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Inledning

Strategiska samarbeten i 
fokus!

Gotlands Museum var 2018 för femte året i rad det 
mest besökta länsmuseet med 345 000 besökare. 
När flertalet museer tappade många besökare till 
följd av den varma sommaren kom bara ca 7 000 
färre besökare till Gotlands Museum. Det har vi till 
stor del ökningen av antalet kryssningsgäster att 
tacka för. Men det vittnar också om att vi är ett hög-
kvalitativt museum och ett självklart besöksmål. 

Efter flera år i rad med positiva resultat uppvisar 
Gotlands Museum ett negativt resultat för 2018 
på -548 tkr. Det skiljer sig inte mycket från budge-
ten på -400 tkr. Museet hade ett stort ekonomiskt 
överskott året innan, som vi valde att investera i 
verksamheten. Det ekonomiska läget för museet är 
trots detta ansträngt och vi behöver fortsätta arbe-
ta aktivt för att öka egenintäkterna för att svara på 
behovet om fortsatt verksamhetsutveckling. 

Ett av museets uppdrag är att vara en möjliggörare 
för andra kulturaktörer på Gotland. Under året be-
sökte museiledningen och kulturarvskonsulenten 
flera andra museer och kulturaktörer: Körbärsgår-
den, Dalhemståget, Försvarsmuseet i Tingstäde 
och Bläse kalkbruksmuseum. Det var mycket läro-
rika och givande besök som borgar för utveckling av 
framtida samarbeten. Fortsättning följer 2019!

Utställningsverksamheten har fortsatt med högkva-
litativa tillfälliga utställningar på både Fornsalen och 
Konstmuseet. Under året har vi dessutom invigt en 
ny basutställning – Upptäck Gotland – vilket inte sker 
varje år! Utställningen Upptäck Gotland, tillsammans 
med guideboken med samma namn, är en satsning 
på att inspirera besökare att hitta till alla de fantas-
tiska platser som finns runtom på ön. En annan ny-
het har varit en appguide där besökare själva kan 
gå runt på Fornsalen och låta sig guidas av fint in-
lästa texter (på gotländska) av våra egna guider och 
ingen mindre än Babben Larsson. I samband med 

utställningen Humlan flyger – en utställning om ö-
möjlig design har museet skapat en helt ny samling 
genom inköp av föremål till samlingarna. Utställ-
ningen är också en satsning på att visa mer got-
ländskt konsthantverk och design framgent. 

Besökare på museet har uppmärksammat att det 
har varit svårt att orientera sig i museet men också 
att hitta mellan Fornsalen och Konstmuseet. I syf-
ta att skapa en tydligare skyltning har ett projekt 
arbetat med att ta fram en ny och ändamålsen-
lig skyltning både interiört och exteriört. Den nya 
skyltningen är nu på plats och tillsammans med 
den nya och enhetliga visuella identiteten för Got-
lands Museum ger den besökare betydligt bättre 
förutsättningar att orientera sig och hitta rätt.

Ett mycket attraktivt program med bland annat in-
tressanta föreläsare under såväl Medeltidsveckan 
som och Medeltida jul innebar rekord i antalet 
deltagare. Här har vårt utvecklade och goda sam-
arbete med Medeltidsveckan bidragit till fram-
gången. En annan programpunkt som är ett viktigt 
strategiskt samarbete för museet är den välbe-
sökta museidagen under Almedalsveckan som 
vi arrangerar tillsammans med Sveriges museer. 
Museidagen innehöll seminarier på teman kring 
museer och besöksnäringen samt en paneldebatt 
med kulturpolitiker.

När det gäller museets samlingar har klimatfrå-
gorna varit i fokus under året. Klimatet är gott i 
museets magasin men investeringar i klimatet i 
Fornsalen och särskilt på Konstmuseet är eftersatt. 
Här har vi under året påbörjat insatser för att säkra 
ett fullgott klimat framgent. Det handlar om att ha 
rätt ventilation, temperatur och luftfuktighet. 

Museet har under året beviljats medel till ett pro-
jekt för guideutveckling som innebär en ny och 
mer omfattande utbildning och certifiering av gui-
der. Projektet drivs tillsammans med flera betydel-
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Susanne Thedéen 
Landsantikvarie

sefulla aktörer inom besöksnäringen på Gotland. 
De första certifierade guiderna väntas till somma-
ren 2019. 

Vi har också tillsammans med Stockholms uni-
versitet och Riksantikvarieämbetet tilldelats 14,8 
miljoner kronor för projektet Forntida bilder 2.0 vars 
syfte är att digitalisera alla bildstenar på Gotland 
och göra dem tillgängliga för såväl forskare som 
en bred allmänhet. Museets arkeologer och IT-an-
svarig kommer att medverka i projektet som löper 
fram till 2022.

Gotlands Museum förvaltar på uppdrag av Statens 
Fastighetsverk ruinera i Visby. I uppdraget ingår 
också att tillgängliggöra ruinerna. Det sistnämna 
har museet uppdragit åt goGotland. Under 2018 
förnyade museet avtalet och det fruktbara samar-
betet för en period av ytterligare fem år fram till 
2023. 

Under året har vi introducerat en ny medlemsak-
tivitet för fornvännerna: en sommarutflykt. I au-
gusti deltog ca 50 fornvänner i en utflykt till Roma 
kungsgård och vår museigård Norrbys som också 
är öns enda kulturreservat. Strålande väder och 
sillunch med saffranspannkaka gav mersmak. Vid 
en mycket välbesökt VIP-kväll i november var det 
release av årets upplaga av Gotländskt arkiv med 
temat centrala arkeologiska platser på Gotland, 
ca 100 fornvänner deltog och fick höra författarna 
berätta om sina artiklar. 

När det gäller medlemskapet i fornvännerna har 
styrelsen beslutat att vi från och med 2019 ska in-
föra ett så kallat duo-medlemskap som innebär att 
två personer, utan krav på att vara folkbokförda på 
samma adress, kan bli medlemmar till en rabatte-
rad avgift. Ett viktigt beslut för att vi ska leva upp 
till visionen om ett museum för alla!

På sidan 7 i årsberättelsen framgår i vilka organisa-
tioner och råd som museet har styrelseplatser och 
därmed samarbeten. De många styrelseplatserna 
vittnar om museets många och varierade engage-
mang för den gotländska konsten, kultur- och natur-
arvet, men också för besöksnäringen. Det kommer 
vi att fortsätta med!
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Gotlands Museum 2018

Föreningen Gotlands fornvänner, 
ideell förening bildad 1875, om-
kring 2 500 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. 

45 årsverken

Besöksmål

Regionalt 
museiuppdrag
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Medverkan i andra organisationer

STYRELSEREPRESENTATION
Föreningen Albatrossmuseet
Bergmangårdarna 
Bungemuseet AB (ordförande)
Gotland Convention Bureau (GCB)
Gotlands förenade besöksnäring (GFB)
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands läns Hemslöjdsförening
Gotlands kommuns konstkommitté
Gotlands Lantbruksmuseum  
ICOMOS – International Council on Monuments and 
Sites
Kulturarvsrådet 
Landsantikvarieföreningen
Medeltidsveckan på Gotland AB 
Network of Museums in the Baltic
Planeringsråd Campus Gotland, Uppsala universitet 
Stiftelsen Bläse Kalkbruksmuseum
Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland
Stiftelsen Mårten Stenbergers stipendiefond
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
Stiftelsen syskonen Edvin, Marta och Erik Johanns-
sons, Norrbys i Väte minnefond 
Stiftelsen Tyra Lundgrens Kulturfond
Stiftelsen Vike Minnesgård
Stiftelsen Vanges gårdsmuseum
Svensk Form Gotland
Thule-stiftelsen
Världsarvsrådet
Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond
Wisby Centrum

MEDLEMSKAP (ej styrelserepresentant) 
Fuism – Föreningen för pedagogisk utveckling i 
svenska museer 
Föreningen Genus i museer 
Förlagsklubben 
GCB – Gotland Convention Bureau 
Gotland Art Week 
Gotlands Botaniska Förening 
Gotlands Entomologiska förening 
Gotlands Ornitologiska Förening 
Gotlands spinneri
ICOM – The International Council of Museums 
Sobona – Kommunala företagens samorganisation
Länsmuseernas samarbetsråd 
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 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
Svenskt kulturarv 
Säkforum 
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Målgrupper och besökare

Utmanande sommar

År 2018 blev Gotlands Museum för femte året i 
rad det mest besökta länsmuseet och det åttonde 
mest besökta museet av samtliga museer i landet. 

Det varma vädret sommaren 2018 var en utma-
ning och statistiken visar att museet hade något 
färre besökare än föregående år, en minskning 
med nästan fyra procent. Detta kan ses som en li-
ten minskning jämfört ned många andra museer 
runt om i landet, som tappade upp emot 50 pro-
cent besökare på grund av den varma sommaren. 

En bidragande orsak till att minskningen inte blev 
större var den ökade kryssningstrafiken. För att nå 
så många kryssningsgäster som möjligt öppnade 
museet tidigare de dagar då fartygen lade till på 
morgonen, vilket föll väl ut och var uppskattat.

Nya målgrupper

Genom flera tillfälliga utställningar under året, 
bland annat Cause of death: woman och Vinnare och 
förlorare i svensk natur, har nya samarbeten skapats 
med andra institutioner, såsom Polismyndigheten 
och Naturskyddsföreningen på Gotland. 

Detta har lett till att nya målgrupper besökt mu-
seet samt att skolverksamhet fokuserats mer mot 
högstadiet och gymnasiet utifrån utställningarna.

Prisdifferentiering på Forn-
salen

Under 2018 utreddes införande av prisdifferen-
tiering av entréavgifterna till Fornsalen mellan 
låg- och högsäsong. I arbetet ingick en kartlägg-
ning av entréavgifter vid övriga länsmuseer, några 
statliga museer samt besöksmål på Gotland. Kart-
läggningen visade att Gotlands Museum och Forn-
salen låg på en förhållandevis låg prisnivå jämfört 
med andra besöksmål på Gotland.

I december beslutade styrelsen att införa prisdiffe-
rentiering på Fornsalen från 2019. Det innebär att 
ordinarie entréavgift under lågsäsong (septem-
ber–maj) ska vara 100 kr och att ordinarie entréav-
gift under högsäsong (juni–augusti) ska vara 150 
kr. Det motiveras av att museet under högsäsong 
har utökade öppettider, samt anpassar öppettider-
na efter vilken tid som kryssningsgästerna finns i 
Visby. Dessutom erbjuds under högsäsong dagliga 
visningar och introduktioner på både svenska och 
engelska som ingår i entrébiljetten.

I utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur samarbetade 
museet med Naturskyddsföreningen.
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Jan

2018
2017
2016

Besökare per månad 
  Januari–december/2016 - 2017 - 2018

Feb Mar Apr
Maj

Jun Jul
Aug Sep Okt

Nov
Dec

Visby ruiner

345 758353 293

2015
2016

2017

Besökare per besöksmål  
  2016 - 2017 - 2018

Museigårdarna
Konstmuseet
Fornsalen

372 864

140 000

100 000

60 000

81 25885 614 79 524

2016
2017

2018

353 293372 387
345 758

Barn  
och unga

Besökare Gotlands Museum 
  2016 - 2017 - 2018



10 9

Samarbetspartners

Besök hos lokala kulturak-
törer

Under året har museiledningen och kulturarvskon-
sulenten besökt ett antal kulturaktörer runt om på 
ön. Syftet med besöken har varit att lära oss mer 
om verksamheterna, samla kunskap om förutsätt-
ningarna för kulturaktörer på Gotland och att dis-
kutera möjligheter till samarbete och utveckling. 
Under våren besöktes Körsbärsgården och Dal-
hemståget. Efter sommaren besöktes Bläse kalk-
museum och Försvarsmuseet i Tingstäde. 

Samarbete 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 2018 
fortsatte forskningsprojektet Romaprojektet, där 
museet samarbetar med både Uppsala universitet 
och Stockholm universitet kring frågeställningar 
kopplade till tingsplatsen i Roma och klostrets 
framväxt. 

Museet samarbetar också med Stockholms uni-
versitet i forskningsprojektet Forntida bilder 2.0. En 
digital utgåva av Gotlands bildstenar. Projektet 
som löper över sex år 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 

Gotlands Museum initierade 2007 ett internatio-
nellt museinätverk i Östersjöområdet – Network 
of Museums in the BALTIC (förkortat BALTMUS). 
Fram till år 2017 var museet samordnare i nätver-
ket, men har nu lämnat uppdraget vidare. Vi är 
dock fortsatt aktiva i nätverket.

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 många olika sammanhang. I fe-
bruari medverkade Sveriges största museum på Folk 
& kultur i Eskilstuna. 

Gotlands Museum deltar tillsammans med Baltic 
Art Center (BAC) och Konstfrämjandet  i projek-
tet Konsten i kulturarvet som är ett konstnärligt re-
sidens på museet där konstnärer problematiserar 
olika aspekter av våra samlingar. Projektet är fi-
nansierat av Kulturrådets utvecklingsbidrag.

I Tjärprojektet samarbetar Gotlands Museum med 
Visby stift där fokus är att öka kunskapen om tjä-
rans egenskaper och kvaliteter. Gotländska tjär-
brännare är också en viktig samarbetspartner i 
projektet.

Styrelseuppdragen

Gotlands Museum är aktiva som styrelseledamö-
ter i ca 25 olika museer och föreningar runtom på 
ön, från mindre museer och stiftelser till aktörer 
inom besöksnäringen. Museet innehar ordföran-
deposten i Bungemuseet AB, i Stiftelsen Vike min-
nesgård och i Stiftelsen Bläse kalkmuseum. Se lista 
på s. 7.
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Medlemskapet i Fornvännerna

Duo-medlemskap

Antalet medlemmar i Föreningen Gotlands forn-
vänner har sjunkit de senaste åren. För att göra 
medlemskapet mer attraktivt och öppet för fler 
fattade styrelsen i december beslut om att införa 
ett duo-medlemskap så att två personer som inte 
behöver vara folkbokförda på samma adress kan 
bli medlemmar i fornvännerna. 

Aktiviteter för fornvänner-
na

Årets första aktivitet för fornvännerna gick av sta-
peln på nyårsdagen. Runt 150 personer kom för att 
lyssna till museichefen och ett föredrag om de ar-
keologiska undersökningarna vid Roma kungsgård. 

I augusti anordnades en ny aktivitet i form av en 
sommarutflykt. Ca 50 mycket nöjda fornvänner 
deltog under utflykten till Roma kungsgård och till 
kulturreservatet och museigården Norrbys i Väte. 

I november anordnades ett VIP-mingel med re-
lease av Gotländskt arkiv 2018 för fornvännerna på 
Fornsalen. Ca 100 fornvänner kom, fick lyssna till 
redaktör och författare till Gotländskt arkiv och er-
höll sin bok. 

Volontärverksamhet

2017 var första året med volontärverksamhet på 
Gotlands Museum. Målet med volontärverksam-
heten är att bidra till att ge besökare ett mer per-
sonligt mottagande och en bättre upplevelse, möj-
liggöra för fler att använda sitt engagemang och 
sin kompetens i museets verksamhet samt aktive-
ra Föreningen Gotlands fornvänners medlemmar. 
Antalet volontärer uppgick vid slutet av 2018 till 
17 volontärer, vilket innebär att två nya volontärer 
anslutit sig till verksamheten under året. 

Totalt har 16 aktiviteter genomförts, där volontä-
rerna bidragit med stort engagemang och gjort en 
verklig skillnad både för besökare och anställd per-
sonal vid museet. Utöver detta har det anordnats 
tre aktiviteter för volontärerna.

Exempel på aktiviteter är rockabillykvällen på 
Norrbys museigård, vernissager på Fornsalen och 
Gotlands konstmuseum, VIP-kväll i Fornsalens 
museibutik, lovverksamhet samt städning och 
skötsel på Petes och Kattlunds museigårdar.

Gotlands Museum har deltagit i två konferenser 
med tema volontärer. Vi har också engagerat oss i 
Sveriges Museers nätverk för museer som arbetar 
med volontärer.

Medlemmar Föreningen Gotlands fornvänner 
  2016 - 2017 - 2018

Enskilda
Familj

Ständiga

Stödjande
Heders

Totalt

398

1 598

364
2 5

2 367
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Hållbarhet och horisontella perspektiv

Värdegrundsarbete

Under året har all personal deltagit i ett värde-
grundsarbete där vi behandlat vår befintliga vär-
degrund och i en workshop diskuterat framtida 
värdegrundsord för vår verksamhet. Det var en 
uppskattad dag med möjlighet till reflektion och 
kreativitet med sina kollegor. 

Värdegrundsarbetet fortsatte under studieresan 
i augusti där frågor kring jämställdhet var i fokus. 
Diskussionerna innebar bland annat att jämställd-
hetsfrågor nu ingår som en del i det årliga medar-
betarsamtalet.

Projektet #metoo Gotland

I oktober 2017 startade en kraftfull rörelse. Ge-
nom #metoo-kampanjen delade kvinnor över hela 
världen med sig av sina erfarenheter av sexuella 
trakasserier. Under första halvåret 2018 genom-
förde Gotlands Museum projektet #metoo Got-
land, finansierat av Länsstyrelsen i Gotlands län. 
Projektet dokumenterade #metoo-kampanjen på 
Gotland, med fokus på hur kampanjen påverkat de 
gotländska arbetsplatserna.

Projektet genomfördes i tre delar: en kartläggning 
av #metoo i lokalmedier och sociala medier, djup-
intervjuer med yrkesverksamma gotlänningar och 
ett seminarium riktat till chefer och personalan-
svariga. 

Resultatet visar att #metoo-kampanjen i högsta 
grad varit närvarande på Gotland. Det diskutera-
des på ledarsidor, kända gotlänningar delade i ar-
tiklar med sig av egna erfarenheter och berättelser 
från Gotland delades i sociala medier. De inter-
vjuade personerna vittnade om att kampanjen och 
dess budskap diskuterats kollegor emellan, men 
att ämnet inte i någon större grad har tagits upp av 
chefer och ledning. 

Vid det avslutande seminariet var engagemanget 
hos samlade chefer och personalansvariga dock 
stort. I ett panelsamtal delade chefer från flera 
gotländska arbetsplatser med sig av tankar och 
erfarenheter. Föreläsaren Ulrika Sedell höll ett 
uppskattat föredrag som behandlade både #me-
too-kampanjen och bemötande på arbetsplatsen 
i stort.

Dokumentationen sparas för att kunna användas i 
framtida forskning.
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Affärsutveckling och finansiering

Första året med kryssnings-
kaj

Den nya kryssningskajen i Visby öppnade i april 
och kryssningsanlöpen till Visby ökade till ca 80 
stycken. Fartygen är dessutom större och utveck-
lingskurvan går stadigt uppåt. Museet anpassade 
sina öppettider efter anlöpen, vilket gav ett posi-
tivt resultat både för butik och entréintäkter. Mu-
seet har avtal med två turoperatörer som beställer 
museientréer och ”shore excursions”. 

Museet har jobbat i nätverket Gotland Cruise 
Network för att skaffa mer kunskap och hitta nya 
samarbetspartners kopplade till det ökande anta-
let kryssningsresenärer. 

Gotlands Museum installerade en fotoutställning 
om världsarvet och museibutiken bidrog med sitt 
butikskoncept och sålde utvalda produkter i det 
nya kryssningscentret ”Gotland Store”.

Affärsavtal

Visby kyrkoruiner ägs av staten och förvaltas av 
Statens Fastighetsverk. Museet har genom ett 
nyttjanderättsavtal i uppdrag att tillgängliggöra 
kyrkoruinerna för allmänhet, grupper och event. 

Under 2018 sökte museet en entreprenör för att 
sköta bokningar, genomförande och faktureringar 
för grupper och events 2019–2023. Museet valde 
ett upphandlingsförfarande och ett par intervjuer 
med intressanta företag hölls under sommaren. 
Under höstens slöts att avtal med goGotland.

I och med den ökade kryssningsturismen har museet bland annat anpassat öppettiderna.



14

Utställningar

Appguide

År 2017 togs beslutet att påbörja arbetet med en 
audioguide. Snart konstaterades det att en tradi-
tionell audioguide inte var aktuellt, utan valet föll 
på en digital appguide. 

Ett viktigt syfte med appguiden är att göra utställ-
ningarna mer tillgängliga. Appen hjälper besökare 
att hitta en lämplig rutt i museet, ger ett person-
ligare bemötande och möjliggör ämnesfördjup-
ningar. 

Appen är skapad av ett färdigt system, där vi själva 
arbetat med text, bild, ljud och video. Under våren 
2018 skrevs det manus och texter, letades bilder, 
gjordes testrundor med referensgrupper, inspel-
ningar i studio och så småningom bakades allt 
detta ihop i appen. 

Projektet kring appguiden har gett många i perso-
nalen en viktig kompetensutveckling. Tidplanen 
för appen fick ständigt revideras då nya utmaning-
ar dök upp. Men sett i backspegeln har det gett 
museet en ovärderlig kunskap kring digitala verk-
tyg i publik miljö. 

Under Fornvännernas VIP-kväll i november pre-
senterades appen.

 Lost in the Mist of Time och 
Cirkus Alyhr

Gotlands konstmuseum öppnade årets två första 
utställningar med de folkkära konstnärerna Stig 
Alyhr (1919–1995) och Pia Ingelse (f. 1967). 

Ingelse inspirerades av Stig Alyhr och hans expres-
sionistiska måleri när hon intog konstnärsbanan 
som tjugoåring. Konstnärernas vägar korsades när 
de möttes genom en vän på 1990-talet. Förutom 
ett känsloladdat måleri har de gemensamt att de 
båda kommer från Gotland och att de inte är upp-
vuxna i traditionella konstnärsfamiljer, något som 
bidragit till att de fått kämpa lite extra för sina yr-
kesval. År 1992 var Pia på Stigs vernissage av hans 
då aktuella utställning på konstmuseet. År 2018, 
hela tjugosex år senare, möttes deras måleri på 
samma plats genom utställningarna Lost in the Mist 
of Time (Pia Ingelse) och Cirkus Alyhr – Stig Alyhrs ko-
loristiska värld. 

Pia Ingelses målning Park Street People från utställningen Lost in the Mist of Time.
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Samla eller inte samla – det 
är frågan

Samlandet är ett universellt fenomen. De första 
människorna var jägare och samlare. Att samla 
och sortera var en förutsättning för överlevnad. Vi 
samlar fortfarande: bär och svamp i skogen, fynd 
på auktionen, extrapriser på stormarknaden och 
fotosamlingen i albumet.

Att samla för att minnas och bevara för framtiden 
är museernas grundidé. Många museer skapades 
under industrialismen för att bevara ett Sverige 
som var på väg att försvinna. Föregångare var upp-
lysningstidens systematiska insamling av natura-
lier på 1700-talet. Fornsalen i Visby öppnade år 
1875 och var då ett museum i tidens anda.

I utställningen Samla eller inte samla – det är frågan 
visades ett rikt urval ur museets olika samlingar. 
På temat ”samlandets historia” presenterades de 
första museisamlingarna, hur dagens museer ska-
pas, museets grundare P.A. Säve och Gotlands 
Fornsal och hur vi samlar i dag. I utställningen var 
de flesta föremålstyper och naturalier represente-
rade och under temat ”att samla” presenterades 
ett antal olika skäl till samlandet som fenomen: 
för att minnas, för att lära, för att inspireras, för 

att njuta, roas, häpna och glädjas eller för att äga. 
Två hemmiljöer från två brytningstider i histo-
rien, sekelskiftet år 1800 och 1950-tal var också 
arrangerade med föremål huvudsakligen från två 
gotländska familjer.

Upptäck Gotland

Ett av museets viktigaste uppdrag är att synliggöra 
och lyfta fram hela Gotland. I projektet Upptäck 
Gotland tar museet avstamp i detta uppdrag. Tan-
ken är att inspirera till besök utanför Visby. 

Själva arbetet med utställningen föregicks av en 
lång process kring syfte och innehåll. Grundtanken 
var en lounge som skulle ge besökarna möjlighet 
till en stunds avkoppling och paus i sitt museibe-
sök. Under arbetets gång växte tanken om att ska-
pa en kombinerad lounge och utställning. Genom 
workshops med stora delar av museets personal 
skapades en bild av hur detta skulle kunna se ut. 

En extern formgivare anlitades och tillsammans 
med skickliga lokala hantverkare realiserade mu-
seet under våren 2018 formgivarens ritningar och 
fyllde sedan utställningen med 101 av öns alla 
spännande besöksmål. 

Utställningen Upptäck Gotland vill inspirera till besök utanför Visby.
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I juni kunde museet efter många timmars slit öpp-
na det som började som en lounge men slutade 
som en ny basutställning. 

Såsom i speglar

Gotlands konstmuseum uppmärksammade hund-
raårsfirandet av Bergmans födelse genom att visa 
utställningen Såsom i speglar, fyra konstnärers per-
spektiv på Bergman med konstnärerna Thomas 
Broomé, Kira Carpelan, Sara Jordenö och Makus 
Öhrn. I och med Bergmans koppling till Fårö och 
Gotland såg vi det som naturligt och viktigt att be-
lysa det konstnärliga arvet efter Bergman just här, 
på Gotlands konstmuseum.

Konstverken i Såsom i speglar antingen refererade 
till eller kommenterade Bergman och hans konst-
närskap. Kira Carpelans och Thomas Broomés 
verk skapades i samband med deras respektive 
stipendievistelser på Bergmangårdarna, där de 
påverkats av filmskaparens hem- och arbetsmiljö. 
Filmklassikern Persona stod i fokus genom Sara 
Jordenös dokumentärinstallation Persona Project 
(2000–2010) samt genom Markus Öhrns vide-
oinstallation Bergman in Uganda (2014). 

Samtidskonst mötte filmhistoria och hyllningar 
av Bergman kombinerades med utmanande syn-
vinklar. Maktrelationer rörande genus, sexualitet, 
etnicitet och klass lyftes genom vidgad och under-
sökande blick. Parallellt adresserades frågor som 
vad ett konstnärskap består i, var gränsen mellan 
konstverk och upphovsman går och hur konsten 
lever vidare. 

Humlan flyger – en utställ-
ning om ö-möjlig design

Under våren gjordes ett urval bland öns många 
småföretag som utvecklar sina egna produkter 
med stöd av designprocesser. Utställningen 
Humlan flyger avgränsades till produktdesign och 
de företag som i stor utsträckning tillverkar sina 
produkter på Gotland. Föremålen köptes in med 
hjälp av Wimanska fonden.

De utställda föremålen kompletterades med text 
kring produktutvecklingsprocesserna samt en 
presentation av företagen. Bland de 16 verkar några 
i gränslandet mellan konsthantverk och design, 
medan andra har en ren industriproduktion. 

En av ambitionerna var att ge en annan bild 
av Gotland än vita stränder, kalkstenshus och 
kulturveckor. Vi fann att dessa småföretag 
tillsammans omsatte över 100 miljoner kronor och 
sysselsatte 80 personer. 

Humlan flyger invigdes på nationaldagen av 
Svenskt Näringslivs VD Kirsten Åkerman. Under 
hösten ägde ett frukostmöte med Tillväxt Gotland 
rum i utställningen. Vidare föreläste formgivarna 
Tommy Daun, Kristian Eriksson och Kristina 
Torsson, som varit representerade i utställningen.

Utställningen producerades av slöjd- och 
formkonsulenterna.
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Lithic Choreographies

I november öppnade utställningen Lithic Chore-
ographies med den australienska konstnären Sam 
Smith i samarbete med Baltic Art Center och In-
ternational Art Space. 

Smith arbetar framför allt med video, installation 
och performance. I sin konst betraktar han platser 
och former som levande organismer med karaktär 
och historia. Lithic Choreographies är en nyproduce-
rad, experimentell dokumentär, inspelad på Got-
land, där ön innehar huvudrollen och människan 
har birollen. Genom att se på landområdet med 
dess stenrika stränder, betongindustri och kalk-
stensbrott fokuserar filmen på stenens omlopp i 
ekonomiska, kulturella och agrara sammanhang. 

Utställningen lyfter relationen mellan människan 
och naturen, samt aktuella frågor om  använd-
ningen av jordens resurser. Filmen är baserad på 
material som Smith filmat som residenskonstnär 
på Baltic Art Center i Visby. Under två perioder 
2017–2018 reste Smith runt på Gotland och möt-
te nyckelpersoner för att lära känna platsen och 
det lokala samhället. Han filmade bland annat på 
Konstnärshemmet Brucebo, Suderbyn ekoby, Got-
lands Museums magasin och Cementa. 

Från utställningen Bunker Ett Noll Fyra.10 I Lithic Choreographies spelan ön huvudrollen och människan birollen.
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Utställningar 2018

Konstmuseet

The Ultimate Limits of Infinity and 
the Space Beyond (episode IV)
–januari

Barnens Salong
–januari

Södervärn off konst
–februari

Lost in the Mist of Time
februari–april 

Cirkus Alyhr
februari–april

Öppna ateljéer, Fotolinjen och 
Textillinjen
april–maj

Såsom i speglar
juni–november

Humlan flyger
juni–november 2019

Lithic Choreographies
november–maj 2019

Drömmen om Gotland |  
Bilden av Visby
basutställning

Tyra Lundgren
basutställning

Fornsalen 

Cause of Death: woman
–februari

Att samla eller inte samla–det är 
frågan
mars–oktober

Vinnare och förlorare i svensk natur
oktober–mars 2019

Upptäck Gotland
basutställning, juni–

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

Bakom Grönskan
Kärleksstigen, Visby                 
juni–september

Tunnor av trä
Roma bibliotek, Klinte 
bibliotek, Gråbobib-
lioteket, Almedalsbiblioteket                    
februari–september
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Program och pedagogik

Gotland Art Week på Konst-
museet

Konstmuseet deltog under Gotland Art Week 
med föreläsning om Tobias Lang, konstvandring i 
världsarvet samt visningar av utomhusutställning-
en Bakom Grönskan och Såsom i speglar. På konst-
museets gård hölls en uppskattad matinékonsert 
med Vera Kebbe och Musikkollektivet Bobby Mull. 

Gotland Pride på Gotlands 
Museum

Gotlands Museum var med i Gotland Pride-veck-
an genom att arrangera slöjdcafé till toner av Patti 
Smith på konstmuseet. Patti Smith har inte bara 
utmanat stereotypa könsroller utan också utövat 
helt olika genrer som rockmusik, lyrik och foto och 
kan ses som en förebild för alla dem som vill gå 
sin egen väg. Även drop-in-vigsel arrangerades i 
Bildstenshallen för tredje året i rad. Vigselförrät-
tare var Annamaria Bauer och vigseln var ett sam-
arbete med Region Gotland.

Kvällsöppet på Konstmu-
seet

Programmet var under hela året laddat med va-
rierade evenemang. Flera var kopplade till utställ-
ningar, såsom Pia Ingelses föreläsning om hennes 
konstnärskap i samband med utställningen Lost in 
the Mist of Time. Under utställningen Cirkus Alyhr – 
Stig Alyhrs koloristiska värld anordnades välbesökta 
visningar och samtal om konstnären Stig Alyhr 
(1919–1995). Tre inspirerande föreläsningar hölls 
av Kristina Torsson, Tommy Daun och Kristian Er-
iksson och de var alla kopplade till Humlan flyger 
– en utställning om ö-möjlig design. 

Den offentliga konsten uppmärksammades ge-
nom en föreläsning och en stadsvandring i Visby. I 
september uppmärksammade vi konstnärsutbytet 
mellan Gotland och Westfalen-Lippe genom att 
kombinera en vernissage av den tyska konstnärs-
stipendiaten Anett Frontzeks utställning Ostsee-
klang och performancen We are all atoms av Kris-
tina Frank som varit Gotlandsstipendiat i Westfa-
len föregående år. I ett samarbete med Gotlands 
Konstförening föreläste konstnären Dan Leonette 
om sitt liv med raku. Två tillfällen med konstquiz 
hölls av konstkonsulenten under året.

Guidning på Fornsalens gård.



20 9

Föreläsningar i Fornsalens 
programutbud

Under det senaste året har museet gjort ett ny-
tag vad gäller föreläsningarna, genom att försöka 
tänka nytt och finna spännande ämnen som lockar 
en modern museipublik. Ett sätt har varit att lyfta 
våra kändaste föremål ur helt nya perspektiv. Ett 
exempel på detta är föreläsningen om Öjamadon-
nan som hölls under 2018. En präst, en träsnidare 
och en konsthistoriker lyfte olika aspekter av Öja-
madonnan vilket ledde till spännande diskussioner 
och nya tankar. Några föreläsningar har även ge-
nomförts i våra vackra utställningsmiljöer i stäl-
let för i Sävesalen. Föreläsningar har hållits i Bild-
stenshallen såväl som i Gamla residenset, vilket 
ger ett stort mervärde för våra besökare.

Medeltidsveckan och Med-
eltida jul

Under året arrangerade museet många program-
punkter under både Medeltidsveckan och Med-
eltida jul. Under Medeltidsveckan, andra veckan 
i augusti, satsade vi i vanlig ordning på en före-
läsningsserie. Tre föreläsningar måndag till tors-
dag och ytterligare två föreläsningar på fredagen. 
Under senaste fyra åren har målet varit att nischa 
föreläsningarna till det som intresserar medeltids-
veckopubliken. Bland annat har föreläsningarna 
handlat om kläder, föremål och liknande. Museet 
har ett långt samarbete med professor Dick Harri-
son och hans fru Katarina Harrison Lindbergh. De 
håller sammanlagt fyra till fem föreläsningar varje 
medeltidsvecka och de lockar en stor publik. 

Medeltida jul är medeltidsveckans vinterevene-
mang som drar mer och mer folk för varje år. Här 
satsade museet på ett utbud med en läskigare va-
riant av vårt familjeprogram Ficklampa på museet 
och även på stämningsföreläsningar om jul i våra 

unika lokaler, bland annat om medeltida jultradi-
tioner där föreläsningen var förlagd till Gamla re-
sidenset.

Guidecertifieringsprojekt

Gotlands Museum har genom programmet Håll-
bara Gotland startat guideprojektet En hållbar 
kompetensförsörjning och auktorisation av guider på 
Gotland. Projektet genomförs med medel från Till-
växtverket och Region Gotland och pågår till och 
med september 2019. Gotlands Museum är pro-
jektägare och har för perioden anställt en projekt-
ledare med kursansvar. I projekt- och styrgrupp 
sitter olika representanter från Gotlands Museum 
och Gotlands turist- och besöksnäring.

Projektet syftar till att stärka Gotland som besöks-
mål för nationella och internationella gäster ge-
nom att auktorisera gotländska guider enligt Sve-
riges Guideförbunds standard. Ett långsiktigt mål 
är att alla guider på Gotland, som ett resultat av 
projektet, ska vara auktoriserade enligt den nya ut-
bildningen och att Gotland kan möta förväntningar 
från nya kryssningsbesökare. Under 2018 har en 
utbildningsplan tagits fram och erfarenheter och 
kunskap har hämtats in från andra guideutbild-
ningar runt om i landet. Kontakt har även tagits 
med Sveriges Guideförbund. Guideutbildningen 
utannonserades i november och det blev ett stort 
gensvar. Över sextio personer sökte till ett fyrtiotal 
utbildningsplatser. Kursstarten är i januari 2019.
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Skola och lärande

Hej Salam

Projektet Hej Salam, finansierat av Allmänna arvs-
fonden, har som mål att bidra till ett välkomnade 
och öppet samhälle. Med hjälp av konst, musik, 
dans, teater och berättelser med historisk anknyt-
ning arbetar Hej Salam med elever på alla Got-
lands skolor för att öka medvetenheten om hur vi 
kommunicerar med varandra och hur vi bemöter 
människor med olika bakgrund.

Som en del av projektet arrangerades utanför 
skolan en mötesplats för kulturintresserade ung-
domar. Under dessa möten stöttas ungdomarnas 
egna kulturprojekt.

Hej Salams frilansande aktörer och samarbetspart-
ners 2018 var Jens Friis-Hansen, Unn Dahlman, 
Agneta Gazelius, Karin Kickan Holmberg, Muba-
rak Sha Purdel, Yaya Abdikadir och Kulturskolan 
på Gotland. Projektledare är Gotlands konstkon-
sulenten.

Under året mötte vi långt över tusen elever och 
närmare 100 lärare. Vi genomförde ett 30-tal ut-
ryckningar och möten.

Fortsatt samarbete med 
Världsarvskontoret 

Genom satsningen Världsarvsstaden för barn och 
unga i skolan, inleddes 2017 ett samarbete mellan 
Världsarvskontoret och Gotlands Museum. Sam-
arbetet har fortsatt i och med skolstarten 2018. 
Alla skolklasser erbjöds då liksom året innan en 
gratis stadsvandring med en pedagog från Got-
lands Museum. Första året kretsade temat kring 
Visbys historia och stadens prägel som världsarv. 
Detta år var temat en ringmursvandring som be-
lyste hur människors förhållande till muren för-
ändrats genom historien. 

Tanken var att denna folkbildningsinsats skulle in-
spirera eleverna till att skapa fritt som kulturbära-
re, men också till att ge en större insikt i vilka kva-
liteter Visby besitter som världsarv. Guidningen 
innefattade även tillträde till miljöer som annars 
är stängda för allmänheten och fick genomgående 
en mycket positiv respons både från elever och 
lärare. Närmare 1 000 barn och ungdomar deltog 
och samarbetet mellan Region Gotland, genom 
Världsarvskontoret och Gotlands Museum, kom-
mer att fortsätta även kommande höst.

Projektet Hej Salam har engagerat barn och ungdomar, både i och utanför skolan.
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Antal program för allmänheten 
  2016 - 2017 - 2018

257

68 90

3

106

20

544

Fornsalen

Konstmuseet

Vandringar

Norrb
ys museigård

Magasin Visborg

Krumelurum
Totalt

2 305

1 846
 1 395

1 658

7 204

Fornsalen

Konstmuseet

Fornsalen  på 

egen hand

Stadsv/visning
Totalt

Skolprogram – antal deltagare 
  2016 - 2017 - 2018

 99
92
 60

82

333

Fornsalen

Konstmuseet

Stadsv/visning Totalt

Skolprogram – antal grupper 
  2016 - 2017 - 2018

Fornsalen  på 

egen hand
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Samlingar & arkiv

Uppordning av samlingar

Pappersmaterial i samlingarna – som tidningar, 
broschyrer, handböcker och tapeter – har uppord-
nats och slutplacerats i arkivboxar och lådsystem. 
Delar av samlingen har registrerats.

Grafiksamlingen har omregistrerats med komplet-
tering av uppgifter, fotograferats och uppordnats i 
lådsystem. 

Epitafier, minnestavlor med inskrifter, i kyrkliga av-
delningen i magasinet har uppmonterats. 

Vad gäller negativarkivet har negativ, film och dia-
bilder omplacerats i godkända hängmappsystem 
och förvaringsboxar i kylrum efter att skadliga ma-
terial avlägsnats för bättre bevarande.    

 

Digitalisering och 
digitisering 

Projektet Kulturarvs-IT har under året arbetat med-
att lägga in skannade och fotograferade föremåls-
bilder i databasen. Därutöver har Stefan Haases 
skannade diabildssamling bearbetats med text för 
överföring till databasen, vilken också har städats 
och kompletterats med mer information. 

Under året har också fotonegativ och arkivmateri-
al skannats. Gotländskt arkivs årgångar mellan 1929 
och 1994 har skannats till pdf-format. Fler föremål 
har fotograferats och lagts in i databasen Collecti-
ve Access. Fossil och mineral i den naturhistoriska 
samlingen har registrerats digitalt. 

Flera samlingar har uppordnats under året.
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Insamling

Under 2018 har museet påbörjat arbetet med att 
skapa en helt ny samling för gotländsk design och 
konsthantverk. I samband med utställningen Hum-
lan flyger – en utställning om ö-möjlig design gjordes 
ett antal förvärv. Föremål från Etelhems krukma-
keri, G.A.D, Skulpturfabriken, Glasstudion, Vam-
lingbolaget, Ringvide och Fide fajans finns nu i mu-
seets samlingar. 

Museet köpte under året också in en vikingatida 
silverskatt efter att säljaren som annonserat skat-
ten på nätet istället valde att sälja till museet. Nu 
finns skatten utställd i museets skattkammare.

Klimat och samlingar

Under 2018 har klimatfrågorna i museets olika 
lokaler definierats som ett tydligt, strategiskt åt-
gärdsområde. 

En klimatgrupp har formerats och träffats vid ett 
par tillfällen i syfte att inventera föremålens till-
stånd i relation till den omgivande, rumsliga miljön. 

Bedömningar avseende luftfuktighet, temperatur 
och ljusbelastning har gjorts, vilket ledde till beslu-
tet att stänga de fasta utställningarna i Konstmu-
seet, Drömmen om Gotland och Tyra Lundgren från 
och med 2019. 

I samaband med utställningen Humlan flyger har 
föremål från bland annat Vamlingbolaget samlats in.



25

Internationell verksamhet

Besöksnäringsstrategi

Museichefen har under året ingått i den styrgrupp 
som arbetat med att ta fram en strategi för be-
söksnäringen på Gotland. En viktig del av strate-
gin är satsningen på internationella marknader, 
särskilt Tyskland men också Norge och Danmark. 
Med anledning av detta deltog museets affärsut-
vecklare på den stora ITB-mässan i Berlin.

Handlingsplan världsarvet 
Hansestaden Visby

Gotlands Museum deltar på flera sätt i arbete med 
att ta fram en ny handlingsplan för världsarvet 
Hansestaden Visby. Museichefen sitter i Region 
Gotlands styrgrupp för handlingsplanen och en 
pedagog och en byggnadsantikvarie kommer att 
delta i de beslutade arbetsgrupperna kring för-
medling och förvaltning av världsarvet. 

BALTMUS

Under året har den internationella samordnaren 
deltagit i möte i Polen med nätverket BALTMUS – 
Network of Museums in the Baltic. Gotlands Mu-
seum samordnade också en ansökan om ett större 
gemensamt projekt, Motives for moving, som tyvärr 
fick avslag.  

Under 2018 genomfördes också byte av samord-
nande museum där Gdynia City Museum i Polen 
har tagit över efter att Gotlands Museum koordi-
nerat nätverket i många år.  

Metoder för bränning och 
smörjning av tjära 

Gotlands Museum driver tillsammans med Visby 
stift projektet Metoder för bränning och smörjning 
med tjära. Under 2018, som varit ett uppstartsår, 
har flera informationsmöten, liksom ett semina-
rium som behandlade katning, genomförts. Detta 
skedde i samarbete med Almi och Nätverket för 
gotländskt kärnvirke. Under året skapades också 
i samarbete med en skogentreprenör en provyta 
med katade (metod för att öka kådproduktionen) 
tallar.

Inom ramen för projektet har ett 12 kvadratmeter 
faltak byggts vid Norrbys kulturreservat. Faltaket 
ströks sedan med olika förtjockade tjärblandning-
ar. Utvärderingen av dessa tjärprover kommer att 
ligga till grund för ett fullskaletest med tjockare 
tjärlager på ett mindre kyrktak 2020.

Under året har projektet även deltagit på Nordic 
Tar Networks nätverksmöte i Tønsberg, Norge. 
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Forskningsråd

Under 2018 har ett forskningsråd etablerats på 
Gotlands Museum. Rådet leds av museichefen 
och gruppen består av chefen för Samlingar & kul-
turmiljö, antikvarie med inriktning mot de gröna 
kulturmiljöerna, antikvarie natur, antikvarie et-
nologi, antikvarie arkeologi, ansvarig arkeologisk 
uppdragsverksamhet, konstkonsulenten samt an-
svarig för regionens konstsamling. En kartläggning 
av befintliga forsknings- och kunskapsuppbygg-
nadsprojekt har genomförts. Dessa har vidare 
dokumenterats i syfte att utveckla hemsidan med 
information om pågående projekt. Rådet har också 
gjort en prioritering av inriktning, samarbeten och 
områden där Gotlands Museum önskar utveckla 
framtida projekt och samarbeten. 

Undervisning

Museets personal har en bred kompetens inom 
flera områden vilken innebär att vi är attraktiva 
som lärare och föredragshållare på universitet 
och högskolor. Chefen för Samlingar & kulturmiljö 
har under året varit universitetslektor i genusve-
tenskap med ansvar för konst, bild och form på 
Uppsala universitet och på Campus Gotland och 
där undervisat i tre kurser på grundnivå. En bygg-
nadsantikvarie har undervisat på kursen Bygg-

nadsdokumentation och bebyggelsehistoriska 
studier vid Uppsala universitet Campus Gotland. 
Kursen behandlar det regionala byggnadsskicket 
på ön och innehåller ett fältseminarium om att 
läsa och beskriva bebyggelsemiljöer. En arkeolog 
har undervisat om arkeologisk uppdragsverksam-
het i praktiken och om undersökningen av Visbys 
avrättningsplats vid Institutionen för arkeologi och 
antik historia på Uppsala universitet.

Tillgängliggörande av got-
ländska bildstenar

Gotlands Museum har tillsammans med Stock-
holms universitet och Riksantikvarieämbetet be-
viljats 14,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet 
för det fleråriga projektet Forntida bilder 2.0 – en di-
gital 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 fors-
kare och allmänhet och att föreslå nya tolkningar 
av bilderna baserat på den digitala dokumentatio-
nen liksom komparativa studier av liknande bilder 
i Skandinavien och norra Europa. Från Gotlands 
Museum deltar museichef, arkeologer och IT-an-
svarig i projektet.

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 dokument. 
Metalldetektorundersökningarna har givit ett oer-
hört rikt fyndmaterial bestående av silvermynt, 
särskilt islamiska, och viktlod från framförallt vi-
kingatiden, men fynd har även gjorts från äldre 
perioder och medeltiden. Baserat på detta har 
mindre och riktade arkeologiska undersökningar 
genomförts för att försöka identifiera strukturer 
och anläggningar. 

Under 2018 fortsatte de arkeologiska undersök-
ningarna på Guldåkern med fokus på att identifiera 
anläggningar och konstruktioner utifrån anomalier 
som georadarundersökningar visat. Undersök-
ningarna finansierades av Vitterhetsakademien.

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 och aktuella diskussioner 

inom konstfältet och andra närliggande discipliner, 
möjlighet att undersöka och sätta museets sam-
lingar och museifastigheter i nya perspektiv. 

Under 2018 har konstnären Åsa Sonjasdotter varit 
verksam vid det konstnärliga forskningsresiden-
set. Åsa har intresserat sig för olika aspekter på 
odling i ett långtidsperspektiv och undersökt olika 
grödors egenskaper och kvaliteter. 

Forskarbesök

Vi har tagit emot ett antal forskare, både från Sve-
rige och andra länder. Bland annat från universite-
ten i Nottingham och Birmingham. De undersökte 
och tog prover på ett antal vikingatida pärlor, för 
att med hjälp av kemiska sammansättningen titta 
på ursprung/tillverkningsort, bland annat  i syfte 
att kartlägga handel och handelsvägar.

Vi har även tagit emot ett flertal studenter från ut-
bildningarna i arkeologi och föremålsvård. Ibland 
som enskilda, ibland som grupp med tillhörande 
visning/undervisning.

15
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Fornreg

Riksantikvarieämbetet har under året bedrivit ett 
arbete med att introducera ett nytt registrerings-
verktyg för verksamma inom kulturmiljövården. 
Fornreg är ett registreringsverktyg för yrkesverk-
samma inom kulturmiljövården. Det är skapat för 
att registrera information om arkeologiska upp-
drag och lämningar i hela Sverige. Informationen 
som presenteras i Fornreg hämtas från Kulturmil-
jöregistret som är det system där fornminnesinfor-
mationen lagras. Riksantikvarieämbetet utvecklar 
och förvaltar både Fornreg och Kulturmiljöregist-
ret. Museets arkeologer har gått utbildning i det 
nya systemet.

Arkeologiska             undersökning-
ar

Det som har präglat arbetsåret har varit Region 
Gotlands projekt med att låta bygga bostäder på 
A7-området och de arkeologiska insatser som 
följde med militärens återetablering på Gotland. 
Fältarbetet för de insatserna klarades av till allra 
största delen under 2016 och 2017, men mindre 
fältinsatser har genomförts även under 2018. 
Framför allt har det inneburit rapportarbeten då 
externa analyssvar blivit klara under året.  

I övrigt präglades året av en återgång till de mindre 
uppdragen vi haft traditionellt. Det är en utmaning 
i sig att få en ekonomi i de små uppdragen och det 
kommer framöver att bli en ännu större utmaning, 
då Fornreg innebär mer administration. 

Uppdragsverksamhet
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Byggnadsvårdens 
vårdprogram

På länsstyrelsens uppdrag upprättades vårdpro-
gram för prästgårdarna i Fardhem, Grötlingbo och 
Vall. Motsvarande uppdrag har utförts för andra 
prästgårdar under flera år. Samtliga anläggningar 
är byggnadsminnesförklarade och vårdprogram-
men syftar till att dokumentera exteriör och inte-
riör, samla historiken samt peka ut kulturhistoriskt 
värdefulla delar. Vårdprogrammen blir på så sätt 
ett samlat underlag i myndighetens beslutspro-
cess inför kommande vård- och underhållsåtgär-
der. Bakgrunden till byggnadsminnesförklaring-
arna av dessa fastigheter är att de har konstate-
rade medeltida delar eller är särskilt välbevarade 
1700-talsanläggningar. I samma vårdprogram in-
går motsvarande dokumentation och värdering av 
de kringliggande trädgårdarna. 

Ett vårdprogram för byggnader och trädgård för 
Biskopsgården har gjorts på uppdrag av Visby stift. 
Vårdprogram har också utförts för Sankta Katarina 
samt för den gröna miljön vid Stockholms obser-
vatorium i Saltsjöbaden på uppdrag av Statens 
fastighetsverk.

På uppdrag av Statens fastighetsverk har även do-
kumentationer av den gröna miljön gjorts av två 
områden i den norra delen av den Kungliga natio-
nalstadsparken.

Karaktärisering av 
kyrkomiljöer

Under slutet av 2018 fick Gotlands Museum be-
sked om projektet Karaktärisering av kyrkomiljöer på 
uppdrag av Visby stift. Projektet är flerårigt och 
innebär en kulturhistorisk värdering av kyrkomil-
jön för alla Gotlands medeltida kyrkor, Visborgs-
kyrkan och fem kapell. Projektet omfattar bygg-
nader och kyrkogårdar där både den gröna miljön 
och arkeologin ingår. Rapporterna blir ett underlag 
för kunskapsuppbyggnad och för framtida åtgär-
der i kyrkomiljön.

Ringmuren och ruinerna

Under 2018 har rensning av murgröna gjorts kring 
ringmuren främst runt Norderport, det har även 
tagits årliga mått på de mätpunkter som finns runt 
om på ringmuren. Ett större projekteringsarbete 

15Vårdprogram har upprättats för flera av Gotlands prästgårdar.
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har genomförts inför stundande åtgärder för ett 
parti av östra muren, där det under 2019 kommer 
att göras större insatser både arkeologiskt och 
antikvariskt.

Ruinerna har genomgått underhållsrestaureringar 
enligt föregående års åtgärdsplan och en ny sta-
tuskontroll har gjorts. Störst arbete har gjorts på 
S:t Olof där man tagit bort den asfalterade avtäck-
ningen, tagit bort mycket murgröna på ruinen och 
annan växtlighet kring ruinen. Grindarna förbätt-
rades även för att göra tillträdet till ruinen svårare 
när den är stängd. Åtgärder genomfördes  även på 
Drotten, S:ta Karin, S:t Lars och S:t Klemens.  

Region Gotlands konstsam-
ling 

Gotlands Museum har på uppdrag från Region 
Gotland ansvar för att vårda, hantera och tillgäng-
liggöra regionens konstsamling med 5 500 verk.

Genom Konsten i världsarvet, ett projekt med stöd 
från länsstyrelsen, har fyra utomhuskonstverk i 
Visby innerstad konserverats under året med anti-
kvarisk medverkan från museet. Projektet handlar 
även om att integrera innerstadens utomhuskonst 
i arbetet för en levande världsarvstad där historia 
och nutid möts. 

Visby innerstad fick ett nytt konstverk då skulptur-
gruppen Noaks ark av Evert Lindfors placerades i 
ett värn vid Almedalen, ett möte mellan konst och 
militär historia.

I övrigt har 83 konstverk placerats, bland annat på 
Gotlands Folkhögskola i Fårösund.

Till kryssningskajens entréhall producerades en 
replik, print på plexiglas, av Eva Ek Schaeffers stor-
skaliga väv i gobelängteknik, Gutasagan I. Nu möts 
besökarna av ett konstverk som gestaltar den my-
tologiska berättelsen om hur Gotland skapades 
och befolkades.

Gotlands Hembygdsför-
bund

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

För att möta dagens krav på tillgänglighet har 
Gotlands Museum installerat toaletter, inklusive 
handikapptoalett, i ladan på museigården Petes i 
Hablingbo. Det innebär att nytt vatten och avlopp 
har grävts och anslutits till det kommunala led-
ningsnätet.

Vid Petes har även ladan tjärstrukits under året. 
Detta med hjälp av finansiering av medel för kul-
turmiljövård från länsstyrelsen.

Skyddsräcken vid Bringes i 
Norrlanda

Fornvännernas medeltida ruin vid Bringes i Norr-
landa står tillgänglig för besök året runt. Under 
2018 förbättrades säkerheten i ruinen för besökare 
genom att ett skyddsräcke monterades i övre de-
len av trappan till andra våningen och den nedre 
delen av trapploppet försågs med handledare. 

Samtidigt säkrades utsatta delar av murverket ge-
nom att hela ruinen rensades från växtlighet, var-
efter murarna fogades om och krönen tätades. Åt-
gärderna finansierades genom statligt bidrag med 
projektledning och antikvarisk medverkan som 
museets egeninsats.

15

Fastigheter

Ruinen vid Bringes i Norrlanda har fått skyddsräcken.
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Norrbys

Norrbys i Väte var öppet dagligen under sju veckor 
från midsommar. Det hölls dagliga visningar av bo-
stadshuset. Höns, grisar, kaniner och lamm fanns 
på gården för att levandegöra miljön. 

Den årliga familjedagen innehöll bland annat bak-
ning av gotlandslimpa i den vedeldade bakugnen 
och en insektsexkursion. Senare under sommaren 
genomfördes bakning av gotlandsbullar, där besö-
karna fick vara med och lägga bullar som sedan 
gräddades i bakugnen.

Lördagen före midsommar upprepades succén 
med rockabillykväll. Dansbanan framför scenen 
var full av glada dansare då livebanden spelade. I 
det egna kafét serverades fika, medan Mel´s Diner 
serverade hamburgare och alkoholfria drycker. De 
med tidstypiska bilar parkerade på finparkeringen. 
Kvällen lockade ca 500 personer.

Norrbys museibonde gick i pension under hösten 
och tjänsten utlystes vilket fick mycket uppmärk-
samhet i pressen.

Petes

2017 skrevs ett nytt arrendeavtal med Steinbodi 
AB som långsiktigt vill utveckla verksamheten. 

Det blev en intensiv start 2018 när ladugården an-
passades invändigt. Bygget har skett i samarbete 
mellan Gotlands Museum och Steinbodi AB, både 
vad gäller infrastruktur och byggnadsvård. Trösk-
vandringen har integrerats i kafémiljön, så besö-
karna kan sitta inne, med utsikt över havet. 

Under högsäsongen har Steinbodi erbjudit guid-
ningar, familjeteatern Pinocchio och musikkvällar. 

Kattlunds 

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

I juni spelade TV-programmet Så mycket bättre in 
ett inslag på Kattlunds om artisten Linnéa Hen-
rikssons intresse för historia, i samarbete med 
Gotlands Museum och Medeltidsveckan. 

Museet har genomfört underhåll och arbetar med 
att få tjänligt vatten på gården. Museet driver ock-
så ett projekt för att förbättra skyltningen.

Museigårdar
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Museibutiker

Butiken ansvarar för butiksverksamhet på Fornsa-
len, Gotlands konstmuseum, Norrbys museigård 
samt museets webbshop. Under delar av året har 
butikskoncept med försäljning av varor även fun-
nits på Roma kungsgård och på det nyöppnade 
kryssningscentret Gotland Store i Visby. Det sist-
nämnda är en del i satsningen på den ökade kryss-
ningsturismen i och med öppnandet av den nya 
kryssningskajen i april.

Under året anställdes en butiksansvarig och ett bu-
tiksråd skapades med syfte att stödja utvecklings-
arbetet i butikerna. Bland annat har arbetet med 
nya profilprodukter påbörjats liksom framtagan-
det av ett nytt varusortiment kopplat till butiker-
nas olika målgrupper. Under hösten startade även 
utvecklingen av en ny användarvänlig webbshop. 

Museibutiken  deltog med aktiviteter på flera stora 
evenemang, bland annat på Visbydagen & Kultur i 
natten med tipspromenad i Fornsalens museibutik. 
Tillsammans med Fornsalens förlag medverkade 
butiken på Gotlands bokmässa på Almedalsbib-
lioteket och med VIP-kväll i Fornsalens museibutik 
för Föreningen Gotlands fornvänner då årsboken 
Spåren av det förflutna delades ut. Butiken deltog 
även på julmarknaden Gotlandsjul. 

15

Butiker

Nya profilprodukter har varit ett fokusområde för museibutiken.
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Fler bokade konferenspaket

Under 2018 ökade Gotlands Museum försäljning-
en av konferenspaket. Museet erbjuder paketlös-
ningar för halv- eller heldagar, där man också kan 
boka förtäring och kvällstid även en buffé i samar-
bete med Fornsalens café & mat. 

Många väljer också att boka en stadsvandring eller 
visning i samband med möten och konferenser. Ef-
terfrågan har varit stor och kunderna mycket nöjda 
vilket har lett till att de uppsatta målen har upp-
fyllts både besöksmässigt och ekonomiskt.

De svenska historiedagarna

Den 5–7 oktober genomfördes Historiedagarna 
i Visby för Sveriges historielärare. Ett av evene-
mangen var ett mingel för 450 personer på Forn-
salen. Hela det historiska museet stod öppet och 
buffén var uppdukad i olika delar av museet. I ut-
ställningarna fanns guider som berättade om ex-
empelvis Gotlands unika bildstenar, geologi, han-
sestaden Visby, den danska invasionen 1361 samt 
skattkammaren med världens största vikingatida 
silverskatt. 

Historiedagarna bokade också föreläsningar, 
vandringar och bussturer av museet.

Bokning, konferens och lokaluthyrning
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Antal  bokade grupper 
  2016 - 2017 - 2018

185

Vandringar

Visningar

Lokaler
Event

87 107

36

415

Totalt

Antal besökare bokade grupper 
  2016 - 2017 - 2018

4 076
2 079

10 675

3 559

20 389

Vandringar

Visningar
Lokaler

Event
Totalt
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Spåren av det förflutna i 
Gotländskt arkiv

I årets Gotländskt arkiv har arkeologin åter fått ta 
plats, nu med temat centrala arkeologiska platser 
på Gotland, som också är bokens undertitel. Här 
presenteras den senaste arkeologiska forskningen 
kring platser med central betydelse för skeenden 
och händelser på Gotland – från bronsålder till 
medeltid. Platserna är betydelsefulla för att förstå 
vad som är unikt för Gotland, men också vad som 
kan förstås i större sammanhang. 

I boken bidrar erfarna arkeologer och professorer 
tillsammans med nyutexaminerade arkeologer 
med nytt och intressant material från arkeologiska 
undersökningar av olika platser runt om på Got-
land. Här går att läsa om bland annat slaget på 
Fjäle myr, om Alltinget i Roma och om en Tunagård 
utanför Visby. 

Boken släpptes i samband med en välbesökt VIP-
kväll för Föreningen Gotlands fornvänner, där 
några av författarna berättade utifrån sina texter. 
Medlemmarna fick under kvällen hämta ut sina 
böcker och från dagen efter fanns boken tillgänglig 
för allmänheten. Årsboken har tagits emot väl och 
fått fina recensioner i pressen.

Gotland på tyska

Lagom till sommarsäsongen släpptes Gotland Ent-
decken, en översättning av guideboken Upptäck 
Gotland. Den är uppskattad av våra tyska besökare 
och vi har fått fina vitsord om både den svenska 
och tyska versionen. 

Sedan våren 2018 finns de båda böckerna också 
att köpa ombord på Destination Gotlands båtar, 
vilket ytterligare ökar tillgängligheten för besöka-
ren.

Framöver planeras även en engelsk översättning.

15

Utgivning och publicering

Upptäck Gotland finns nu i tysk översättning.
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Heartists

Den senare delen av hösten ägnades åt den kom-
mande boken Heartists som handlar om konstnärs-
paret Carolina Benedicks-Bruce och William Blair 
Bruce. 

Strax innan jul skickades boken till tryck och re-
lease hålls i början av 2019. Författare är Johanna 
Pietikäinen.

Bokmässor x 2

Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg tog 
förlaget ytterligare ett kliv framåt genom att med-
verka i en monter tillhörande det gotländska dist-
ributionsföretaget Eddy.se. Flera av museets titlar 
fanns till försäljning och intresset var stort för Got-
land, museet och våra böcker. Bokmässan är också 
ett utmärkt tillfälle för omvärldsbevakning, vilket 
utnyttjades flitigt. 

I Almedalsbiblioteket hölls Gotlands bokmässa 
som samlar förlag och författare från hela Gotland. 
Förlaget närvarade och arrangerade en föreläsning 
kring den kommande boken Heartists. Författaren 
Johanna Pietikäinen berättade om paret Bruce och 
arbetet med boken.



38

Skyltprojektet

Ett återkommande problem under åren har varit 
att museets besökare haft svårt att orientera sig 
och hitta på Fornsalen. Det har också varit svårt att 
förstå hur man hittar till Gotlands konstmuseum 
från Fornsalen och tvärtom. Under 2018, med start 
oktober 2017, togs det därför ett helhetsgrepp 
kring museets skyltning och vägledning. I arbetet 
ingick att ta fram en enhetlig och tydlig grafisk 
profil av interna och externa skyltar och skyltsys-
tem som tydligt skulle signalera Gotlands Muse-
ums identitet och vara igenkännbar i museets alla 
plattformar.

Två personer projektanställdes för att jobba med 
detta arbete i tre faser, som påbörjades med en 
förstudie vilken övergick till produktion och till sist 
implementering. Som stöd och bollplank tillsattes 
också en intern referensgrupp som följde arbetet 
på nära håll under projektet. Den nya skyltningen 
var på plats till sommarsäsongen i början av juni.

När man nu närmar sig Fornsalens entré från 
Strandgatan möts man av nya tydliga fasadvepor 
och en entréskylt i välvd plåt placerad över in-
gången, vilket uppmärksammar besökaren på var 
Fornsalen ligger. Även ingången från Mellangatan, 
som förut varit lite anonym, har skyltats upp med 
en liknande skylt.

Hänvisningsskyltarna i entré och trapphus har 
gjorts tydliga och enhetliga, på svenska och eng-
elska, och följer alla samma grafiska profil. De har 
placerats efter hur besökarna rör sig i museet och 
man kan nu lättare orientera sig och veta var man 
befinner sig i huset. En utvärdering gjord av recep-
tionspersonalen visade att det nu är relativt få kla-
gomål när det gäller att hitta i museet. 

En bra vägledning och skyltning bidrar till en posi-
tiv bild av Gotlands Museum och en rikare kultur-
upplevelse. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det 
viktigt att en lokal uppfattas som lätt att orientera 
sig i för alla, oavsett funktionsvariationer.

Internationella besökare: 
6-språkig folder

För att nå ut till våra internationella besökare pro-
ducerades en informationsbroschyr på sex språk: 
svenska, engelska, tyska, finska, ryska och japan-
ska. En fotograf anlitades för att fotografera en 
serie av bilder som bland annat använts till detta 
ändamål. I broschyren lyfter vi museet och infor-
merar om verksamheten ur en publik synvinkel, 
det vill säga våra utställningar på Fornsalen och 
konstmuseet, visningar och vandringar, barn och 
familjeutställningen Skepp & skoj, Visbys ruiner, 
museibutiken och kaféet. Här finns också informa-
tion om öppettider och en karta.

Foldern finns att tillgå på Gotlands Museum, mu-
seigårdarna och Visby turistbyrå. En målsättning 
är att under 2019 även få spridning av broschyren 
på anlöpande kryssningsbåtar.

15

Kommunikation, 
marknadsföring och varumärke
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både in- och utvändigt på Fornsalen.

9

Produktportfölj

Det räcker inte med att ha en bra produkt eller 
tjänst, den måste också uppmärksammas för att 
nå ut på marknaden. En produktkatalog är därför 
ett utmärkt sätt att samla och visa upp sina tjäns-
ter. Det ska gå lätt och snabbt att mejla ut informa-
tion till kunder som eventföretag, researrangörer 
och privatpersoner. En katalog ger också överblick 
över tjänsteutbudet, som bör vara relevant och ef-
tertraktat för att fånga kunderna.

Under året arbetade Gotlands Museum fram en 
ny produktportfölj, vilket innebar renodling och 
förnyelse av texter och bilder om våra visningar, 
vandringar, bussturer med mera. Varje aktivitet 
beskrivs med en säljande bild och text samt övrig 
faktainfo och det är lätt att hitta kontaktuppgifter 
till bokningsansvarig.

Produktkatalogen finns nedladdningsbar på muse-
ets hemsida och ska i första hand vara ett verktyg 
till merförsäljning för bokning- och säljansvariga 
på museet.

Nytt intranät

I början av året lanserades museets nya intranät, 
vilket också innebar ett nytt system för e-post och 
kalender. Numera använder museet systemet Of-
fice365.

I arbetet med det nya intranätet samarbetade 
kommunikatör, marknadschef, IT-ansvarig och IT-
support. För att säkra användarvänligheten om-
bads alla museets medarbetare att svara på en en-
kät med frågor om vilken information som är viktig 
att hitta på ett intranät, vad man varit nöjd med 
eller saknat på det tidigare intranätet och hur man 
själv använder sig av intranätet. Enkäten gav vär-
defull vägledning när den nya sidan skulle skapas.

Inför lanseringen visades det nya intranätet upp 
vid personalmötet Dialogen, vilket också utgjorde 
en chans att ställa frågor. I övergångsfasen mellan 
de två intranäten har ansvariga medarbetare fort-
satt vara behjälpliga när frågor uppstått och i dag 
är de flesta vana vid den nya formen.
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KONSTKONSULENT

Bakom grönskan

Projektet Bakom Grönskan syftade till att utveckla 
regional kulturverksamhet på konstområdet och 
finansierades av Region Gotland och Statens kul-
turråd. Projektet prövade metoden att korsbefruk-
ta konsten med en helt annan verksamhet, i det 
här fallet orienteringssporten, och att söka sig till 
platser utanför givna utställningsrum. Detta för att 
öppna för nya målgrupper och göra det enkelt för 
dessa att möta konsten.

Tio konstverk gömde sig inom Galgbergets natur-
reservat. Besökaren fick ta en karta till sin hjälp 
och orientera sig fram till konsten genom tät mur-
gröna, intill branter och längs klintkanten. Bara den 
som ville se konsten och var beredd att lämna sti-
garna hittade verken. För vissa besökare visade det 
sig mer intressant att upptäcka konsten genom att 
den var mer svårtillgänglig. Statistiken som samla-
des in och bearbetades av en forskare på Uppsala 
universitet Campus Gotland visade att besökarna 

uppskattade konceptet och önskar fler liknande 
utställningar. Många av besökarna var ovana ut-
ställningsbesökare. Uppskattningsvis kom 2 000 
personer till Galgberget för att se utställningen.

Konstnärerna som deltog var: Tina Messing (Got-
land), John Jakobsson (Gotland), Andreas Ge-
din (Stockholm), Kristina Frank (Gotland), Jes-
sica Lundeberg (Gotland), Valeria Montti Colque 
(Stockholm), Hannah Streefkerk (Alingsås), Mo-
nika Gora (Malmö), Elin Strand Ruin (Stockholm) 
och Maria Friberg (Stockholm). 

Projektet genomfördes i samarbete mellan konst-
konsulenten på Gotland/Gotlands Museum, Vis-
borgs OK och Uppsala universitet Campus Got-
land. 

15

Konsulentverksamheten
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Många bäckar små – året i 
korthet

Konstkonsulentens år präglades av projektet 
Bakom Grönskan. Men förutom det skedde även 
många andra verksamheter. Foldern Konst på Got-
land 2018 som marknadsför öns alla konsthändel-
ser gavs ut som åren innan tryckt på papper – en 
variant i appform blev inte verklighet. 

Projektet SAK UNG som är en mötesplats för unga 
konstintresserade, hade flera mötestillfällen. År 
2019 behövs dock en omstart, då alla deltagare då 
flyttat från Gotland. 

Flera nätverksmöten med företrädare för konsten 
på Gotland resulterade i ett dokument med förslag 
på hur konstområdet kan utvecklas. Förslagen dis-
kuterades med regionens kulturchef och kultur-
strateg med flera. 

En fortbildning som arrangerades tillsammans 
med Konstnärsnämnden om att söka deras sti-
pendier och bidrag blev välbesökt – kulturarbetare 
från olika discipliner deltog aktivt. 

Under Arts School Day togs alla Gotlands ca 600 
elever som går i åttonde klass emot för att uppleva 
konst. 

Den återkommande programpunkten konstquiz 
bjöd på en underhållande kväll om konsten och 
världen i stort och smått. 
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KULTURARVSKONSULENT

Stiftelse- och styrelsearbete

Under året tillträdde en ny kulturarvskonsulent, 
vars uppdrag bland annat innebar större engage-
mang i stiftelsearbetet. 

I Stiftelsen Bläse kalkbruk – industriminne arbe-
tades med registrering av stiftelsen enligt stiftel-
selagen med Länsstyrelsen i Stockholms Län som 
tillsynsmyndighet. Stiftelsen har hittills inte varit 
registrerad enligt gällande lagstiftning. 

I Stiftelsen Vike minnesgård har konsulenten över-
tagit ordförandeklubban i stiftelsestyrelsen och 
varit aktiv i stiftelsearbetet. 

Konsulenten har även varit adjungerad i Gotlands 
hembygdsförbunds styrelse samt ersättare i Stif-
telsen Gotlands Lantbruksmuseum.

Stöd till föreningslivet

Året har inneburit ett arbete med fokus på stöd 
till föreningar och lokalmuseer, först och främst i 
fråga om vägledning i kulturmiljöfrågor. 

Det har inneburit såväl finansieringsfrågor som 
rådgivning kring ansökningsförfaranden eller råd-
givning kring metoder och tips på hantverkare. 

Även kontakter mellan universitet och föreningsliv 
har upprättats i frågor kring samlingsregistrering 
och föremålsvård.

15

Konsulentverksamheten



43Gotlands äldsta bil visades tidigare på Gotlands Museum och finns nu på 
hembygdsmuseet i Lärbro.

9

Nätverk och forum

Under året deltog kulturarvskonsulenten i en två-
dagarskonferens med Örebro läns hembygdsför-
bund som värd. Konferensen arrangerades av det 
nätverk av, framför allt, konsulenter knutna till 
Sveriges hembygdsförbund. 

2018 års Samlingsforum, ett nätverk för alla som 
arbetar med samlingsförvaltning, hölls i Visby och 
kulturarvskonsulenten deltog i mötet. Året tema 
var standardisering och god praxis inom samlings-
förvaltning; frågor som har bäring på såväl stora 
som små kulturarvsorganisationer. Härigenom 
knöts kontakter med SMM – Sveriges Militärhis-
toriska Museer – som kommer att vara en samar-
betspartner genom de lokala militärhistoriska be-
söksplatserna på Gotland.

Kulturarvsdagen

I samarbete med Riksantikvarieämbetet anordna-
des Kulturarvsdagen 8–9 september. Kulturarvs-
dagen är en del av de europeiska kulturarvsda-
garna och syftar till att skapa intresse och engage-
mang för kulturarv och kulturmiljö.
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SLÖJD- OCH  
FORMKONSULENTER

Goda förutsättningar för 
ullindustri på Gotland               

Under 2018 har slöjd- och formkonsulenten för 
mjuk slöjd medverkat i styrgruppen för projektet 
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland. 
Hushållningssällskapet drev projektet med stöd av 
Leader Gute.

Media har uppmärksammat att merparten av den 
svenska ullen inte tas om hand och att detta är 
ett stort resursslöseri. Men hur ser det då ut på 
Gotland? I projektet genomfördes en kartläggning 
av företag och organisationer i den gotländska ull-
fiberns värdekedja. Det framkom att Gotland har 
goda förutsättningar för en mer storskalig föräd-
ling av ullen. 

Ungefär hälften av öns ullråvara tas redan om hand 
av det nyetablerade tvätteriet Ullkontoret och flera 
andra aktörer, bland annat öns tre ullspinnerier. 
Här finns en stor potential att öka kapaciteten i 
värdekedjan och utveckla produkter av ett hållbart 
material i tiden.

Kartläggningen hade som mål att vara startskott 
för olika åtgärder för att främja den gotländska 
ullnäringen. I slutet av 2018 initierades ett nytt 
utvecklingsprojekt som under 2019 kommer att 
arbeta vidare med problem och möjligheter som 
identifierades i kartläggningen. 

Tunnor av trä 

Vandringsutställningen Tunnor av trä ställdes un-
der året ut på Roma bibliotek, Klinte bibliotek, Grå-
bobiblioteket samt Almedalsbiblioteket.

Utställningen, som producerades under 2017, har 
ambitionen att visa på tunnbinderiets viktiga roll 
som bisyssla och del av Gotlands ekonomiska his-
toria.  

I samband med att utställningarna visades på bib-
lioteken har slöjd- och formkonsulenten för hård 
slöjd berättat om tunnbinderiet på Gotland samt 
visat en film där Johan Thorslund, landets ende 
tunnbindarmästare, tillverkar en kalktunna. Under 
2019 kommer utställningen att sättas upp i bland 
annat Slite.

15
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Historiskt samarbete med 
Gotlands Vävare 

En helg i februari bjöds Marie Ekstedt Bjersing in 
till Gotland för att föreläsa på Magasin Visborg om 
gamla textila redskap. Fokus låg på äldre vävred-
skap och under föreläsningen visades föremål från 
museets samling. Marie höll även en workshop i 
traditionell beredning av vadmal samma helg. Ar-
rangemanget var ett samarbete med föreningen 
Gotlands Vävare.

Under Medeltidsveckan fortsatte samarbetet med 
Gotlands Vävare då Åsa Martinsson visade väv-
ning på sin rekonstruktion av en medeltida vävstol 
i en av Fornsalens utställningar. 

Vandringsutställningen Måla 
och färga

I oktober påbörjades produktionen av vandrings-
utställningen Måla och färga. Samtidigt kom en 
förfrågan från arrangörerna av skaparfestivalen i 
Hemse att ha den med på 2019 års festival. 

Utställningen innehåller grundläggande tips för 
äggoljetempera, oljemålning och olika typer av 
drickamålning samt grunderna för växtfärgning 
blandat med olika färg och målningsprover. Efter 
skaparfestivalen kommer utställningen att erbju-
das till öns olika bibliotek.
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Organisation 

Styrelse 
AV LÄNSSTYRELSEN UTSEDDA 
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, ordf 
Peter Molin, suppleant 

AV FÖRENINGEN UTSEDDA 
Mariette Nicander, vice ordförande  
Petter Rimfors, skattmästare
Kjell-Åke Nordström, ledamot 
Neil Price, ledamot 
Torsten Flemming, suppleant 
Maria Larsson Östergren, suppleant

AV REGION GOTLAND UTSEDDA 
Anita Klingvall, ledamot 
Inger Harlevi, ledamot 
Mats Engström, ledamot 
Charlotte Andersson, suppleant (–maj), ledamot 
(juni–)
Björn Jansson, ledamot (–juni) 
Peter Dolk, suppleant 
Jonatan Carlsson, suppleant (juni–)

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
Lars Kellström – Fastigheter & utställningsteknik
Madeleine Hasselberg – Verksamhetsstöd & 
marknad 
Marika Bogren – Samlingar & kulturmiljö (juni–) 
 
 

 Organisation 2018
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Personal 

Kompetensutveckling och 
studieresa

Kompetensutvecklingsprojektet inom demokrati- 
och mångfaldsfrågor, Så många fler (finansierat av 
Europeiska Socialfonden), som museets personal 
deltog i redan under 2017 har fortsatt under året. 

I augusti genomfördes en studieresa för all per-
sonal till Ajvide i Eksta där arkeolog Johan Nord-
eräng berättade om de människor som haft sina 
boplatser där under stenåldern. Nästa stopp var 
vid Holmhällar där antikvarie Sara Eliasson höll en 
föreläsning om Gotlands geologi. Studieresan av-
slutades med en värdegrundsvandring där frågor 
om jämställdhet och likabehandling diskuterades 
i mindre grupper.

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. Efter värdegrunds-
vandringen på personalens studieresa lades en fråga 

till i mallen för medarbetarsamtal kring jämställdhet 
och likabehandling på museet.

Per den 1 januari 2018 infördes en ny organisation 
på Gotlands Museum. Huvuddragen i omorganisa-
tionen var att sju avdelningar blev fyra. En risk- och 
konsekvensanalys med tillhörande handlingsplan för 
arbetsmiljön upprättades enligt Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer. Uppföljning har gjorts under 2018 av de ris-
ker som identifierades och slutlig uppföljning kom-
mer att ske innan första kvartalets utgång 2019.

Personalstruktur   
Antalet anställda per den sista december 2018 
uppgår till 52 totalt, varav 35 kvinnor och 17 män. 
Av de 52 är 4 timanställda. 35% av de anställda är 
mellan 30 och 49 år och 56% mellan 50 och 65 
år. Medelåldern uppgår till 48 år. Antal årsverken 
uppgår till 45, fördelat på 28 kvinnor och 17 män.
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Lista personal 2018

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

VERKSAMHETSSTÖD & MARKNAD 
Hasselberg Madeleine, avdelningschef 
Emdén Cathrin, förlagsredaktör
Gahnström Ninni, marknadschef
Hoas Sofia, affärsutvecklare och försäljning
Jansson Henrik, IT-ansvarig
Lund Nina, kommunikatör
Nilsson Robin, IT-assistent (juni-)
Pettersson Agneta, ekonomi- och personalassis-
tent
Stenius Katarina, ekonom

PUBLIK VERKSAMHET 
Westfält Jenny, avdelningschef 
Adolfsson Annelie, kulturarvskonsulent
Annerud Maria, projektledare butiksutveckling 
Björnegren Madeleine, butik 
Blomhage Angelica, ansvarig Konstmuseet  
Falkenhaug Frode, slöjd- och formkonsulent
Hardy Jeremy, pedagog/guide
Jakobsson Josefin, butik 
Johansson Lisen, utställningstekniker
Kellström Åsa, bokningsansvarig 
Kruthof Lars, programansvarig/pedagog 
Larsson Anders, assistent Konstmuseet
Lindström Ingeborg, reception/bokning  
Norling Anso, slöjd- och formkonsulent 
Ramberg Henrik, utställningsproducent/pedagog 
Scholler Armin, konstkonsulent 
Thomsson Benny, bonde Norrbys (–okt)

SAMLINGAR & KULTURMILJÖ 
Bogren Marika, avdelningschef (juni–)
Eliason Sara, antikvarie natur
Elmshorn Monica, assistent samlingar
Engström-Rubin Elisabet, assistent samlingar
Gardelin Johan, byggnadsantikvarie
Grundmark Stina, assistent samlingar (aug–)
Ideström Lena, antikvarie
Karlsson Lisen, arkivassistent (aug–)

Karlsson Mathias, assistent arkiv och IT (–maj)
Malmros Pär, byggnadsantikvarie (–april)
Mebus Ulrika, byggnadsantikvarie
Norderäng Johan, arkeolog
Nyborg Jan, assistent/ fotograf (–april)
Renström Jörgen, byggnadsantikvarie (–juli)
Selin Eva,  antikvarie
Sterner Fredrik, arkivassistent
Strandberg-Zerpe Birgitta, antikvarie
Widerström Per, arkeolog
Ångman Svedjemo Berit, intendent offentlig konst
Åkesson Tove, föremålsantikvarie (vikariat okt–dec)

FASTIGHETER & UTSTÄLLNINGSTEKNIK 
Kellström Lars, avdelningschef
Ahlström Peder, tekniker (–sept)
Dahlberg Ingemar, tekniker
Ekström Elin, lokalvårdare
Hedberg Stefan, lokalvårdare
Johansson Kenneth, tekniker
Karlsson Sven-Erik, tekniker (–mars)
Persson Conny, tekniker
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Årets resultat för 2018 landade på -548 tkr mot 
budgeterat resultat på -400 tkr. För 2017 var re-
sultatet 1 170 tkr.

Under slutet av 2017 erhölls en rad engångsin-
täkter och styrelsen beslutade därför att del av 
överskottet för 2017 kunde användas för fortsatt 
verksamhetsutveckling under 2018. Därav lades 
en budget med underskott om -400 tkr för 2018. 

Tyvärr blev inte sommarens väder till fördel för 
museet och färre besökare än budgeterat kom till 
museets samtliga verksamheter, med lägre entré-
intäkter och intäkter från butik och programverk-
samhet under sommaren som följd.

Stora satsningar har gjorts på kryssningsturism 
inför att nya kryssningskajen i Visby invigdes vå-
ren 2018. Kryssningsturisterna bidrog också till att 
entréintäkterna ändå ökade i förhållande till 2017 
även om de var lägre än budgeterat och att antalet 
besökare totalt minskade något.

Uppdragsverksamheten inom byggnadsvården 
har haft ett utmanande år med förändringar inte 
minst på personalsidan. Detta innebär väsentligt 
lägre resultat från byggnadsvården än budgeterat. 
I slutet på året återhämtade sig verksamheten nå-
got och det ser mycket positivt ut inför 2019 med 
nya uppdrag.

Ekonomi 

De underliggande kultursamverkansbidragen från 
stat och region ökade med 1,8 % under 2018. Utö-
ver det erhölls en engångsförstärkning från Region 
Gotland för museets arbete med integrationsfrå-
gor. Kultursamverkansbidragen ökar inte i samma 
takt som kostnader i övrigt. Normala löneökningar 
för branschen innebär en kostnadsökning på per-
sonalsidan om cirka 2%. 

Eftersom personalkostnaderna står för cirka 70% 
av totala kostnadsmassan innebär det en ökad 
ekonomisk risk och minskat utrymme för verk-
samhetsutveckling. 
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