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Genom uppvaktningar och skrivelser till politiker och 
myndigheter har ArbetSam bidragit till att synliggöra 
arbetslivsmuseernas nödvändiga och betydelsefulla 
arbete med industrisamhällets kulturarv. ArbetSam 
har utvecklats till en viktig lobbyorganisation som 
med kraft och kunskap påverkar våra kulturpolitiker.  

ArbetSam hade vid årets början 582 medlemmar och 
vid årets slut 604 medlemmar. En mycket glädjande 
medlemsutveckling. Ju fler medlemmar vi får desto 
större blir möjligheterna att påverka bidragen till ar-
betslivsmuseerna.
Arbetslivsmuseerna bevarar, brukar och utvecklar in-
dustrisamhällets kulturarv. De finns på de platser där 
en del av vår historia har utspelat sig och drivs ofta av 
de människor som varit med. På arbetslivsmuseerna 
kan vi följa utvecklingen från ett fattigt agrarsamhälle 
till industrisamhället och den moderna välfärdsstaten. 
Arbetslivsmuseerna bildar en karta över Sveriges in-
dustrialisering. Människors livsvillkor, produktions-
processen och konsumtionen förändrades radikalt. 
Den här dramatiska samhällsförändringen kan utläsas 
i industrilandskapet. Här finns människors arbete och 
kampen för ett bättre liv. Här finns också minnen som 
ger mening och är viktiga att bevara. I dag är fler än 
någonsin engagerade i arbetet med industrisamhäl-
lets kulturarv. Vad skulle museisverige vara utan alla 
dessa entusiaster som lägger ner själ och hjärta för att 
bevara vårt kulturarv? 

Min förhoppning är att kulturdepartementet genom 
ArbetSams kontinuerliga informationsarbete ska 
komma till insikt om arbetslivsmuseernas betydelse 
för förståelsen av vår egen historia. Utan den kunska-
pen kommer vi aldrig förstå hur Sverige utvecklats till 
det land det är i dag. Statsbidragens storlek till den här 
verksamheten visar hur våra politiker värderar verk-
samheten. 
Ordföranden i riksdagens kulturutskott Olof Lavesson 
öppnade ArbetSams museidagar 2017 i Falun. Han 
framförde i sitt invigningstal, att arbetslivsmuseerna 

är en viktig del av vårt kulturarv.
Museidagarna var som vanligt välbesökta och mycket 
lyckade med bra föreläsningar och studiebesök. Ett 
stort tack till våra lokala samarbetspartners!

Verksamheten följer i stort vår planering. Utbildnings-
verksamheten har utvecklats kraftigt och har genom-
förts huvudsakligen lokalt och regionalt. ArbetSam 
och Arbetets museum har i nära samarbete genomfört 
den omfattande och uppskattade utbildningsverksam-
heten. Vi behöver utbilda den nya generationen eld-
själar på våra arbetslivsmuseer. 
Tillsammans med Arbetets museum har ArbetSam ta-
git fram nyhetsbrevet; Nyheter från arbetslivsmuseer 
som har 1500 prenumeranter och kommer ut 12 gång-
er per år.
I Museiguide 2017 valde 450 medlemsmuseer att 
medverka, vilket är en framgång. Guiden trycktes i 
40 000 ex. och distribuerades kostnadsfritt till med-
lemsmuseer och turistbyråer. 

ArbetSam gör ett överskott på 1 249 kronor, vilket är 
glädjande. Föreningen har arbetat upp ett betryggande 
kapital, vilket är helt nödvändigt, då föreningen har 
ett arbetsgivaransvar för två anställda. Utan ett till-
räckligt eget kapital skulle vi inte kunna arbeta med 
projekt, då dessa initialt kräver egna ekonomiska re-
surser. Det egna kapitalet behövs även som grund då 
planer finns att utöka personalstyrkan.

Genom vårt kansli med dess kompetenta och engage-
rade personal finns en kontinuitet som gör det möjligt 
att genomföra vår omfattande verksamhet. Samarbe-
tet med Arbetets museum är mycket betydelsefullt för 
ArbetSam. 
Avslutningsvis vill jag tacka er alla för det framgångs-
rika verksamhetsåret 2017 och det betydelsefulla ar-
bete som nedlagts av förtroendevalda och vår utmärk-
ta kanslipersonal.

Anders Lind, ordförande 

Styrelse och kansli. Från vänster: Jan-Erik Andersson, Helena Törnqvist, Göran Nilsson, Mikael Parr, Hans Hellman, Erika Grann, Anders Lind, Lovisa 
Almborg, Kerstin Bergström och Katarina Kallings. Saknas på bilden: Annette Backner och Åke Paulsson.

Året som gått
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1.  Styrelsen

Vice ordförande 2017–2018
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

Kassör 2017–2018
Jan-Erik Andersson
Centrum för arbetarhistoria
Tomelilla

Ordförande 2016–2017
Anders Lind
Arbetets museum
Norrköping

Jag ser fram emot att få vara ordförande för en folk-
rörelse som bevarar, brukar och berikar arbetslivets 
historia. På arbetslivsmuseerna finns ett stort engage-
mang för vårt gemensamma kulturarv och här berättar 
man om maskiner och teknik men också om människors 
arbetsliv och vardag. Som chef för Arbetets museum 
under nästan 16 år hade jag ett nära och stimulerande 
samarbete med ArbetSam och detta engagemang fort-
sätter nu i min roll som ordförande.

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag 
tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått 
varför, det handlade bara om kungarna och inte om 
folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har 
jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia 
och att bevara alla föremål som har med denna histo-
ria att göra. ArbetSam har en viktig uppgift i att stötta 
och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och 
samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kun-
skapen om det gamla industrisamhället.

På de platser som arbetslivsmuseerna idag förvaltar 
ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än 
att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfa-
rande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till 
ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här 
arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här 
kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är 
idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det prak-
tiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta 
denna del av vår historia.

Ledamot 2016–2017
Katarina Kallings
Sveriges Fängelsemuseum 
Gävle

Jag brinner för att lyfta fram den del av vår historia 
som oftast hamnar utanför de stora berättelserna. Det 
där som är fult att tala om, det där som inte är vackert 
och unikt, utan det som många kanske anser skämmer 
bilden av vårt förflutna. Det är dessa berättelser som 
synliggör vår moral och vad vi anser som normalt. 
Sedan engagerar jag mig även i att både mäns och 
kvinnors roll i vår historia ska lyftas fram!

Ledamot 2016–2017
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industri-
minnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjlig-
heter och den problematik som finns kring frågor om 
byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell, 
regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är 
viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som 
arbetslivsmuseerna utgör. Jag var med och startade 
föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kom-
mun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Suppleant 2017
Göran Nilsson
Mekaniska verkstaden, 
Skansen
Stockholm

Jag har alltid varit intresserad av människors villkor, 
den fackliga politiska kampens betydelse för ett tryggt 
liv i samhället och på arbetsplatsen. Arbetarrörelsens 
historia är en viktig kunskap för att kunna beskriva och 
återge arbetsförhållanden och dess villkor för arbets-
tagaren både på arbetsplatsen och utanför arbetsplat-
sen. För mig är det viktigt att människan/arbetstagaren 
synliggörs. Mitt intresse för arbetarrörelsens historia 
väcktes tidigt genom att jag fick lyssna till min farmors 
uppväxt och om snåla bönder. 

Ledamot 2017–2018
Kerstin Bergström
Skonaren Linnéa och Vega
Gamleby

Varför bli aktiv i styrelsen för ArbetSam? Har jag inte 
tillräckligt mycket att stå i? Märkligt egentligen, jag 
har alltid tyckt det är tråkigt med museer – bara titta 
på grejer… Men den museiverksamhet som bedrivs i 
ArbetSam är något helt annat, här får man uppleva, 
känna lukter, höra ljud som väcker minnen av en annan 
tid och ger inspiration till nya idéer. Nu är både Linnéa 
och Vega arbetslivsmuseer och jag som inte gillar 
museer arbetar med båda… Jag vill bidra med mitt 
kunnande när det gäller det seglande kulturarvet.

Suppleant 2017
Åke Paulsson
Museibanornas Riks-
organisation (MRO)
Eslöv

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras upp-
byggnad och utveckling. Samt järnvägens betydelse för 
samhällets utveckling och uppbyggnad. Sedan början 
70-talet har jag varit ideellt engagerad i museitåg- och 
spårvagnsföreningar. Här i ArbetSams styrelse är jag 
representant för hela museitågbranschen och kontakt-
man för JärnvägsHistoriska Riksförbundet (JHRF) och 
Museibanornas Riksorganisation (MRO). 

Ledamot 2016–2017
Mikael Parr
Flygvapenmuseum
Linköping

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, 
entusiaster, fantaster och samlare? Och vad skulle 
arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska 
miljöer och berättelser av människor som själva varit 
med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett 
alla museer har tillkommit tack vare personer med ett 
brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett 
särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat heltid 
i museibranschen i 39 år. Sedan våren 2005 är jag chef 
för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, 
trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet.

Hattstockar på CTH-Fabriksmuseum.
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1:2  Styrelsens sammansättning

Adjungerad  Helena Törnqvist   Arbetets museum
Revisor  Anders Hjalmar    Föreningen Grufa 
Revisor  Boris Prohorenko    Jernarb. Verkstadsklubb, Mek. Verkstaden Skansen 
Rev suppleant Agneta Ekman Wingate   Linmuseet
Valberedning Torsten Nilsson (sammankallande)   Flygvapenmuseum  
Valberedning Katrin Bjerrome   Föreningen Göteborgs remfabrik
Valberedning Ray Olsson    Mek. Verkstaden Skansen

1:3 Styrelse-, arbetsutskotts- och veckomöten
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten på 
olika orter runt om i landet för att därigenom få en när-
mare dialog med sina medlemmar. 

På grund av ekonomiska begränsningar förläggs endast 
två möten ute i landet; ett möte i anslutning till, och på 
den ort där Museidagarna hålls och ett tvådagarsmöte 
på hösten. Resterande styrelsemöten genomförs i Norr-
köping, där kansliet är beläget. Under verksamhetsåret 
2017 genomfördes höstens tvådagarsmöte på Tänds-
ticksmuseet och på Husqvarna Museum.

Styrelsemöten:
26 januari Digitalt
16 februari Arbetets museum, Norrköping
20 april  Falu Gruva, Falun

7 juni  Arbetets museum, Norrköping
5 september Arbetets museum, Norrköping
7–8 november Tändsticksmuseet/Husqvarna Museum  
  Jönköping/Huskvarna

Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl uteslu-
tande digitalt. Följande medverkar vid arbetsutskotts-
möten: ordförande, vice ordförande, kassör, adjungerad 
och kansli.
2017: 1 januari, 22 mars, 23 maj, 23 augusti, 27 septem-
ber, 1 november och 12 december.
  
Varje måndag har vi veckomöte där vi går igenom kom-
mande arbetsvecka. Måndagsmöten sker digitalt. Med-
verkande: ordförande, kassör, adjungerad och kansli. 
2017 hade vi 41 måndagsmöten.

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhetsom-
råden och ledamötena kommer från olika delar av landet.
Inom styrelsen är ansvaret uppdelat så att styrelsemed-
lemmarna bevakar ansvarsområden utifrån sina egna 
kompetenser och kunskaper. Arbetslivsmuseerna finns 
spridda över hela landet. ArbetSam strävar efter att detta 
också ska avspegla sig i styrelsens sammansättning.

ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män. 2017 bestod styrelsen av 
sex män och fyra kvinnor.

Från vänster Jan-Erik Andersson, Katarina Kallings, Göran 
Nilsson, Annette Backner, Kerstin Bergström, Åke Paulsson, 
Lovisa Almborg, Hans Hellman, Mikael Parr, Helena Törn-
qvist och Erika Grann. Saknas på bilden: Anders Lind.

1:4  Möten där ArbetSam representerat
Datum  Vad          Arrangör  Ort  
1 februari Kulturmiljö som framgångsfaktor  Riksantikvarieämbetet Stockholm
6 februari Platser, människor och berättelser  Västarvet  Göteborg
18 februari Järnvägshistoriska Riksförb. års- och medlemsmöte JHRF  Nora
18 februari Museibanornas riksorganisations vårmöte MRO   Nora
7 mars  Sveriges Hembygdsförbund, samverkansmöte    Stockholm
17 mars  Museer & näringsliv i samverkan   Riksutställningar  Stockholm
18 mars  Sveriges Segelfartygsförbunds årsmöte  SFF   Norrköping
21 mars  Transporthistoriskt Nätverk, ordförandemöte Arbetets museum Norrköping
5 april  Kulturdepartementet, möte      Stockholm
7 april  Museidialog     Riksantikvarieämbetet Stockholm
8 april  Museinätverket Skog & Trä   Museinätverket Skog & Trä Lycksele
20–21 april Museidagar med årsmöte   ArbetSam  Falun med omnejd
22–23 april Varvsforum     Sjöhistoriska  Stockholm
25–27 april Museernas vårmöte    Sveriges museer  Södertälje
6 maj  Arbetslivsmuseernas dag   NAV   Tidaholm
17 maj  Gjuterisällskapets årsstämma   Gjuterisällskapet Brevens bruk
1 juni  Sveriges Hembygdsförbund, samverkansmöte    Stockholm
30 jun-2 jul Almedalen     Region Gotland  Visby
30 augusti ABF, samverkansmöte       Norrköping
31 augusti Transporthistoriskt Nätverk, Almedalsmöte Arbetets museum Norrköping
11 september Vattenmiljö och vattenkraft   Svenskt näringsliv Stockholm
20–22 septemberJurymöte Årets Arbetslivsmuseum  Arbetets museum Norrköping
26 september Så var det då – arbetslivsmuseer visar  Arbetets museum Norrköping
5 oktober Statens kulturråd, årligt samtal      Stockholm
14–15 oktober Fartygsforum     Sjöhistoriska  Hjo
21 oktober Motorhistoriska Riksförbundets årsstämma MHRF   Norrköping
26 oktober Transporthistoriskt Nätverk, ordförandemöte Arbetets museum Norrköping
27 oktober Myndigheten för Kulturanalys (MyKa)     Stockholm
29 oktober Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2018 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri Råbäck
31 oktober Riksantikvarieämbetet, Kulturarvsdagen     Stockholm
2 november Riksantikvarieämbetet, årligt samtal     Stockholm
9-10 november Arbetslivskonferens 2017. Robotar och automatisering Arbetets museum Norrköping
14 november Museidialog     Riksantikvarieämbetet Jönköping
14–16 november Sveriges militärhistoriska arvs nätverksmöte SMHA    Göteborg
28 november Konflikter och brytpunkter   Riksantikvarieämbetet Stockholm

Möte med RAÄ. Från vänster: Anders Lind, Tove Holm (RAÄ), 
Karin Englesson (RAÄ) och Lovisa Almborg.

Möte med Statens kulturråd. Från vänster: Lovisa Almborg, Anders 
Lind, Erik Åström (Statens kulturråd), Jerk Sörensson (Statens 
kulturråd) och Erika Grann.

1:1  Övriga funktionärer

Bild till höger: Möte med RAÄ, Museidialogen. Från vänster: 
Ulrika Mebus (RAÄ), Anders Lind, Lars Amréus (RAÄ), Lovisa 
Almborg och Erika Grann.

Möte med kulturdepartementet. Från vänster: Michael Lehorst 
(SHF), Niklas Cserhalmi (Arbetets museum), Christina Nylén 
(kulturdep.), Fredrik Linder (kulturdep.), Lovisa Almborg, Katarina 
Kallings och Jan Nordwall (SHF).

Möte med MyKa. Från vänster: Helena Törnqvist (Arbetets 
museum), Emma Berggren (MyKa), Lovisa Almborg, Lina Boberg 
(MyKa), Olof Norin (SHF) och Jan Nordwall (SHF).
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ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norr-
köping med vilket ArbetSam har ett nära och bra sam-
arbete. Kansliet är bemannat av två anställda; en heltid 
och en halvtid. Kansliets främsta och viktigaste uppgift 
är att finnas till hands för medlemmarna. Till kansliet 
kan man vända sig med allehanda frågor och ärenden.

Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt 
att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, produ-
cera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
En effekt av samarbetet med Arbetets museum är att 
museets arbetslivsintendent går in med arbetstid i Ar-
betSams verksamhet.

ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. Vid 
2017 års ingång hade vi totalt 582 medlemmar, varav 
538 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, orga-
nisationer och enskilda medlemmar. 

Vid årets slut hade vi 604 medlemmar, varav 560 är mu-
seer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer väljer 
att ansluta sig till ArbetSam.
På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett 
ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.

2:3  Nya medlemmar 2017
Nya museimedlemmar
1. Järnets väg i Falu Gruvas Utbruk Dalarna
2. Korså bruk Dalarna
3. Särna Skogs- och Försvarsmuseum, Lomkällan Dalarna
4. Åhlénpaviljongen Dalarna
5. Bunge skolmuseum, Bungemuseet Gotland
6. Axmar Bruk Gästrikland
7. Volvo Museum Göteborg
8. Sörbyn-Sundsnäs Landsbygdsmuseum Norrbotten
9. Mullhyttans kvarn och bygdegård Närke
10. Hasse & Tage-museet Skåne
11. Hagelsrums Masugn Småland
12. Kyrkeby bränneri Småland
13. Moheda skolmuseum Småland
14. Målilla stationshus Småland
15. Tabergsgruvan Småland
16. Virserums möbelindustrimuseum Småland
17. Ädelfors gruv- och mineralmuseum Småland
18. Dyktankhuset Stockholm
19. Stensberg och magasinet vid Sundby Stockholm
20. Oaxens kalkbruk Södermanland
21. Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum Södermanland
22. Ullfors bruk Uppland
23. Eda Glasmuseum Värmland
24. Krukmakerimuseet på Övre Stortorpet Värmland
25. Mårbacka minnesgård Värmland
26. F 7 Gårds- och flottiljmuseum Västergötland
27. Järnvägsmuseum Västergötland
28. Åsle Tå Västergötland
29. Brunnsmuseet Sätra Brunn Västmanland
30. Köpmanholmens Bruksmuseum Ångermanland
31. Bersbo koppargruvor Östergötland
32. Kisa Emigrantmuseum Östergötland
33. Harstena museum Östergötland
34. Norrköping minns F 13 Östergötland
35. S:t Anna Skärgårdsmuseum Östergötland
36. Svenska kakelugnsmuseet Östergötland
37. Textilmuseum Östergötland
38. Öna Östergötland

Ny enskild medlem
Jonna Eriksson Skåne

ArbetSam är en nationell ideell förening för arbetslivs-
museer. ArbetSam värnar om industrisamhällets kul-
turarv som i huvudsak drivs, bevaras och levandegörs 
ideellt. 

Vi arbetar för att:
• stärka arbetslivsmuseernas identitet
• skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
• samordna arbetet i gemensamma frågor
• sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
• fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad bered-
skap inför framtidsfrågorna

ArbetSams verksamheter utgår från ett nationellt per-
spektiv och med siktet inställt på att inkludera alla oli-
ka typer av arbetslivsmuseer såsom fartyg, båtar, bilar, 
flygplan och de som har en fast verksamhet som till ex-
empel kvarnar, textilmuseer, skolmuseer och så vidare.

ArbetSam arbetar även för att utgöra en organisation 
som för arbetslivsmuseernas talan.

2.   Organisation

2:2  Medlemmar

2:1  Kansli ArbetSams kansli. Från vänster: Lovisa Almborg, verksamhetsut-
vecklare med kansliansvar och Annette Backner, ekonomiassistent.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utform-
ning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål 
vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska 
anordna. 
Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige,  
i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, i 
mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhis-
toriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inrikt-
ningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

Dyktankhuset, Stockholm. Foto: Dyktankhuset Svenska kakelugnsmuseet, Östergötland. Foto: Svenska kakelugns-
museet
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2:4  Museidagar med årsmöte
Fredag den 21 april
Efter en kort busstur anlände vi till ett ovanligt och 
unikt världsarv; Falu Gruva. Våra Museidagar 2017 
startar på denna storslagna plats, där vi medlemmar 
registrerades samtidigt som vi fick en välbehövlig 
morgonfika. 

Vi hälsades varmt välkomna till Falu Gruvas världsarv 
av verksamhetschef Anna Björkman. Hon och hennes 
medarbetare gav oss ett smak prov på berättelser och 
skrönor runt Falu Gruva vilket passade så bra in i vårt 
tema för museidagarna; Berättelsens kraft.

Anna Björkman, verksamhetschef på Museidagarnas värdmuseum 
hälsar oss välkomna till Falu Gruva.

Glada miner på Museidagar 2017. Från vänster: Katarina Kal-
lings, Olof Lavesson och Anders Lind.

Prisutdelning till Bo Nilsson, Årets Arbetsmyra 2017. Prisutdelare: 
Li Teske, ordförande i Arbetets museums vänförening.

Presentation  av Årets Arbetslivsmuseum 2017; Svenska Skoindu-
strimuseet i Kumla.

Från vänster: Helena Törnqvist, årsmötessekreterare och Susan-
ne Norberg, årsmötesordförande, till vardags kommunstyrelsens 
ordförande i Falu kommun.

Nedstigning i Falu Gruva.

Vi blev lovade att få ta del i denna kraft under dagen då 
vi skulle få uppleva gruvan under jord.

Vår ordförande Anders Lind hälsade alla hjärtligt väl-
komna och lämnade ordet till Olof Lavesson, ordfö-
rande i kulturutskottet, som åtagit sig det hedervärda 
uppdraget att inviga Museidagar 2017. Han berättade 
i samband med invigningen på ett mycket levande sätt 
om sina egna erfarenheter av kontakt med människors 
berättelser om ett strävsamt liv.

Lilian Edström presenterade sitt arbete med uppbyggna-
den av museet och visade hur arbetet med tillverkning 
av skor varit mycket betydelsefullt i regionen.

Priset till Årets Arbetsmyra är ett pris från förening-
en Arbetets museums vänförening. Det delades i år ut 
av föreningens nya ordförande Li Teske, till en riktig 
”gruvmyra”, nämligen Bosse Nilsson vid Loos kobolt-
gruva. Motivering till Årets Arbetsmyra 2017: ”Han har 
i 27 år jobbat för att ge fler möjlighet att fascineras

Han har i arbetet med den nya kulturarvspropositionen 
blivit djupt imponerad av den bredd och den entusiasm 
som finns i arbetslivsmuseerna över hela landet.
Nu hoppades han att framhävandet av arbetslivsmuse-
ernas insatser i propositionen också gör dem mer kända 
i kulturutskottet. 

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets mu-
seum, berättade om sitt givande arbete med arbetslivs-
museer. Hon välkomnade en representant för Årets Ar-
betslivsmuseum, Lilian Edström, museichef på Svenska 
Skoindustrimuseet. 

av historierna om det hårda arbetet i gruvan, tillverk-
ningen av koboltpigment och gruvfrun som vaktar un-
derjorden. Gruvan har följt Bosse under hela livet. Som 
barn i Los (Orten Los stavas med ett o idag. Loos är 
den gamla stavningen.) blev han ofta ditskickad för att 
slänga sopor i de vattenfyllda hålen. En synd som straf-
fat sig nu när man fick plocka upp allt skrot.”

Gruvan i västra Hälsingland var i drift under 1700-talet 
men hade varit övergiven i tvåhundra år när Bosse och 
några vänner 1989 började prata om att tömma den. 
Sedan dess har tusentals besökare fått uppleva den orör-
da gruvmiljön. Gruvan har blivit viktig för bygden igen, 
men nu som besöksmål.
– Men när jag fick höra om priset blev jag helt chockad, 
det hade jag aldrig räknat med, det är som att få Nobel-
priset!, säger Bosse Nilsson.

Efter en smaklig lunch (dock inte Falukorv) skulle vi då 
få uppleva gruvan på riktigt under jord, vi var många så 
vi fick dela upp oss i lagom stora grupper för guidning.
Spänningen steg när guiden uppmanade oss att sätta på 
regnkläder, för det kunde komma inte bara vatten på oss 
därnere.

Väl nere i gruvgångarna berättade vår guide hur allt gick 
till på den tiden när gruvan var igång. Även om vi bara 
gick i samlad trupp och hade all möda att inte stöta oss i 
taket och snubbla på det ojämna underlaget, så fick vi en 
stark känsla av hur det måste varit för de som arbetade 
med det tunga arbetet att få fram kopparmalmen.
Speciellt vid det tillfälle när guiden släckte det elektris-
ka ljuset och vi bara hade levande ljus. I sådant ljus ar-
betade gruvarbetarna dag ut och dag in.

Alla var ganska tagna av upplevelsen och kände en lätt-
nad att man klarat sig helskinnad ur detta äventyr.
Vi fick sedan visning av museet, och kunde gå runt i de 
olika butiker som finns i området. Det var mycket att se 
och uppleva.

Efter en kort vila på hotellet genomfördes årsmötet i 
Falu Gruvas lokaler.
Dagen avslutades med mingel och middag. Fyllda av da-
gens strapatser i gruvan och mätta efter en god middag 
tog vi oss sedan på olika sätt till hotellet för en välbe-
hövlig vila inför nästa dags olika studiebesök.

    /Kerstin Bergström

Alla som besöker gruvan behöver sätta på sig skyddskläder; stora 
som små.

Visning av Falu Gruva-område.
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CTH-Fabriksmuseum.

Litet men innehållsrikt och charmigt i Åhlénpaviljongen.

Det fanns mycket att fascineras och förundras över på Medi-
cinhistoriskt museum. 

Intressant visning om Tidstrands yllefabrik på Sågmyra 
Tidstrandsutställning.

Visning och fikapaus med hattbakelse på CTH-Fabriksmuse-
um i Borlänge.

Tid för en pratstund på Clas Ohlson museet.

Tidstrands yllefiltar väckte minnen från barndomen hos 
många i sällskapet.

Lördag 22 april
Lördagens utflykt till arbetslivsmuseer runt Falun bjöd 
på besök på CTH-Fabriksmuseum i Borlänge, Clas 
Ohlson museet i Insjön, Sågmyra Tidstrandsutställ-
ning i Sågmyra, samt avslutningsvis Medicinhistoriskt 
museum i Falun.

Klockan 8.30 lördag morgon startade en buss mot 
Borlänge och CTH-Fabriksmuseum, den andra bussen 
gjorde motsatt tur till Sågmyra Tidstrandsutställning 
för att sedan sammanstråla vid Clas Ohlson museet 
och Åhlénpaviljongen i Insjön, det minsta museet för 
dagen. Det var en utmaning att alla skulle kunna se 
museet utan att det blev för trångt.

Det fanns även möjlighet att besöka den vackra Åhlén- 
paviljongen bredvid, som byggts till en av världsut-
ställningarna vid förra sekelskiftet i postorderförsälj-
ningens barndom.

Clas Ohlson museet berättar historien om Clas Ohl-
son, personen och entreprenören som som startade det 
postorderföretag som idag har butiker i nästa alla städer 
i landet.

På Insjöns hotell intogs den gemensamma lunchen i en 
tidstypisk byggnad från förra sekelskiftet med utsikt 
över Insjön, precis som alla affärsbesökare till Clas 
Ohlson gjort genom tiderna.

Hotellet är fortfarande representationslokal för affärs-
besöken till Clas Ohlson. Det gav en extra krydda till 
lunchen!

På platsen för CTH-Fabriksmuseum i Borlänge visas 
hattillverkningens alla led, här finns hattstockar i långa 
rader i alla storlekar och modeller. 

Detta var ett yrke där många kvinnor arbetade och som 
var inkörsport till arbetslivet för många kvinnor i Bor-
länge, inte minst under andra världskriget. 

För inte så länge sedan var hatten en klassmarkör och 
för vissa var det otänkbart att inte bära hatt. Man var 
inte klädd om man inte bar hatt! Här får man verkligen 
känslan för hur det en gång var.

Sågmyra Tidstrandsutställning är en upplevelse utöver 
det vanliga. I det lilla samhället tronar den gigantiska 
fabriksbyggnaden som varit ortens flaggskepp under 
Tidstrands storhetstid.

Dagen avslutades på Medicinhistoriskt museum i Falun 
som visar den omfattande utvecklingen inom vården un-
der 1900-talet, både för patienter och alla yrken inom 
vården.

Museet visar på den produktutveckling i utrustning som 
skett men även delar av den medicinska forskningens 
framsteg. Det ger insikt och perspektiv på den vård 
vi har tillgång till idag. Det var inte alltid bättre förr. 
Mycket intressant!

Tack till alla duktiga människor på dessa arbetslivsmu-
seer i Dalarna!
    /Helena Törnqvist

Insjön Hotell – det var hög tid för lunch efter en innehållsrik 
lördagsförmiddag.  

Den lilla utställningen visade prov på den storslagna 
produktion som pågått här det sjudande samhälle som 
en gång fanns här och som byggnaderna vittnar om.

Här visades även en film om fabrikörens vardag som var 
oerhört intressant.

Mitt emot ligger disponentbyggnaden. Imponerande 
byggnadsverk som idag är en utmaning att fylla med ny 
verksamhet. 

Tidstrandsutställningen visar den textiltillverkning av 
yppersta kvalitet som en gång var ortens signum. Vi är 
många som fortfarande har filtar det står Tidstrands på. 

Trevligt och glatt på Medicinhistoriskt museum i Falun.
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 Söka pengar-kurs x 2
En workshop om hur man skriver en ansökan, vad man 
bör tänka på och vilka instanser man kan söka projekt- 
pengar från. Genomfördes i samarbete med Arbetets 
museum och lokal samarbetspartner på respektive ort.

• 22–23 februari     Munksjö museum, Jönköping
• 1–2 mars        Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

 Museiskola för arbetslivsmuseer x 4
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man 
kunna lite av varje. Museiskolan riktar sig till dem som 
vill utveckla kunskaperna i museipedagogik, mark- 
nadsföring, föremålsvård, vård och utveckling av ett 
arbetslivsmuseum, hur man bemöter besökare samt hur 
man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.

Museiskola för arbetslivsmuseer arrangerades 2017 
av ArbetSam och Arbetets museum i samarbete med  
Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, ABF, Statens 
försvarshistoriska museer, Tekniska museet och lokal 
samarbetspartner på respektive ort.

• 22–23 mars  Oskarshamns Sjöfartsmuseum
• 6–7 april   Medicinhistoriska museet, Göteborg
• 13–14 sept.      Forum Museum Rönnskär, Skellefteå
• 4–5 okt.           Siljansfors Skogsmuseum, Mora

Arbetslivsmuseerna beskriver i huvudsak industrisam-
hällets historia men koppling finns givetvis till äldre ti-
ders arbete. Här finns unika berättelser om hur Sverige 
utvecklats till en betydande industrination.

Arbetslivsmuseerna visar ofta den specialkunskap som 
behövts för att kunna utföra verksamheten i företaget 
och arbetsplatsen som museet visar. Viktig kunskap att 
bevara och tradera vidare till kommande generationer. 
Maskinerna talar inte med oss, vi behöver bevara även 
människornas kunskap till eftervärlden.

ArbetSam har under året arbetat med berättelsen som 
tema. Två kurstillfällen om två dagar har genomförts på 
arbetslivsmuseerna K A Almgrens Sidenväveri i Stock-
holm och på Grafiska Museet i Helsingborg. 

Arbetets museum har i samarbete med ArbetSam under 
tre år byggt upp ett kunskapscentrum med specialkurser 
för arbetslivsmuseerna. Under 2017 fick projektet fort-
satt medel för att fortsätta arbetet 2018 kommer kurs-
verksamheten för arbetslivsmuseerna att bli en perma-
nent verksamhet. 

Kurserna ska vara så kostnadseffektiva som möjligt och 
förläggas runt om i landet, för att så många som möjligt 
ska kunna delta.

Kursupplägget är skräddarsytt utifrån arbetslivsmuseer-
nas egna behov och önskemål. Vi fokuserar på att skapa 
lagom stora grupper där alla ska kunna tillgodogöra sig 
kunskapen och för att stimulera till samtal deltagarna 
emellan.

      Vårda din tändkulemotor
Efter inkomna önskemål arrangerade vi en kurs om 
tändkulemotorer som en av 2017 års teknikkurser. En 
förutsättning för att bevara maskiner och motorer är ofta 
att bruka dem så att de inte förfaller och rostar sönder. 
Men hur avhjälper man redan uppkomna skador och hur 
vårdar man motorer för att kunna sätta dem i drift igen?

• 30–31 mars Skandiamuseet, Lysekil

      Gruvforum
Gruvforums innehåll riktade sig till arbetslivsmuseer 
som bedriver museiverksamhet kring en gruva och  till 
dem som intresserar sig för besöksgruvor. Programmet 
innehöll allt från säkerhet och affärsmässighet till 
hur äldre tiders stånggång fungerade. Ämnena valdes 
utifrån arbetslivsmuseernas egna önskemål och kun-
skapsbehov. 

• 6–7 september  Sala Silvergruva, Sala

3.  Kunskapsuppbyggnad 

Kursen Sågteknik i sågverk. Plats: Derome Trä och Nostalgi Museum i Veddige.

3:1  Seminarier/utbildningar

Kursen Vårda din tändkulemotor lockade många deltagare. Plats: Skandiamuseet i Lysekil.

Emilie Ericsson och Karin Englesson från RAÄ föreläste på årets 
Söka pengar-kurser. Här på Munksjö museum.
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Arbetslivsmuseerna liknar inte andra museer! Här finns 
ytterst få montrar men många maskiner och föremål 
som visas i drift. Kunskaper och berättelser förmedlas 
av människor och det sker på den plats där historien 
utspelat sig. Den levande berättelsen är viktig och den 
är unik.

Att kunna förmedla sin berättelse är en viktig del i 
museiarbetet. ArbetSam värnar om att tillhandahålla 
kurser och material i pedagogik som ska underlätta, 
hjälpa och inspirera museerna.

Pedagogik är ett av ämnena i vår återkommande utbild- 
ning Museiskola för arbetslivsmuseer och sedan 2014 
har vi drivit det omtyckta projektet Arbetslivsmuseer 
som klassrum.

En viktig uppgift för ArbetSam är att tillhandahålla 
information till medlemmar. Under ett år skickar kansliet 
ut ett stort antal informationsbrev och handlingar.

ArbetSam tar del av en databas över arbetslivsmuseer 
som ägs av Arbetets museum. I databasen finns det över 
1 480 arbetslivsmuseer. Utöver kontaktuppgifter finns 
även en beskrivning av museet.
Det är viktigt att vi har en uppdaterad databas så att vi 
kan nå ut till alla medlemmar. Databasen är ett levande 
dokument som vi arbetar i varje dag.

Allmänheten kan nå databasen via vår hemsida
www.arbetsam.com; där hittar man medlemsmuseerna. 
På www.arbetetsmuseum.se hittar man alla arbetslivs- 
museer som finns med i databasen. Under verksamhets- 
året levererade vi delar av informationen i databasen 
till Wikipedia, Myndigheten för Kulturanalys och 
Riksantikvarieämbetet.

I början av juni varje år gör vi ett utskick per post till alla 
arbetslivsmuseer i databasen. 

3:2  Pedagogik

3:4  Information

3:3  Pedagogisk projekt
Pedagogiskt projekt, steg 4
Arbetslivsmuseer som klassrum

2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som klass-
rum, med medel från Statens kulturråd. Medlemsmuse-
er har genom projektet möjlighet att tillsammans med 
pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam vid Qvarn-
stensgruvan i Lugnås, ta fram övningar som möter upp 
målen i läroplan för årskurs 4–6 utifrån sitt museums 
förutsättningar.
Man tar även fram mallar och verktyg för att underlätta 
samarbete med skolor och för att lättare kunna ta emot 
skolklasser. Allt material finns tillgängligt på Arbet-
Sams hemsida. 2017 medverkade Arbetets museum 
som samarbetspart. ArbetSam arbetar för att fortsätta 
projektet så länge intresse från medlemmar finns.

Frövifors Pappersbruksmuseum, deltog i Arbetslivsmuseer 
som klassrum 2016. Foto: Frövifors Pappersbruksmuseum

       
       Sågteknik i sågverk
Kursen hölls under tre dagar vid tre olika sågverk: 
Derome Trä & Nostalgi Museum, Stegareds ramsåg  
samt Ulvatorps klingsåg – alla i trakten kring Varberg.

Innehåll: Säkerhet och problemåtgärder vid cirkel-
sågning, hur man riktar en sågklinga, hur en ramsåg 
fungerar och hur man slipar och skränkar bladpost. 

• 19–21 sep. Derome Trä & Nostalgi Museum, Veddige

       Lär dig locka besökare
       med personliga berättelser x 2
En kurs om berättelsens kraft. Varför och hur förmedlar 
man mänskliga berättelser, både inom och utanför mu-
seets väggar?
Hur går man tillväga för att fördjupa förståelse och 
fascination för föremål och maskiner genom att levan-
degöra de verkliga personer som brukat dem? Både teo-
ri och praktiska övningar.

• 12–13 okt.       K A Almgrens Sidenväveri, Stockholm
• 18–19 okt.  Grafiska Museet, Helsingborg

       

        
      Arbetslivsmuseer som klassrum x 10
Workshop där medlemsmuseer i samarbete med en pe-
dagog tar fram handledning, mallar och verktyg som 
möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Läs mer under
3:3 Pedagogiskt projekt.

Medverkande museer 2017:
• Garverimuseum, Skåne
• Lantbruksmuseet i Hammenhög, Skåne
• Gislaveds Industrimuseum, Småland
• Pumphuset, Uppland
• Vaxholms fästnings museum, Stockholm
• Gamla Bruket i Munkfors, Värmland
• Dalénmuseet, Stenstorp, Västergötland
• Kulturreservatet Vallby Sörgården, Västergötland
• Engelsbergs Oljefabrik, Västmanland
• Marmorbruksmuseet på Kolmården, Östergötland

         Engagera unga på arbetslivsmuseer
Engagera unga på arbetslivsmuseer är ett projekt där 
vi vill stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans 
med unga. Vi vill genom projektet uppmuntra integra-
tions- och/eller gränsöverskridande arbete mellan ge-
nerationer och/eller att man involverar unga förmågor i 
museiarbetet. Projektet finansieras av Arbetets museum 
och genomförs i samarbete med ArbetSam. 

• Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
• Bogserbåten s/s Herbert

Christine Mars (Arbetets museum) som Alva Carlsson vid kursen Lär dig locka besökare med personliga berättelser. Plats: Grafiska 
Museet i Helsingborg.

Förberedelse av sommarutskick.

Medverkande museer 2017:
• Garverimuseum, Skåne
• Lantbruksmuseet i Hammenhög, Skåne
• Gislaveds industrimuseum, Småland
• Pumphuset, Uppland
• Vaxholms Fästnings Museum, Stockholm
• Gamla Bruket i Munkfors, Värmland
• Dalénmuseet, Stenstorp, Västergötland
• Kulturreservatet Vallby Sörgården, Västergötland
• Engelsbergs Oljefabrik, Västmanland
• Marmorbruksmuseet på Kolmården, Östergötland

3:1  Seminarier/utbildningar fortsättning
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ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att 
arbeta för medlemmar i hela landet. Som Sveriges störs-
ta museiförening är ArbetSam en organisation av vikt 
inom museisektorn. Samverkan blir mer och mer viktigt 
i samhället idag för att få sin röst hörd. ArbetSam sam-
verkar med flera olika aktörer och på olika plan.

Arbetslivsmuseerna och deras organisationer måste 
samverka för att lyckas föra ut sina budskap. Ett av 
samverkansfälten är Transporthistoriskt Nätverk (ThN). 
Transporthistoriskt Nätverk samlar tio centralorganisa-
tioner för det rörliga kulturarvet.

ThN är ett viktigt forum för att kunna driva de gemen-
samma frågor som berör den omfattande verksamhet 
som dessa organisationer representerar. Organisatio-
nerna är alla en del av civilsamhället. Det gemensam-
ma målet är ett hållbart, resurseffektivt bevarande av 
det rörliga kulturarvet både materiellt och immateriellt. 
Dessa organisationer träffas två gånger per år på ordfö-
randenivå. 

ArbetSam är en nationell organisation. Därav drivs få 
samarbeten på regional nivå. ArbetSam tar del av ett 
flertal nyhetsbrev från regionala nätverk. Genom att ta 
del av information och löpande dialog med regiona-
la nätverk som till exempel NAV – Arbetslivsmuseer i 
Västra Götalandsregionen och Ekomuseum Bergslagen 
kan vi driva arbetslivsmuseernas frågor i deras regioner 
och anordna utbildningar.

Museidagarna planeras i samarbete med de arbetslivs-
museer som finns på orten som vi besöker för årsmötet. 
2017 var ArbetSam i Falun med omnejd.
Kursverksamheten för arbetslivsmuseer som ArbetSam 
arbetar med tillsammans med Arbetets museum förläggs 
runt om i landet för att sprida kurserna geografiskt. 

ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att 
arbeta för medlemmar i hela landet.

ArbetSam har under året samverkat med andra nationel-
la organisationer förutom organisationerna inom Trans-
porthistoriskt Nätverk, såsom Svenska Industrimin-
nesföreningen,  Sveriges Hembygdsförbund, Svenska 
byggnadsvårdsföreningen och Europa Nostra Sverige 
kring bland annat vattendirektivet och vattenkraftsfrå-
gan.
ArbetSam har fortlöpande kontakt med ett flertal andra 
nationella organisationer, till exempel: Riksförbundet 
Sveriges museer och Wikimedia Sverige.

Styrelsens ambition är att ha en sammansättning som 
representerar landet i stort, med så olika inriktning på 
verksamheten som möjligt. Även ålder och könsfördel-
ning beaktas. Styrelsens möten förläggs på olika arbets-
livsmuseer runt om i landet.

ArbetSam bevakar organisationerna AIM (Association 
Independent Museum) och E-FAITH (European Federa-
tion of Associations of Industrial Heritage and Technical 
Heritage) genom att ta del av deras nyhetsbrev.
 
ArbetSam var samarbetspartner i EU-projektet Work 
with Sounds, ett projekt där man samlade in industri-
samhällets utrotningshotade ljud.
Ljuden finns tillgängliga på www.workwithsounds.eu. 

ArbetSam är en av de samarbetsparters som ingår i den 
fristående fortsättningen; Sounds of Changes. Projekt-
ägare: Flygvapenmuseum. 

ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Arbetets
museum. Samarbetet har varit mycket konstruktivt. Kur-
ser och konferenser genomförs tillsammans med museet
för att nyttja våra gemensamma resurser effektivt.
Arbetets museum upplåter kontorslokaler och samman-
trädeslokaler till ArbetSam utan kostnad. Lokalerna är
belägna i museet som finns mitt i Norrköpings industri-
landskap.
Här finns också tillgång till konferenslokaler. Det är 
också viktigt för vår kanslipersonal att ingå i en större 
arbetsgemenskap. ArbetSams omfattande kurs- och kon-
ferensverksamhet är möjlig genom det nära samarbetet 
med Arbetets museum och arbetslivsintendenterna.

Transporthistoriskt Nätverk             Föreningar/museer                   Medlemmar
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam                            555 museer 15 000
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF 16 föreningar 18 000
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 35 föreningar 15 000
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 176 föreningar 98 600
Museibanornas riksorganisation, MRO 22 föreningar 15 000
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF 14 föreningar 5 900
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF 67 medlemsfartyg 7 500
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF 300 ångbåtar 15 000
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS 1 förening 650
Veteranflygsektionen, EAA Sverige  350 flygplan 1 400

Arbetets museum: sammankallande

Arbetets museum och ArbetSams kansli samsas i den anrika 
fabriksbyggnaden Strykjärnet som står mitt i Motala ström. 
Foto: Marcus Eriksson

4.  Samverkan 4:3  Nationellt arbete

4:1  Arbetets museum

4:2  Regionalt arbete 4:4  Internationellt arbete

Löpande dialog och samverkan sker även med andra 
nationella organisationer och nätverk inom vårt verk-
samhetsområde såsom bland andra Svenska Industri-
minnesföreningen,  Sveriges militärhistoriska arv, Muse-
inätverket Skog & Trä och Sveriges Hembygdsförbund.

Det fortlöpande samarbetet med Wikimedia Sverige har 
resulterat i att arbetslivsmuseerna finns på Wikipedia. 
Kurser i Wikipediaredigering har genomförts runt om 
i landet och i fototävlingen Wiki Loves Monument  har 
arbetslivsmuseer numera en egen kategori. 

ArbetSam samarbetar med Riksantikvarieämbetet om 
Kulturarvsdagen där många arbetslivsmuseer deltar. 
Regelbundet träffar ArbetSam Riksantikvarieämbetet, 
Statens kulturråd och Myndigheten för Kulturanalys och 
andra beslutsfattare för att påvisa arbetslivsmuseernas 
arbete.

Bild vänster: Transporthistoriskt Nätverks möte i oktober. Från vänster: Peter Edqvist, MHRF. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Per 
Englund, MRO. Kjell Franzén, Veteranflygsektionen EAA Sverige. Rutger Palmstierna, BHRF. Erika Grann, ArbetSam. Anders Svenson, 
SÅF. Anders Svensson, JHRF. Lovisa Almborg, ArbetSam. 
Bild höger: Transporthistoriskt Nätverks logga

Samverkansmöte angående det nya vattendirektivet. Från vänster: 
Michael Lehorst, SHF. Lovisa Almborg, ArbetSam. Erik Julihn, 
SIM. Carl von Essen, Europa Nostra. Jan af Geijerstam, SIM.
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Museiguide är en marknadsförings- och informations-
skrift för våra medlemmar. Den utkom första gången 
2003. Det kostar 600 kr att medverka i papperskatalog 
inklusive app.
Appen är gratis att ladda ned. I Museiguide 2017 deltog 
450 medlemsmuseer. 
Varje museum presenteras med en bild, text, öppettider 
och kontaktuppgifter. 

Papperskatalogen innehöll även artiklarna Utflyktsmål 
som snurrar, piper och fräser,  Årets Arbetslivsmuseum 
2017 och Årets Arbetsmyra 2017.

För att finansiera produktion och distribution säljer vi 
annonsplatser till aktörer som vi tror kan vara intresse-
rade av att synas i sammanhanget. Arbetets museum är 
samarbetspart.

Museiguide distribueras kostnadsfritt till alla medlem-
mar, turistbyråer, ett stort antal turistbroschyrställ, bib-
liotek, beslutsfattare, hotell, tidskrifter, campingar med 
flera. Upplaga papperskatalog: 40 000 exemplar.

ArbetSam deltog tre dagar i Almedalen. Vi hade en ge-
mensam monter i Visby hamn tillsammans med övriga 
organisationer i nätverket Transporthistoriskt Nätverk.

Vi drev frågor kring:
1. Besöksnäring
2. Kunskap
3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt

ArbetSam arrangerade inget eget seminarium 2017 men 
vi genomförde ett enskilt samtal i syfte att synliggöra 
behov av kunskapsöverföring för arbetslivsmuseer. 

Medverkande: Knut Weibull, överantikvarie. Per Lo-
denius, ledamot kulturutskottet (C). Ida Karkiainen, 
ledamot kulturutskottet (S). Niklas Cserhalmi, musei- 
direktör Arbetets museum och Helena Törnqvist, arbets-
livsintendent Arbetets museum.

ArbetSam arbetar för att löpande ha kontakt med be-
slutsfattare i syfte att synliggöra industrisamhällets kul-
turarv och förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna.

Genom seminarier/museidagar/möten har vi under 
2017 bland annat kommit i kontakt med Kulturdeparte-
mentet, Sveriges riksdag, Riksantikvarieämbetet, Myn-
digheten för Kulturanalys och Statens kulturråd.

Syns man inte i statistiken så finns man inte – ArbetSam 
och Arbetets museum arbetade i flera år för att arbets-
livsmuseerna skulle ingå i den offentliga museistatisti-
ken. 2013 kom arbetslivsmuseerna med för första gång-
en. Det var ett stort steg i rätt riktning för att få en mer 
korrekt bild av kultursverige och antalet museibesök.

Än så länge är svarsfrekvensen hos arbetslivsmuseerna, 
generellt sett, något lägre än hos andra museer. Det tror 
vi dels beror på att man är ovan att fylla i enkäten men 
till största delen på att de flesta arbetslivsmuseer drivs 
ideellt. Det kan vara svårt att nå ut med enkäten  till rätt 
person i en ideell förening.
58 % av ArbetSams medlemsmuseer svarade på stati- 
stikenkäten för besök 2016. 
 

5.  Synliggörande 5:1  Museiguide 5:2  Almedalen
Transporthistoriskt Nätverk arrangerade tillsammans se-
minariet Laglöst kulturarv 2.0. 

Medverkande:
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Per Lodenius (C), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Betty Malmberg (M), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Niclas Malmberg (MP), kulturutskottet, Sveriges riks-
dag
Anna Wallentheim (S), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent, Arbetets museum

Innehåll:
I kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbun-
det kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och 
avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom skutor, 
museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

ThN har sedan starten 2012 arbetat för att få ett lagskydd 
för även det rörliga kulturarvet. I maj 2017 meddelade 
Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om 
att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till 
skydd för det rörliga kulturarvet. Hur bör ett lagskydd 
för det rörliga kulturarvet se ut? 

Wigströms verkstad upplät generöst sitt arbetslivsmuseumvärd för 
vårt möte. Från vänster: Ida Karkiainen, Niklas Cserhalmi, Per 
Lodenius, Lovisa Almborg, Kurt Weibull och Helena Törnqvist.

Från vänster: Helena Törnqvist, Lars Amréus, Niclas Malmberg, 
Anna Wallentheim, Betty Malmberg och Per Lodenius.

2003 kom första Museiguiden ut. Den innehöll 46 medlemsmuseer, 2017 innehöll den 450 medlemsmuseer!
Bild till höger: Järnvägshistoriska Riksförbundet får en pratstund 
med riksantikvarie Lars Amréus.

JHRFs och MROs seminarium i Järnvägsvagnen. Föreläsare: Jaap 
Nieweg, FEDECRAIL och HRN.
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ArbetSam har utöver ovanstående evenemang varit 
representerade på Arbetslivsmuseernas dag, Elmia-
mässan, Hjulmarknaden och Båtmässan.ArbetSam är 
samarbetspart i Wikimedias fototävling Wiki Loves 
Monuments.

Utmärkelsen tilldelades Svenska Skoindustrimuseet i 
Kumla med motiveringen: ”Maskiner i drift, doften av 
läder och lim, med oumbärliga vardagsföremål i fokus.
Svenska Skoindustrimuseet är en plats som på ett pe-
dagogiskt och levande sätt visar skoindustrins historia.   
Museet ser till att en ny generation blir delaktig i och får 
förståelse för skotillverkningens historia. Inte minst kan 
besökaren köpa skor som tillverkats i museet. Ett ideellt 
engagemang ligger som grund för dagens stiftelse som 
har tagit ansvar för ortens industrihistoria.”

Priset delades ut 1 december 2016 av Mikael Parr, Ar-
betSam, på en välbesökt prisutdelning på Svenska Sko-
industrimuseet. 

Pristagare
2017 Svenska Skoindustrimuseet, Närke
2016 Föreningen Gotlandståget i Dalhem, Gotland
2015 Utsåg 2016 års arbetslivsmuseum
2014 Borgquistska Hattmuseet, Skåne
2013 Ångaren Trafik, Västergötland
2012 Qvarnstensgruvan, Västergötland
2011 Jädraås Tallås Järnväg, Gästrikland
2010 Skebobruks Museum, Uppland

5:5  Övriga evenemang

5:6  Årets Arbetslivsmuseum 5:7 Skrivelser, remisser
Många nya lagar och regler påverkar arbetslivsmuseer-
nas vardag. ArbetSam försöker hela tiden övervaka vad 
som händer i samhället för att se hur nya beslut och reg-
ler kan påverka arbetslivsmuseernas situation.

2017 har ArbetSam skrivit yttranden på remisserna:
1. Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
2. Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft 

Remissvaren hittar man på ArbetSams hemsida.
2017 har ArbetSam skickat nio skrivelser, utöver ge-
mensamma skrivelser med Transporthistoriskt Nätverk.

Mottagare  Ärende
Borlänge kommun CTH-Fabriksmuseum
Enköpings kommun JP Johanssons museum
Skara kommun   Skara stationsområde
Region Gotland  Almedalen
Näringsdepartementet Besöksnäringsutredning 
Miljödepartementet Det nya vattendirektivet
Havs- och vattenmyndigheten Det nya vattendirektivet
Riksantikvarieämbetet Det nya vattendirektivet
Statens kulturråd Skapande skola

Datum: 8–10 september.
Tema: Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter.
Arrangör: Riksantikvarieämbetet.
ArbetSam har varit samarbetspart i projektet sedan 
2014. Vi har löpande kontakt med Riksantikvarieäm-
betet, sprider information och marknadsför dagen via 
hemsida, Facebook, e-post samt vid kurstillfällen och 
seminarier.

5:4 Kulturarvsdagen

5:8 Hemsida
ArbetSam har sedan 2013 en hemsida via WordPress. 
På hemsidan presenteras ArbetSams verksamhet såsom 
museidagar, kurser, nätverk, samarbeten och andra ak-
tuella uppgifter.

Här samlas även material med olika teman, pedagogiskt 
material, bidrag, utmärkelser, statistik och mycket mer.

Hemsidan ska vara aktuell och levande. Vår förhopp-
ning är att medlemmarna ska använda den och tillsam-
mans med oss utveckla hemsidan till ett redskap för 
kommunikation. 

Vädret var strålande höstväder. Deltagande arbetslivs-
museer: S:t Anna Skärgårdsmuseum, Brandkårsmuseet i 
Simonstorp, Westmanska Vagnmuseet, Töllstorps Indu-
strimuseum, Komstad kvarn & kafé, Qvarnstensgruvan, 
Ulrika museum och Emigrantmuseet.
I år erbjöd arbetslivsmuseerna till mycket interaktivitet. 

Framförallt barnen kunde till exempel mala mjöl, baka 
sitt eget bröd och grädda det över öppen eld. De kun-
de åka häst och vagn i industrilandskapet, spruta vatten 
med brandslangar och stansa sina egna bakformar.

Därtill blev årets nya inslag med modevisning mycket 
uppskattat.
I Laxholmskällaren fanns för dagen en fotoateljé, också 
med känsla från förr, där besökarna kunde klä ut sig i 
äldre tiders kläder och fotografera sig med uppmaningen 
att haschtagga sin bild på sociala medier: #Såvardetdå. 

5:3 Så var det då 
– arbetslivsmuseer visar

Så var det då – arbetslivsmuseer visar. Här Qvarnstensgruvan i 
Lugnås som bakar bröd och visar hur man hugger kvarnstenar.

Så var det då - arbetslivsmuseer visar. Här Komstad kvarn som 
bygger en gärdsgård på kullerstenen.

Temabild 2017 för Kulturarvsdagen. Foto: Bengt Lundberg

Tillverkning av slippers på Svenska Skoindustrimuseet – Årets 
Arbetslivsmuseum 2017. Foto: Anders Storm

Prisutdelning till Årets Arbetslivsmuseum 2017 – Svenska 
Skoindustrimuseet. Från vänster: Mikael Parr, ArbetSam, Lilian 
Edström, Svenska Skoindustrimuseet och Sölve Persson, ordförande 
för stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet. Foto: Anders Storm

ArbetSams hemsida www.arbetsam.com - här finns lista över 
medlemmar, rapporter, handböcker, nyheter, kursinformation och 
mycket, mycket annat. 
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6. Tillgänglighet

Sedan 2013 använder ArbetSam använder nyhetsverk-
tyget MyNewsDesk, ett digitalt nyhetsrum som används 
av journalister, bloggare och andra påverkare. 

Användandet av MyNewsDesk är ett sätt att synliggö-
ra industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och 
ArbetSams verksamhet.

Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som ska-
pades på 1800- och 1900-talet. De byggdes under en tid 
när tillgängligheten inte var den mest prioriterade frå-
gan.

Tillgängligheten till kulturlandskapet är viktigt, Arbet-
Sams ambition är att fler ska kunna ta del av vårt kul-
turarv. Vi initierade arbetet med tillgänglighetsfrågorna 
2014 då vi gick med i Projekt FOKUS; funktionshinder 
och kulturarv, utbildning och samverkan. Det var ett två-
årigt projekt som syftade till att utbilda kring frågor som 
berör funktionshinder och kulturarv.

2015 genomförde vi fyra endagarskurser där vi tittade 
närmare på hur man kan förbättra tillgängligheten på sitt 
arbetslivsmuseum.

2016 tog vi tillsammans med Arbetets museum fram 
skriften Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgäng-
liga arbetslivsmuseer. Skriften finns att ladda ned kost-
nadsfritt på hemsidan.

2017 lade vi fokus på att tillgängliggöra personliga be-
rättelser. Se mer 6:1.
På ArbetSams hemsida kan man hitta information om 
projekt FOKUS, ArbetSams olika tillgänglighetsprojekt, 
litteraturtips och annat som berör tillgänglighetsfrågor.

Arbetslivsmuseer på Wikipedia
Från och med 2013 finns arbetslivsmuseerna i vår data-
bas tillgängliga på Wikipedia. 

5:10  MyNewsDesk

6:1 Projekt Tillgänglighet

I slutet på varje månad ArbetSam ger tillsammans med 
Arbetets museum ut ett nyhetsbrev med aktuell informa-
tion som berör arbetslivsmuseer.

Det skickas ut digitalt via verktyget Getanewsletter, till 
cirka 1 500 prenumeranter. Ett 20-tal prenumeranter har 
genom önskemål fått nyhetsbrevet postledes.

5:11 Nyhetsbrev

5:9  Sociala medier
ArbetSam finns med på Facebook sedan 2011. Syftet är
att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivs-
museerna och ArbetSams verksamhet.

På Facebook lägger vi upp stora och små nyheter samt 
marknadsför kurser och evenemang. Vid 2017 års slut 
hade ArbetSam 513 följare.

ArbetSam finns med på Instagram sedan 2014. Syftet 
är att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivs-
museerna och ArbetSam verksamhet.

På Instagram lägger vi upp bilder på arbetslivsmuseer 
och evenemang. Vid 2017 års slut hade ArbetSam 102 
följare.

ArbetSam har under 2017 betonat och lyft den unika 
berättelsens betydelse. På arbetslivsmuseerna berättar 
man om människor, deras liv och drömmar och om ar-
betets vardag, men också om maskiner och teknik. 

Drivkraften står att finna i eget engagemang, viljan att 
berätta och insikten att detta är viktigt att föra vidare.
Det finns en stor trygghet och trovärdighet i arbetslivs-
museernas förmedling eftersom den sker på den plats 
historien utspelat sig och förmedlas av människor som 
varit med och kan berätta. 

ArbetSam arbetar för att synliggöra den unika be-
rättelsens betydelse och få fler berättelser att nå fler 
människor. Under 2017 genomförde vi två stycken två-
dagskurser på två olika orter i landet. Dag ett hade fokus 
på insamling och gestaltning av berättelser inom mu-
seet.  Dag två fokuserade på gestaltning av berättelser 
utanför museet.

Lär dig locka besökare med personliga berättelser x 2
• 12–13 oktober K A Almgrens Sidenväveri, Stockholm
• 18–19 oktober Grafiska Museet, Helsingborg

Museiguide som app
2016 lanserade vi Museiguiden som app till mobiltele-
foner. Det är ett led i att tillgängliggöra arbetslivsmuse-
erna och kulturarvet på fler sätt. I appen kan man hitta 
arbetslivsmuseer utifrån geografi eller inriktning. Man 
kan även söka utifrån var man själv befinner sig. Appen 
är gratis att ladda ned.

Nyheter för arbetslivsmuseer  januari–december 2017. Alla nyhetsbrev finns att läsa på www.arbetsam.com

På ArbetSams Facebooksida finns tips om seminarier, rapporter 
och annat matnyttigt för arbetslivsmuseer.

ArbetSams medlemmar finns tillgängliga på Wikipedia genom samarbete med Wikimedia Sverige. 
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7:2  Resultatrapport

Intäkter 2017 2016 
Katalogen, annonser 167 782 151 150
Medlemsavgifter med plats i katalog 520 800 502 700
Övriga medlemsavgifter 23 300 22 850
Årsmötet 86 250 80 850 
Riksantikvarieämbetet 450 000 450 000 
Statens kulturråd 473 332 476 668 
Lönebidrag 143 401 134 264 
Övriga intäkter 74 017 107 285
Summa intäkter 1 938 882 1 925 767

Kostnader
Årsmötet 156 834 143 605 
Katalog inkl. distribution 409 484 384 728 
Administration 118 431 80 655 
Mässkostnader 28 806 27 392
Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000
Projekt 187 800 266 688
Jubileumsskrift 389 150 000
App Museiguide  4 374 30 000
Personal 703 616 672 747
Styrelsen 66 072 67 061 
Övriga kostnader 11 826 12 607

Summa kostnader 1 692 632 1 840 463

Redovisat resultat 1 249 85 304

7:1  Balansrapport
Tillgångar                  2017            2016 
Affärskonto              963 943         924 649
Checkkonto                43 787           43 787
Företagskort  5 425 706   
Emaljskyltar 17 443 20 943 
Upplupna intäkter  69 767 42 221 

Summa tillgångar                    1 100 365    1 032 306                                   

Skulder
Kortfristiga skulder  0 2 400 
Leverantörsskulder  8 542 29 408 
Källskatt, sociala avgifter 40 272 50 939 
Upplupna semesterlöner  55 355 53 700 
Upplupna kostnader  71 572 41 286 
Reklamskatt  12 845 12 972 
Särskild löneskatt 10 863 23 550

Summa skulder  199 449 214 255

Eget kapital
Fond Jubileumsskrift 8 097 150 000
Utvecklingsfond app Museiguide 8 519 30 000
Fond framtida anställning 245 000 0
Eget kapital  638 051 552 747
Årets resultat  1 249 85 304

Summa eget kapital                      900 916       818 051

Summa skulder och eget kapital                  1 100 365                1 032 306

Procentuell intäktsfördelning  2017 2016 2015                2014
Bidrag                                 46,9 %  41,0%   41,2 %  43,2 % 
Medlemsavgifter                            28,1 % 31,5% 32,3 %  31,4 % 
Övriga verksamhetsintäkter         25,0 % 27,5% 26,5 %  25,4 % 

7 Ekonomi

Kommentar till ekonomin 2017
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2017 års verksamhet med 
sammanlagt 1 020 000 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 450 000 kr respektive 300 000 kr. Dessutom fick vi
160 000 kr i projektbidrag. Under året har kansliet haft en bemanning på 1,5 tjänster. 
Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2016 har bidragen varit i stort sett oförändrade. Övriga verksam-
hetsintäkter har ökat, mest på projektsidan, vilket är positivt.

Kostnaderna har ökat något, en del på personalsidan, men även nya projekt som vi fått bidrag för. Lovisa Almborg 
har arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under hela året. Medlemsutvecklingen under året har varit positiv. Det 
innebär högre intäkter men också högre kostnader. 

Avsättningar har gjorts, för att utöka personalen med ytterligare en anställd. Årets resultat visar ett överskott på
1 249 kr. Föreningens egna kapital är idag nu cirka 640 000 kr vilket är positivt med tanke på föreningens personal-
ansvar. Föreningens bidragsdel har ökat på grund av fler projekt.

Modellboden i Brevens bruk.
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7:4 Underskrifter

ArbetSams styrelse och kansli. Från vänster: Erika Grann, Åke Paulsson, Lovisa Almborg, Anders Lind, Göran Nilsson, 
Mikael Parr, Katarina Kallings, Annette Backner, Jan-Erik Andersson, Helena Törnqvist och Kerstin Bergström. Saknas på 
bilden: Hans Hellman.

7:3  Revisorernas berättelse 
Norrköping 15 februari 2018

Revision 14 februari 2018. Från vänster: Anders Hjalmar, revisor. Annette Backner, ekonomiassistent. Jan-Erik Andersson, 
kassör. Boris Prohorenko, revisor.
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