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403
403 Forbidden is a HTTP status code returned
by a web server when a user agent requests a
resource that the server does not allow them to.
Area code 403 is a telephone area code in the
Canadian province of Alberta
Peugeot 403 är en mellanklassbil från Peugeot
lanserad 1955.
Irus U 403 är en Jordfräs
403 är antalet medlemsmuseer i ArbetSam
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Stigen har blivit en skogsväg…. för att vi ska
kunna promenera tillsammans. Så utryckte sig
dåvarande ordförande Barbro Franckie i verk-
samhetsberättelsen 2004. Hon syftade på det fak-
tum att ArbetSam ökat sitt medlemsantal från 105
till 252 medlemsmuseer på ett år.

Vad ska vi då säga idag? ArbetSam har under
året passerat 400-gränsen när det gäller medlems-
museer, för att vara exakt 403 medlemmar vid
årsskiftet. Vi är inte längre en skogsväg utan kan
nog utan att överdriva beskriva oss som en lands-
väg. ArbetSam är Sveriges största museiförening.
Detta är givetvis mycket glädjande och medför
ett stort ansvar att kunna leva upp till de förvänt-
ningar detta skapar.

2010 har varit ett år då vi har tagit en del nya
steg med nya utbildningar tillsammans med ti-
digare etablerade kontakter. Under året utsågs
Årets Arbetslivsmuseum för första gången. Pri-
set har instiftats av Arbetets museum, ArbetSam,
Statens försvars-historiska museer samt Sveri-
ges Järnvägsmuseum. Till Årets Arbetslivs-
museum utsåg juryn Skebobruks Museum. I ju-
ryn representerades ArbetSam av Barbro Frankie.

Skebobruks Museum var ett mycket bra val. De
visar upp en imponerande verksamhet på många
områden. Engagemang, utåtriktad verksamhet,
mångfald och ett stor ideellt arbete.

Arbetet i ArbetSam har varit intensivt under
2010. Utan det enorma arbete som kansliet ge-
nomfört hade hade vi stått oss slätt. Vissa mörka
moln tornar dock upp sig vid horisonten.
ArbetSam har sökt utökat verksamhetsstöd för
2011. Kontakter med bidragsgivare har visat att
de själva inte vet vilka bidrag som finns att dela
ut. Bidragsgivarna menar att ArbetSams egen-
finansiering måste utvecklas. Detta görs inte så
lätt, men är troligtvis ett stort arbetsområde in-
för framtiden.

Det mest positiva i ArbetSams verksamhet är att
få stötta alla medlemsmuseer som gör ett fantas-
tiskt arbete. En stor del av insatserna är oavlönat
ideellt arbete. Att bevara vårt gemensamma kul-
turarv är ett mål vi alla delar. Arbetslivs-
museernas personal, ideella som anställda eller
egna företagare, är enligt vår mening vår tids hjäl-
tar. Vad vore arbetslivsmuseerna utan dessa eld-
själar som sporrar allt och alla och även oss i
ArbetSams styrelse att ”lägga på ett extra kol”.

ArbetSams styrelse tackar alla för ett gott sam-
arbete.  Vår ambition är att utveckla verksamhe-
ten vidare och vi hoppas att vi får ert stöd i det
fortsatta arbetet.

Året som gått

Stig Grehn, ordförande

Prisutdelning, Årets Arbetslivsmuseum. Olle Ringenson, Hans Hammarfors och Birgitta Jonson. Foto: Torsten Nilsson.
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Stig Grehn, Sigtuna
Mekaniska Verkstaden Skansen
Ordförande 2010–2011

Hans Kihlberg, Säffle
Museibanornas Riksorganisation
Ledamot 2009–2010

Hans Nilsson, Göteborg
Varvshistoriska föreningen
Ledamot 2010–2011

Erika Grann, Norrtälje
Pythagoras Industrimuseum
Vice ordförande 2009–2010

Yvonne Bergman, Örebro
Folkrörelsernas Arkivförbund
Kassör 2009–2010

Hans Hellman, Forsvik
Forsviks Bruk
Ledamot 2010–2011

Jag har alltid varit intresserad av historia. Rätt tidigt blev
jag än mer intresserad av den "lilla" människans historia,
människan som utvecklat vårt land från 1800-talets
fattigmanssverige till nutidens framstående samhälle. Ar-
betet och de som arbetade är faktiskt vår tids hjältar.
Industrialiseringens utveckling vilar på deras axlar och inte
på rika män och kungamakten! Därför anser jag att det är
arbetslivsmuseernas huvuduppgift att "ära dem som äras
bör".

Sveriges många arbetslivsmuseer gör enastående insatser
för att förmedla arbetets historia. Utan dessa museer skulle
stora delar av vårt gemensamma kulturarv försvinna. Den
skriftliga dokumentation som finns förvarad där är en för-
utsättning för att man ska få en så komplett bild som möj-
ligt av den verksamhet som skildras. Vården av arkivhand-
lingarna, liksom av föremålen, kräver kunskap för att de
ska bevaras för framtiden. Jag vill som arkivarie vara ett
stöd för arbetslivsmuseerna.

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde
historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få ar-
beta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande 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 praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg
för att förvalta denna del av vår historia.

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen
kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och
den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård
och olika utvecklingsfrågor på nationell, regional och lo-
kal 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 torvströ-
fabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i
ArbetSam.

Min syn på arbetslivsmuseer är att vi hela tiden, i alla be-
slut som berör oss människor och som handlar om utveck-
ling, oftast måste göra avstamp från det som varit. Därför
är den bild av vår arbetslivshistoria som arbetslivsmuseerna
ger, oerhört viktig både för vårt näringsliv och för att ge
kunskap om gångna tiders arbetsplatskulturer. Jag vill där-
för verka för att alla arbetslivsmuseer, oavsett sitt läge i
Sverige, får möjlighet att visa dagens människor hur vi
levde och arbetade för inte alls så länge sedan.

Jag är intresserad av det industriella kulturarvet i landet
och då framför allt storvarvens betydelse i det historiska
perspektivet för Sverige. Detta kulturarv vill jag dela med
mig till kommande generationer! Därför är jag med i
ArbetSam.



Adjungerad
Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått
av Stig Grehn, Erika Grann, Yvonne Bergman
och Torsten Nilsson.

Kansli
Heidi Eklund 50 %
Annette Backner 50 % (jan - juni)
Lovisa Almborg 50 % (vikariat okt-dec)

Valberedning
Som valberedning har Kjersti Bosdotter, Ewa
Bergdahl, Ove Persson samt Barbro Franckie ar-
betat, med Kjersti Bosdotter som sammankal-
lande.

Revisorer för 2010
Boris Prohorenko, Jernarbetarnes
Verkstadsklubb, Mekaniska Verkstaden
Skansen
Anders Hjalmar, Föreningen Grufa, Grängesberg

Revisorsuppleant för 2010
Ove Persson, Nordmarks gruvmuseum,
Nordmark
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Mikael Parr, Linköping
Flygvapenmuseum
Ledamot 2010–2011

Ulrika Kullenberg, Rydal
Rydals museum
Suppleant 2010

Pentti Supponen, Örebro
Örebro läns museum
Suppleant 2010

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusias-
ter, fantaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och
industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättel-
ser 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. Sedan våren
2005 är jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett
museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivillig-
verksamhet.

Varje dag gör vi historia. Allihop. Som museichef på Rydals
museum i Marks kommun, mitt i Tygriket och textilindu-
strins vagga, är det mitt jobb att se till att den lilla histo-
rien också blir den stora. Vi är alla bärare av industri-
historien på olika vis och de viktiga berättelserna från
industriepoken blandar vi med nya skildringar när indu-
strier och arbetsplatser idag blir spännande museer. Mitt
engagemang i ArbetSam bygger på övertygelsen om allas
del i historien och att samverkan alltid leder längre!

Arbetslivsmuseerna har förutsättningar att levandegöra
väsentliga delar av vårt kulturarv. Man kan lyfta praktisk
kunskap på ett åskådligt sätt. Det är ett bevarande av tidi-
gare livsbetingelser för framtida nytta. Jag har en bak-
grund som folkhögskolelärare och är för närvarande ord-
förande för Örebro läns museum som har intresse i Sko-
industrimuseet i Kumla, Gråbo arbetarmuseum i Karl-
skoga, Veteranjärnvägen och Pershyttans gruvområde i
Nora, Frövifors pappersbruksmuseum och Siggebohyttans
bergsmansgård i Lindesberg.
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11–12 feb Styrelsemöte, Forsviks Bruk
Forsvik

15 april Styrelsemöte, Karlskrona

21 maj AU möte via internetbaserade
tjänsten Skype

03 juni Styrelsemöte, Arbetets museum
Norrköping

22 juni AU möte via internetbaserade
tjänsten Skype

02 sept Styrelsemöte, Arbetets museum
Norrköping

03 nov AU möte via internetbaserade
tjänsten Skype

19 nov Styrelsemöte, Arbetets museum
Norrköping

ArbetSam använder den internetbaserade tjäns-
ten Skype till AU möten och de 37 måndags-
möten som ordföranden har haft med kansliet
och sekreterare Torsten Nilsson på Arbetets mu-
seum genom året. Under cirka 30 minuter dis-
kuteras agendan för veckan och e-post går ut till
övriga styrelsen med veckans uppdateringar.

Sedan ArbetSams start har ambitionen varit att
förlägga styrelsemöten på olika orter runt om i
landet för att få möjlighet till närmare dialog med
våra medlemmar. Med organisationens tillväxt
blir besparingar nödvändiga och 2010 års
styrelsearbete har medvetet blivit mer kostnads-
effektiva med möten förlagda i Norrköping, där
kansliet med material finns. Styrelsen behandlar
de ärenden, frågor och synpunkter som kommit
ArbetSam tillhanda minst två veckor före mötet.

Styrelse- och AU-sammanträden 2010
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Möten där styrelsen representerat ArbetSam

Stig Grehn
20 jan Möte med centrala arbetslivsmuse-

ernas riksorganisationer i Göteborg.
01 mars Möte med NAV Älvängen angå-

ende nätverk västra Götaland.
09 mars Möte i Norrköping angående

kunskapsöverföring.
10-11 maj Medverkan Varvsforum 2010, i

Malmö.
01 juni Möte med Kulturrådet angående

verksamhetsbidrag för 2011,
Stockholm.

11 juni Invigning av Flygvapenmuseum.
03 sept Besök på Grafiska museet och

Beredskapsmuseet, Helsingborg
samt Centrum för Arbetarhistoria i
Landskrona.

08 sept Möte med Arbetsförmedlingen,
Norrköping angående anställningsstöd.

25 sept Maskinnostalgi i stadsmiljö,
Arbetets museum i Norrköping.

01 okt Medverkan vid Ahlbäcksdagarna i
Smedjebacken.

22 okt Medverkan vid Söka pengar
konferens i Norrköping.

30 okt Prisutdelning Årets Arbetslivs-
museum, Skebobruks Museum.

12 nov Möte med Turistshopen, Tyresö,
angående distribution av katalogen.

8 dec Möte med Riksantikvarieämbetet
angående verksamhetsbidrag för
2011.

16 dec Möte med RAÄ angående fördel-
ning av 2010 års projektstöd till
arbetslivsmuseer.

Hans Hellman
11 jan Möte med NAV, Älvängen
01 mars Möte med NAV, Älvängen
11 maj Möte med NAV, Göteborg
18 aug Möte med NAV, Göteborg

Erika Grann
16–17 okt Riksantikvarieämbetets  höstmöte
08 dec Möte med Riksantikvarieämbetet

angående verksamhetsbidrag för
2011.

Hans Nilsson
15 sept Möte med NAV, Göteborg.

Hans Kihlberg
19–20 maj Folkrörelsernas Arkivförbund

årsmöte, Vänersborg.
02–03 okt Kurs  i ramsågning, Melltorps

kvarn i Hyssna.

Yvonne Bergman
01 juni Möte med Kulturrådet angående

verksamhetsbidrag för 2011,
Stockholm.

03 sept Besök på Grafiska museet och
Beredskapsmuseet, Helsingborg
samt Centrum för Arbetarhistoria i
Landskrona.
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Arbetslivsmuseernas roll i den regionala utveck-
lingen är betydelsefull, stärkt av lokal tillhörig-
het, mångsidighet och många gånger outnyttjad,
inte minst när det gäller möjlighet att skapa ar-
betstillfällen.

ArbetSam vill stärka arbetslivsmuseernas bety-
delse i och för den regionala utvecklingen bland
annat genom att verka för utvecklande av sam-
verkan mellan aktiva inom respektive region.
I ArbetSams stadgar framgår det att ArbetSam
ska verka för att bilda lokala och regionala nät-
verk. Sådana nätverk, både större och mindre,
finns i flera regioner, Västra Götaland, Dalarna,
Östergötland med flera. I några av dessa nätverk
är ArbetSam till en del involverat. Byggande av
lokala nätverk måste fortsätta, men måste bygga
på starka lokala initiativ.

ArbetSams medlemmar finns spridda i hela lan-
det. Styrelsen har ända sen starten försökt ha en
stor geografisk spridning när man förlagt styrelse-
möten, museidagar och utbildningsinsatser till
olika delar av landet.Det handlar om att fördjupa,
förstärka och skapa ett närsamarbete trots den
geografiska spridningen.

Arbetslivsmuseerna är numera en identifierbar
kategori i kulturdebatten. Detta måste innebära
att politiskt måste man ta hänsyn till arbetslivs-
museerna när man fördelar medel för bevaran-
det av kulturarvet, både nationellt och regionalt.

Regional utveckling/
nätverk



Utbildningsverksamhet 2010

Kursverksamhet
Syftet med kursverksamheten är att ge medlems-
museerna de verktyg som behövs för att göra ett
bra museiarbete. ArbetSams kursverksamhet ge-
nomförs i nära samarbete med Arbetets museum.

Kurs i museijuridik
Deltagarna fick lära mer om olika driftsformer
för museer; aktiebolag, förening, stiftelse och
driftsbolag. Hur fungerar dessa och vilka för- och
nackdelar finns? Ekonomi och bokföring,
bokföringslagen, den nya lagen om kassaregis-
ter som gäller från 2010. Kursdeltagarna fick in-
formation om löner och ersättningar till både
personal och frivilliga, reseersättning och repre-
sentation. När gäller de olika momssatserna 6,
12 och 25 procent? Vad skall man tänka på vid
butiks- och restaurangförsäljning? Vilka skatte-
frågor kan uppstå vid drift av museer och an-
läggningar? Vilka försäkringar kan behövas, för
besökare, personal, frivilliga och andra? Vilket
ansvar har vi för våra anläggningar? Vi går ige-
nom händelser som har inträffat för att få en
känsla för när ansvaret ligger på dem som svarar
för anläggningen. En annan viktig fråga var egen-
kontrollprogram för den som driver café/restau-
rang. Tv-licenser, tillstånd för kamera-
övervakning, bygglovsfrågor, avtal och andra frå-
gor som har med den dagliga driften av verk-
samheten att göra. Avtal och vad som är viktigt
vid avtalsskrivning. Som synes var programmet
mycket omfattande och alla dessa frågor samt
många. många fler måste man kunna för att klara
driften av sitt museum på ett ansvarsfullt sätt.
Kursen arrangerades i samarbete med Pax Jurist-
byrå.

Tre kurser i ramsågning.
På Nors Ångsåg, Drängsmarks Ångsåg och Ram-
sågen i Melltorp. Bengt Spade, Industriminnes-
byrån, och filmaren René Sjöstrand erhöll 2009
ett projektbidrag av RAÄ för att ta fram ett un-
dervisningsmaterial i ramsågning. Detta mate-
rial har sedan använts vid genomförandet av tre
kurser. Det framtagna materialet kommer också
att användas för att producera en utställning om
ramsågning och ramsågsmuseer som kommer att
visas på Arbetets museum i Norrköping. Trots
att de tre kurserna använde samma kursmaterial
hade de olika syften och mål. I Nor handlade det
om att uppmuntra ideella krafter, kulturarvs-
bevarare och politiker att engagera sig i en av
Sveriges bäst bevarade ramsågar. Trots att sågen
sedan många år är byggnadsminne är det få som
engagerar sig i bevarandet. Efter vår kurs stod
det klart för oss alla att sågen är så väl bevarad
att den skulle kunna startas utan större kostna-
der. Vi hoppas genom kursen öka det regionala
engagemanget för denna unika anläggning. Kur-
sen i Nor genomfördes i samarbete med Hälsing-
lands museum och Länsstyrelsen i Gävleborgs
län.

I Drängsmark var fokus mer på praktiskt hand-
havande, postning av ramen, slipning av sågblad,
skränkning och andra för sågningen viktiga kun-
skaper. Vattenturbinen genomgicks och justera-
des. Deltagarna på kursen i Drängsmark var en
blandning av museiakademiker och ramsågs-
praktiker. Kursen genomfördes i samarbete med
Skellefteå museum.

Kurs i systematiskt brandskyddsarbete. Foto: Torsten Nilsson
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I Melltorp genomfördes den tredje och sista kur-
sen i ramsågning. Den blev en mycket praktisk
kurs med mycket hands on på ramsågen. Delta-
garna var både praktiker och byggnadsvårdare.

Undervisningsmaterialet kommer under hösten
2011 att återanvändas till en utställning om ram-
sågning som kommer att visas på Arbetets mu-
seum. Samarbetet med Bengt Spade och Industri-
minnesbyrån fortsätter och för hösten 2011 pla-
neras utbildningar i gjutning av Babbitslager, en
lagertyp som finns i många axelledningar,
propelleraxlar och järnvägsfordon.

Kurs i systematiskt brandskydd
Årets viktigaste kurs genomfördes i Linköping.
Detta var den fjärde kursen i systematiskt
brandskyddsarbete. Ett tjugotal deltagare fick lära
sig mer om hur man sköter det systematiska
brandskyddet på sitt museum. Lärare var Per
Rosén som till vardags finns i Räddningstjänsten
Borås. Han är också involverad i Brandkårs-
museum i Borås. Kursen baseras på en brand-
skyddspärm som anpassats för arbetslivsmuseer.
Materialet har tagits fram med stöd av RAÄ. Kur-
sen genomfördes i samarbete med Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Tekniska
Verkens museum. För 2011 planeras ytterligare
två kurser.

Utbildningsverksamhet 2010

Kurs i utställningsbyggnad
I början av året avslutades de två kurserna i
utställningsbyggande som startade 2009. En hölls
på Kalixlinjens museum i Norrbotten och den
andra på Olofsfors bruksmuseum i Västerbotten.
Flera museer valde att ta sina idéer vidare och
ansökte hos RAÄ om projektbidrag för arbetslivs-
museer för att på så sätt kunna förverkliga sina
utställningar.

En tredje kurs startade under hösten på Munk-
tellmuseet i Eskilstuna. Ledare för denna kurs var
Amanda Creutzer som till vardags är utställnings-
producent på Nordiska museet. Ett filmreportage
från kursen med intervjuer gjordes av Magnus
Cedergren. Se filmreportaget på hemsidan
www.historiskskogsexport.se

Söka pengar konferens
För tredje året i rad träffades arbetslivsmuseerna
på söka pengar konferens på Arbetets museum i
Norrköping. Där genomfördes en heldags-
konferens om finansiell strategi och sponsring
med spännande föreläsare från Jordbruksverket,
Developments Partners UK, Gislaveds industri-
museum, RAÄ och Ångslupen Munter. En vik-
tig del av konferensen handlade om hur vi på ett
bra sätt skall kunna samarbeta med näringslivet
och hitta samverkan där alla har något att vinna.

Nors ångsåg, Hälsingland. Samling utanför maskinhuset. Foto: Torsten Nilsson
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Årets Arbetslivsmuseum
För att stödja och synliggöra det ofta ideella ar-
bete som arbetslivsmuseerna utför togs initiativ
till att under 2010 för första gången utse Årets
Arbetslivsmuseum. Bakom priset står ArbetSam,
Arbetets museum, Statens försvarshistoriska mu-
seer (SFHM) och Sveriges Järnvägsmuseum.

På detta sätt ville vi göra begreppet arbetslivs-
museum mer känt och samtidigt visa på goda ex-
empel. Det blev också ett tillfälle att belöna män-
niskor som lägger ner mycket av sin tid och sitt
engagemang på vårt gemensamma kulturarv. En
jury bestående av fyra personer representerande
de stiftande organisationerna utsågs. Information
om nominering fanns på tre olika webbplatser,
www.arbetetsmuseum.se, www.arbetslivsmuseer.se
och www.arbetsam.com. I ArbetSams museikatalog
Arbetsamma museer fanns ett helt uppslag om
utmärkelsen. Katalogen trycktes i 35 000 exem-
plar och skickades till 380 museer och samtliga
Sveriges turistbyråer. Vidare skickades ett brev
till alla arbetslivsmuseer som finns i databasen
www.arbetslivsmuseer.se

De värdiga vinnarna blev Skebobruks Museum
i Roslagen. Där finns ett genuint museiintresse
och ett stort ideellt engagemang. Föreningen be-
står av cirka 250 medlemmar, varav drygt 50 del-
tar aktivt och utan ersättning i byggnadsarbeten,
guidning, textilarbeten och genomförande av ar-
rangemang, utställningar, hemvändardag och
julbasar. För att ett museum skall vara framgångs-
rikt måste man släppa in människor och göra dem
delaktiga. Museiföreningen söker sig därför ut
från museet och arbetar för att göra det omgi-
vande samhället delaktigt. Detta har lett till att

museet har en god förankring i bygden och man
har de senaste åren genomfört spännande peda-
gogiska satsningar som imponerar. Inte minst den
Skrotskulpturtävling där alla grundskoleelever i
Norrtälje kommun bjöds in att skapa på temat
min hembygds historia. Skebobruks Museum
visar exempel på ett gott museihantverk. Fören-
ingens styrelse har en bra blandning av män och
kvinnor och föreningen arbetar aktivt för att även
kvinnors arbete skall synliggöras. En prioriterad
fråga i föreningens arbete är att museet skall vara
tillgängligt för alla och där har man lyckats bra.
I sitt arbete visar man prov på kreativitet och gott
kunskapsbevarande. Man använder alla nutidens
tekniker för att berätta om brukets historia. Men
föreningens medlemmar är också medvetna om
att det egna arbetet är en del av Skebobruks his-
toria. ”Till museets uppgifter hör också att följa
den historia som skapas idag och i morgon”. Ur
filmen Så var det i Skebo. De gamla husen be-
rättar sin historia. För att ordna trygg förvaring
för arkivmaterial har man under de senaste åren
byggt nytt hus med arkiv, modern handikapptoa-
lett, pentry, städskrubb, en dataarbetsplats, värme
och anslutning till det kommunala VA-nätet.

”Skebobruks Museum har skapat en kulturell
turistattraktion av stort värde för orten och dess
omgivning. För drygt tio år sedan samlades ide-
ella krafter i Skebobruk för att rädda det förfallna
museet och ge det nytt liv”. Ur nomineringsbrev.

Nu tilldelas Skebobruks Museum
som första museum någonsin priset
som Årets Arbetslivsmuseum.

Prisutdelning. Olle Ringenson, Birgitta Jonson, Erika Grann och Hans Hammarfors. Foto: Torsten Nilsson
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Medlemsutveckling

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Museer 35 45 34 41 78 222 290 351 368 376 391 403

Organisationer 0 0 0 0 9 18 25 23 25 25 30 29

Enskilda 6 14 8 21 17 11 9 11 10 11 15 13

41 59 42 62 104 251 324 385 403 412 436 445
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ArbetSam har fortsatt en mycket positiv med-
lemsutveckling och antalet medlemssmuseer
ökade under året med tolv. I verksamhetsberät-
telsen för 2009 förutspåddes en fortsatt positiv
medlemsutveckling: ”Med vår ambition om fort-
satt låg medlemsavgift, seminarier, utbildningar,
innehållsrika och trivsamma museidagar kring
årsmötet samt med åttonde upplagan av vår
museiguide tror vi att siffran för anslutna
arbetslivsmuseer under 2010 ska passera 400”.
Strax före jul passerade vi 400 medlemmar och
vid årsskiftet var vi 403 museer i föreningen.
Idag kan vi med stolthet säga att ArbetSam är
Sveriges största museiförening.

Under de första verksamhetsåren låg medlems-
antalet under femtio medlemsmuseer och med-
lemsantalet gick lite upp och ned. Efter 2003
vände allt och ArbetSam har för varje år fått fler
museimedlemmar. Vändningen kan till viss del

kopplas till den populära museikatalogen
Arbetsamma museer som vi började producera
2003. I den databas som Arbetets museum och
ArbetSam gör tillgänglig för allmänheten på
hemsidan www.arbetslivsmuseer.se presenteras
hela 1406 registrerade arbetslivsmuseer i Sverige.
28,6  % av landets arbetslivsmuseer är medlem-
mar i ArbetSam och här finns säkerligen utrymme
för fortsatt tillväxt. Medlemsutvecklingen för en
rikstäckande organisation är viktig. Men lika vik-
tigt är att kontinuerligt arbeta med de personliga
kontakter och förtroenden som byggs upp mel-
lan medlemsmuseerna och ArbetSam. I anslut-
ning till våra utbildningar och seminarier ges de
bästa tillfällena att presentera vår verksamhet. I
de telefonsamtal som kansliet tar emot från
arbetslivsmuseer och allmänheten och via besö-
ken på vår hemsida www.arbetsam.com knyts
kontakter för framtida medlemskap.
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Inledning
Årsmötet för Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
år 2010 hade förlagts till Sveriges sydöstra hörn.
Evenemanget utspelades i Blekinge, ett landskap
som fått epitetet Sveriges trädgård. Men för Sve-
riges marina sektor är Blekinge och Karlskrona
främst förknippat med örlogsvarv och örlogsbas.
Av det skälet ska man inte förvånas över det fina
Marinmuseum i Karlskrona, som blev lite av vår
hemmahamn.

Fredag 16 april – Örlogsbasen och varvet
Det var också örlogsvarvet, örlogsbasen och
marinmuseet som blev en av de större attraktio-
nerna för våra medlemmar under årsmötet. Det
var Karl XI som redan 1680 tog beslut om an-
läggande av örlogsvarv och örlogsbas i Karls-
krona. Ett nödvändigt beslut, då det gamla
örlogsvarvet på Blasieholmen i Stockholm un-
der vintern var minst sagt insnöat. Genom att ha
en örlogsbas i Karlskrona var man operativ un-
der mycket större del av året.

Vi visades runt på örlogsbasen av bland annat
Olle Melin, som med goda kunskaper om varvet
och dess historia förmedlade berättelsen on
Örlogshamnen. Han berättade om förgrunds-
figuren framför andra inom Sveriges marina ut-
veckling från mitten och senare delen av 1700-
talet, Fredrik Henrik af Chapman (*1721 †1808).
Denne af Chapman hade redan för drygt 200 år
sedan en väl utvecklad logistik och standardise-
ring i arbetet. Vi kunde även få en bild av af
Chapmans konstruktiva idéer i modellkammaren.
Arkeologiskt har man även hittat intressanta
metoder för torkning av ankartrossar vid restau-
rering av byggnaden som Gustav III kallade
”Silverhuset”, på grund av byggkostnaden. I sam-
band med just ankartrossar måste man även
nämna att vi i ”repslagarbanan” under Sten
Swedlunds ledning fick både se själva repslagar-
banan och delta i repslagning. En för dåtiden stor
verksamhet som man med känsla upprätthåller
även i dag. Man får heller inte glömma den goda
och värmande soppa med gott bröd vi bjöds på här.

Rosenbohm och Marinmuseum
På vägen tillbaka till civilisationen (vi var ju på
militärt område) studerade vi ett äldre pumphus
för tömning av den torrdocka som ligger relativt
nära repslagarbanan. På väg till Marinmuseum
och lunchen hann vi också hälsa på Rosenbohm.

Årsmötesdagarna i Karlskrona 16-17 april 2010

Efter den välsmakande lunchen registrerades in-
för årsmötesförhandlingarna deltagarna flitigt av
damerna Erika Grann, Ulrika Kullenberg och
herrarna Hans Nilsson och Stig Grehn.

Årsmötets inledning
Årsmötet inleddes med föreläsningar och infor-
mation av följande personer:
Leifh Stenholm (länsantikvarie i Blekinge län)
Richard Bauer (Marinmuseet i Karlskrona)
Tullan Gunér (representerade Blekinge museum).

Sammantaget talade alla om sina egna ansvars-
områden, men det framgick också mycket klart
att de som talade ser oss inom den ideella rörel-
sen arbetslivsmuseer som en ytterst viktig part-
ner när det gäller samarbetet inom det framtida
museala arbetet.

Mikael Wahldén från Handisam (Myndigheten
för handikappolitisk samordning) kunde dess-
värre inte komma.  Det får vi beskylla askan från
vulkanutbrottet på Island för. Något som gjorde
flygning omöjlig. Detta var inte så lite synd, ef-
tersom vi nog med handen på hjärtat hade be-
hövt den information han hade kunnat ge.

Från ArbetSams organisation och styrelse, infor-
merade Erika Grann om den nyinstiftade priset
Årets Arbetslivsmuseum. Ett pris som ArbetSam
ser som en viktig utmärkelse för att sporra och
belöna arbetslivsmuseernas mycket engagerade
och ideella arbete.

Efter detta togs paus med möjlighet att studera
Marinmuseets samlingar, samt att ta en kopp
kaffe med alltför gott tilltugg.

Årsmötesförhandlingar
Åter från paus, museibesök och kaffe, var det
dags att börja med årsmötesförhandlingarna. Hur
dessa fortlöpte och slutade framgår av protokol-
let. De kommer därför inte att beröras här.

Karlskrona Porslinsfabriks Porslinsmuseum
och Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum
Senare samma dag besöktes Karlskrona Pors-
linsfabriks museum, som ligger i samma lokal
som porslinsfabriken legat. Vi bjöds dessutom
på ett glas med druvsaft, vilket inte var fel.
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På bilmuseet fick vi se motorcyklar och bilar av
alla de former och årtal. Museet representerade
gamla åkdon, snabba åkdon, hästdragna åkdon
samt även udda skapelser från Vallåkra. Museet
tillhör förlaget Albinsson & Sjöberg.

Lördag 17 april – Saxemara båtvarv
Denna lite mulna dag besöktes Saxemara båt-
varv. Det ursprungliga varvet har en lång histo-
ria bakom sig, faktiskt ända sedan 1917. Verk-
samheten vid Saxemara varv är historiskt intres-
sant när de gäller genuint träbåtsbygge. Enligt
historien har från detta varv på denna plats leve-
rerats många fina träbåtar, både klink- och
kravellbyggda, sedan 1927. Man visade en in-
tressant film i museihuset, som man faktiskt kan
hitta på internet (googla på Saxemara båtvarv).
Filmen beskriver på ett mycket instruktivt sätt
vilka olika båttyper man byggt i Saxemara. Bara
filmen är ett unikt dokument.

Även i dag pågår bygget av båtar. Detta trots att
det från 1960-talet tillverkats ett allt större antal
plastbåtar. För att behålla detta enda kvarvarande
mycket unika träbåtsvarv, köpte Blekinge mu-
seum år 2006 själva varvet (mark och lokaler),
medan rörelsen drivs i privat regi av Olssons
båtbyggeri. Träbåtar har på senare år fått lite av
en renässans och det är ett mycket bra initiativ
av Blekinge museum att försöka bevara både
kunskapen och konsten att hantera trä på rätt sätt.
Det krävs nästan att man väljer material på rot
och behandlar detta på rätt sätt hela vägen fram
till den färdiga båten. Trä är ett levande mate-
rial.

AB Urfabriken i Svängsta
Nästa besök blev det ganska lilla men mycket
välplanerade museum som AB Urfabriken i
Svängsta (ABU) har. Företaget kom till när
skrivmaskinstillverkaren Halda, under 1920-ta-
let på grund av problem med sysselsättningen,
tvingades avskeda en man vid namn Carl-August
Borgström. Denne hade med sig många idéer och
finmekaniken i bagaget. Han startade därför en
egen fabrik för fickur 1921. Fickuren gick bra
men Borgström tillverkade även taxametrar för
hästdroskor. Han började då fundera på en lös-
ning för taxibilar, som blev klar 1926. Detta blev
en framgång. Dessvärre kom utbrottet av andra
världskriget 1939 att förstöra marknaden.  Carl-
August Borgströms son Göte, som nu var ägare,
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funderade på vad som skulle kunna rädda fabri-
ken. Det var då han insåg att spinnrullar för fiske
kunde vara en bra idé. Mörrumsån fanns nära
till hands för att prova rullar och drag. Sedan dess
har ABU i Svängsta blivit en världsindustri.

Museet företräddes av en mycket pigg 83-åring
– Henning Karlsson. Han började som 13-åring
på ABU (1940). Han gav på ett livfullt sätt en
god beskrivning av ABU:s samtliga produkter
genom åren. Klurigt konstruerade, är orden om
man ska beskriva de mycket små specialmaski-
ner som användes i tillverkningen av klockor och
övriga produkter. I stort sett alla maskiner drevs
med en gemensam motor och med remdrift från
en axel i taket. Operatören kunde själv välja när
maskinen skulle arbeta.  Det var stansmaskiner,
svarvar, fräsmaskiner och vissa specialmaskiner.
ABU-museet låter sig knappast beskrivas, utan
är absolut värt ett besök, åtminstone när den
fantastiske och entusiastiske ciceronen Henning
Karlsson själv får berätta.

Ebbamåla bruk
Besöket på Ebbamåla bruk visade en intressant
del av den svenska industriutvecklingen. Det var
både ett gjuteri och mekanisk verkstad. Brukets
drift lades ner 1966-1967. Det hade då funnits
sedan 1885. Den nuvarande verkstaden byggdes
1927. Bruket sov efter 1967 sin törnrosasömn
med ett ganska stort förfall till 2000-talet, då ett
uppbyggnadsprojekt drogs igång.

Ebbamåla bruk ägs och drivs i dag av familjen
Randver. De har åstadkommit underverk med de
tidigare så förfallna lokalerna. De har kurser i
gjuteriteknik och smide men har även kurser re-
laterade till Mörrumsån, som kajakpaddling och
fiske. De erbjuder även föreläsningar inom olika
industri- och teknikhistoriska ämnen. De guidar
naturligtvis i den intressanta miljön som inne-
håller delar som maskinverkstad, smedja, gju-
teri, modellverkstad, vattenkraftverk samt ett
kafé. De har även en fabriksbod med försäljning
av gjuteriprodukter och andra ting.

Det bruket kunde visa upp är en mängd intres-
santa maskiner för skärande bearbetning (svar-
var, fräsmaskiner, borrmaskiner, hyvlar, samt en
del specialmaskiner). Alla var relativt gamla.
Lyckligtvis blev maskinerna kvar i  maskinhal-
len sedan arbetarna gått hem och maskinerna

Årsmötesdagarna i Karlskrona 2010-04-16/17
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såldes inte som brukligt är. Många av maskinerna
är genom ett drivaxelsystem i taket och remdrift
kopplade till en gemensam elmotor. I verkstads-
hallen står också många exempel på Ebbamålas
tidigare produktion. Det finns vedspisar,
gjutjärnstavlor med olika texter, samt delar till
vattenkraftturbiner, till och med något som såg
ut som en ångmaskin. Ebbamåla bruk tillverkade,
så vitt det går att förstå, en mängd olika produk-
ter i gjutjärn, stål och andra metaller. Det var en
diversehandel i en medeltung produktion, något
som många människor hade nytta av i en tid då
Sverige expanderade.

Årsmötesrapport: Hans Kihlberg

Anders Randver utanför gjuteriet i Ebbamåla.
Foto: Torsten Nilsson.

ArbetSams styrelse vill passa på att rikta
ett stort tack till Marinmuseum i Karls-
krona och alla medlemsmuseer som gjorde
årsmötet till ett minne för livet!



Årets katalog Arbetsamma museer, Museiguide
2010 har minst sagt haft en strykande åtgång.
Inte sedan första upplagan av katalogen 2003 har
så många medlemsmuseer tagit chansen att mark-
nadsföra sitt museum till det överkomliga priset
av 500 kronor. Katalogen 2010 rymde hela 343
museer. Det gör katalogen till Sveriges största
museikatalog. En nyhet för i år var att pre-
sentationsrutorna utökades till 1/6 sida mot 1/8
sida i tidigare utgåvor. En välkommen komplet-
tering för 2010 års Museiguide var att varje
medlemspresentation var försedd med en GPS-
adress för att underlätta för besökarna att hitta.
Många arbetslivsmuseer ligger inte i stadsplane-
rat område och sak-
nar formell gatua-
dress. Artiklar om
mycket av det ide-
ella arbetet på
arbetslivsmuseerna
och ett dubbel-
uppslag om det
nyinstiftade priset
Årets Arbetslivs-
museum fanns att
läsa i början av ka-
talogen. I slutet
fanns som brukligt
våra annonsörer.

Katalogen var klar
till Turmässan i Gö-
teborg där den delas
ut till mässbesö-
karna.  Torsten Nils-
son, Arbetets mu-
seum, var redaktör
för katalogen.
Redaktionellt arbete
utfördes av Annette
Backner, Jasmina
Mujakic och Heidi Eklund på ArbetSams kansli.
Arbetets museums bibliotekarie Ann-Charlotte
Persson gav ovärderlig hjälp med korrekturläs-
ning. Sidantalet var oförändrat på 80 sidor.

Ekonomi
Medlemmarna betalade 171 500 kronor och det
såldes annonser för 84 500 kronor.  Layoutarbete
och tryckning av katalogen uppgick till en kost-
nad på 251 000 kronor. Distributionen i sin hel-

ArbetSamma museer 2010

het kostade 130 000 kronor.
Till de privatpersoner som beställde någon av
katalogerna i samdistributionen bifogades en
Plusgiro-avi, med mycket lyckosam frivilligt
distributionsbidrag som resultat.

Distributionen
ArbetSam anlitade för femte året i rad Turist-
byråshopen i Tyresö, Stockholm, för distributio-
nen som via sin hemsida ger turistbyråer och
STF-anläggningar i Sverige möjligheten att be-
ställa trycksaker gratis, se www.tbshopen.se . Vår
fortsatta samdistribution med Tågsommar,
Motorhistoriska Riksförbundets (MHRF)

evenemangskalen-
der och Sveriges
Ångbåtsförenings
Ångbåtstidtabell
fortlöper och 2010
omfattande den to-
talt 66 000 katalo-
ger på hela 8,5 ton!

Beställningar från
turistbyråerna låg
och väntade hos
TB-Shopen redan
när katalogerna le-
vererades från
V V T- G r a f i s k a
tryckeri i mitten av
mars månad.

Till medlemsmuse-
erna skickades ka-
talogen ut under
april och maj.
ArbetSam har ald-
rig tidigare upplevt
att katalogerna ta-
git slut innan som-

marsäsongen varit till ända. Vid juni månads ut-
gång var lagren slut hos TB-shopen som fick an-
nullera flera beställningar, från turistbyråer och
vägkrogar.

Prövoåret med att distribuera ut Museiguiden via
de "Smultronställ" som Turistbyråshopen har
utplacerade på totalt cirka 100 vägkrogar, cam-
pingplatser, Coop Forum och liknande besöks-
täta platser kom därför av sig för ArbetSams del.
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Hemsidan

Under året har sexton nyhetsbrev Arbetsamma
museer skickats ut. I nyhetsbreven informera vi
om kurser, konferenser och andra viktiga nyhe-
ter som kan ha betydelse för arbetslivsmuseerna.
I december fanns 961 mottagare på sändlistan
som uppdateras kontinuerligt. Antalet prenume-
ranter har under året ökat med cirka 100 motta-
gare. Nyhetsbreven produceras i samarbete med
Arbetets museum.

NyhetsbrevInformation

Målet med hemsidan är att den skall innehålla
information om viktiga händelser, seminarier och
liknande som kan ha betydelse för arbetslivs-
museernas verksamhet. Sidan har uppdaterats i
princip varje vecka. Med ett bildspel som visas
längst upp på indexsidan har vi försökt skildra
verksamhet, viktiga händelser och teman från
arbetslivsmuseerna. Årets sista bildspel visade
maskiner från Rubens maskinhistoriska sam-
lingar i Götene.

Vi fortsätter att tappa besökare på hemsidan jäm-
fört med rekordåret 2008 då vi hade 73 417 be-
sökare. Internet fortsätter att växa och utbudet
ökar vilket leder till ökad konkurrens om besö-
karna. Men vi bör nog fundera på hur vi skall
göra hemsidan mer spännande och attraktiv. Men
ArbetSams hemsida är trots allt känd. Om man
googlar på ArbetSam får man idag fler träffar än
om man söker på arbetslivsmuseum. I enkäten
som genomfördes 2009 var det påfallande många
som svarade att de inte använde sig av hemsidan.
De som använde den berättade att det ofta skedde

i samband med att man läste nyhetsbrevet
Arbetsamma museer som läggs upp på vår
hemsida.  Antalet besökare på hemsidan beräk-
nas genom att vi mäter hur många som har pas-
serat in genom ytterdörren. När någon besöker
hemsidan från en viss IPadress (internet-anslut-
ning) så beräknas tiden från förra gången besö-
karen gjorde en förfrågan. Om tidsskillnaden är
större än ett visst värde (30 minuter) så räknas
det som ett nytt besök. Om exempelvis en besö-
kare kommer till hemsidan klockan 13:00 på ef-
termiddagen och sedan återvänder tillbaka igen
klockan 15.00 så kommer två besök att registreras.

Att sprida kunskap om och bilda opinion kring
arbetslivsmuseerna är en av ArbetSams vikti-
gaste uppgifter. Det handlar om att synliggöra
arbetslivsmuseerna, deras betydelsefulla verk-
samhet och det ideella engagemanget. Hemsidan,
www.arbetsam.com och medlemskatalogen
Arbetsamma museer är viktiga verktyg för detta
arbete. ArbetSams kansli fyller en mycket vik-
tig roll i kontaktarbetet med medlemsmuseerna.
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Sedan hösten 2003 har ArbetSam haft sitt kansli
på Arbetets museum i Norrköping. Att arbeta i
den gamla bomullsfabriken, som Carl Milles
kallade för Sveriges vackraste industribyggnad,
ger en stimulerande daglig dos av den miljön
som många av våra medlemmar förvaltar sin
kulturgärning och arbetar i. På kansliet arbetar
Annette Backner som ansvarar för bokföring och
fakturering och Heidi Eklund som samordnande
kanslist, båda deltidstjänster om 20 timmar i
veckan. Under hösten 2010 har Lovisa Almborg
vikarierat.

Här administreras organisationens samtliga ak-
tiviteter. Kansliets arbete är att serva styrelsen
med förberedande utredningar, protokoll, kallel-
ser, information och utskick med mera. I den
dagliga kontakten ska kansliet med personlig
medlemsservice vara navet i kontaktvägar och
information. Medlemskontakten varierar i ärende
i allt från produktionen av Museiguiden, anmäl-
ningar till kurser och museidagar till de långa
givande samtalen där någon medlem önskar stöd
i någon fråga.

Kansli

Av de fyra mässdagarna vände sig torsdag och
fredag till de 19 000 fackbesökarna och lördag
och söndag till en besökande allmänhet på hela
30 000 personer. För sjunde året i rad fanns vår
katalog Arbetsamma museer med på Turmässan,
som är Skandinaviens ledande mässa med in-
riktning på rese-, turist- och mötesindustrin. Vår
medlem Repslagarmuseet i Älvängen som varit
ArbetSam behjälpligt sedan flera år tillbaka
gjorde det möjligt att även i år sprida närmare
ett tusental exemplar av museiguiden.

Anders Svensson från Järnvägsinfoförlaget och
Tågsommar fanns sedvanligt på plats!  Anders
besöker turistarrangörer och bussbolag på mäs-
san och informerar om alla de utflyktsmål som
ryms i Tågsommar, vår katalog och MHRF:s
Evenemangskalender.

ArbetSams styrelse vill framföra sitt tack för
dessa insatser som möjliggör att Museiguiden
kan spridas så effektivt. Vi kan inte nog värde-
sätta den personliga marknadsföringen av vår
katalog.

Turmässan  25–28 mars 2010

Närmare hundra medlemmar har redan beställt
den! Emaljskylten som visar att museet är med-
lem i Sveriges största museinätverk. Den är till-
verkad av Emaljfabriken Svea i Fritsla, Väster-
götland. Emaljskylten tillverkas enligt gammal
fin tradition med den äldsta metoden av kupade
skyltar och har ett mått på 300 x 100 mm. Den
1,25 mm tjocka stålplåten grundas och bränns i
800°, därefter byggs motivet med olika lager
emalj som bränns var för sig. Den är försedd med
skruvhål som gör den lättplacerad. Skylten skall
enligt tillverkaren hålla upp till hundra år och
den varken oxiderar eller bleks utan förblir
vacker och hållbar. Priset är 400 kronor inklu-
sive frakt och skylten kan beställas via kansliet i
Norrköping.

Emaljskylt
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ArbetSams kansli i Norrköping. Heidi Eklund, Lovisa Alm-
borg och Torsten Nilsson, adjungerad.
Foto: Ann-Charlotte Persson



Liksom 2009 sökte ArbetSam bidrag från Riks-
antikvarieämbetet (RAÄ) och Kulturrådet för
2010 års verksamhet, med mål att utöka verk-
samheten. Även nu var målet att utöka personal-
styrkan på kansliet med ytterligare en tjänst. Lik-
som föregående år bifölls inte dessa ansökningar.
RAÄ utökade stödet till ArbetSam med  10 000
kronor till 200 000 kronor. Kulturrådet beviljade
bidrag om 250 000 kronor, samma nivå som
2009. Med anledning av detta kunde inte en väl-
behövlig förstärkning på kansliet genomföras.

Av nedanstående tabell framgår det att vi jäm-
fört med 2009 ökat medlems- och konferens-
avgifter något från 36% till 40%. Bidragen har
också ökat något. Men i realiteten minskat efter-
som vi inte sökt något projektbidrag som vi er-
höll 2009. Lönebidragens andel har minskat nå-
got på grund av sjukdom. När lönebidragsanställd
är helt sjukskriven betalas inga lönebidrag ut.
Annonsintäkterna har ökat något.

Kommentar till ekonomi 2010

Procentuell intäktsfördelning 2010 2009
Bidrag 45 % 41 %
Medlems- och konferensavgifter 40 % 36 %
Annonser 9 % 7 %
Övrigt, lönebidrag 6 % 16 % *
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* = 9 % utgör ett projektbidrag som utbetalades till
MRO, JHRF, SSF och SÅF

Kostnaderna har ökat på en del punkter. Vi fick
ett rätt kostsamt årsmöte 2010. Anledningen var
att de bidrag som vi räknat med lokalt uteblev.
Vidare har seminariekostnaderna under 2010 bli-
vit högre än förväntat.

ArbetSam har även för 2011 års verksamhet äskat
om ökade bidrag. Nu är det av ännu större bety-
delse att de beviljas. Vår kanslist Heidi Eklund
kommer att gå i pension under våren 2011 och
det är av stor betydelse att vi kan få fram en er-
sättare för henne.

Medlemsutvecklingen under året är positiv, vil-
ket leder till ökade intäkter men också till ökade
kostnader.

Det samlade ekonomiska resultatet för år 2010
blev att kostnaderna ökade med drygt 67 000
kronor över det budgeterade. Detta medför ett
minusresultat som måste tas från det egna kapi-
talet. Så kan det givetvis inte fortsätta, utan 2011
måste åtgärder vidtas för att ändra den negativa
trenden.

Museimässa 25 sept. 2010

För tredje året i rad anordnades museimässan
Maskinnostalgi där arbetslivsmuseer bjuds in till
Norrköping för att visa upp sin verksamhet. Nytt
för i år var att vi expanderade utställningsom-
rådet till det dubbla. Detta gjordes i samarbete
med Norrköpings Veteranbilklubb. Ett femton-
tal arbetslivsmuseer och ideella föreningar vi-
sade upp sin verksamhet. Arbetslivsmuseerna er-
bjuder en spännande arena för interkulturella
möten. ArbetSam försöker entusiasmera med-
lemsmuseerna att samarbeta med andra kultur-
utövare, konstnärer, författare och uppmuntra till
skrivarcirklar. Under Maskinnostalgin gav  där-
för Medborgarskolans ungdomsgrupper dans-

uppvisningar på olika teman bland utställda fö-
remål, till exempel dansinslaget ”Dansa med
bilar”.

s/s MOA i Motala ström. Foto: Miguel Muñoz



Balansräkning

Tillgångar 2009 2010
Kassa 173 933
Plusgirot 40 140 10 986
Affärskonto 173 535 74 946
Checkkonto  43 441 43 560
Fordringar 3 640  -

Summa tillgångar 260 929 130 426

Skulder
Kortfristiga skulder 44 200 15 240
Skatteskuld 1 267 1 720
Upplupna sociala avgifter 2 427 0
Reservering kurs 32 000 0

Summa skulder 79 894 16 960

Eget kapital
Eget kapital 195 435 181 035
Årets resultat - 14 400 - 67 569

Summa eget kapital 181 035 113 466

Summa skulder och eget kapital 260 929 130 426
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Resultaträkning

Intäkter 2009 2010
Katalogen  75 280   91 555
Medlemsavgifter med plats i katalog 255 000 295 000
Övriga medlemsavgifter 59 000   25 700
Årsmötet   31 100   24 900
Seminarier   41 000   53 542
Riksantikvarieämbetet 190 000 200 000
Kulturrådet 250 000 250 000
Kulturrådet proj trafiksäkerhet 100 000       -
Lönebidrag 69 793   62 474
Övriga intäkter 2 400     1 200
Ränteintäkter          97        119

Summa intäkter 1 073 670 1 004 490

Kostnader

Årsmötet 68 316 83 177
Mässkostnader 300        -
Seminarier 101 994 113 547
Reservering seminarier 2009 -100 000 - 32 000
Överföring proj trafiksäkerhet   100 000 -
Katalogen med distributionskostnad 343 546 375 116
Trycksaker 59 850       -
Administration 62 621   83 654
Maskinnostalgi                               -   10 000
Årets arbetslivsmuseum -    10 917
Personal 259 430 289 000
Styrelsen 138 491 133 484
Övriga kostnader 6 009        825
Avskrivningar 15 513     4 339
Reservering kurs 2010 32 000         -

Summa kostnader                    1 088 070 1 072 059

Redovisat resultat:  - 14 400 - 67 569

- Verksamhetsberättelse 2010 - 21



Revisionsberättelse
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Laxholmen, 602 21 NORRKÖPING
+46 11 23 17 30
info@arbetsam.com
www.arbetsam.com

Roland Schött, Malmö skolmuseum, poserar framför sin drömbil. Under årsmötet i Karlskrona passade vi på att
besöka Albinsson & Sjöbergs bilmuseum. Foto: Torsten Nilsson.

2010 har varit ett stort år för ArbetSam. Strax före jul passerade vi 400-strecket och vid årsskiftet
hade ArbetSam 403 medlemsmuseer. Aldrig tidigare har det funnits en så stor museiförening i Sverige.
Inget tidigare år har vi heller levererat så många kurser och konferenser inom så olika ämnen. Även
i katalogen Arbetsamma museer slog vi nytt rekord med 343 deltagande museer och större
presentationsrutor. Katalogen blev så populär att den var slut redan i juni vilket får betecknas som
bra, då är den ute och gör nytta inför kommande museibesök. Årsmötet i Karlskrona och Blekinge
var en spännande resa mellan och tillsammans med engagerade museimänniskor. Men verksam-
hetsåret har också blivit kostsamt och ArbetSam redovisar för verksamhetsåret ett negativt rörelse-
resultat som påverkar det egna kapitalet.


