
Fängelsechef kåserade för SPF Seniorerna 
Till oktober månadsmöte med SPF Seniorerna Stora Skedvi hade tidigare fängelsechefen på 
Österåkersanstalten AnnBritt Grünewald inbjudits. Hon är känd från TV och andra media som 
debattör och föreläsare. Nu berättade om sin uppväxt och sitt yrkesliv. 
AnnBritt föddes i Rotsjö, en liten by i Jämtland. Föräldrarna drev ett jord och skogsbruk, 
hennes pappa körde timmer med häst i skogen. Mamman skötte gården och flera 
generationer bodde tillsammans i en form av matriarkat. Jaga älg för att få mat på bordet 
var viktigt, däremot var inte jakttiderna så viktiga, tjuvskytte förekom. Allt jaktbyte delades 
lika bland alla i byn. Realexamen i Bräcke följdes av gymnasium i Uppsala. Efter en filosofie 
kandidatexamen på universitetet fick hon 1969 en tjänst på det då nyuppförda fängelset 
Österåkersanstalten där hon sedan blev chef. -Glöm inte att du är uppfödd på tjuvskjutet 
älgkött var pappans kommentar när hon berättade att hon fått tjänst på fängelset. 
-Jag hade viss erfarenhet av kriminella från Södermalm i Stockholm där jag arbetat socialt 
men fångarna lärde mig mycket säger hon, det var roliga år. Under AnnBritts tid utvecklades 
det så kallade Österåkersprojektet vilket innebar att fängelset skulle vara drogfritt, inget 
knarkande. Det tillämpas nu i hela Sverige. 1997 slutade hon på fängelset och som 
pensionär hamnade hon och maken Björn, tidigare FN-tjänsteman i Säter. Hennes svärfar 
var för övrigt den välkände konstnären Isaac Grünewald. AnnBritt Grünewald har varit 
medlem i Grupp8 och i S-kvinnorna, krönikör i Radions P4 för att nämna några uppdrag. -Jag 
har alltid känt mig uppskattad säger hon vilket märks på de olika priset hon erhållit. Idag är 
hon medlem i författarförbundet och ordförande i Säters 
kulturnämnd bland annat 
Medverkade på månadsmötet gjorde också Birgitta Gustavsson Studieförbundet 
Vuxenskolan. Hon tipsade om hur man startar en studiecirkel och föreslog olika ämnen. 
Mötet avslutades med kaffe och lotterier. 35 medlemmar deltog. Mötet teckentolkades. 
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