagen innehöll bakning av gotlandslimpa 
i bryggarhusets vedeldade bakugn. I samarbete 
med naturum hölls en exkursion med vattenle-
vande smådjur.

Den nye museibonden började arbeta på Norrbys. 
Detta uppmärksammades medialt flera gånger. 
Nytt för året var att en person arbetade deltid med 
trädgården och trädgårdslandet vilket gjorde att 
miljön fick den skötsel den behöver för att spegla 
en trädgård från tiden runt 1940-tal. 

För första gången hölls en bröllopsfest på Norrbys! 
I slutet på maj gifte sig två vätebor och höll fes-
ten på Norrbys. Brudvisningen lockade många från 
socknen.

Petes

Steinbodi AB, som började arrendera Petes 2018, 
har under 2019 fortsatt utveckla verksamhe-
ten med caféverksamhet i den ombyggda ladan. 
Tröskvandringen har integrerats i kafémiljön, så 
besökarna kan sitta inne, med utsikt över havet. 
Under högsäsongen har Steinbodi erbjudit guid-
ningar, familjeteatern Pinocchio och musikkvällar. 
Steinbodi har börjat utveckla ”lanterna futura” en 
anpassad projektor för att kunna erbjuda spännan-
de visningar i museigården med hjälp av bild- och 
ljudteknik. 

Kattlunds 

Arrendatorn Kattlunds HB fokuserar på restaurang 
och har under säsongen erbjudit husmanskost.

Under våren 2019 färdigställdes och avslutades 
skyltprojektet på Kattlunds museigård. Projektet 
möjliggjordes genom medel från Gotlands fonden. 
Syftet med projektet var att tillgängliggöra Katt-
lunds årets alla dagar och att bidra till en större 
förståelse för gårdens höga kulturvärden och långa 
historia. Rapporterna från gårdens arrendatorer 
har varit väldigt positiva. De såg snabbt effekter av 
projektet. Gårdens besökare stannade längre och 
de rörde sig nu över hela gårdsmiljön. 

Museigårdar
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Nya profilprodukter

Butiken ansvarar för butiksverksamheten på Forn-
salen, Gotlands konstmuseum, Norrbys museigård 
samt museets webbshop. Under året har arbetet 
bestått i att utveckla nya profilprodukter med in-
spiration från museets samlingar och utställningar 
samt inköp av riktade produkter till den allt mer 
ökande kryssningsturismen. Framför allt har varor 
köpts in med vikingatema och profilprodukter har 
tagits fram med inspiration från Gotlands bild-
stenar; ljuslyktor och glasunderlägg med vikinga-
skepp- och virvelhjulsmotiv.

Aktiviteter i museibutiken

Museibutiken deltog med aktiviteter på flera sto-
ra evenemang, bland annat Visbydagen & Kultur 
i natten med tipspromenad bland butikens varor 
och den traditionsenliga VIP-kvällen för Fören-
ingen Gotlands fornvänner då årsboken Bordet är 
dukat – mat och tradition på Gotland delades ut. 
Utifrån årsbokens mattema togs profilprodukter 
fram till försäljning i form av anteckningsbok och 
shoppinglista.

15

Butiker

Nya profilprodukter har varit ett fokusområde för museibutiken.
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Stort mingel på Fornsalen

Den 25 augusti minglade 180 personer från en 
större offentlig organisation på Fornsalen.  Hela 
det historiska museet stod öppet och buffén var 
uppdukad i Bildstenshallen. I utställningarna fanns 
kunniga guider som berättade om till exempel Got-
lands unika bildstenar, geologi, Visby hansestad, 
den danska invasionen 1361 och skattkammaren 
med världens största vikingatida silverskatt. 

Organisationen bokade också stadsvandringar 
den 26 augusti.

470 personer stadsvandrade

Den 18 september stadsvandrade 470 personer 
med guider från Gotlands Museum. Gruppen var 
bygglovshandläggare från hela Sverige. Gruppen 
valde stadsvandringar som Staden bakom muren, 
Strandgatan – 10 000 år av Visbys historia och 
Ryska kyrkan. 

Populära stadsvandringar

Både antalet bokade grupper och antalet besökare 
i bokade grupper fortsatte att öka 2019. Däremot 
tappade vi bokningar för visningar (se diragram på 
nästa sida).

Bokning, konferens och lokaluthyrning
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Antal  bokade grupper 
  2017 - 2018 - 2019

242

Vandringar

Visningar

Lokaler
Event

65
109

37

453

Totalt

 

Antal besökare bokade grupper 
  2017 - 2018 - 2019

5 190
1 367

6 687

2 229

15 473

Vandringar

Visningar
Lokaler

Event

Totalt
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Välkommen, bordet är dukat 

Årets Gotländskt arkiv bär titeln Bordet är dukat 
och handlar om mat och traditioner på Gotland. 
Ämnena är vitt skilda och tidsmässigt spänner ar-
tiklarna från stenålder till nutid. I boken går bland 
annat att läsa om hur uråldriga sädesslag fortfa-
rande odlas här på Gotland och hur deras använd-
ningsområden utvecklas.

I varje kapirel finns recept, så att läsarna själva kan 
laga det de läst om. Exempelvis finns recept på syl-
tade valnötter, vilka har blivit uppskattade på olika 
evenemang kring boken. 

Under advent anordnades högläsning ur boken 
i bildstenshallen. Museet arrangerade också en 
uppskattad kväll i Gamla residenset där vi bjöd på 
föreläsning och avsmakning av rätterna ur boken. I 
samband med eventen visades matföremål ur mu-
seets samlingar. 

En liten och stor bokmässa

Förlaget medverkade även i år vid Gotlands bok-
mässa på Almedalsbiblioteket. Nytt för året var att 
vi hade en egen monter på Bokmässan i Göteborg. 
Otaliga människor ville prata Gotland och vara 

med i våra tävlingar. Vi blev verkligen Gotland-
sambassadörer vid sidan av marknadsföringen av 
Gotlands Museum och förlaget. 

Par i konst, pinnsvein och en 
lillasyster

I början på året gav vi ut boken Heartists om konst-
närsparet Carolina Benedicks-Bruce och Wil-
liam Blair Bruce. Releasen hölls i Sävesalen och så 
många ville vara med och lyssna till författaren, 
Johanna Pietikäinen, att vi till slut fick stänga dör-
rarna. Heartists har också sålts på konstmuseet 
Waldemarsudde i samband med utställningen 
Grez-sur-Loing – Konst och relationer där paret Bruce 
var representerade.

I april släppte vi Upptäck Visby, en lillasyster – både 
i omfång och format – till vår omtyckta guidebok 
Upptäck Gotland. Båda böckerna säljs på Destina-
tion Gotlands båtar.

Vi hann med ytterligare ett boksläpp: barnboken 
Pinnsvein & makk som handlar om hur djuren kom 
till Gotland. Med fina illustrationer och foton samt 
djurens namn på gutamål blev Tina-Marie Qwi-
berg och Helen Rundgrens bok en liten pärla.

15

Utgivning och publicering

Release för boken Heartists av Johanna Pietikäinen.
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Varumärkesboken

Vi vet genom olika undersökningar och kommen-
tarer att Gotlands Museum har ett starkt varumär-
ke som är välkänt, tydligt och positivt laddat. Besö-
ker man exempelvis Tripadvisor, en internationell 
rankingsida för olika besöksmål, så får museet där 
höga betyg och övervägande positiva kommenta-
rer. Det är mycket glädjande och det gäller att hålla 
i detta. 

Arbetet med varumärket är en ständig pågående 
och för att underlätta det påbörjades under hösten 
2019 arbetet med att ta fram en varumärkesbok för 
Gotlands Museum. Museet har sedan tidigare inte 
detta hjälpmedel som kan liknas vid en varumär-
kesplattform, en vägledning eller ett strategiskt 
dokument som visar vägen och berättar vem/vad 
museet är i form av värderingar, riktningar, värd-
skap, kunskapförmedling med mera. 

En varumärkesbok tar kommandot, visar vägen 
och ger oss en gemensam grund att stå på. Den 
ska ge en tydlig bild av vad Gotlands Museum 
är och ge stöd för hur personalen kommunicerar 
kring museet. 

Boken blir något att falla tillbaka och luta sig mot, 
men också ett hjälpmedel för att hålla varumärket 

och dess värderingar levande  i organisationen. 

Det är också en bok att presentera för potentiella 
sponsorer, bidragsgivare, samarbetspartners för 
att snabbt få en inblick i vad Gotlands Museum är 
och står för.

Arbetet med boken inleddes med tre workshops 
och följdes av flera arbetsmöten där underlag till 
texter och bildmanér, upplägg och disposition dis-
kuterades. Man tittade bland annat på museets 
strategier, affärsplan, kärnvärden, vision, affärsidé, 
målgrupper mm och hur det hänger ihop. Nya bil-
der har fotats av museets fotograf. 

Under 2020 ska varumäkesboken implementeras i 
organisationen  genom olika aktiviteter.

15

Kommunikation, 
marknadsföring och varumärke

I arbetet med varumärkesboken har nya bilder tagits fram.
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Marknadsundersökning med 
Touch & tell

Från november 2018 till februari 2019 genomför-
des en publikundersökning på Gotlands Museum. 
Syftet med undersökningen var att identifiera vad 
Fornsalens besökare är nöjda och mindre nöjda 
med under sitt besök i museet. Vi ville också få 
fram tips på förbättringsåtgärder. En annan viktig 
del var att under lågsäsong se vilka våra besökare 
är och vilka målgrupper de representerar. 

Det undersökningen grundades på var anteck-
ningar från Fornsalens gästböcker från 2016–2018, 
en enkätundersökning genomförd perioden no-
vember 2018–februari 2019, omdömen hämtade 
från Tripadvisor samt en geografisk identifiering av 
våra besökare inhämtad från en terminal (Touch & 
tell) placerad vid entrén till museet.

Resultatet visade att museets typiska besökare 
under denna period av året är från Gotland och 
Stockholm med omnejd (Mälardalen). 92 % av 
dessa är nöjda eller mycket nöjda med besöket 
och 95 % skulle rekommendera museet till nå-
gon annan. Vintertid är det av förklarliga skäl inte 
så många internationella besökare, men det var 
mycket roligt att se att 132 norrmän besökte oss 
under vintern 2018/19.

Utställningar, guidningar, stadsvandringar och be-
mötande får övervägande höga siffror. Positiva ut-
låtanden som ”Ett fantastiskt museum”, ”Mycket 
sevärt”, ”Historia när den är som bäst” fanns att 
läsa på flera håll i våra analysverktyg. Positivt är 
också att det inte alls var så många kommentarer 
om att man som besökare inte hittar runt i och ut 
ur museet. Det är helt klart ett resultat av den nya 
rumsskyltningen som genomfördes inför säsong-
en 2018 och visar sig har slagit väl ut.
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2019 – innehålls- och 
variationsrikt!

Konstkonsulentens verksamhet präglades som 
alla år av både långsiktiga strategier och operativt 
arbete. 

I strategin att synliggöra konsten på Gotland ingår 
den årliga foldern Konst på Gotland som marknads-
för årets utställningar och evenemang. Foldern för 
2019 fanns tillgänglig för konstintresserade hos 
alla bibliotek, turistinfo och konstverksamheterna. 

En strategi för att förbättra sammanhållningen 
bland öns kulturaktörer och tillgodose behovet 
av möten mellan kulturaktörer är att arrangera 
branschträffen Mixed Minds. Det första tillfället ge-
nomfördes efter initiativ av konstkonsulenten hos 
Kulturmagasinet Ekebys. 

Under hösten tog arbetet inför skrivandet av den 
nya kulturplanen för Gotland större plats. Flera 
dialogmöten genomfördes med olika parter på 
konstområdet. Beskrivningar av behov, mål och 
strategier med syfte att främja konsten på Gotland 
påbörjades. För att svara på ett av de framförda 
behoven öppnade konstkonsulenten i samarbete 
med verksamhetsledaren för Gotlands konstmu-
seum under en vecka pop-up-konsthallen Sail & 
Racing konsthall. Flera evenemang som ska vitali-
sera konstområdet planeras. 

Showen Grand Salam

Grand Salam genomfördes under våren och ut-
gjorde avslutningen av Gotlands Museums projekt 
Hej Salam. 

Med konstkonsulenten som arrangör samlade 
Grand Salam ungdomar på Gotland som genom-
för kulturprojekt som syftar till integration och att 
sammanföra människor med olika kulturell bak-
grund. Resultatet blev en 2,5 timmes show med 
konst, dans, film, musik och performance. Olika 
kulturella stilar och genrer blandades i showen 
med ett 20-tal ungdomar från projekten Hej Salam, 
Mötet, Songlines och Chameleons. Platsen för 
evenemanget var ett fullsatt Almedalsbibliotek. 

Grand Salam genomfördes med stöd av Arvsfon-
den och i samarbete med Gotlands Museum, Bal-
tic Art Center, Kulturskolan på Gotland, Demokrati 
för Barns Framtid, Studieförbundet Bilda och scen-
konstkonsulenten på Gotland. 

15
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Hej Salam

Det tvååriga arvsfondsfinansierade projektet Hej 
Salam avslutades under 2019. Hej Salam handlade 
om bemötande med fokus på integration av flyk-
tingar och hade två delprojekt. Delprojekt 1 ge-
nomförde sin verksamhet med skolbesök på Got-
lands skolor, delprojekt 2 bjöd in ungdomar med 
olika bakgrund för att träffas och gemensamt pro-
ducera film, musik, teater och performance.

Delprojekt 1 erbjöd klasserna att arbeta med temat 
i samband med musik, konst, teater, berättande 
och nutidshistoriska. Under projekttiden nåddes 
ca 2 000 elever och hälften av skolorna på Got-
land. Utvärderingarna som lämnades av lärare och 
elever visar att Hej Salam med sina skolbesök upp-
skattades som ett mycket lyckat och meningsfullt 
projekt. 

Delprojekt 2 ägde rum på två platser i Visby och 
skedde i samarbete med Kulturskolan på Gotland. 
Ett trettiotal ungdomar deltog i delprojektet. Fil-
merna och musiken lanserades till radio och film-
festivaler. För många av ungdomarna, som delvis 
är papperslösa flyktingar, hade projektet mycket 

stor betydelse. Inom projektet kunde deltagarna få 
vägledning i många andra frågor, om till exempel 
myndighetskontakter, arbete och utbildningar.

Hej Salam avslutades med Showen Grand Salam, 
som bjöd in även Gotlands andra integrationspro-
jekt.
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Ny kulturarvskonsulent

Under året tillträdde en ny kulturarvskonsulent. 
Konsulenten har varit ute och träffat ett flertal för-
eningar och lokala museer på plats för att lära sig 
mer om de lika verksamheterna med fokus på att 
fånga upp vilka behov som finns. 

Kulturarvskonsulentens ansvarsområde är att ar-
beta främjande inom kulturarvsfältet och göra det 
gotländska kulturarvet mer tillgängligt för alla. 
Uppdraget är strategiskt, där konsulenten främst 
jobbar med att skapa samverkan mellan kultur-
arvsaktörer på ön. 

Kulturarvskonsulenten är en lots till Gotlands Mu-
seums experter, men kan också ge rådgivning, un-
dersöka behov av och initiera seminarieverksam-
het, utbildningar och projekt. En viktig del av det 
är att samordna, informera och stödja öns hem-
bygdsföreningar, små lokala museer och enskilda 
aktörer som på olika sätt tillgängliggör kulturarv 
och kulturmiljöer.

Nätverk och seminarier

Konsulenten är aktiv i nätverk som rör besöks-
näringen på Gotland, som Gotlands förenade be-
söksnäring och besöksnäringsdagar. Här är det 
viktigt att vara en ambassadör för på kulturarvets 
betydelse i besöksnäringen och att kulturmiljöerna 
ses som en resurs.

Under året har kulturarvskonsulenten fångat upp 
ett behov av att lokala museer skulle vilja träffas 
mer för att göra erfarenhetsutbyten och hitta nya 
samarbeten. Konsulenten har därför initierat ett 
nätverk för lokala museer på Gotland, som kom-
mer att ha sin första träff i början av 2020.

Konsulenten deltog i evenemanget 92 möjligheter 
på Wisby Strand, arrangerat av Tillväxt Gotland 
med flera, där Gotlands socknar träffas för utbild-
ning, inspiration och nätverkande. Temat 2019 var 
delaktighet.

I oktober var konsulenten på Kulturarvsdagarna på 
Djurgården i Stockholm arrangerad av Svenskt kul-
turarv. Dagarna inleddes med klimatutställningen 
Arktis – medan isen smälter på Nordiska museet och 
fokus under dagarna var kulturarv och hållbar tu-
rism. Huvudtalare var Megan Epler Wood, Harvard 
University, som forskar om hållbar turism runt om 
i världen. 

Under hösten har konsulenten och kulturstrategen 
på Region Gotland genomfört dialogmöten med 
aktörer inom kulturarvssektorn inför den nya kul-
turplanen som ska tas fram under 2020.

15

Konsulentverksamheten, kulturarv



43Kulturarvskonsulenten arbetar för att tillgängliggöra det gotländska 
kulturarvet.
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Samverkan och utbildning

Året har inneburit ett arbete inriktat på mer stra-
tegisk nivå där ett fördjupat samarbete med för-
bunden har varit tongivande. Konsulenten har haft 
kontinuerlig kontakt med bidragsgivare som Re-
gion Gotland, Leader Gute, länsstyrelsen och Riks-
antikvarieämbetet. 

Tillsammans med Gotlands hembygdsförbund 
har konsulenten deltagit i hembygdsträffar där ut-
veckling av föreningar diskuterades med hjälp av 
den nationellt framtagna metoden ”dialogduken”.

Konsulenten har i nära dialog med studieförbundet 
Vuxenskolan tagit fram ett flertal relevanta kurser 
inom föreningsutveckling riktad till hembygdsför-
eningarna.  Konsulenten har också stöttat arbetet 
med att producera en museiguide till alla Gotlands 
museer. 

Konsulenten har bidragit med kunskap till Sabine 
Sten, Uppsala universitet Campus Gotland och 
Johan Rönnby, Södertörns högskolas arkeologi-
projekt Remote Center på Gotska Sandön. Projektet 
gjorde en förstudie på Sandön i maj, som blev upp-
märksammat i media såväl nationellt som interna-
tionellt. 

Styrelsearbete och rådgivning 

Konsulenten är adjungerad i Gotlands hembygds-
förbunds styrelse samt är sekreterare i Gotlands 
kulturarvsråd. Under året har konsulenten också 
varit adjungerad i Albatrossmuseets styrelsemö-
ten. 

Konsulenten träffar föreningar och lokala museer. 
Arbetet har då främst handlat om rådgivning kring 
utveckling, utställningsarbeten, ansökningsförfa-
randen och finansieringsfrågor.

Föreningen Albatross har under de senaste åren 
färdigställt en ny lokal i Herrvik, där de vill skapa 
en ny utställning, som konsulenten och Gotlands 
Museum har stöttat och hjälper till med rådgiv-
ning. 

Konsulenten har träffat Bläse kalkbruks ideella 
förening flera gånger under året tillsammans med 
andra aktörer och har hjälpt till med stöttning med 
verksamhetsutveckling. Konsulenten  har hjälpt till 
med rådgivning främst kring utställningsarbetet 
och ansökningsförfanden. 
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Keramikutställningen 
Kalkstensdrömmar            

Utställningen Kalkstensdrömmar syftade till att be-
rätta om hur keramik blev en del i bilden av Got-
land. Arbetet byggde på intervjuer med ett 30-tal 
keramiker som företrädesvis arbetar med bruks-
gods. Denna aktivitet bidrog till ett nätverksbyg-
gande som stärkte kontakten med öns keramiker. I 
utställningen fick besökaren ta del av den keramis-
ka historien, från forntid, medeltid och 1800-talets 
kakelugnsmakare. Utställningens historiska tyngd-
punkt låg på berättelsen om vad Etelhems kruk-
makeri efter Egil Solbergs förvärv 1961 har betytt 
för den nutida keramiken på Gotland. Drygt 70 fö-
remål från 31 verksamma keramiker exponerades i 
utställningen.  

För att synliggöra keramikernas vardag och för-
utsättningar producerades en film baserad på in-
tervjuer med sex keramiker. En katalog togs också 
fram. Under utställningstiden erbjöds skolpro-
gram, vilket gav flera studiebesök. En nätverksträff 
för keramiker arrangerades i slutet av året. 

Måla och färga – årets mobila 
utställning               

Under de senaste åren har slöjd- och formkonsu-
lenterna haft som målsättning att ta fram en vand-
ringsutställning per år som kan visas runt om på 
ön. Utställningen Måla och färga handlar om gamla 
målningstekniker och växtfärgning. Den färdig-
ställdes i början av året och premiärvisades i mars 
under Skaparfestivalen på folkhögskolan i Hemse. 
Under året har Måla och färga visats på Roma och 
Hemse bibliotek och i samband med det har vi ar-
rangerat workshops om äldre målningstekniker. 
Utställningen kommer att visas på fler platser un-
der 2020.

Projekt för gotländsk tjära 

Det fleråriga projektet Metoder för bränning och 
smörjning av tjära är nu inne på sitt tredje år. Syftet 
med projektet är att stärka kunskapen om meto-
der för bränning och smörjning av tjära. 

Under året har slöjd- och formkonsulent Frode 
Falkenhaug i samarbete med stiftsantikvarie Pär 
Malmros arbetat vidare med de provytor för tak-
tjära som påbörjades 2018. Under våren hölls flera 
informationsträffar om tjära för såväl byggnads-
vårdsstudenter som olika grupperingar som arbe-
tar med fastigheter inom kyrkan. Det arrangerades 
också en workshop i beckning och förtjockning av 
tjära för tjärbrännare och byggnadsvårdare. Under 
hösten gjordes en studieresa till Røros och Oppdal 
i Norge för att lära mer om förtjockade tjärlager för 
kyrktak och ugnsbränning.

Gotland Grey

Gotland Grey är ett tvåårigt projekt med mål att 
skapa en lönsam och hållbar värdekedja för grå ull 
på Gotland. Slöjd- och formkonsulent Anso Nor-
ling ingår i projektgruppen. 

Under året har projektet fokuserat på nätverks-
bygge, nationellt och internationellt utbyte samt 
produktutveckling. Två nätverksträffar för dem 
som arbetar med ullförädling har arrangerats på 
Gotland. Ett antal produktprover av grå gotlandsull 
har tagits fram – ett tunt och ett tjockt garn samt 
stickade och vävda produkter av garnerna. Tanken 
är att så mycket som möjligt av ullen ska tas till-
vara och därför har även ett isoleringsmaterial och 
gödselpellets tagits fram av ull med sämre kvalitet.  

Projektet drivs av länsstyrelsen och finansieras 
med stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling.
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Momenehs vävstol

Momeneh lärde sig väva mattor under sin uppväxt 
i Afghanistan. Efter en tid i Sverige längtade hon 
efter att återuppta vävningen, men hade ingen 
vävstol. Helst ville hon väva stående med en väv-
stol av afghansk modell. Hon ville också gärna visa 
sin teknik och dela med sig av sin vävtradition till 
svenska vävare. Vi sökte och beviljades projekt-
medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor för att 
tillverka en vävstol till Momeneh och dokumen-
tera hennes arbete.

Afghanska vävstolar görs ofta i metall eftersom 
materialet är mer hållbart än trä och dessutom bil-
ligare. Siltbergs smide i Hemse fick i uppdrag att 
tillverka vävstolen. Momeneh har sedan vävt åtta 
kelimmattor i olika storlek och utförande i vävsto-
len. Textilformgivaren Barbro Lomakka har följt 
projektet under året och Momeneh har också haft 
utbyte med vävelever på Gotlands folkhögskola. 

Momenehs vävstol har varit ett litet projekt men 
förhoppningsvis ändå betydelsefullt eftersom det 
handlat om att ta tillvara kunskaper och kreativa 
förmågor hos en nyanländ. Projektet sammanfat-
tas i en utställning som ska visas under 2020.

Stick- och spinnstämma

För tredje gången har Gotlands Museum arrang-
erat en Stick- och spinnstämma på Folkhögskolan i 
Hemse i samarbete med Gotlands läns hemslöjds-
förening. 

Temat för 2019 var öar och stickdesignern Wilma 
Malcolmson kom från Shetland för att hålla både 
kurser och föreläsningar om Fair Isle (shetländsk 
sticktradition). Under stämman hölls 13 kurser om 
bland annat gotländska stickmönster, spinning för 
både nybörjare och erfarna, spetstickning från Fä-
röarna, flätstickning och att sticka med inspiration 
från traditionella fiskartröjor. Kurserna varvades 
med föreläsningar och studiebesök på Ullkontoret 
och Stenkyrka ullspinneri. 

Stämman lockade 80 personer från Hemavan i 
norr till Köln i söder. 
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Organisation 

Styrelse 

AV LÄNSSTYRELSEN UTSEDDA 
Landshövding Anders Flanking, ordf 
Peter Molin, suppleant 

AV FÖRENINGEN UTSEDDA 
Mariette Nicander, vice ordförande 
Kjell-Åke Nordström, ledamot
Petter Rimfors, ledamot 
Neil Price, ledamot 
Torsten Flemming, suppleant 
Hanna Wiman, suppleant

AV REGION GOTLAND UTSEDDA 
Anita Klingvall, ledamot
Charlotte Andersson, ledamot 
Inger Harlevi, ledamot 
Mats Engström, ledamot
Jonatan Carlsson, suppleant 
Peter Dolk, suppleant 

REPRESENTANTER FRÅN MUSEET
Susanne Thedéen – landsantikvarie/museichef, 
sekreterare  
Jenny Westfält, bitr museichef, protokollförare 
Madeleine Hasselberg, ekonomi- och personalchef 
Per Widerström, personalrepresentant

Operativ ledning 

Susanne Thedéen – landsantikvarie/museichef  
Jenny Westfält – bitr. museichef 
Madeleine Hasselberg – ekonomi- & personalchef

Avdelningschefsgrupp 

Susanne Thedéen – landsantikvarie/museichef  
Jenny Westfält – bitr. museichef samt Publik 
verksamhet
Madeleine Hasselberg – Verksamhetsstöd & 
marknad
Marika Bogren – Samlingar & kulturmiljö
Lars Kellström – Fastigheter & utställningsteknik 
 
 

 Organisation 2019
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Personal 

Värdegrundsarbete och kom-
petensutveckling

Förutom kompetensutveckling i form av deltagan-
de i kurser, konferenser och seminarier inom res-
pektive verksamhet genomförs årligen en gemen-
sam kompetensutvecklingsinsats för all personal. 

I augusti genomfördes en studieresa för all perso-
nal till Hejde kyrka, Burs prästgård och Stavgards 
vikingaby. Vid Hejde kyrka och Burs prästgård 
berättade byggnadsantikvarie Johan Gardelin om 
gotländska byggnadstraditioner och restaurering-
en av Hejde kyrka. Vid Stavgard fick vi en presen-
tation av den verksamhet som bedrivs på platsen. 
Studieresan avslutades med en värdegrundsvand-
ring där frågor om miljömässig hållbarhet i muse-
ets verksamhet diskuterades i mindre grupper.

Modernare tidrapporterings-
system
Gotlands Museum har under flera år haft ett digi-
talt tidsrapporteringssystem. Under 2019 uppda-
terades systemet till en mer flexibel och modern 
version. 

Museet är beroende av tidrapportering för uppfölj-
ning generellt, men särskilt för projektredovisning 
och uppdragsverksamheten. I samband med att 
det nya systemet implementerades fick vi också 
möjligheten att gå igenom rutiner och processer 
för tidrapportering med all personal.

Arbetsmiljö och hälsa 
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att 
de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller 
kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs 
och utvecklas, både yrkesmässigt och som individer. 
Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som 
fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Gotlands Museum accepterar ingen form av mobb-
ning eller trakasserier på vår arbetsplats. Arbetsmil-
jön skall präglas av en öppenhet och alla individer 
skall behandlas jämlikt och med respekt. 

Varje år följs den fysiska och psykosociala arbetsmil-
jön upp i medarbetarsamtal mellan chef och anställd 
samt genom en arbetsmiljörond. 

Medarbetarenkät 
I november genomfördes en medarbetarenkät på 
museet. Enkäten hade fokus på psykosocial ar-
betsmiljö och arbetsmiljörutiner och genomfördes 
av arbetsgivarorganisationen Sobona i samarbete 
med sex andra länsmuseer. Resultatet för Gotlands 
Museum och samtliga museer som deltog totalt 
presenterades för all personal i januari 2020. Ut-
vecklingsområden är främst kommunikation och 
delaktighet. Det finns medel avsatta i budgeten för 
2020 för att arbeta vidare med dessa områden. 

Personalstruktur   
Antalet anställda per den sista december 2019 
uppgår till 51 totalt, varav 33 kvinnor och 18 män. 
Av de 51 är 4 timanställda. 43% av de anställda är 
mellan 30 och 49 år och 55% mellan 50 och 65 
år. Medelåldern uppgår till 49 år. Antal årsverken 
uppgår till 44, fördelat på 28 kvinnor och 16 män.
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Lista personal 2019

MUSEICHEF/LANDSANTIKVARIE 
Thedéen Susanne, landsantikvarie/museichef  
Westfält Jenny, bitr. museichef

VERKSAMHETSSTÖD & MARKNAD 
Hasselberg Madeleine, avdelningschef 
Emdén Cathrin, förlagsredaktör
Gahnström Ninni, marknadschef
Hoas Sofia, kulturarvskonsulent och samordnare 
för museigårdar och ruiner
Jansson Henrik, IT-ansvarig
Leoson Karin, vikariat kommunikatör (april–)
Lund Nina, kommunikatör (föräldraledig april–)
Pettersson Agneta, ekonomi- och personalassis-
tent
Stenius Katarina, ekonom
Ström Per, IT-assistent (nov–)

PUBLIK VERKSAMHET 
Westfält Jenny, avdelningschef 
Adolfsson Annelie, ansvarig kulturreservatet 
Norrbys
Annerud Maria, butiksansvarig och projektledare 
Björnegren Madeleine, butik/reception 
Blomhage Angelica, verksamhetsansvarig Konst-
museet  
Falkenhaug Frode, slöjd- och formkonsulent
Hardy Jeremy, pedagog/guide
Hellgren Mikael, museibonde Norrbys (april–okt)
Jakobsson Josefin, butik/reception
Kellström Åsa, bokningsansvarig 
Kruthof Lars, programansvarig/pedagog 
Larsson Anders, assistent Konstmuseet (–okt)
Lindström Ingeborg, reception/bokning (–maj) 
Norling Anso, slöjd- och formkonsulent 
Ramberg Henrik, utställningsproducent/pedagog 
Scholler Armin, konstkonsulent

SAMLINGAR & KULTURMILJÖ 
Bogren Marika, avdelningschef 
Eliason Sara, antikvarie natur
Elmshorn Monica, assistent samlingar 
Engström-Rubin Elisabet, assistent samlingar (–
maj)

Gardelin Johan, byggnadsantikvarie (–aug)
Granvald Oskar, assistent samlingar (juni–)
Grundmark Stina, assistent samlingar 
Hagberg Stefan, assistent bibliotek (juli–)
Ideström Lena, antikvarie
Johansson Lisen, samlings- och utställningstekniker
Karlsson Lisen, arkivassistent
Lindblad Jakob, antikvarie (sept–)
Norderäng Johan, arkeolog
Selin Eva,  antikvarie gröna kulturmiljöer
Sterner Fredrik, assistent samlingar
Strandberg-Zerpe Birgitta, antikvarie
Såger Sandra, byggnadsantikvarie 
Widerström Per, arkeolog
Ångman Svedjemo Berit, intendent offentlig konst

FASTIGHETER & UTSTÄLLNINGSTEKNIK 
Kellström Lars, avdelningschef
Dahlberg Ingemar, tekniker
Ekström Elin, lokalvårdare
Hedberg Stefan, lokalvårdare
Johansson Kenneth, tekniker
Persson Conny, tekniker
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Årets resultat efter förändring av ändamålsbe-
stämda medel för 2019 uppgår till 670 tkr mot 
budgeterat resultat på 300 tkr. För 2018 var resul-
tatet -548 tkr.

En fantastisk museisommar med många besökare 
till museets alla verksamheter har bidragit till det 
fina resultatet. De stora satsningar som har gjorts 
på kryssningsturismen har givit resultat. Dessut-
om infördes en prisdifferentiering under 2019, där 
entrépriset på Fornsalen höjdes till 150 kr under 
högsäsong samtidigt som det sänktes till 100 kr 
på lågsäsong. 

Föreningen erhöll ett arv i form av en bostadsrätt 
som såldes under året. Resultatet från försäljning-
en uppgår till 370 tkr. Arvet skall enligt gåvogiva-
rens önskemål användas i verksamheten.

Gåvor och insamlade medel där givaren angett ett 
särskilt ändamål som medlen skall användas till, 
redovisas som ändamålsbestämda medel. Under 
2019 har tillskott till ändamålsbestämda medel er-
hållits med 5 700 kr i gåvor till Rädda Ringmuren 
och 10 000 kr från Sällskapet G G till deras fond. 

Medel från Kjell och Marie-Charlotte Wimans 
kulturfond har möjliggjort inköp av föremål till en 
helt ny samling för gotländsk keramik. Medel ur 
Svahnströmska fonden har under året nyttjats till 
en förstudie inför en ny förhistorisk basutställning 
samt publikationen Upptäck Visby. Den nuvarande 
förhistoriska basutställningen, som visar perio-
den från stenålder till vikingatid, har över 50 år på 
nacken. Medel ur Rädda Ringmuren har använts 
för att röja växtlighet som är skadlig för muren. 
Dessa gåvor har på ett avgörande sätt bidragit till 
fornvännernas och museets verksamhet och vi 
känner stor tacksamhet mot gåvogivarna.

Ekonomi 

Under 2019 har museet drivit och deltagit i stora 
kunskapsuppbyggnadsprojekt som med extern fi-
nansiering bidragit till verksamheten på ett mycket 
positivt sätt. 

Uppdragsverksamheten inom byggnadsvård och 
arkeologi har haft ett utmanande år. För bygg-
nadsvården har det varit stora förändringar på 
personalsidan. Men ingången av uppdrag från våra 
större uppdragsgivare inom byggnadsvård har va-
rit fortsatt god. För arkeologin har förändringar i 
externa administrativa system inneburit en högre 
arbetsinsats per uppdrag, vilket drabbar museet 
som i en nationell jämförelse har mycket små upp-
drag. Marknaden har också vikit till följd av mins-
kat byggande på Gotland.

De underliggande kultursamverkansbidragen från 
stat och region ökande med 1,5 % under 2019. Att 
kultursamverkansbidragen inte ökar i samma takt 
som kostnaderna i övrigt innebär en stor ekono-
misk utmaning och risk. För bibehållen verksam-
het och kvalitet krävs hög grad av egenfinansie-
ring, i form av intäkter från publik verksamhet, 
externfinansierade kunskapsuppbyggnadsprojekt 
och uppdragsverksamhet samt gåvor och privata 
bidrag.
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