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Under året lämnade ArbetSam tonåren bakom sig och 
blev en pigg 20-åring! Detta firades med högtidligt 
årsmöte på Arbetets museum. På samma plats, i Folk-
samsalen, där organisationen formellt bildades.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke in-
vigde årsmötet. Vilket visar på att ArbetSam genom 
åren blivit en viktig aktör och att arbetslivsmuseerna 
och det industriella kulturarvet numera intar en natur-
lig plats inom svenskt kulturliv. Något som vi konse-
kvent och envist har arbetat för under dessa 20 år.

För mig personligen var det extra roligt att få berät-
ta för årsmötesdeltagarna om ArbetSams första år 
tillsammans med Barbro Franckie, Anders Lind och 
Torsten Nilsson. Vi var alla inblandade vid förening-
ens tillkomst. Mera om detta kan man läsa i den ju-
bileumsskrift som vi gav ut i samband med årsmötet. 

Under ArbetSams första verksamhetsår hade vi 35 
medlemsmuseer samt några organisationer. Antalet 
medlemsmuseer har därefter växt kontinuerligt, fram-
förallt sedan föreningen fick ett kansli och vi började 
ge ut den årliga museiguiden.

ArbetSam fortsätter att växa. I början av året hade vi 
560 medlemsmuseer och i slutet av året var 571 muse-
er anslutna. Det totala antalet medlemmar är nu 620. 
Förutom museer är några föreningar, organisationer 
samt enskilda medlemmar. I samband med avtack-
ningen blev Anders Lind föreningens hedersmedlem 
nr 7.

Liksom tidigare år har ArbetSam genomfört ett stort 
antal kurser och seminarier under året, sammanlagt
33 st! Flertalet i samarbete med Arbetets museum. 
Museiskola för arbetslivsmuseer har till exempel ge-
nomförts vid fem tillfällen.

Vi har haft flera söka pengar-kurser. Övriga kurser har 
handlat om elkraftproduktion, tändkulemotorer, sys-
tematiskt skyddsarbete, textilmaskiner, gruvor, per-
sonliga berättelser och att engagera unga på arbets-
livsmuseer.

Under året har samarbetet inom Transporthistoriskt 
Nätverk (ThN) fortsatt. Bland annat genom gemen-
samt seminarium i Almedalen. Under året har vi i 
ArbetSam dessutom varit aktiva i bildandet av Vat-
tenhistoriskt Nätverk (VhN), vars syfte är att bevaka 
kulturhistoriska värden och intressen som berörs av 
EUs Vattendirektiv.

Under hösten hade jag glädjen att få dela ut 2019 års 
pris till Årets Arbetslivsmuseum. Utmärkelsen gick 
The Glass Factory vid Boda Glasbruk. Ett jättefint 
museum med mångfacetterad och spännande verk-
samhet!

2018 har varit ännu ett framgångsrikt år för ArbetSam 
och jag vill framföra ett stort tack till våra samarbets-
partners, till våra förtroendevalda, till vår utmärkta 
kanslipersonal och sist men inte minst till alla våra 
medlemmar!

Mikael Parr
ordförande

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

Året som gått



ArbetSam – verksamhetsberättelse 20184

1.  Styrelsen

Vice ordförande 2017–2018
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

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

Ordförande 2018–2019
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 40 år. Sedan våren 2005 är jag chef 
för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, 
trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet.

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 2018–2019
Pia Enocson
Loos koboltgruva
Los

Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens 
villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en 
hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna 
förstå livet och samhället idag, så behöver man känna 
sin dåtid. Jag är tacksam för förtroendet och längtar 
att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt 
utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra 
barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.

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.
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Ledamot 2018–2019
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 står för. Jag var med och startade 
föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kom-
mun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Suppleant 2018
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 2018–2019
Pia Åkesson
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Mariestad

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min 
man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får, 
getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem 
på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt 
engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och 
varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG 
styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen 
att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i 
Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet 
Arbetslivsmuseer som klassrum. Jag är utbildad 
gymnasielärare i svenska och turism.

Suppleant 2018
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!

Suppleant 2018
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 utanförden. 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. 
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1:2  Styrelsens sammansättning

Adjungerad  Helena Törnqvist, Arbetets museum
Revisor  Anders Hjalmar, Föreningen Grufa 
Revisor  Boris Prohorenko, Jernarbetarens Verkstadsklubb, Mekaniska Verkstaden Skansen 
Rev suppleant Agneta Ekman Wingate, Linmuseet
Valberedning Torsten Nilsson (sammankallande), Flygvapenmuseum  
Valberedning Katrin Bjerrome, Föreningen Göteborgs Remfabrik
Valberedning Lilian Edström, Svenska Skoindustrimuseet

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhetsom-
råden och ledamötena kommer från olika delar av lan-
det.
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 det-
ta också ska avspegla sig i styrelsens sammansättning.

ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män. 2018 bestod styrelsen av 
fem män och sex kvinnor.

Möte med kulturdepartementet. Från vänster: Emy Widén, Mikael 
Parr, Erika Grann, Lovisa Almborg och Fredrik Linder.

Styrelsemöte 22 maj. Från vänster: Hans Hellman, Åke Paulsson, 
Kerstin Bergström, Pia Åkesson, Göran Nilsson, Helena Törnqvist, 
Pia Enocson, Jan-Erik Andersson, Annette Backner, Lovisa Alm-
borg och Mikael Parr. Saknas på bilden: Erika Grann och Katarina 
Kallings.

1:1  Övriga funktionärer

Från vänster: Anders Hjalmar, Annette Backner, Jan-Erik Anders-
son och Boris Prohorenko.

Styrelsemöte 14-15 november. Från vänster. Erika Grann, Mikael 
Parr, Jan-Erik Andersson, Katarina Kallings, Lovisa Almborg, Pia 
Åkesson, Helena Törnqvist, Hans Hellman, Kerstin Bergström, 
Annette Backner och Åke Paulsson. Saknas på bilden: Göran 
Nilsson.
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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. Det ena mötet på en ort där Mu-
siedagarna hålls samma år. Det andra mötet är ett två-
dagarsmöte på en ort som väljs utifrån olika perspektiv.
Övriga styrelsemöten genomförs i Norrköping, där 
kansliet är beläget. Under verksamhetsåret 2018 genom-
fördes höstens tvådagarsmöte på Skara-Lundsbrunns 
Järnvägar/Veterinärmuseet i Skara.

Styrelsemöten:
15 februari Arbetets museum, Norrköping
12 april  Arbetets museum, Norrköping 

22 maj     Arbetets museum, Norrköping
12 september    Arbetets museum, Norrköping
14–15 november Skara Lundsbrunns Järnvägar/Veteri-
närmuseet i Skara

Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl uteslu-
tande via konferenstelefon. Följande medverkar vid ar-
betsutskottsmöten: ordförande, vice ordförande, kassör, 
adjungerad och kansli. Mötesdatum 2018: 17 januari, 14 
mars, 9 maj, 23 augusti, 17 oktober och 13 december.
  
Varje vecka går vi igenom kommande arbetsvecka. 
Veckomöten sker via konferenstelefon. Medverkande: 
ordförande, kassör, adjungerad och kansli. 2018 hade vi 
39 veckomöten.

Möte med RAÄ. Från vänster: Gunilla Lagnesjö, Erika Grann, 
Helena Törnqvist, Magdalena Åkerström, Niklas Cserhalmi, Lovisa 
Almborg, Stefan Nilsson och Eric Fugeläng.

Möte med Wikimedia Sverige. Från vänster: Lovisa Almborg och 
Axel Pettersson.

1:4  Möten där ArbetSam representerat

Möte med Statens kulturråd. Från vänster: Mikael Parr,
Viktoria Nguema, Erik Åström och Lovisa Almborg.

Möte med Myndigheten för kulturanalys. Från vänster:
Lovisa Almborg, Ingela Lundgren Sandberg, Moa Olin och   Helena 
Törnqvist.
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Flygmuseikonferens. Arrangör: Flygvapenmuseum. Från vänster: 
Mikael Parr och Torsten Nilsson.

Samdistributionsmöte på Turistbyråshopen. Från vänster: Helena 
Törnqvist, Anders Svensson, Sven Jönsson och Lovisa Almborg.

Arrangemang   Genre  Plats      Datum
Vattendirektivet   Möte  Riksantikvarieämbetet, Stockholm  18 januari
Museidialog RAÄ  Samverkan Riksantikvarieämbetet, Stockholm  25 januari
Wikimedia Sverige  Årlig dialog Wikimedia Sverige, Stockholm   25 januari
Folk och kultur   Mässa  Munktellmuseet, Eskilstuna   7–9 februari
Arbetets museum  Årlig dialog Arbetets museum, Norrköping   13 februari
Museibanornas riksorg.  Medl. möte Köping-Uttersbergs Järnväg, Köping  10 mars
Järnvägshistoriska riksförb.  Medl. möte Köping-Uttersbergs Järnväg, Köping  10–11 mars
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) Ordf. möte  Arbetets museum, Norrköping   27 mars
Museidagar med årsmöte Medl. möte Arbetets museum, Norrköping   13–14 april
Flygmuseikonferens  Konferens F 11 Museum, Nyköping   19–20 april
Varvsforum   Konferens Uddevalla varv, Uddevalla   21–22 april
Wikipedia ljudseminarium  Seminarium Arbetets museum, Norrköping   27 april
Vattenhistoriskt Nätverk  Samverkan Arbetets museum, Norrköping   30 maj
Arbetslivsmuseernas dag  Mässa  Kanalmuseet, Håverud    9 juni
Visning Sveriges första stridsvagn Pressvisning  Arsenalen, Strängnäs    12 juni
Almedalen   Mässa  Visby, Gotland     2–4 juli
ThN utvärdering Almedalen Möte  Arbetets museum, Norrköping   28 augusti
Outdoor storage   Konferens Flygvapenmuseum, Linköping   27–28 sept.
Jury Årets Arbetslivsmuseum Möte  Arbetets museum, Norrköping   25 september
Utvärdering Kulturarvsdagen  Möte  Riksantikvarieämbetet, Stockholm  26 september
Vattenhistoriskt Nätverk Möte Arbetets museum, Norrköping     26 september
Så var det då – arbetslivsm. visar Mässa  Laxholmstorget, Norrköping   29 september
Museibanornas Riksorg.  Medl. möte Anten-Gräfsnäs Järnväg, Alingsås  29–30 sept.
Ekorådets inspirationsdag Seminarium Ludvika Gammelgård, Ludvika   5 oktober
Riksantikvarieämbetet RAÄ Årlig dialog Flygvapenmuseum, Linköping   11 oktober
Volontärverksamhet på museer  Konferens Skansen, Stockholm    11 oktober
Fartygsforum   Konferens Skandiamuseet, Lysekil    13–14 oktober
Statens kulturråd  Årlig dialog Statens kulturråd, Stockholm   19 oktober
Transporthistoriskt Nätverk Ordf. möte Sjöhistoriska, Stockholm   25 oktober
Kulturdepartementet  Årlig dialog Kulturdepartementet, Stockholm  26 oktober
Riksantikvarieämb. Höstmöte Konferens Münchenbryggeriet, Stockholm   6–8 november
Myndigheten för kulturanalys Årlig dialog Myndigheten för kulturanalys, Göteborg  20 november
Wikimedia Sverige  Samverkan Wikimedia Sverige, Stockholm   6 december

1:4  Möten där ArbetSam representerat – fortsättning
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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 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 pers- 
pektiv 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 2:1  Kansli

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

ArbetSam 20 år
2018 firade organisationen 20-årsjubileum. Detta 
uppmärksammades vid Museidagarna då vi fick till-
fälle att bjuda på tårta och samtidigt bjuda in tidigare 
ordförande. Vi tog även fram en jubileumsskrift som 
presenterades och delades ut i samband med Musei- 
dagar. Jubileumsskriften skickades ut per post till alla 
medlemmar i samband med Sommarutskicket. Skriften 
finns tillgänglig via hemsidan.

Jubileumsskrift ArbetSam 20 år.
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ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. Vid 
2018 års ingång hade vi totalt 604 medlemmar, varav 
560 museer. Övriga medlemmar är föreningar, organi-
sationer och enskilda medlemmar. 

Vid årets slut hade vi 620 medlemmar, varav 571 muse-
er. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Antalet medlemmar ökar i genomsnitt med cirka 20–30 
stycken per år. Flera av våra medlemmar är även med-
lemmar i andra organisationer. Det kan vara lokala eller 
regionala anslutningar. Det kan också vara mer område-
sinriktade nätverk, till exempel en ångbåtsförening eller 
en tågförening som de är anslutna till. Det finns trots det 
behov av att tillhöra en större, bred organisation med ett 
nationellt verksamhetsområde.

Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer väljer 
att ansluta sig till ArbetSam. På detta sätt kan vi företrä-
da våra medlemmar på ett ännu bättre sätt genom att vår 
representativitet ökar.

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, på 
mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhis-
toriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inrikt-
ningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

2:2  Medlemmar
Medlemsavgiften är 450 kr per år. Det är samma avgift 
för arbetslivsmuseer, organisationer, föreningar och pri-
vatpersoner. Man kan även vara stödmedlem, då betalar 
man 2 000 kr. 

ArbetSam hade 2018 fyra stödmedlemmar
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers
Statens försvarshistoriska museer, SFHM

Medlemsavgiften tillsammans med deltagaravgift i 
Museiguide är för många museer en stor utgift.
Avgift för att delta i Museiguide är 600 kr. 

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam och/eller
   Arbetets museum anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Insatser för att rikta oss till nya medlemmar
1. Informationsutskick via brev till alla ca 1500 arbets-
livsmuseer i databasen
2. Aktiva samarbeten med andra organisationer
3. Aktivt deltagande vid olika mässor
4. Aktiv uppdatering av hemsida och sociala medier
5. Aktiv närvaro vid olika konferenser, seminarier, 
årsmöten med mera
6. Aktivt deltagande i Almedalen
7. Bjuda in till utbildningar, evenemang
8. Producera och distribuera Museiguide i pappersupp-
laga och som app
9. Nyhetsbrev, 12 st per år.

Museum för Rörligt kustartilleri.Sveriges VVS-museum.
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Arbetslivsmuseer
1. Museum för Rörligt kustartilleri Blekinge
2. Skärhamns Sjöfartsmuseum Bohuslän
3. Norrsundets arbetarmuseum    Gästrikland
4. Mullhyttans såg Närke
5. Luftbevakningsmuseet i Skåne Skåne
6. Sjöfartsmuseet Hoppet Skåne
7. Wällufs hantverksmuseum Skåne
8. Hönsalottas Luffarmuseum Småland
9. Sveriges Telemuseum Småland
10. Unnaryds Bonadsmuseum Småland
11. Sveriges VVS-museum Stockholm
12. Högsjö Bruksmuseum Södermanland
13. Jordbruksmuseet Värmland
14. Nybygget Rismyrliden Västerbotten
15. Rörstrands Museum Västergötland
16. Skogsmuseet i Daretorp Västergötland
17. Skogsmuseum, Remningstorp Västergötland
18. Färgargården Östergötland
19. Westmanska vagnmuseet Östergötland

Enskilda medlemmar
1. Svante Boo Skåne
2. Gunnar Zackrisson Småland
3. Allan Toomingas Stockholm

Hedersmedlem
1. Anders Lind Östergötland

Förenings-/organisationsmedlem
1. Flottans män Karlstad – Värmland Värmland
2. NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst Västergötland

Mullhyttans såg. Brunnsmuseet Sätra brunn.

2:3  Nya medlemmar 2018



ArbetSam – verksamhetsberättelse 201812

Fredag den 13 april
Museidagarna inleddes med att vi medlemmar registre-
rades samtidigt som vi fick en välbehövlig morgonfika, 
och en praktisk genomgång av Erika Grann.

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum, hälsade oss väl-
komna med en liten återblick på de tjugo åren.

Att ArbetSam nu fyller 20 år, har betytt en hel del för 
utvecklingen av museet då man har ett väl fungerande 
samarbete där ArbetSam har åstadkommit mycket inte 
minst genom sin utveckling av medlemsantalet från 
några få till i dagsläget ca 570 medlemmar. 

Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum, hälsar välkom-
men.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde Musei- 
dagar 2019. Hon framhöll värdet av ArbetSams verksamhet och 
arbetet ute på arbetslivsmuseerna.

Prisutdelning till Börje Samuelsson, Årets Arbetsmyra 2018. Prisut-
delare: Li Teske, ordförande i Arbetets museums vänförening.

Eric Julihn presenterar Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, Årets 
Arbetslivsmuseum 2018.Han kommer så väl ihåg bildandet av ArbetSam. Han var 

arbetslivsintendent på Arbetets museum då, och nu har 
museet ett särskilt ansvar för ca 1 500 arbetslivsmuseer. 
Han hoppas att fler av dem också går med i ArbetSam.

Han önskade oss fina dagar på museet och intressanta 
besök på östgötska arbetslivsmuseer.
Vår ordförande Anders Lind hälsade också välkommen 
och uttryckte sin glädje att så många kommit för att fira 
20-årsdagen.

Årets Museidagar invigdes av kulturminister Alice Bah 
Kuhnke. Hon menade att arbetslivsmuseerna gör en vik-
tig insats som borde uppskattas mera. 

Kulturminister Alice Bah Kuhnke tackade för att hon 
fick äran att inviga när ArbetSam, Sveriges största mu-
seiorganisation, firar 20 år. Hon var imponerad av 
ArbetSams insatser för allas vår historia. Det finns med-
lemmar spridda från Skåne till Gällivare.

Detta arbete har möjliggjort att vår historia inte bara ut-
går från slott och herrgårdar, utan också ser till att vår 
gemensamma industrihistoria bevaras genom en mång-
fald av berättelser och aktiviteter. 
Hon hoppades att alla som lägger ner tid på sin verk-
samhet inser vilken stor betydelse det har.

2:4  Museidagar med årsmöte

Hon arbetar för att regeringen ska stärka arbetslivsmu-
seerna genom att stärka det civila samhället. Kulturarvs- 
politiken har ökat stödet till det civila samhället i den 
nya kulturarvspropositionen. 
Mycket återstår ändå av ekonomisk förståelse för att 
detta arbete ska kunna fortgå, så hon är inte nöjd men 
optimistisk inför framtiden.
Hon tackade och önskade lycka till i det fortsatta arbe-
tet.
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Anders Lind avtackas som ordförande av vice ordförande Erika 
Grann och tillträdande ordförande Mikael Parr.

Promenad genom Industrilandskapet, från Arbetets museum till 
kraftverksstationen, där vi fick en visning av stadsantikvarien Han-
na Domfors.

Under devisen ArbetSam 20 år en framgångssaga sam-
lade Helena Törnqvist en panel av personer som varit 
med sen starten, bestående av Anders Lind, Mikael Parr, 
Barbro Franckie och Torsten Nilsson.

Ett bildspel visades över ArbetSams historia. Det blev 
ingen paneldebatt utan en nostalgisk tillbakablick över 
hur fattiga man varit och hur engagerat och målinriktat 
man arbetat för att få till en organisation.

Panelen sammanfattade att utan det stora engagemanget 
hade vi inte fått till den organisation vi har nu efter 20 år.

Årets Arbetslivsmuseum 2018
Erika Grahn välkomnade representanten för Årets Ar-
betslivsmuseum 2018, Erik Julihn, Råbäcks Mekaniska 
Stenhuggeri. Hon läste upp motiveringen om autentiskt 
stenhårt arbete och gratulerade till priset.

Erik Julihn berättade att han är ordförande i föreningen 
som står för driften. Företaget var verksamt 1888–1970 
och som mest fanns det 50 anställda. Sten började brytas 
redan från tidig medeltid.

Efter nedläggningen låg stenhuggeriet öde fram till bör-
jan av 80-talet då några eldsjälar tog tag i verksamheten 
och fick igång ett fungerande stenhuggeri. Den gamla 
verkstaden blev 1994 byggnadsminne.

Idag är det ett levande stenhuggeri som visar en auten-
tisk arbetsmiljö.
I år fick man så utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 
2018. Det visar att kärleken till sten och stenhårt arbete 
kan ge utdelning.

Ellika Kyndel, Norrköpings stadsmuseum visar oss Ståhlboms 
kvarn. 

Visning av Falu Gruva-område.

2:4  Museidagar med årsmöte – fortsättning

Deltagarna samlade på restaurang Laxholmen för äta lunch.
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Besök och visning på Marmorbruksmuseet på Kolmården.

Lördagens lunch intogs på Rejmyre Gästgifveri.

Här är vi på väg in till Brandkårsmuseet i Simonstorp.

Årets Arbetsmyra 2018
Erika Grann välkomnade Li Teske för att presentera 
Årets Arbetsmyra 2018. Li Teske berättade att hon är 
ordförande i Arbetets museums vänförening och var 
glad att kunna dela ut priset i Norrköping. Vänfören-
ingen har 150 medlemmar och hjälper museet vid olika 
evenemang. Det finaste är utdelningen av Årets Arbets-
myra, vilket är en stor uppmuntran till en eldsjäl i ett 
arbetslivsmuseum. Priset delas ut för sjätte året till Börje 
Samuelsson, som är verkmästare vid Råås kvarn utanför 
Ydre i södra Östergötland. 

Man fick in sju nomineringar och det var en enig styrel-
se som beslutade om tilldelning av priset. Hon läste upp 
motivering att han fick priset för sitt mångåriga enga-
gemang i att återställa Råås kvarn. Hon nämnde bland 
annat kvarnens olika aktiviteter där barn får delta i att 
mala mjöl och röka fläsk. Börje Samuelsson erhöll ett 
diplom och 5 000 kr. Li Teske passade på att påminna 
om nästa års nominering.

Börje Samuelsson tackade för det fina priset, och men-
ade att det är en kollektiv insats som gör att Bulta kvarn

Känns sorgligt om det ”bara” ska bli kontor och restau-
rang där. Vi gick vidare till en kraftstation som ritats av 
arkitekt Ivar Tengbom. 
Det syntes i de vackra detaljerna i smidesräcken och 
dörrar vilket vi inte är vana vid när det gäller en kraft-
station. Aggregatet från 1947 fungerar fortfarande. 

Efter en fikapaus med magnifika tårtor, fick vi en visning 
av Arbetets museum där guiden berättade om Arbetets 
museums historia och verksamhet. Sen fick vi ströva 
fritt på EWK-utställningen. Vi fick även en visning av 
den unika japanska utställningen, hur man i Japan tagit 
tag i äldrevården på ett modernt sätt genom att använda 
robotar och se en hel robotutställning. 

Man fick en inte alldeles positiv bild av hur det skulle 
vara att skötas om av dessa robotar i alla dess skepnader. 
Men en liten robotkatt som jamade när man klappade 
den gjorde ändå succé.
På kvällen hade vi sedvanligt årsmöte där avtackning av 
vår käre ordförande Anders Lind och nyvalet av Mikael 
Parr var det stora inslaget. Därefter bjöds vi på en fin 
middag.

2:4  Museidagar med årsmöte – fortsättning

(som den heter i folkmun) fungerar så bra. Därför tar 
han diplomet och föreningen får pengarna. 

Visning Industrilandskapet och Arbetets museum
Efter en god lunch delades vi in i två grupper där ena 
gruppen fick besöka en gammal spannmålsmagasins- 
byggnad/silo som stått orörd sedan 1966. Vi varnades 
att gå försiktigt i trappor och på golv som kunde ge ef-
ter!
Byggnaden har varit tillhåll för olika udda existenser 
med en missriktad kreativ ådra och var verkligen illa 
åtgången, men ändå började ens kulturarvshjärta att slå 
när statsantikvarien berättade historien om hur viktig 
verksamheten varit och att huset nu ägs av kommunen 
som inte vet vad man ska göra med det. 
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Engagerade och intresserade deltagare vid visning av Fin-
spångs Turbinhistoriska Museum.

Häfla Hammarsmedja startade upp den stora hammaren och 
imponerade oss alla.

De har en samling av brandbilar i alla åldrar som visar 
en 250-årig historia av eldsläckning. Museet öppnades 
2002 och håller till i ett gammalt civilförsvarsförråd ut-
anför Simonstorp.

Efter fika och rundvandring på egen hand fortsatte vi till 
vårt sista arbetslivsmuseum de här dagarna, nämligen 
Marmorbruksmuseet i Kolmården. Där vi fick en fin in-
troduktion för att sedan själva vandra runt och titta på ett 
fint stenslipningsarbete.  
Efter detta besök var det slut på dessa intressanta dagar 
och bussarna färdades åter till Norrköping och stationen 
för hemfärd. 

/Kerstin Bergström 

Vi hann även med ett besök i hyttan på Reijmyre Glasbruk.

Man höll just på att flytta eftersom taket på den tidiga-
re lokalen hade utdömts. Nu skulle man samlokaliseras 
med turistbyrån, vilket man tyckte var en bra lösning. 

Efter dessa besök fortsatte färden till Brandkårsmuseet 
i Simonstorp som anses vara Sveriges största brandhis-
toriska museum. 

Lördagen den 14 april
Det blev mycket bussåkande. Vi indelades i två bussar, 
som besökte fyra helt olika arbetslivsmuseer. Vår buss 
började med besök på Finspångs Turbinhistoriska Mu-
seum.
Där var det en fantastisk ordning av gamla Siemensan-
ställda som fick allt att flyta, med fika, information om 
verksamheten och besök i museet. 

2:4  Museidagar med årsmöte - fortsättning

Vid Finspångs Turbinhistoriska Museum fick vi en riktig 
solskensfika.

Museet inryms i ett före detta orangeri vid Finspångs 
slott, med vackert läge vid ån.

Efter det följde vidare färd till Häfla Hammarsmedja 
med anor från 1682. Den vattendrivna tyskhärden med 
stort vattenhjul har restaurerats och visades i funktion. 
Vi fick också se hur smederna har bott i de välbehållna 
smedbostäderna.

Därefter fortsatte utfärden till Rejmyre för lunch på 
värdshuset där de båda bussarna sammanstrålat. En 
fantastisk insats att alla fick mat, för vi var många som 
skulle äta samtidigt och alla var hungriga. Mätta och be-
låtna kunde vi besöka Reijmyre Glasbruksmuseum och 
ett glasbruk som fortfarande fungerar. 
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Tema för 2018 har varit ArbetSam 20 år. 1998 bild- 
ades ArbetSam på Arbetets museum för att skapa arbets-
livsmuseernas egen röst i samtal med beslutsfattare och 
myndigheter. ArbetSam har under åren utvecklats till 
Sveriges största museiförening med närmare 580 med-
lemsmuseer. Värt att uppmärksamma i berättelsen om 
all samlad kunskap inom ArbetSam detta jubileumsår.

Tillsammans har ArbetSam och Arbetets museum arbe-
tat för att utöka kunskapsbyggnaden för landets alla ar-
betslivsmuseer. Under tre års tid fick Arbetets museum 
projektmedel för att öka kursverksamheten för arbets-
livsmuseer. Efter ett års förlängning av det framgångs-
rika projektet fick Arbetets museum utökad finansiering 
och kursverksamheten blev en permanent del av verk-
samheten 2018.

ArbetSam, Arbetets museum och Sveriges Hembygds-
förbund har i samarbete äskat medel för en ny tjänst till 
stöd för arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Un-
der 2018 fick Arbetets museum medel för en Finansie-
ringskoordinator som nu har börjat sitt arbete med att 
kartlägga behov, fonder som fördelar medel och kurs-
verksamhet i att söka pengar.

De kurser som skapas för arbetslivsmuseerna ska vara 
så kostnadseffektiva som möjligt och förläggs 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 lagom 
stora grupper där alla ska kunna tillgodogöra sig kun-
skapen och för att dialog och samtal ska kunna vara 
möjlig deltagarna emellan.

3.  Kunskapsuppbyggnad 

Kursdeltagare vid kursen Vårda din tändkulemotor II samlade utanför Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje.
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       Söka pengar-kurs x 4
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.

• 20 februari  Komstad kvarn, Sävsjö
• 22 februari  Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad
• 27 februari  Wetterlings Yxfabrik, Storvik
• 1 mars         Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå

3:1  Seminarier/utbildningar

      
      Elkraftproduktion
Det är av stor vikt att trygga det vattenanknutna indus- 
triella kulturarvet på lång sikt. Att omvandla vattnets 
kraft till elektrisk energi i äldre vattenkraftverk kräver 
kunskap om hur man får allt att fungera rent tekniskt och 
hur man underhåller och reparerar kraftverken.
 

• 4–5 april  Ebbamåla Bruk, Kyrkhult

 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 2018 
av ArbetSam och Arbetets museum i samarbete med  
Riksantikvarieämbetet, ABF, Statens försvarshistoriska 
museer, Tekniska museet och lokal samarbetspartner på 
respektive ort.

• 14–15 mars  Tykarpsgrottan, Hässleholm
• 21–22 mars  Kanalmuseet, Håverud
• 6–7 sept.      Norrbyskärs Museum, Norrbyskär/Umeå
• 18–19 sept.  Det Gamla Tryckeriet, Eskilstuna

       
      Museiskola för arbetslivsmuseer – fördjupning
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställ-
ningsteknik. Material, metoder, design samt medietek-
nik: Hur man på enkla och inte alltför dyra sätt kan ar-
beta med ljus, ljud och annan teknik i sina utställningar.

• 4 oktober. Brandkårsmuseet, Borås

Söka pengar-kurs vid Komstad kvarn. Föreläsare Emilie 
Nilsson från Riksantikvarieämbetet.

2018 publicerades filmen Drivkraft Sågkraft av Arbetets 
museum i samarbete med ArbetSam. Den finns att se på 
ArbetSams och Arbetets museum hemsida samt på YouTube. 
Filmen spelades in vid bl a Derome Trä & Nostalgi Museum 
i samband med kursen Sågteknik i sågverk som genomfördes 
2017. 

      Vårda din tändkulemotor II
Efter inkomna önskemål arrangerade vi en uppföljande 
kurs om tändkulemotorer. Den här gången fick 
deltagarna meka med motorer i olika ”stationer” under 
ledning av kunniga inom området.

• 13–14 sept. Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje

Samverkansövning under ett av passen i Museiskola för 
arbetslivsmuseer på Det Gamla Tryckeriet/Eskilstunamaga-
sinet.

Mörrumsån vid Ebbamåla Bruk där kursen Elkraftproduk- 
tion genomfördes.
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      Maskinvård: Textilmaskiner
En kurs där vi utbyter erfarenheter och diskuterar hur 
man renoverar, reparerar och håller de stora och ofta 
komplicerade textilmaskinerna i trim.

• 11–12 okt. Tommarps Ullspinneri Museum,
                    Östra Tommarp

    
        Engagera unga på arbetslivsmuseer
Engagera unga på arbetslivsmuseer är ett projekt där 
vi vill stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans 
med unga. Genom projektet vill vi 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 genom-
förs i samarbete med ArbetSam. Arbetslivsmuseer an-
söker om att delta i projektet. 2018 stöttades:

• Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn
• Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen

3:1  Seminarier/utbildningar - fortsättning

Gruvforum II:s deltagare beger sig här ned i Lockgruvan, Nora.

Robert Fors föreläser om hur man arbetar med personliga berättel-
ser på Los koboltgruva.

      
      
      Gruvforum II
Gruvforum II fokuserade på nätverkande och samverkan 
samt gruvsäkerhet. Deltagarna fick också ta del av 
visningar av spännande gruvmiljöer.

• 16–17 oktober. Lockgruvan/Pershyttan, Nora

       Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer
Seminarier som inspirerar och ger vägledning till cirkel- 
verksamhet på arbetslivsmuseer och om hur man kan  
gestalta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum.

•  24 okt. Karlslunds Herrgård med trädgårdar, Örebro
•  8 nov. Per Albins födelsehem museum, Malmö

     
      Systematiskt skyddsarbete
Kursen vill väcka medvetenhet om lagstiftning och för-
säkringar samt visa hur man kan upprätta rutiner för att 
hindra eller begränsa skador till följd av oönskade hän-
delser som brand, inbrott eller vattenskador mm.

• 25 april. Brandbilsmuseet i Gysinge

Deltagare vid maskinvårdskursen om textilmaskiner. 
Plats: Tommarps Ullspinneri Museum i Östra Tommarp.
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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.

3:2  Pedagogik

Arbetslivsmuseer som klassrum
2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som klass-
rum. I projektet har pedagog Pia Åkesson (Qvarnstens-
gruvan i Lugnås) en workshop där medlemsmuseet får 
handledning, mallar och verktyg som möter målen i
läroplanen för årskurs 4–6, utifrån arbetslivsmuseets 
förutsättningar.

Projektet syftar till att underlätta för arbetslivsmuseer 
att ta emot skolklaseer och få till ett bra samarbete med 
skolor. För att medverka i projektet skickar medlems-
museer in en intresseanmälan till kansliet.
Urval görs utifrån att få så bra geografisk och genremäs-
sig spridning som möjligt. 

Material från genomförda workshops finns tillgängligt 
på ArbetSams hemsida. Arbetets museum har medver-
kat som samarbetspart sedan 2017. 

Häftet ”Personliga berättelser på arbetslivsmuseer 
– Inspiration och tips för att komma igång”  finns att ladda ned
på www.arbetsam.com och www.arbetetsmuseum.se

Medlemsmuseer som ingick i projektet 2018 var
Boxholms Bruksmuseum
Erlandergården i Ransäter
Forum Museum Rönnskär
Maritiman
MfMJ Munkedals Jernväg
Norrahammars Industri- och bygdemuseum
Porfyr- och Hagströmmuseet
Skolsegelfartyget Ellen
Sveriges rundradiomuseum
Tändsticksmuseet
Volvo Museum

3:3  Pedagogisk projekt

4. Tillgänglighet
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 viktig, 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 och 2018 har vi haft fokus på att tillgängliggöra 
personliga berättelser. Se mer 4:1.
På ArbetSams hemsida kan man hitta information om 
projekt FOKUS, ArbetSams olika tillgänglighetsprojekt, 
litteraturtips och annat som berör tillgänglighetsfrågor.

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.

Maritiman.
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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 drygt 
1 500 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. 

4:2  Information

Härjedalens Fjällmuseum.

4:1  Projekt Tillgänglighet
Personliga berättelser på arbetslivsmuseer
ArbetSam började 2017 att betona och lyfta den unika 
berättelsens betydelse. 2018 fortsatte vi arbetet genom 
att genomföra ytterligare kurser och ta fram inspira-
tionshäftet Personliga berättelser på arbetslivsmuseer. I 
projektet har vi samarbetat med ABF, Arbetets museum 
och medlemsmuseer.
Arbetslivsmuseerna förvaltar, visar och förmedlar kun-
skap om industrisamhällets kulturarv. De berättar om 
vanliga människors liv, där arbete och fritid, slit och 
stolthet blandas.
Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma im-
materiella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora 
fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det fun-
nits en människa. Genom att knyta an och lyfta fram den 
personliga berättelsen till föremålet levandegörs histori-
en. Hur bodde hen? Hade hen familj? Vad gjorde hen på 
fritiden? Hur såg arbetsförhållandena ut? Föremål kan 
på så sätt få liv och få det att kännas som att de talar till 
oss.
Flera arbetslivsmuseer arbetar redan idag aktivt med att 
lyfta fram personliga berättelser i sina utställningar och i 
sina visningar. Genom att gestalta den personliga berät-
telsen och lyfta människan bakom maskinen tror vi att 
arbetslivsmuseerna än mer kan förmedla kunskapen om 
industrisamhällets kulturarv vidare till besökare och nya 
generationer. 

Berättarkurser som genomfördes 2018 var
Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer
•  24 okt. Karlslunds Herrgård med trädgårdar, Örebro
•   8 nov. Per Albins födelsehem museum, Malmö

Sommarutskick 2018.
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ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag 
att arbeta för medlemmar i hela landet. Det betyder att 
vi behöver samverka med andra organisationer i olika 
sammanhang.
Som Sveriges största museiorganisation är ArbetSam en 
organisation av betydelse inom museisektorn. Samver-
kan har blivit allt viktigare i vårt samhälle idag för att få 
sin röst hörd.

ArbetSam deltar i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 
och det nybildade Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Ar-
betSam verkar regionalt, nationellt och internationellt 
på olika plan.

ArbetSam har samröre med likartade organisationer så-
som Statens försvarshistoriska museer och dess nätverk 
Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). SMHA samlar 
ett tjugotal museer med militärhistoriskt arv som inte 
sällan även är medlemmar i ArbetSam.

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflygsektionen, EAA Sverige 

Arbetets museum är sammankallande.

5.  Samverkan
ArbetSam har även löpande kontakt med Riksförbundet 
Sveriges museer som samlar en stor del av landets större 
museer.

Riksantikvarieämbetet arrangerar den årligt återkom-
mande Kulturarvsdagen i samarbete med ArbetSam.

Arbetslivsmuseerna finns sedan flera år på Wikipedia i 
ett samarbete med ArbetSam och Arbetets museum. Ar-
betSam stödjer även fototävlingen Wiki Loves Monu-
ments.

Arbetet med att fokusera på att dokumentera, samla och 
förmedla berättelser har initierat ett samarbete med ABF.

ArbetSam har årliga dialogmöten med Riksantikvarie- 
ämbetet, Statens kulturråd och Myndigheten för kultura-
nalys. I olika sammanhang såsom exempelvis Almeda-
len träffar ArbetSam politiker och beslutsfattare.

Möte Transporthistoriskt Nätverk 27 mars 2018.
Plats: Sjöhistoriska, Stockholm.

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Europa Nostra – Sverige
ICOMOS Sverige
Lantbrukarnas riksförbund
Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Svensk Vattenkraftförening
Svenska byggnadsvårdföreningen
Svenska industriminnesföreningen
Sveriges Jordägareförbund
Sveriges Hembygdsförbund

Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet.
Arbetets museum är sammankallande.

Möte Vattenhistoriskt Nätverk 30 maj 2018.
Plats: Arbetets museum, Norrrköping.
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ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att 
arbeta för medlemmar i hela landet.

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 deltar i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 
som samlar de nationella organisationerna som arbetar 
med att förbättra villkoren för det rörliga kulturarvet. 

Under de sex år som nätverket funnits har den gemen-
samma frågan om ett stärkt lagskydd för det rörliga kul-
turarvet förts upp på agendan.

Riksantikvarieämbete fick under 2018 uppdraget att ut-
reda förutsättningarna för en lagstiftning. I december 
2018 överlämnades rapporten ”Det rörliga kulturarvet 
- Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rör-
liga kulturarvet” till kulturdepartementet.

ArbetSam arbetade 2018 tillsammans med Riksantikva-
rieämbetet angående det europeiska kulturarvsåret 2018.

ArbetSam bevakar likartade internationella organisatio-
ner i Europa tex E-Faith (The European Federation of 
Associations of Industrial and Technical Heritage).

ArbetSam är samarbetspart i EU-projektet Sounds of 
Changes som Arbetets museum deltar i tillsammans 
med fem andra museer i Europa. Flygvapenmuseum är 
projektägare.

5:3  Nationellt arbete

5:4  Internationellt arbete
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 regionala 
nätverk som till exempel NAV – industrihistoria och ar-
betslivsmuseer i Väst. och Ekomuseum Bergslagen kan 
vi driva arbetslivsmuseernas frågor i dessa regioner och 
anordna utbildningar.

Museidagarna planeras i samarbete med de arbetslivs-
museer som finns på orten som vi besöker för årsmötet. 
2018 var ArbetSam i Norrköping med omnejd.
Kursverksamheten för arbetslivsmuseer som ArbetSam 
arbetar med tillsammans med Arbetets museum, för-
läggs runt om i landet för att sprida kurserna geografiskt. 

Under ArbetSams 20 år som organisation har samarbetet
med Arbetets museum alltid varit en viktig förutsättning
för vår verksamhet. Tack vare det samarbetet kan vi 
bland annat erbjuda och genomföra ett stort antal kurser 
och seminarier. Vi kan ge ut museiguiden och vår app 
samt ha en effektiv administration.

I år har ett nytt samarbetsavtal träffats med Arbetets 
museum, vilket innebär att ArbetSam numera hyr kon-
torslokaler i Strykjärnet av Arbetets museum.
Avtalet innebär också att vi har tillgång till konferenslo-
kaler på samma villkor som museet samt att vår kansli-
personal kan delta i museets personalaktiviteter.

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

5:1  Arbetets museum

5:2  Regionalt arbete
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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 Museigui-
de 2018 deltog 470 medlemsmuseer.

Varje museum presenteras med en bild, text, öppettider 
och kontaktuppgifter. Förutom presentationsrutor inne-
höll Museiguide 2018 artiklar om Årets Arbetslivsmuse-
um 2018, Årets Arbetsmyra 2018 samt annonser.

Annonserna finansierar produktion och distribution. Mu-
seiguiden distribueras kostnadsfritt till alla medlemmar, 
turistbyråer, ett stort antal turistbroschyrställ, bibliotek, 
beslutsfattare, hotell, tidskrifter, campingar med flera.

Upplaga papperskatalog: 40 000 exemplar.
Distributionskostnaden är sedan några år tillbaka den 
stora tunga kostnaden. Appen tillgängliggör Museigui-
de till fler samt kompletterar papperskatalogens upplaga 
när den är slut. Arbetets museum är samarbetspart.

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 2018 
bland annat kommit i kontakt med: Kulturdepartemen-
tet, Sveriges riksdag, Riksantikvarieämbetet, Myndig- 
heten för kulturanalys och Statens kulturråd. 

Arbetslivsmuseerna kom med i den officiella museista-
tistiken första gången 2013. 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 generellt sett något lägre 
hos arbetslivsmuseerna än hos andra museer. Men uti-
från de förutsättningar som de ideella föreningarna har 
så kan man nog med råge säga att de ideella krafterna 
imponerar.

Svarsfrekvensen för ArbetSams medlemmar var 2018 
(gällande besök 2017) 61%. Antal medlemsmuseer som 
svarade på enkäten var 349 av 569. Det är ännu fler med-
lemmar som svarat men fallit bort då de inte uppfyller 
kriterierna som myndigheterna formulerar vad gäller till 
exempel öppettider.

6.  Synliggörande 6:1  Museiguide

Museiguide utkom första gången 2003. Då innehöll den en presentation av 46 arbetslivsmuseer. 2018 innehöll den 470!
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Utmärkelsen tilldelades 2018 Råbäcks Mekaniska Sten-
huggeri med motiveringen:
Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och 
fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap 
om stenindustrins historia. I föreningens kursverksam-
het förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. 
På ett föredömligt sätt engagerar och välkomnar museet 
en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv 
i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv.

Priset delades ut 28 oktober 2017 vid ett arrangemang 
på Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Prisutdelare var 
Magdalena Åkerström, arbetslivsintendent på Arbetets 
museum.
Juryn består av representanter från utsedd Arbetets mu-
seum, ArbetSam, Järnvägsmuseet, Statens försvarshis-
toriska museer och Statens maritima museer.

Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktighet      • Tillgänglighet
• Kunskapsbevarande           • Turista på museum
• Ideellt engagemang        • Upplevelse/wow-effekt
• Genusperspektiv                 • Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete         • Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande

Pristagare genom åren:
2018     Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
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

6:3  Årets Arbetslivsmuseum

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2018 – Råbäcks Mekaniska 
Stenhuggeri. Från vänster: Karin Nilsdotter och Eric Julihn, 
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och Magdalena Åkerström, 
Arbetets museum.

Genom ett samverkansavtal mellan ArbetSam och Wiki-
media Sverige finns arbetslivsmuseerna tillgängliga på 
Wikipedia.

Vi förser Wikipedia med uppgifter om arbetslivsmuse-
ets namn och GPS-koordinat. Artiklar är fria att skriva 
av var och en.

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.

6:2  Arbetslivsmuseer Wikipedia
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ArbetSam medverkade i Almedalen 2–4 juli tillsam-
mans med Transporthistoriskt Nätverk (ThN). Med oss i 
montern hade vi Loke från medlemsmuseet Föreningen 
Galtströmståget.

Almedalen är ett utmärkt tillfälle för oss att lyfta an-
gelägna frågor, träffa beslutsfattare, bli uppdaterade om 
nya rapporter och om ny forskning, träffa andra ideella 
organisationer, hitta nya samarbetspartners med mera. 
ThN genomförde ett gemensamt seminarium. ArbetSam 
genomförde även ett seminarium tillsammans med Ar-
betets museum. Utöver det tog vi del av ett stort antal 
seminarier. 

6:4  Almedalen Seminarium:
Hur kan staten skydda det rörliga kulturarvet?
Riksantikvarieämbetet utreder ett lagskydd för det rörli-
ga kulturarvet. Vad är statens ansvar, vad kan det civila 
samhället göra och hur kan de samverka?
Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk

Medverkande: Anders Åkesson (C), ledamot Sveriges 
riksdag. Per-Arne Håkansson (S), ledamot Sveriges 
riksdag. Emil Aronsson (SD), ledamot Sveriges riksdag. 
Sophie Nyman, Statens maritima museer. Moderator: 
Rutger Palmstierna, Transporthistoriskt Nätverk.

Seminarium:
Fri entré på arbetslivsmuseer?
2014 startade fri entréreformen. Syftet var att nå en stör-
re och bredare publik. Hur kan vi i kultursfären agera 
tillsammans för att nå en bredare publik?
Arrangör: ArbetSam och Arbetets museum.

Medverkande: Agneta Gille (S), ledamot kulturutskot-
tet, Sveriges riksdag. Markus Lagerquist (M), kultur-
polititskt sakkunnig, Sveriges riksdag. Åke Stenman, 
Tingstäde Fästning. Moderator: Mikael Parr, ordförande 
ArbetSam.

ThN:s representanter i Almedalen 2018.

ArbetSams och Arbetets museums seminarium: Fri entré på arbets-
livsmuseer?Loket Loke var uppskattat av både stora och små.

ThN:s seminarium Hur kan staten skydda det rörliga kulturarvet?
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6:8 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.

2018 har ArbetSam skrivit yttranden på remisserna
1. Långsiktigt stöd till det civila samhället
2. Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring
3. Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och 
marklov – förslag till ändring i plan- och bygglagen.

Remissvaren hittar man på ArbetSams hemsida.

2018 har ArbetSam skickat följande skrivelser, utöver 
gemensamma skrivelser med Transporthistoriskt Nät-
verk och Vattenhistoriskt Nätverk:

Mottagare  Ärende
Region Västernorrland  Sv. adm.- och byråkratimuseet
Region Blekinge             Ebbamåla Bruk
Olofströms kommun       Ebbamåla Bruk
Skatteverket                    Lekoseum

ArbetSam har utöver ovanstående evenemang varit re-
presenterade på Arbetslivsmuseernas dag och diverse 
mässor. ArbetSam är samarbetspart i Wikimedias foto-
tävling Wiki Loves Monuments.

6:7  Övriga evenemang

Kulturarvsdagen 2018 blev ett rekordår med över 350 
arrangemang i hela Sverige. Arbetslivsmuseerna stod 
för 103 av dessa arrangemang varav 82 var medlemmar 
i ArbetSam. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör 
och samordnare för Kulturarvsdagen, i samarbete med 
Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam.

6:6 Kulturarvsdagen

29 september genomfördes Så var det då – arbetslivs-
museer berättar utomhusmässan på Laxholmstorget ut-
anför Arbetets museum i Norrköping. Arrangemanget är 
en del av aktiviteterna under Norrköpings kulturnatt. 

Många nyfikna besökare på vad arbetslivsmuseerna 
hade att visa. Årets utställare var MK Blårök Åtvida-
berg, Åtvidaberg som visade veteranmopeder, Hults 
Bruk Smidescentrum, Åby/Norrköping hade visning 
och försäljning av smide , Töllstorps Industrimuseum, 
Gnosjö, tillverkade föremål till försäljning, Johan Thor-
slund kagge & tunnbindare, Högsjö, hade visning och 
visst interaktivt inslag: gör din egen tunna.

Ett populärt inslag var Museispårvägen Malmköping - 
MUMA, Malmköping som bidrog med en veteranbuss 
för åkturer i Norrköping till ett flertal av Norrköpings 
arbetslivsmuseer.
 

6:5 Så var det då
– arbetslivsmuseer visar

Så var det då – arbetslivsmuseer visar. Övre bild: Johan Thorslund, 
Ekliggarnas sal. Nedre bild: Töllstorps Industrimuseum.
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Sedan 2013 använder ArbetSam nyhetsverktyget My-
NewsDesk, ett digitalt nyhetsrum som används av jour-
nalister, bloggare och andra påverkare. 

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

6:12 MyNewsDesk

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

Det skickas ut digitalt via verktyget Getanewsletter, till 
cirka 1 600 prenumeranter. Ett 20-tal prenumeranter har 
genom önskemål fått nyhetsbrevet postledes.

6:13 Nyhetsbrev
6:10  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 2018 års slut 
hade ArbetSam omkring 600 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. 

6:9 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.

Hillefors Grynkvarns Museum

6:11 Emaljskylt
ArbetSam har sedan 2005 sålt över 100 emaljskyltar med 
ArbetSams namn och logga på. 2018 såldes sju stycken. 
Skylten har måtten 10 cm hög x 25 cm bred. Kostnad 
2018 var 500 kr inkl. frakt.
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7:1  Balansrapport
Tillgångar                    2018            2017 
Affärskonto             1 288 072         963 943
Checkkonto                         0           43 787
Företagskort                0             5 425 
Emaljskyltar                  13 443           17 443 
Upplupna intäkter                  37 795                       69 767
Summa tillgångar           1 339 310               1 100 365 
                                 

Skulder
Kortfristiga skulder  0 0 
Leverantörsskulder  35 786 8 542 
Källskatt, sociala avgifter 25 172 40 272 
Upplupna semesterlöner  60 609 55 355 
Upplupna kostnader  98 020 71 572 
Reklamskatt  12 388 12 845 
Särskild löneskatt 6 130 10 863

Summa skulder  238 105 199 449

Eget kapital
Fond Jubileumsskrift 0 8 097
Utvecklingsfond app Museiguide 0 8 519
Fond framtida anställning 455 000 245 000
Eget kapital  639 300 638 051
Årets resultat  6 905 1 249

Summa eget kapital                   1 101 205                     900 916

Summa skulder och eget kapital                  1 339 310                     1 100 365

7 Ekonomi

Kommentar till ekonomin 2018
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2018 års verksamhet med sam-
manlagt 1 323 500 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 540 000 kr respektive 410 000 kr.
Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2017 har bidragen varit i stort sett oförändrade. Övriga verksam-
hetsintäkter har ökat, mest på projektsidan, vilket är positivt. Under året har kansliet haft en bemanning på 
1,5 tjänster. Lovisa Almborg har arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under hela året.

Kostnaderna har ökat något, en del på personalsidan, men även nya projekt som vi fått bidrag för. Medlemsutveck-
lingen 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 6 905 kr. Föreningens egna kapital är idag nu cirka 640 000 kr vilket är positivt 
med tanke på föreningens personalansvar. 
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7:2  Resultatrapport

Intäkter 2018 2017 
Katalogen, annonser 161 800 167 782
Medlemsavgifter med plats i katalog 533 400 520 800
Övriga medlemsavgifter 24 650  23 300
Årsmötet 119 190 86 250 
Riksantikvarieämbetet 540 000 450 000 
Statens kulturråd 410 000 473 332 
Lönebidrag 152 878 143 401 
Övriga intäkter 98 010 74 017
Summa intäkter 2 039 928 1 938 882

Kostnader
Årsmötet 158 428 156 834 
Katalog inkl. distribution 442 656 409 484 
Administration 158 829 118 431 
Mässkostnader, Almedalen 23 313 28 806
Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000
Projekt 164 648 187 800
Jubileumsskrift 0 150 000
App Museiguide  562 4 374
Personal 788 029 703 616
Styrelsen 69 023 66 072 
Övriga kostnader 12 830 11 826

Summa kostnader 1 823 318 1 692 632

Redovisat resultat 6 905 1 249

Översikt                      2008    2013  2016              2017                      2018 
Bidrag        440 000        680 000          926 668        923 332  950 000
Katalog intäkter       275 262        301 050           414 450           438 382                   443 200
Övriga intäkter                                311 978        411 604           584 649           577 168              636 728
Katalogkostnader                            316 692        388 850           384 728           409 484   442 656
Personalkostnader                           345 212        643 275           739 808           769 687   788 029
Övriga kostnader                             388 422        274 244           714 702          513 290   523 611

Arbetsbänk. Kyrkeby bränneri.
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7:3  Revisorernas berättelse 

Ohs Bruks Järnvägs bangård. Foto: Arkland. En av bidragen till fototävlingen Wiki Loves Monuments 2018.
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7:4 Underskrifter

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

Norrköping 14 februari 2019
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