Om anstalten Härnösand – transkribering
Utanför anstalten
Claes Westerlund, delprojektledare anstalten Härnösand. Hej. Jag står utanför länsfängelset i
Härnösand. Det togs i bruk år 1861.Sedan har det byggts till och byggts om i omgångar. År 2009
lämnade Kriminalvården byggnaden. Sedan dess har det varit asylboende och vandrarhem.
Kön till Kriminalvården växer och nu behövs fler platser. Därför öppnar vi gamla
Härnösandsfängelset igen. Ni kanske vill komma med in och kika.
I korridoren på avdelning
Vi befinner oss på en vanlig avdelning på anstalten Härnösand. Här finns 9-10 bostadsrum
på varje avdelning. Vi håller på att renovera och anpassa lokalerna efter dagens säkerhetskrav.
Här ser vi de gamla celldörrarna som är vända mot kyrkan. På 1800-talet skulle klienterna lyssna
på prästen.
Här är den nya typen av celldörr som kommer installeras när vi renoverar.
I ett bostadsrum
Jag är i det man tidigare kallade cell, eller som vi säger, ett bostadsrum. Här ska det renoveras och
fräschas till så de uppfyller dagens säkerhetskrav. På 1800-talet hette det här cellfängelse. Då var
man avskild nästan dygnet runt och bodde själv och man skulle då tänka över sina synder.
Mörkercell
Vi är nu i källaren i en så kallad mörkercell. Det enda som fanns här var en brits och en latrin.
Det fanns ett hål i dörren där man kunde skicka in mat. Här är luckan till latrinen där förvarades
pottan som tömdes varje dag. De intagna kunde vara här max 8 dagar. År 1921 avskaffades
mörkercellerna. Så när vi återöppnar anstalten Härnösand kommer de inte att användas.
Matsalen
I början på 1900-talet var det här en kyrksal för de intagna. Man kan se den fina målningen där
inne. Där stod prästen och predikade. Sen har vi de fina lampkronorna i taket. De intagna
kommer äta middag här. Lunch kommer de äta i sysselsättningslokalerna eller på avdelningen.
Gymnastiksalen
Nu är vi i gymnastiksalen. Den tillkom sist i renoveringen på 80-talet. Den är stor och fin. Här
kommer våra intagna kunna utöva både raket- och bollsporter.
Sysselsättningslokal
Vi är nu i en av sysselsättningslokalerna. Sysselsättning, program och skola är väldigt viktigt för
våra intagna. Här har vi bra förutsättningar att kunna bedriva den typen av verksamhet. Det är

stora, ljusa lokaler. Här kommer vi ha snickeri, tvätteri, program, skola och även sömnad i form
av textilarbete.

Utanför anstalten
Vi står ute på den tilltänkta promenadgården. Här ska det upp nya grindar, stängsel och
renoveras. Även tak och fasad ska fixas till. Tanken är att det ska bli en bra miljö för både de
anställda och för intagna. Vi hoppas kunna flytta in under hösten år 2021 och förhoppningsvis bli
kvar i minst 10 år framöver.

Länk till filmen
https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=74f79283-fc80-4615-8e85b49b7411d72d&pi=2d680a23-55e3-4d01-ad94-29386a71a675

