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Seminarier och utbildningar
Under våren genomfördes tre arkivutbildningar.
Utbildningen bygger på arkivhandboken Fram med
arkivet som Riksantikvarieämbetet tagit fram i
samarbete med Pythagoras Industriminnen i
Norrtälje.
4 februari

Omslagsbild.
Övre: Flaskor som står i ett fönster i masugnen ,
Åminne bruk. Foto: Torsten Nilsson
Nedre: Styrelsen samlad för möte i Norrköping.
Från vänster: Hans Nilsson, Mikael Parr, Heidi
Eklund, Stig Grehn, Ingrid Bengts, Yvonne
Bergman, Hans Kihlberg, Barbro Franckie, Hans
Björke, Annette Backner, Torsten Nilsson och
Sirpa Kärki. Foto: Felicia Eriksson.

Föreningen L Laurins museum i
Lysekil 25 deltagare
16 februari Arbetets museum i Norrköping
27 deltagare
17 mars
Museiföreningen Östra Skånes
järnvägar i Kristianstad
19 deltagare
Yvonne Bergman har varit kursledare på
utbildningarna som finansierats och planerats i
samarbete med Arbetets museum.
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ArbetSams bildande

Styrelsens sammansättning

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets
museum den 20-21 mars 1998. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet samt
Riksantikvarieämbetet, och lockade 105 personer
från hela landet till Norrköping. På seminariet
presenterades den växande folkrörelsen, som består
av eldsjälar sysselsatta med att bevara och utveckla
industrisamhällets kulturarv.

Styrelsen kännetecknas av en bred geografisk
representation.
Mandattid
Ordförande 2006-2007
Barbro Franckie, Statarmuseet i Skåne
Vice ordförande 2006-2007
Stig Grehn, Mek verkstaden Skansen,
Stockholm
Kassör 2005-2006
Hans Björke, Borlänge

Ändamål
Samarbetsrådet är en ideell förening vars ändamål
är att utifrån ett underifrånperspektiv främja och
utveckla bevarandet och gestaltandet av
industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna
uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv,
teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden,
folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete
tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra
historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Ord. ledamot 2005-2006
Yvonne Bergman, Folkrörelsernas Arkivförbund,
Örebro
Ord. ledamot 2006-2007
Mikael Parr, Flygvapenmuseum, Linköping
Ord. Ledamot 2006-2007
Sirpa Kärki, Olofsfors Bruksmuseum
Ord. Ledamot 2006
Hans E. Kihlberg, JHRF, Säffle

Handling
- att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas
identitet
- att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
- att samordna arbetet i gemensamma frågor
- att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas
verksamhet
- att fördjupa kunskapen om det förgångna för
ökad beredskap inför framtidsfrågorna

Suppleant 2006
Hans Nilsson, Varvshistoriska föreningen i
Göteborg

Revisorer för 2006
Boris Prohorenko och Anders Hjalmar
Revisorssuppleant för 2006
Ove Persson

Kansli
Heidi Eklund, Norrköping
Annette Backner, Norrköping

Valberedning
Som valberedning har Kjersti Bosdotter, Ewa
Bergdahl samt Ove Persson arbetat, med
Kjersti Bosdotter som sammankallande.

Suppleant 2006
Ingrid Bengts, ABF, Avesta
Adjungerad sekreterare
Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping

Arbetsutskott
För att komma närmare ArbetSams medlemmar
har det varit viktigt för styrelse och Arbetsutskott
att förlägga möten på olika platser i Sverige.
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått
av Barbro Franckie, Stig Grehn, Hans Björke,
och Torsten Nilsson.
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Styrelse och Au sammanträden
Möten har förlagts runt om i landet, för att på så sätt
lära mer om arbetslivsmuseerna och deras
samarbetsorganisationer. Det är viktigt att lära känna
medlemmarnas lokala och regionala roll. Ärenden,
frågor, synpunkter, som lämnats till styrelsen två
veckor innan möte har behandlats. Med hänsyn till
ekonomin har styrelsen valt att under
verksamhetsåret vid ett flertal tillfällen arbete via
telefon eller Skype (Internettelefon).
16 jan.
AU, Arbetets museum, Norrköping
20-21 feb. Styrelsemöte, Arbetets museum,
Norrköping
19 april
AU, Arbetets museum, Norrköping
4 maj
Styrelsemöte, Munktellmuseet,
Eskilstuna
21 juni
Telefonmöte
29-30 juni Styrelsemöte, Statarmuseet i Skåne.
18 augusti AU Arbetets museum, Norrköping
24 augusti Telefonmöte
28-29 aug. Styrelsemöte, Arboga Robot-Missile
Museum
9 okt.
AU, IF Metall, Stockholm
16 okt.
Telefonmöte
29 nov.
Styrelsemöte, Arbetets museum,
Norrköping
3 dec.
Telefonmöte

Vägvisning
ArbetSam har sedan starten 1998 uppmärksammat
de lokala arbetslivsmuseernas problem med att få
officiell vägvisning till sina museer. Den överläggning
som ArbetSam tidigare genomfört med Vägverkets
ledning har inte fått önskad effekt vare sig vad gäller
traditionell blå-vit skyltning eller den nya brun-vita.
Olikheter i handläggandet runt om i landet visar dock
på att ett visst godtycke kring besluten från
Vägverket råder. ”. I Arbetsams arbete med den
kulturristiska utvecklingen är detta med vägvisning
av stor betydelse. Den har också betydelse för en
utbyggd regional samverkan. Arbetslivsmuseer kan
i många avseende jämföras med övrig enskild
verksamhet med näringsmässig inriktning, och
vägskylten blir därmed fönstret utåt. Frågan har
under året återigen fått ökad aktualitet inom
ArbetSam, och nya kontakter planeras inte minst
eftersom den brun-vita skyltningen nu bör kunna
utvärderas.

Möten där styrelsen
representerat ArbetSam
HANS BJÖRKE
18 januari Kulturdepartementet Stockholm
19 januari Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
22-26 mars Turmässan samt regionalt seminarium
för arbetslivsmuseer i Västra
Götalandsregionen
13 sept.
Kulturdepartementet, Stockholm
10 nov.
Möte med arbetslivsmuseernas
riksorganisationer
BARBRO FRANCKIE
18 januari Kulturdepartementet Stockholm
21 februari Landsorganisationen Stockholm
24 mars
Invigning av RAÄ utställningen om
Arbetslivsmuseer
15,16 sept. Laisvall, rivningen av sista laven och
gräv-där-du-står.
7 oktober MRO:s årsmöte i Brösarp
10 nov.
Möte med arbetslivsmuseernas
riksorganisationer
STIG GREHN
23-26 mars ArbetSam.s monter på TURmässan, Göteborg
13-14 mars Varvshistoriska föreningens möte,
Stockholm
12 okt.
Pelles Lusthus, Nyköping.
Överläggningar angående ArbetSams
årsmöte
24 okt.
Industrihistoriskt forum, Tekniska
museet, Stockholm
10 nov.
Möte med arbetslivsmuseernas
riksorganisationer
HANS NILSSON
14 okt.
Endagarskonferens på Ramsågen i
Melltorp, Hyssna ”Kulturturismens
betydelse för arbetslivsmuseerna.”

Ekonomi
ArbetSam har under de första uppbyggnads åren
erhållit ekonomiskt stöd från Kulturdepartementet
och LO . I den budget som antogs för verksamhetsåret beräknades omsättningen till 720 000 kronor.
Styrelsen arbetade intensivt för att bidragsansökningar om 358 000 kronor skulle utfalla med
positivt besked. Under verksamhetsåret uppvak-
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tades Kulturdepartementet och LO . Till båda
skickades ansökningar om ekonomiskt stöd för
verksamheten. Kulturdepartementet lät meddela att
de utökat potten till Centrala amatörorganisationer
inom Statens Kulturråd och bad oss att ansöka där
istället. Vidare skickades bidragsansökningar till
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens
Kulturråd.
RAÄ var den instans vi fick ett positivt besked ifrån
med ett bidrag om 170 000 kronor. Detta ledde till
ett kraftigt underskott för verksamhetsåret 2006 med
– 250 622 kronor, totalt omsattes 758 711 kronor.
Katalogen Arbetsamma museer 2006 är i stort
externfinansierad med avgifter om 250 kronor per
medlemspresentation och annonser. Distributionen
som budgeterades till 48 000 kronor slutade på hela
89 820 kronor! En bidragande orsak var att
katalogen var betydligt tyngre och distribuerades ut
till ett större antal medlemmar. Efterfrågan från
turistbyråerna ökade positivt med hela 42 procent
och efterfrågan från bibliotek, campingklubbar och
privatpersoner var större än tidigare år. Viktigt inför
2007 är att arbeta för att få ner distributionskostnaderna.
Medlemsutvecklingen har varit fortsatt positiv vilket
föranlett att kansliet utökadats från en till två
halvtidstjänster. Den första juli anställdes Annette
Backner som bland annat ska avlasta kassören med
bokföringen.

Regional utveckling
Antalet arbetslivsmuseer i Sverige beräknas vara
närmare 1 400 stycken till antalet. Av dessa är i
dagsläget 351 medlemmar i ArbetSam och
medlemsmuseerna är geografiskt utspridda över
hela landet. Det är viktigt att alla landets
arbetslivsmuseer ska känna sig delaktiga i arbetet
med vårt gemensamma kulturhistoriska industriarv,
oavsett var i landet verksamheten bedrivs. För att
understryka detta har ArbetSams styrelsemedlemmar under verksamhetsåret 2007, tilldelats
egna geografiska områden att arbeta mot. Syftet
är att fördjupa, förstärka och skapa ett nära
samarbete inom föreningen trots de geografiska
avstånden. ArbetSam har även som målsättning
att förlägga års- och styrelsemöten och
utbildningsdagar på skilda platser i Sverige. På så
sätt kan ArbetSam fånga upp de synpunkter och
idéer som finns på olika platser i landet.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Enskilda medlemmar
6
Arbetslivsmuseer
35
Organisationsmedlemmar
Stödmedlemmar
3

14
45
5

8
34
3

21
41
1

17
78
9
1

11
222
18
1

9
290

11
351

25

23

1

4

Summa

64

45

63

105

252

325

389

44

Medlemmar
Ett brett medlemsunderlag är en förutsättning för
ArbetSams arbete och fortsatta utveckling! Därför
bedrivs en kontinuerlig medlemsrekrytering. Den
stora rekryteringen de senaste åren har varit i
samband med framställningen av katalogen
”ArbetSamma museer”. Viktigast är kanske den
rekryteringen via personliga kontakter, med
bemannat kansli, och de kontakter vi får efter besök
på ArbetSams hemsida ww.arbetsam.com . Årets

medlemstillströmning har varit tillfredställande. Vi vill
tro att med låg medlemsavgift, spännande och
innehållsrikt årsmöte, seminarier, utbildningar, samt
med fjärde upplagan av vår museiguide
Arbetsamma museer konkret ger intresse för
medlemskap. Arbetslivsmuseer som begrepp har
uppmärksammats och stärkts allt mer de senaste
åren.
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Årsmöte 2006 i Eskilstuna
med omnejd

ArbetSams årsmöte och museidagar genomfördes
sedvanligt i dagarna tre den 5-7 maj 2006.

Foto: Heidi Eklund

Programmet var upplagt med mycket tid för
samvaro och erfarenhetsutbyte när ArbetSams
medlemmar från Laxviken och Hovermo i norr till
Bara och Uddevalla i söder spenderade tre dagar
tillsammans. I Eskilstuna industrilandskap vid den
brusande Eskilstunaån mötte våra värdar från
Munktellmuseet, Faktoriet, Rademachersmedjorna
och Eskilstuna stadsmuseum. Hotellet i de anrika
huset från Bolinder-Munktells dagar fanns med
några minuters promenadväg till aktiviteterna.
Ralph Angestam som fabrikören Bolinder.

DAG 1
Med vårens första värmebölja välkomnade
Eskilstuna de cirka 90 deltagarna som anlänt för att
delta i ArbetSams museidagar. Programmet för dag
1 och dag 2 var i stort identiska för att deltagarna
skulle ges möjlighet att fördjupa sig både i
upplevelsen och kontakterna och inte behöva rusa
tillbaks till avgående bussar.
Munktellmuseet guidade runt bland
anläggningsmaskiner, motorer och en transportabel
ånglokomobil och det vi mest förknippar med namnet
Munktell; traktorer. Stegtraktorn ITUS väckte
muntrationer. Konstruktören Fritz Nilssons skrev
”Att krypa eller rulla är som bekant det första
människor lär sig. Beträffande motorplogar och
traktorer böra vi ha rullat och krupit i tillräckligt
många år, nu är det på tiden att vi börjar gå”.
Men traktorn som patensöktes 1920 introducerades
aldrig.
Under eftermiddagen erbjöds flottfärd runt
Faktoriet där ångmaskiner var i drift och rökpelare
steg ur skorstenarna. På Faktotum i Faktoriet
kunde deltagarna prova på smide, gjutning,
papperstillverkning, sätta och trycka ett eget
korrespondenskort. I Rademachersmedjorna
mötte deltagarna fru Nålmakare, smedshustru från
1600-talet. En smaklig kvällsbuffé intogs med ett
sadeltankslok från 1875 vid de uppdukade borden.
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DAG 2
Lördageftermiddagen den 6 maj bjöd på föreläsningar innan årsmötesförhandlingarna tog vid inne
i Munktellarenan.
Ett dokumentationsprojekt, invandringens
betydelse för industrin i Trollhättan
Föreläsare: Börje Toresson/ Metalls
Verkstadsklubb
Gevärs, ett projekt inom Faktoriet
Föreläsare: Håkan Larsson
Kvinnlig arbetskraft – ett projekt inom ABF
Föreläsare: Ingrid Larsson, projektledare
Volontärverksamheten på Eskilstuna
stadsmuseum
Föreläsare: Graziella Belloni
Barbro Franckie omvaldes till ordförande för ny tvåårsperiod. Nya i styrelsen är Mikael Parr från
Flygvapenmuseum i Linköping, Hans Kilhberg från
Järnvägshistoriska riksförbundet och Hans Nilsson
från Varvshistoriska föreningen i Göteborg.
Efter välkomnande av blåsorkester och skickliga
drillflickor serverades en enastående 3-rätters
middag inne på Munktellmuseet. Stora trygga
traktorer som bordsgrannar och självaste fabrikören
Bolinder hälsade välkommen i hög hatt och frack.
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DAG 3

Foto: Heidi Eklund

Foto: Heidi Eklund

Nu var det dags för busstur till tre arbetslivsmuseer
i Eskilstuna omnejd
På Vägverkets museum i Kjula fanns bland annat
en vägskrapa från början av förra seklet. Den
användes för att få bort frusen hästspillning från
gatorna. ”Var tid har sina problem”
En guidad tur på Lagersbergs säteri bland
ståndsmässig huvudbyggnad och statarbostäder från
1930-talet. I ett rum och kök huserade en hel familj
med problem som vägglöss, få kläder torra och
ibland med undermålig mat som lön. Att dessutom
behöva dela dass med tre familjer i huset kunde vara
påfrestande för grannsämjan.
I Näshulta Kvarn fick deltagarna en rundvandring
i ramsågen, turbinhuset och kaffepaus med
hembakat. Söndagen avslutades med uppvisning av
den nyproducerade kopian av lokomotivet
”Förstlingen II”. Ångvissla och solskenet gjorde
upplevelsen total!

Spännande samtal
vid en dumper.
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Information

Arbetsamma museer 2006

ArbetSam fortsätter det omfattande arbetet med att
initiera ny forskning, sprida kunskap om och bilda
opinion kring arbetslivsmuseerna. Agendan innefattar
uppmärksamhet, acceptans, samt befästandet av
begreppet arbetslivsmuseum. I detta arbete finns
hemsidan www.arbetsam.com, en informationsbroschyr, medlemskatalogen Arbetsamma
Museer samt en flerårsutgåva av Nyhetsbrev att
tillgå.

Med vår fjärde upplaga av medlemskatalogen
ArbetSamma museer 2006 följde ArbetSam det
faktum att regeringen utsåg 2006 till ”Mångfaldsår”.
Syftet var att olika kulturella institutioner skulle satsa
på en mer mångkulturell repertoar. Katalogen hade
sålunda temat Mångfald. För andra året i rad var
varje landskap försedd med en redaktionell text om
en museiföreteelse i mångkulturell mångfald.

Artiklarna skrevs av arbetslivsmuseerna själva och
inget arvode utbetalades för detta arbete. Torsten
Nilsson, Arbetets museum, var redaktör för
katalogen. Sidantalet har ökats från 72 till 80 sidor.
Även 2006 delfinansierades katalogen med en avgift
om 250 kr för en presentationsruta i katalogen.
Antalet deltagande medlemmar var hela 291 museer,
en ökning med 49 museer från föregående år. Den
reklamfinansierade delen om fem sidor reklam i
katalogen resulterade i intäkter på 106.000 kronor.
Katalogen trycktes i en upplaga om 33.000 exemplar
och stod klar till Turmässan i mars. Nyhet för året
Att medverka i olika externa arrangemang har under var att företaget Turistbyråshopen stod för
året fortsatt. Arbetet med att skissa på ”formgivning” distributionen. En tidigare stort och tungt arbete för
och gemensamt upplägg i syfte att vid våra olika ArbetSams kansli. Katalogen samdistribuerades
representationsmöjligheter finna utrymme för även detta år tillsammans med Tågsommar, MHRF:s
personlig kontakt och information har under året Evenemangskalender och Ångbåtstidtabellen.
Turistbyråshopens hemsida www.tbshopen.se förser
fortsatt.
Sveriges samtliga turistbyråer med utbudet av alla
Samverkan och samarbeten är andra viktiga verktyg turistkataloger och distribuerar ut dem kostnadsfritt
i det gemensamma informationsarbetet.
för turistbyråerna. Vi kunde glädja oss åt att vår
Tillsammans med Arbetets museum
katalog rent alfabetiskt hamnade
fortsätter produktionen av
allra först på hemsidan. Resultatet
nyhetsbrevet Nyheter för
lät inte vänta på sig, katalogen fick
arbetsamma. Nyhetsbrevet skickas
en bättre spridning och hela 193
till alla medlemmar och andra
turistbyråer gjorde efterbeställningar, en ökning med hela 42%
intresserade samt publiceras på
www.arbetsam.com. 2006 har åtta
mot 2005. Distributionen av
nyhetsbrev skickats ut. I november
katalogen 2006 blev kostsam,
genomfördes ett första möte mellan
katalogen väger mycket, och har
olika riksorganisationer kopplade till
2006 sänts utan portoersättning till
arbetslivsmuseer och inbjudna av
den som har efterfrågat den. Ett
Arbetets museum. ArbetSam,
ställningstagande som ArbetSam
kommer att ompröva till nästa
Museibanornas Riksorganisation
upplaga.
(MRO), Järnvägshistoriska
Arbetsamma museer 2006
riksförbundet (JHRF), Sveriges
Ångbåtsförening (SÅF) och Sveriges Katalogen fick inte samma uppmärksamhet i pressen
Segelfartygsförening (SSF) deltog. Att finna vad som som tidigare år vilket kan ha sin förklaring till ett
förenar var genomgripande för mötet, och senarelagt pressmeddelande, något att lära av och
återkommanden möten var ett av de beslut som åtgärda till 2007.
fattades.
Arbetet med att än mer regionalt och lokalt arbeta
med informationen kring arbetslivsmuseerna och
deras verksamhet har under året ytterligare
organiserats. Kopplingen styrelse, medlemmar,
arbetslivsmuseer, regionala förutsättningar och
geografi ska stärkas genom en riksfördelning för
breddat ansvar. Ett mer personligt och närliggande
nätverk är tanken, men ekonomiska bieffekter är
också önskvärda. Nämnas kan distributionen av
katalogen, medverkan i olika seminarier etc.
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ArbetSams monter bemannad av en metallare,
en stins och en lokförare. Foto: Hans Björke.

Tur- mässan 2006
Den stora återkommande Svenska Internationella
rese- och turistmässan genomfördes i mässhallarna
i Göteborg under dagarna den 23 till 26 mars 2006.
Det var för 23:e gången som mässan anordnades.
ArbetSam har deltagit med monter de senaste tre
åren. 2006-års mässa blev en stor succé som
lockade 54 200 besökande, detta var 6 500 fler än
föregående år.
ArbetSams monter i år var annorlunda än tidigare
år. Inriktningen var att föra fram ArbetSam som
organisation tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Monterns uppbyggnad var hyllfacks
sektioner där, där vi presenterade olika broschyrer,
en del föremål, kataloger med mera. Några av
facken hyrdes av olika föreningar/museer som tillhör
ArbetSam. Som kronan på verket satte vi upp en
stor vepa med ArbetSams logga. Denna kunde ses
direkt av stora delar av besökarna när de besökte
plan två, där vi
tillsammans med
övriga utställare
från Sverige höll
till. Att det var lätt
att hitta till vår
monter, bevisades av det stora
besöksantalet.
Även åtgången på
den godis vi bjöd,
från trälådor i
montern visar på
en hög besöksfrekvens.
Foto: Hans Björke.

För ArbetSams del började mässan redan på
onsdagen den 22 mars, då vi byggde upp montern.
Torsdag och fredag var mässan öppen för
branschfolk. Anders och Hans gjorde rundvandringar bland turistbyråer, bussbolag, konferensanläggningar med mera, för att dela ut våra kataloger
och broschyrer. Under torsdagen hade vi extra hjälp
av Jan-Ola från Malmköping i montern.
Anstormningen var stor och många kontakter knöts.
ArbetSams katalog rönte ett mycket stort intresse
och många var de berömmande orden.
Fredagen var något lugnare. Denna dag bemannades
montern även av Morrgan Claesson Bergslagernas
Järnvägssällskap, stiligt klädd i den typiska lokförare
långrock. Från Sveriges Ångbåtsförening slöt Sven
Jönsson upp. Arbetet fördelades även under
fredagen på liknande sätt som under torsdagen. På
lördagen som var den första publika dagen välde
besökare in. Alla var stationerade i montern och vi
han knappast packa kassarna med kataloger och
broschyrer för utdelning. Även den sista mässdagen
under söndagen besöktes montern av väldigt många
människor.
Vår organisation väckte ett stort intresse och ledde
till nya medlemskap. Klockan 17 på söndagen
stängdes mässan och nu återstod bara fatt riva,
packa ihop och lasta skåpbilen som Torsten Nilsson
tog med sig hem till Norrköping.
Vi som var järntrusten under mässdagarna var: Hans
Björke, monteransvarig G 03:12, Bengt Lindgren,
Stig Grehn, Anders Svensson, Kurt Flodin samt Berit
Hammarström.
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Hemsidan

Kansli

Målet med hemsidan är att den skall innehålla
information om viktiga händelser, seminarier och
liknande som kan ha betydelse för
arbetslivsmuseernas verksamhet. Sidan har
uppdaterats med jämna mellanrum. Antalet besökare
har stigit kraftigt jämfört med tidigare år. En
bidragande orsak till detta kan vara att det
nyhetsbrev som skickas ut till arbetslivsmuseer i
samarbete med Arbetets museum numera endast
publiceras på nätet, och varje person som läser
nyhetsbrevet besöker även ArbetSams hemsida.

Sedan kansliet öppnade sommaren 2003 har
medlemsantalet ökat från 69 till 351
medlemsmuseer. Förutom löpande kontakter med
medlemmar gällande adressändringar, beställningar
och kataloguppgifter söker medlemmarna
kontaktvägar för problemställningar eller
diskussionspartners.

Antalet besökare beräknas genom att vi mäter hur
många som har passerat in genom ytterdörren.
När någon besöker webservern från en viss IPadress (site) så beräknas tiden från förra gången
besökaren gjorde en förfrågan. Om tidsskillnaden
är större än ett visst värde (30 minuter) så räknas
det som ett nytt besök. Så om en besökare kommer
till hemsidan klockan 13:00 på eftermiddagen och
sedan återvänder tillbaka igen klockan 15.00 så
kommer två besök att registreras. På grund av
begränsningarna i den information som finns tillgänglig
så är detta inte helt säkert, exempelvis kan flera
besökare gömmas bakom en brandvägg eller en
proxy och då räknas det kanske bara som ett besök
trots att flera personer tittat på sidan.
Januari
Fabruari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
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4 027
2 870
3 538
2 667
2 582
2 192
2 125
2 027
2 104
2 175
2 185
3 465
31 957

Kansliet finns på Arbetets museum i den anrika
byggnaden ”Strykjärnet” mitt i det gamla
industrilandskapet i centrala Norrköping. Med
tillgången till infrastrukturen på Arbetets museum
saknas inga tekniska hjälpmedel för att kunna
erbjuda våra medlemmar ett väl fungerande kansli.
Heidi Eklund arbetar som samordnare och Annette
Backner handhar bokföring och de ekonomiska
frågeställningarna från medlemmarna. Trevliga
medlemssamtal bygger upp deras historiekunskaper
och berikar dem med väderrapporter från vårt
avlånga land på de mest underbara skiftande
dialekter.

Blåblus
Medlemmar har hört av sig till ArbetSam och
efterlyste den traditionella bussarongsinspirerade
blåblusen. Tillverkningen är nedlagd av modellen
NAS 427 men företaget Fristads utlovade, efter
förfrågan från oss, att sy upp modellen med en
beställning om minst 100 plagg. Under hösten 2006
utannonserade vi möjligheten att beställa blåblusen
på två av våra Nyhetsbrev. Blåblusen är i 100 %
bomull, uppsydd med blå tråd och
försedd med metallknappar. Vi
fick in beställningar på hela
180 blåblusar.
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Emaljskylt
Med vår vackra emaljskylt visar 52 medlemmar att
de är med i Sveriges största museinätverk. Den är
tillverkad av Emaljfabriken Svea i Fritsla,
Västergötland.Den har ett mått på 300x100 mm och
tillverkas enligt gammal fin tradition med den äldsta
metoden av kupade skyltar. De olika lagren av emalj
ger en reliefyta som inte bara ser bra ut utan även
känns bra! Skylten är tillverkad med 1,25 mm stålplåt
som grundas och bränns i 800°, därefter byggs
motivet med olika lager emalj som bränns var för
sig. Skyltar i emalj oxiderar eller bleks inte som
skyltar i plast eller aluminium. Våra medlemmar får
en skylt som är vacker och hållbar för lång tid
framöver. Skylten finns på kansliet och kostar 400
kronor inklusive frakt.

Mångkulturåret 2006
”En gång upptäckte folk som var ljusbruna, gula eller
svarta i ansiktet att det fanns folk på jorden som var
skära i ansiktet”.
Många bjöds in att delta i denna regeringssatsning,
och ett inledningsmöte med museisverige hölls redan
under hösten 2005. Syftet med året var att på ett
bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta
i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika
kulturtraditioner. Hinder för tillgänglighet till kultur
skulle identifieras och undanröjas. Det handlade även
om att spegla och införliva den etniska och kulturella
mångfald som finns i dagens Sverige.
För ArbetSam kom året att handla om
medlemmarna och den mycket breda mångfald de
representerar. Detta präglade 2006:års katalog
Arbetsamma museer, inriktningen på Turmässan i
Göteborg samt temat för Museidagarna i Eskilstuna
där föreläsningarna präglades av berättelser kring
genus, generation samt kulturtraditioner – inte minst
invandringens betydelse för den svenska industrin.
Det fanns även enskilda medlemsmuseer som på
olika sätt uppmärksammade mångfaldstemat i sin
verksamhet både vad gäller utställningar och
föreläsningar.
Mångfald är ett samlingsbegrepp som inbegriper
mycket mer än etnisk, språklig och religiös
tillhörighet.
Många fattas oss idag. De är människor som är

En emaljskylt på plats i Blekinge. Foto: Torsten
Nilsson.

skilda ifrån oss i tid. Hur förvandlas de och det
förflutnas och minnets oklarheter till fascinerande
berättelser, gåtor och mysterier? Varför kan mötet
med resterna av svunna tider vara så spännande?
Är från förr likt ett främmande land fantasieggande, mystiskt, hemlighetsfullt och
annorlunda?
Vad skiljer en tidsgräns från en landsgräns?
Är de människor som levt här i Sverige någon gång
mindre främlingar än de människor med annan
kulturell bakgrund som vi möter idag?
Många var frågorna vi ställde oss under detta år.

Broschyr med engelsk text
2006 tog ArbetSam fram en informationsbroschyr i
A5 format med engelsk text. Översatt efter vår
svenska informationsfoldern på 12 sidor som
producerades 2004. Den engelska foldern gjorde
sin jungfruresa till E-Faiths konferens i Bryssel den
7-8 oktober. E-Faith är en europeisk
sammanslutningen för industri- och teknikminnesorganisationer. Planer finns redan på att
översätta broschyren till tyska.
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