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Omslag. ArbetSams årsmöte genomfördes i den gamla gasklockan på gasverk-
sområdet i Gävle. Nedre vänster: Fikapaus vid ångslipen i Gävle. Nedre höger:
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Mikael Parr i ivrigt samspråk utan-
för gasklockan. Foto: Torsten Nilsson och Lovisa Almborg.



Året som gått
Medlemsrekryteringen har under verksamhetsåret varit fortsatt mycket god, 46 nya medlemsmuseer.Vi
kan konstatera att ArbetSam under 2011 etablerat sig på säker mark som en museiförening med mer
än 400 medlemmar. Och vi fortsätter att öka i medlemsantal. 2011 blev vårt mest omfattande kurs-
och konferensår någonsin, se mer om kursverksamheten på s.13. Under verksamhetsåret har vi
uppmärksammat Kulturrådet på att arbetslivsmuseerna inte finns med i kulturstatistiken och att
man på så sätt missar cirka miljontals museibesök. Mycket arbete återstår för att synliggöra arbetslivs-
museerna. Att vi finns med i statistiken är ett viktigt steg, finns man inte i statistiken syns man inte.
Vi vet att ett stort antal människor besöker arbetslivsmuserna, troligtvis i större antal än någon kan
tro. Exakt hur många museibesök vi missar i statistiken är inte lätt att säkerställa men när Arbetets
museum under åren 2006-07 frågade alla arbetslivsmuseer om deras besöksstatistik blev summan
13 miljoner besökare!

De ekonomiska förutsättningarna för ArbetSam har varit föränderliga under året. Vid årets inled-
ning visste vi att kostnaderna för kansliet skulle öka i och med förändringar på kansliet. När våra
anslagsansökningar inte gav det resultat vi hoppats på valde vi att bromsa ekonomin och antalet
styrelsemöten minskades. AU-sammanträden via Skype (internet) har varit det vanliga, detta har
gått bra men det är nog nyttigt att styrelsens AU träffas ansikte mot ansikte ibland. Under våren fick
vi besked om att vi hade möjlighet att återfå momspengar eftersom momssatserna för trycksaker
ändrats efter beslut i EU. På så sätt kunde vi återfå momspengar från fem års katalogproduktion.
Detta gjorde att den ekonomiska förutsättningen till viss del ändrades.

Det mest positiva med att arbeta i ArbetSam är att ha kontakt med alla medlemsmuseer. Den signa-
len får jag nästan dagligen från våra duktiga medarbetare på kansliet. Det är inte sällan som Annette
och Lovisa berättar om trevliga telefonsamtal som de har haft med museifolk runt om i Sverige.
Även min egen erfarenhet av arbetslivsmuseifolk är att de är rekorderliga människor. Mycket ofta
är deras engagemang präglat av ett intresse att bevara arbetslivets kulturarv för framtiden. Den tid
de lägger ned för detta är betydande och väldigt ofta är det helt ideellt oavlönat arbete. Jag förstår att
besökarna kan bli fascinerade av arbetslivsmuseerna, vilken berättarglöd de har!

Avslutningsvis vill jag tacka för det gångna året 2011, och tacka för det förtroende som styrelsen
haft. Vi kommer att arbeta vidare utifrån de regler som finns i stadgar och verksamhetsplaner och vi
hoppas få ert fortsatta stöd.

Stig Grehn, ordförande
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Hans Kihlberg delar ut pris till Håkan Nordenadler. Jädraås-Tallås Järnväg
utsågs till Årets Arbetslivsmuseum 2011. Foto: Torsten Nilsson.



1. Styrelsen 2011
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Stig Grehn, Sigtuna
Mekaniska Verkstaden Skansen
Ordförande 2010–2011

Hans Kihlberg, Säffle
Museibanornas Riksorganisation
Ledamot 2011–2012

Hans Nilsson, Göteborg
Varvshistoriska föreningen
Ledamot 2010–2011

Erika Grann, Norrtälje
Pythagoras Industrimuseum
Vice ordförande 2011–2012

Jan-Erik Andersson, Tomelilla
Centrum för arbetarhistoria
Kassör 2011–2012

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".

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 historia att göra. Arbetslivs-
museerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns
enorma kunskaper att föra vidare till framtida generatio-
ner samtidigt som man kan visa upp föremål från en svun-
nen tid.

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.
1999 var jag var med och startade föreningen Ryttarens
torvströfabrik 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, Jan-Erik Andersson
och Torsten Nilsson.

Kansli
Heidi Eklund 50 % januari-april
Annette Backner 50 %
Lovisa Almborg 50 % jan-april

75  % maj-oktober
100 % november-december

Valberedning
Som valberedning har Yvonne Bergman, Ove
Persson samt Barbro Franckie arbetat, med Bar-
bro Franckie som sammankallande.

Revisorer för 2011
Boris Prohorenko, Jernarbetarnes Verkstadsklubb,
Mekaniska Verkstaden Skansen
Anders Hjalmar, Föreningen Grufa, Grängesberg

1. Styrelsen 2011
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Mikael Parr, Linköping
Flygvapenmuseum
Ledamot 2010–2011

Ulrika Kullenberg, Rydal
Rydals museum
Suppleant 2011

Pentti Supponen, Örebro
Örebro läns museum
Suppleant 2011

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.

Revisorsuppleant för 2011
Ove Persson, Nordmarks gruvmuseum,
Nordmark

Övriga funktionärer

Styrelsemöte i Norrköping. Från vänster: Torsten Nilsson,
Jan-Erik Andersson, Stig Grehn, Lars Berggren, Hans Nils-
son, Hans Hellman, Erika Grann, Hans Khilberg, Pentti
Supponen, Mikael Parr och Lovisa Almborg.
Foto: Johanna Övling.



Styrelse- och AU-sammanträden 2011
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Styrelsens sammansättning
Enligt ArbetSams stadgar ska ArbetSam från ett underifrånperspektiv följa och utveckla
arbetslivsmuseernas verksamhet. I uppgiften ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik,
produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tyd-
liggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet. Som
en del av detta ska styrelsen för ArbetSam i görligaste mån representera olika verksamhetsområden.
Vidare ska om möjligt styrelsemedlemmarna komma från olika delar rent geografiskt. Arbetslivs-
museerna finns från söder till norr, från öster till väster. Detta ska också avspegla sig i styrelsens
sammansättning. Givetvis ska också sammansättningen av styrelsen ur jämställdhetssynpunkt vara
acceptabel. Syftet med detta är att museer oavsett vilken inriktning de har ska känna sig hemma
under ArbetSams paraply.

Sedan ArbetSams start har ambitionen varit att förlägga styrelsemötena på olika orter runt om i
landet för att få möjlighet till närmare dialog med medlemmarna.  Men på grund av nödvändiga
besparingar har det blivit mer kostnadseffektivt att förlägga mötena i Norrköping, där kansliet med
material finns. Vår förhoppning är att vi någon gång då och då kan förlägga möten på andra orter.

Styrelsemöten:
4 februari Folkrörelsernas arkivförbund, Örebro
14 april Sveriges fängelsemuseum, Gävle
8 september Arbetets museum, Norrköping
24-25 nov. Sjöfartsmuseet, Göteborg

AU-möten:
12 januari via Skype
17 mars via Skype
11 maj via Telia telefonkonferens
21 juni via Skype
24 augusti via Skype
12 oktober via Skype
16 nov. via Skype

Utöver ovanstående möten har ArbetSam måndagsmöten. Under år 2011 hade vi 36 måndags-
möten. Närvarande vid måndagsmötena är ordförande, vice ordförande, sekretare och kansli. Un-
der flera måndagsmöten medverkar även kassören. Måndagsmötena liksom AU-mötena sker via
Skype. Önskvärt vore att kunna träffas på AU-mötena men för att undvika de kostnader det skulle
medföra sker mötena via Skype.

På grund av besparingar hölls endast fyra styrelsemöten under verksamhetsåret. Det har inte varit
tillfredställande för verksamheten. Ambitionen för år 2012 är därför att ha sex styrelsemöten, dock
beroende av ekonomin. Alla möten protokollförs och skickas ut till styrelsen. Protokoll från styrelse-
möten och AU-möten skickas även till valberedning och revisorer. Styrelsen behandlar de ärenden,
frågor och synpunkter som kommit ArbetSam tillhanda minst två veckor före mötet.

ArbetSams monter på Släkforskardagarna i Norrköping.
Foto: Lovisa Almborg.



Möten där styrelsen representerat ArbetSam
Pedagogiskt seminarium 10-11 feb Norrköping
Vårmöte MRO 12 mars Stockholm
Årsmöte JHRF 13 mars Stockholm
Möte med SFHM 16 mars Stockholm
Dokumentations- & intervjukurs 24 mars Norrköping
Varvsforum 9-10 april Oskarshamn
Årsmöte med museidagar 15-16 april Gävle
Dokumentations- & intervjukurs 4 maj Rydal
Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma 11-12 maj Stockholm
SÅF årsmöte 12 maj Norrköping
NAVs bildande av förening 21 maj Göteborg
Vattenhjul 24-25 maj Norrköping
Avesta Art Academy 30-31 maj Avesta
Invigning Arsenalen 17 juni Strängnäs
Möte med STF 18 augusti Stockholm
Möte med SHF 18 augusti Stockholm
Släktforskardagarna 27-28 augusti Norrköping
Möte med Statens kulturråd 6 september Stockholm
Museimässa 9 september Dalarna
Lager & smörjolja 16 september Norrtälje
Lager & smörjolja 17 september Målilla
Maskinnostalgi 24 september Norrköping
Söka pengar konferens 30 september Norrköping
Motor & människa 6 oktober Oskarshamn
Prisutdelning Årets Arbetslivsmusuem 8 oktober Jädraås
Arkivcafé 13 oktober Stockholm
Fartygsforum 15-16 oktober Karlstad
Med civilsamhället mot framtiden 18-19 oktober Uddevalla
SÅF 25-årsjubileum 29 oktober Eskilstuna
Möte med RAÄ 22 november Stockholm
Möte med JHRF, MRO, MHRF, SSF, SÅF 22 november Solna
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Kurs Lager & smörjolja, 17 september, Målilla. Foto: Torsten Nilsson.



2. Organisation
År 2000 hade ArbetSam 45 medlemsmuseer. Vid utgången av 2011 var det 426 medlemsmuseer.
Den kraftiga höjningen har givetvis ställt stora krav på organisationen. Arbetsbördan för till exem-
pel kansliet har ökat dramatiskt. De krav och önskemål som våra medlemsmuseer har skall vara
vägledande i organisationsarbetet. Olika enkätundersökningar har genomförts nästan varje år. Syf-
tet med dessa har varit att vi måste säkerställa att vi gör rätt saker. Utifrån detta perspektiv försöker
ArbetSam vara en lyssnande organisation där våra olika medlemsorganisationer ska ha stora möj-
ligheter att påverka ArbetSams arbetsinriktning. Klart att det är glädjande att ArbetSam vuxit så
snabbt men vi måste inse att kraven också har ökat. ArbetSam måste leva upp till medlemsmuseernas
förväntningar.

- Verksamhetsberättelse 2011 -8

Kansli
Kansliet är beläget på Arbetets museum i Norrköping. ArbetSam har ett nära samarbete med Arbe-
tets museum genom bland annat kurser och seminarier. Kansliet tar del av Arbetets museums infra-
struktur vad gäller data, telefon och kopiering. På kansliet finns en samordnare och en ekonomi-
ansvarig. Sista april 2011 gick Heidi Eklund i pension efter åtta år som samordnare. Hon efterträd-
des av Lovisa Almborg. Lovisa började på ArbetSam hösten 2010 som vikarie på ekonomitjänsten
och tillträdde 1 maj som samordnare. Tjänsten är på 75 %. Ordinarie ekonomiansvarig är Annette
Backner som arbetar halvtid.

Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till hands för våra medlemmar; besvara frågor
och hjälpa till på annat sätt om så behövs. Vi sköter även kursinbjudningar, medlemsinformation,
medlemsdatabashantering, handräckning till styrelse och medlemmar, för- och efterarbete i sam-
band med måndagsmöte, AU-möte, styrelsemöte och årsmöte, utskick av Nyhetsbrev, bokföring
och fakturering. Utöver det deltar kansliet i iordningsställande av Museiguiden, planering och utförande
av årsmöte med museidagar, i juryarbetet för Årets Arbetslivsmuseum, vid Maskinnostalgi och vid
kurser och seminarier.

Medlemmar
Vid årets slut hade ArbetSam 426 medlemsmuseer, 30 organisationer/föreningar och 18 enskilda
medlemmar. Totalt 474 medlemmar! Under 2011 anslöt sig 46 arbetslivsmuseer till ArbetSam. Några
av dem tillkom som medlemmar sent på året och påbörjade därför medlemsbetalningen först i januari
2012. Fler och fler ansluter sig till oss och det tycker vi är fantastiskt roligt, och bra. Arbetslivs-
museerna har en viktig roll i samhället på många sätt. De är förmedlare av historia, kunskaper,
upplevelser och sist men inte minst trivsel. Med hjälp av kunnig personal bjuder arbetslivsmuseerna
på en upplevelse för alla sinnen. Arbetslivsmuseerna har sammantaget höga besökssiffror och spe-
lar en betydelsefull roll i Sveriges turistnäring. Men när ska besökssiffrorna på arbetslivsmuseerna
börja synas i den offentliga museistatistiken? ArbetSam kommer fortsätta driva den frågan även år
2012.

Våra medlemmar skapar ArbetSams utformning. ArbetSams styrelse består av medlemmar och det
är alla medlemmar gemensamt som styr kursutbudet. Vi förlägger ofta och gärna våra kurser och
övriga händelser ute hos våra medlemsmuseer för att vara så lättillgängliga som möjligt och för att
kunna ta del av den fysiska miljön. Vi värnar om goda och nära kontakter till våra medlemmar.
Arbetslivsmuseerna bistår dessutom med väldigt trevliga miljöer! ArbetSam arbetar för att skapa
kontaktnät mellan medlemmarna och vi är måna om att skapa både tid och plats för den möjligheten.

Geografiskt sprider vi oss över hela Sverige. Medlemsmuseer återfinns i alla landskapen från Skåne
till Norrbotten. Bland våra medlemmar finns en stor spridning vad gäller kategorier – säg ett yrke
eller en maskin och vi ska hjälpa dig att hitta ett museum. Det finns över 1 400 arbetslivsmuseer i
vår databas. Vi hoppas kunna berika ArbetSam med fler medlemmar under år 2012.  ArbetSam har
under år 2011 kunnat erbjuda våra medlemmar ett flertal kurser, museidagar, utomhusmässa, utlys-
ning av Årets Arbetslivsmuseum och en Museiguide.
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Bogserbåten Sven, Göteborg
Djurgårdslinjen, Stockholm
Eds MC och motormuseum, Dalsland
Ett hem i Jonsered, Västergötland
Farmacihistoriska Museet, Stockholm
Flygmuseet F21, Norrbotten
Föreningen Galtströmståget, Medelpad
Föreningens Köpings Brandmuseum, Västmanland
Försvarsmuseum Boden, Norrbotten
Glommers hattmuseum, Lappland
Historisk skogsexport från Kalix älvdal, Norrbotten
Hospitalmuseet, Östergötland
Härjedalens Fjällmuseum, Härjedalen
Independance Rederi AB, Stockholm
Industri- och sopbilsmuseum, Småland
ISA af Lygnern, Västergötland
Joe Hill-gården,Gästrikland
Klockhuset, Ångermanland
Lancashiresmedjan i Karlsholmsbruk, Uppland
Lidköpings Maskinnostalgiska F, Västergötland
Löfstad slott, Östergötland
Magasinet i Nävekvarn, Södermanland
Museiför Risten-Lakviks Järnväg, Östergötland
Myrbergs verkstad, Västmanland
Målerimuseum, Östergötland
Nyströmska Gården, Västmanland
Nässjö Kontorsmuseum, Småland
Optand Teknikland, Jämtland
Plastens hus, Småland
Polismuseet, Stockholm

Siljansfors skogsmuseum i Dalarna är ett av 46 nya medlemsmuseer 2011. Foto: Torsten Nilsson.

46 nya medlemsmuseer under 2011
Rasmus Kvarn Grenna Museum, Småland
S/V Isolda, Göteborg
Siljansfors Skogsmuseum, Dalarna
Smedstorps dubbelgård, Östergötland
Störlinge Lantbruks & Motormuseum, Öland
Svenska kyrkans museum, Östergötland
Säters Hembygdsmuseum, Åsgårdarna, Dalarna
Södra Sörmlands industrihistoriska förening,
Södermanland
The Glass Factory, Småland
Ulvö Lilla Salteri , Ångermanland
Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner,
Stockholm
Vitåfors maskinmuseum, Norrbotten
Zinkgruvan gruvmuseum, Närke
Ångslupen s/s Moa af Norrköping, NÅF
Norrköpings Ångbåtsförening, Östergötland
Åsgårdarna , Dalarna
Ölands Museum Himmelsberga, Öland
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Museidagar i Gävle
Fredagen den 15 april
Efter en god frukost delades vi upp i två grupper för att under årsmötesdagarna i två olika bussar,
från Wallners Bussbolag, besöka museer i Gävle med omnejd. Min buss hade Nr 1 och detta är
rapporten från den bussens resa.

Joe Hill-gården
Första besök var Joe Hill-gården, där Christer Forsberg var ciceron. Han berättade om Joe Hill och
dennes tragiska öde. Joe Hill föddes 1879, som Joel Emmanuel Hägglund. Han blev tidigt syndika-
list och sångare och skaffade sig ett alias – Joseph Hillström. Han utvandrade till USA 23 år gammal
1902. Joe fortsatte sin fackföreningskamp för de svaga och kraftigt utnyttjade arbetarna i USA.
Hans arbete sågs inte med glädje i alla kretsar. Christer berättade om hur Joe Hill blev anklagad för
ett mord han av geografiska skäl inte kunde ha begått och hur han dömdes och avrättades 1923.
Christer tog även ton och sjöng ackompanjerad av sin gitarr några av Joe Hills sånger. Vi fick en ny
insikt i hur mycket Joe Hill, ”mannen som inte kan dö”, har betytt för senare tiders musikskapare.
Detta museum ger också besökaren en viss eftertanke på ett djupare plan, hur politiken kan styras av
krafter utanför den lilla människans kontroll.

Sveriges Fängelsemuseum i Gävle
Vid Sveriges Fängelsemuseum togs vi emot av museets chef Katarina Kallings. Vi fick information
om de två hus som varit fängelser. Det ena, länscellfängelset från 1847, är det modernaste ”bygget”.
Det andra fängelset på andra sidan av gatan är det ”gamla” slottshäktet från 1732. Den första egent-
liga användningen för källaren var att förvara fisk (salt sill).  Den väsentliga skillnaden mellan det
gamla och nya fängelset (1847) var att det nya fängelset, som i folkmun kallades ”hotell Hamilton”,
skulle stämma till eftertanke för den intagna. Man skulle efter vistelsen komma ut som ”en bättre
människa”. Det fanns många gripande människoöden att beskåda innanför de tjocka murarna. Man
fick i denna miljö en klar bild av att fattigdom inte var en bra utgångspunkt för ett människoliv.
Besöket i fängelserna är ett talande bevis för att allt inte är rosenrött. Besöket avslutades med gott
kaffe och tilltugg.

Ångvinschen vid f.d. Gävle Varv
En av guiderna här hette Stefan Geerhold och han berättade om den gamla ångvinschen som lyck-
ligtvis blev kvar när fartygsbyggandet vid f.d. Gävle Varv lades ned. Vinschen användes till att dra
upp båtar på slipen (stapelbädden).  Stefan berättade också om ångpannan och de ting som fanns i
byggnaden invid vinschhuset. Genom Wilbur Andersson kom uppgiften att ångvinschen ingick i
den första tillverkningsserien från den engelska leverantören Day & Summers Ltd, från Southampton
i England och att ångpannan kom från en ångbåt. Ångvinschen har en ganska komplicerad växel-
låda i två steg. Först en ganska stor snäckväxel som ångmaskinens vevaxel överför kraften till.
Därefter växlas axeln ned ytterligare ett steg med en ordinär kuggväxel.
Det fanns också ett diplom med hedersutnämning från 2009, för det storartade arbetet man utfört på
ideell basis för att bevara och förmedla det industriella kulturarvet. ArbetSams fina emaljskylt,
fanns också på plats. Det ger ett kraftfullt anslag om vad alla sliter med i denna rörelse.

Lunchen åt vi i en ljus och trevlig miljö. Vi hade en väl fungerande och snabb servering. Vi fick
köttgryta som hade en viss likhet med gulash, med ris och sallad. En god och mättande rätt var det.
Till efterrätt kaffe och kaka.

Årsmötet
Innan årsmötet skulle alla deltagare registreras. Det skötte Heidi Eklund, Erika Grann och Lovisa
Almborg. Efter presentation av ArbetSams ordförande Stig Grehn inleddes årsmötet av Sveriges
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon beskrev vår organisation vid sidan om de professio-
nella museerna som en idog vårdare av kulturhistoriska värden. För framtiden välkomnade hon ett
ännu större samarbete mellan de ideella och professionella museerna. Steg har redan tagits i den
riktningen.
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Statens Kulturråd presenterade genom Lotta Brilioth Biörnstad hur en koppling kan göras mellan
Skapande skola och personer inom konst, litteratur, teater och liknande områden. Detta bör med
fördel kunna inrymma ökat samarbete med kultur och arbetslivsmuseer. Årets Arbetslivsmuseum
Skebobruk presenterades av Hans Hammarfors som tackade för utmärkelsen och kort informerade
om museet och dess verksamhet. Själva årsmötet berörs inte här, men chefen för Sveriges Fängelse-
museum, Katarina Kallings, valdes att leda förhandlingarna.

Forsbacka bruk, Sveriges Fängelsemuseum, Sveriges järnvägsmuseum och Rosenlöfs Tryckerimuseum.
Foto: Torsten Nilsson, Sveriges Fängelsemuseum och Lovisa Almborg.
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Museidagar i Gävle
Sveriges järnvägsmuseum i Gävle
En kortare tågresa tog oss från Gävle Central till järnvägsmuseet och Hennans station. Där togs vi
emot av ett antal glada flickor, som bjöd på en bubblande dryck. När vi låtit oss väl smaka, höll
chefen för Trafikverkets museer, Robert Sjöö, ett kortare välkomsttal. Han inledde med att berätta
om den beundran han känner för de tusentals museimänniskor, som arbetar ideellt med att bevara
Sveriges kulturvärden. Han berättade också om Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och hur upplägget
för kvällen såg ut. Nästan mitt i allt detta kom en härlig kille som visade sig heta Peter Iller fram,
skrudad som stationsföreståndare med avsiktlig pondus och frågade vad vi gjorde där och om vi
hade perrongbiljett. Vi bjöds sedan in för att se det historiskt och tekniskt omfångsrika museet.
Även om samlingarna är större än de som finns till beskådande är det en mäktig samling utan
internationellt motstycke. Efter en rundvandring i museet bjöds vi på en mycket välsmakande supé.
Under supén roades vi åter av de träffsäkra persongestaltningar Peter Iller utförde av olika personer
tagna ur järnvägens historia.

Lördagen den 16 april
Mackmyra whiskydestilleri
Denna dag var det första etappmålet Mackmyra Bruk och det destilleri av svensk whisky som eta-
blerats där 1999. Vi fick en intressant genomgång av den komplicerade gången vid framställning av
whisky av Patrik Jönsson. Det är många moment och kräver ett noggrant urval av ingredienser,
maskiner, kärl för destillation och slutligen urvalet av träet till de tunnor som används för lagring.
Marlene Öhlander gav oss bra information om Mackmyra Bruks historia och den ganska spektaku-
lära inledningen till att man startat framställning av whisky.

Rosenlöfs Tryckerimuseum
Här möttes vi av Kjell Andersson som bjöd in till kaffe och hembakat. Vi träffade också Solvig Aho,
som arbetade vid museet, samt kommunalrådet Aage Nedergaard Hansen, som representerade Sand-
vikens kommun. Det fanns flera personer som ställde upp för oss, men jag saknar tyvärr namnen.
Kjell Andersson förevisade museet, med en mängd olika intressanta maskiner som i de flesta gamla
svenska tryckerier hamnat på tippen. Museet var en nostalgiresa från början av 1900-talet fram till
att datoråldern inleddes på 1980-talet. Leif Halldorf från Leksands Folkhögskola visade oss en
mycket intressant sida av bokvärlden som handlade om bokbindning och alla de möjligheter som
finns inom detta hantverk. Vår tidsplan medförde tyvärr att fick vi alldeles för kort tid att sätta oss
riktigt in i detta.

Lunch i Forsbacka Värdshus
Forsbacka Värdshus bjöd på en god fläskkarré, med sås, potatis och äpplemos. Allt avslutades med
kaffe och kaka innan vi tog bussarna mot nästa mål.

Forsbacka bruk
Forsbacka bruk var det sista besöket för denna gång. Guidningen sköttes här av Lasse Jansson,
Simone Liw och Elin Brodin. Forsbacka bruk var ett relativt stort bruk i jämförelse med de många
mindre bruk som fanns runtom i Sverige. Det är därför svårt att se hela omfattningen av all den
verksamhet som förekommit under den långa tid bruket verkat.

Beroende på att bruket har moderniserats så många gånger är det svårt att visa alla de genomgångna
tidsepokerna och utvecklingsstegen. Bruket har ju till och med haft en bessemerugn och under de
sista åren ett valsverk, vilket är långt ifrån det stångjärnssmide som var så vanligt vid småbruken
från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet.

Hemresa
Den sista turen med bussen gick till Gävle Resecentrum där vi skildes från de flesta av våra delta-
gare. Slutorden blev som vi plägar, vi ses väl nästa år?
Hans Kihlberg



3. Kunskapsuppbyggnad
Att ha en museal kompetens och yrkesutbildning är viktigt, men det räcker inte på ett arbetslivs-
museum. Där måste man kunna annat också, ofta kopplat till museets inriktning. Vad vore museet
Ebbamåla bruk utan kompetens om järngjutning, verkstadsarbete, marknadsföring, turisterfarenhet
och god kunskap kring drift av en mindre kraftstation med 90 graders vinkelväxel? Hur skulle vi
kunna bevara museet Remfabriken i Göteborg utan föreningsmedlemmarnas goda kunskaper i skötsel
och underhåll av textilmaskiner? Hur skulle Skolsegelfartyget Ellen kunna segla utan en besättning
med praktiska kunskaper i navigering, skeppsbyggnad, splitsning, drevning, marknadsföring och
erfarenhet av att ta emot ungdomsgrupper? Vad vore Norrbottens järnvägsmuseum om inte förenings-
medlemmarna hade goda kunskaper i svetsning, nitning, metallarbete – och hur långt kom deras
museiångtåg utan utbildade eldare, lokförare och säkerhetsansvarig? Deras ånglok skall framföras
lika säkert som en kommersiell tågoperatörs och Ellen skall segla lika säkert som en Finlandsfärja.
Det finns mängder med utbildad personal på ett arbetslivsmuseum, men med den skillnaden att de
ofta arbetar ideellt.
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Seminarier, konferenser och utbildningar
Under året har ArbetSam fortsatt satsningen på utbildningar och konferenser för arbetslivsmuseer.
Mycket av arbetet har skett i samarbete med Arbetets museum. Vår satsning på pedagogik och
arbetslivsmuseer inleddes med en pedagogisk konferens i februari. Konferensen hölls på Arbetets
museum och lockade 40 museipedagoger från Gällivare i norr till Malmö i söder.

Förutom pedagogik inriktades kurserna på bevarande och kunskapsuppbyggnad. Fyra kurser i do-
kumentation och insamlande av minnesberättelser genomfördes på olika platser i samarbete med
Arkivcentrum i Örebro och Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona. Dessutom arrangerades un-
der våren en konferens om dammar, vattenhjul, stångjärnshammare och blåsmaskiner i Norrköping
och Hävla i samarbete med Jernkontoret. Bevarandefrågor inom detta område är mycket aktuellt på
flera platser i landet. Under augusti genomfördes två workshops om lager och smörjolja, en på
Pythagoras industrimuseum i Norrtälje och en på Målilla mekaniska verkstad i Småland. På de
flesta arbetslivsmuseer finns utrustning bevarad som innehåller lager av olika konstruktioner. Ge-
nom föredrag och ett nyproducerat kompendium lärde sig deltagarna hur olika lager skall skötas.

För fjärde året i rad genomfördes en endags-
konferens som riktade sig till alla som söker
projektfinansiering till sin verksamhet. Här gavs
chansen att nätverka och möjligheter för dem
som har bra idéer att träffa dem som kanske kan
hjälpa till med en del av finansieringen. Delta-
garna lärde mer om hur man skriver en bra ansö-
kan, hur man finansierar projekt och hur man
hittar sponsorer till museiarbetet. Föreläsarna
kom från Riksantikvarieämbetet, Föreningen
Norden, Arbetets museum, Sensus och olika
arbetslivsmuseer.

Information
Under verksamhetsåret har elva nyhetsbrev Nyheter för arbetslivsmuseer skickats ut till över 1 000
mottagare. Utskick till medlemsmuseerna sker regelbundet. För att förbilliga utskicken skickas
numera det mesta av medlemsinformationen som e-post. En prioriterad fråga under verksamhets-
året har varit att uppmuntra medlemsmuseerna att ta emot information i digital form. Vid verksam-
hetsårets slut var det endast 5,5 % av medlemsmuseerna som saknade e-post.

Häfla Hammarsmedja, Östergötland. Foto: Torsten Nilsson.
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4. Samverkan
Enligt stadgarna skall ArbetSam medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlem-
mar. Vidare ska ArbetSam sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet. Ända sedan star-
ten av ArbetSam har detta arbete varit av stor betydelse. Under flera år har samarbetet med andra
riksorganisationer varit återkommande. Bland dessa hittar vi Järnvägshistoriska Riksförbundet
(JHRF), Museibanornas Riksorganisation (MRO), Sveriges Segelfartygsförening (SSF), Sveriges
Ångbåtsförening (SÅF) och Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). På senare tid har också sam-
arbete etablerats med Svenska Turistföreningen (STF) och Sveriges Hembygdsförbund. Att samar-
beta med olika intressenter är viktigt för att ArbetSam ska kunna leva upp till de krav som ArbetSams
verksamhetsplan anger.

Arbetets museum
Arbetets museum i Norrköping var en av de organisationer som aktivt medverkade vid tillkomsten
av ArbetSam. Nätverkets arbete bedrivs därför i nära samarbete med Arbetets museum. Kurser,
konferenser, utbildningar och andra satsningar genomförs i samverkan för att därigenom få maxi-
mal effekt. Arbetets museum ställer också kontorsplatser till förfogande för ArbetSams kansli och
administration. Dessa lokaler är belägna på Laxholmen i centrala Norrköping, i den gamla
textilfabriken som på grund av sin form fick namnet Strykjärnet.  Många anser att Strykjärnet är
Sveriges vackraste industribyggnad. Även ur sociala förhållanden är det av största vikt att ArbetSams
kansli är beläget i Arbetets museums lokaler. AbetSams kanslipersonal ingår automatisk i den ge-
menskap som finns på Arbetets museum. Den samverkan som finns mellan Arbetets museum och
ArbetSam är mycket viktig och det är inte felaktigt att säga att detta samarbete till stor del står
bakom de framgångar som ArbetSam har upplevt.

Regionalt arbete
Arbetslivsmusernas roll i den regionala utvecklingen är betydelsefull, stärkt av lokal tillhörighet, mång-
sidighet och många gånger outnyttjad, inte minst när det gäller att skapa arbetstillfällen. ArbetSam vill
stärka arbetslivsmuseernas betydelse i och för den regionala utvecklingen bland annat genom att verka
för utvecklande av samverkan mellan aktiva inom respektive region. Helt enkelt genom att lära av
varandra. I ArbetSams stadgar står 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, Öster-
götland med flera. Vidare har samverkan mellan vissa branscher etablerats som till exempel gruvor i
Bergslagen. I några av dessa nätverk är ArbetSam till en del involverade. Byggandet av lokala och
regionala nätverk måste fortsätta, men måste bygga på starka lokala och regionala initiativ.

Hakon Malmborg och Constantia vid kajen i Stockholm. Föreningen som driver fartyget är medlemmar i både Sveriges
Segelfartygsförening och ArbetSam. Foto: Torsten Nilsson.
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Internationellt arbete
E-faith
Europeiska federationen består av sammanslutningar av det industriella och tekniska kulturarvet.
Det är en plattform för att främja kontakter i Europa. En plats där man kan träffas, utbyta erfarenhe-
ter, lära av varandra och stödja varandras verksamhet och kampanjer.
www.e-faith.org

Association of Independent Museums
Uttrycket arbetslivsmuseum är unikt för Sverige. I England delar man upp museerna efter hur de får
sina verksamhetsmedel. De museer som till största delen står utanför statliga och regionala bidrag
organiseras i Association of Independent Museums (AIM). Denna organisation är Englands motsva-
righet till ArbetSam. AIM grundades 1977 och har idag över 900 medlemsmuseer. ArbetSam prenu-
mererar på nätverkets nyhetsbrev och tar del av deras magasin som utkommer med 6 nr/år.
www.aim-museums.co.uk

European Route of Industrial Heritage (ERIH)
ERIH är ett europeiskt nätverk för industriellt kulturarv. Syftet med projektet är att skapa intresse
för det gemensamma europeiska arvet av industrisamhället och dess lämningar. ERIH vill också
främja regioner, städer och platser som visar sin industriella historia och marknadsföra dem som
turistattraktioner i fritids- och turistnäringen. ArbetSam prenumererar på nätverkets nyhetsbrev.
www.erih.net

Att bevara industrisamhällets kulturarv är en stor utmaning som ställer stora krav på museerna. Därför är det viktigt att
vi samverkar i dessa stora komplicerade frågor. Bilden visar den anrika scharinsfabriken där man tillverkate Unite,
några dagar innan alla spår av fabriken utplånades. Foto: Torsten Nilsson.



5. Synliggörande
I Kulturrådets kulturstatistik saknas arbetslivsmuseerna. Orsaken till detta är att om ett museum
skall finnas med i statistiken måste det finnas en heltidsanställd person med museal utbildning på
platsen.  Därför saknas 1 380 arbetslivsmuseer i den officiella statistiken. På grund av detta missar
vi 13 miljoner museibesökare, sju miljoner föremål, 16 200 fordon, 5 300 byggnader och minst 15
000 personer i ideellt arbete. För ArbetSam har det under verksamhetsåret varit viktigt att påtala
detta och försöka påverka Kulturrådet att inkludera arbetslivsmuseerna i statistiken. Från Kultur-
rådet har man hänvisat till den nybildade Myndigheten för kulturanalys.
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Maskinnostalgi
Maskinnostalgin utanför Arbetets museum har nu blivit ett återkommande inslag på Kulturnatten i
Norrköping. 15 museer, föreningar och organisationer deltog i årets utomhusmässa 24 september.
Under hela eftermiddagen fick ett mycket stort antal besökare glädjen att med alla sina sinnen
uppleva veteranbilar, dansuppvisningar, salutskjutning, motorrök, bykning och det mäktiga ljudet
från en Rolls Royce Merlinmotor.

Spårvägssällskapet i Malmköping anordnade veteranbusstur till Spårvägsmuseet i Norrköping och
Kungsängens flygplats där Flygande Veteraner visade upp sin vackra DC-3:a, Daisy. Kanalmuseet
Skantzen i Hallstahammar demonstrerade tvättning och tovning. Ett stort antal olika motorer kör-
des av Målilla Motormuseum, Åkerbo Maskinhistoriska Förening och ÅSSA Industri och bilmuseum
för att ta några exempel.

Arbetsamma museer
ArbetSam ger varje år ut en museiguide: Arbetsamma museer Museiguide. Efterfrågan på
Museiguiden ökar för varje år och den hinner ofta ta slut innan säsongen är det. Turistnäringen i
Sverige växer. Genom Museiguiden har våra medlemsmuseer möjlighet att nå ut och marknadsföra
sin verksamhet.  2011 innehöll guiden över 351 presentationer av medlemsmuseer. Guiden var på
84 sidor och innehöll förutom presentationsrutorna även redaktionell text och annonser. Nytt för
året var en Sverigekarta i inledningen och landskapskartor vid varje landskaps början.

Guiden trycks i 4-färg och upplagan 2011 var 35 000 ex. Vi ser Museiguiden som ett oerhört viktigt
verktyg för våra medlemsmuseer att synas och det är därför betydelsefullt för oss att kunna leverera
en guide av bra kvalitet och trycka den i det antal som efterfrågas.

Eftersom efterfrågan har varit större än tillgången kommer vi utöka upplagan under 2012. Den
distribueras till våra medlemsmuseer, turistbyråer och större köpcentrum. Referensexemplar skickas
till tidningsredaktioner, bibliotek, museer och andra tänkbara intresserade aktörer. Vi gör en gemen-
sam distribution tillsammans med JärnvägsInfo-Förlaget, SÅF och MHRF för att hålla kostnaderna
nere. Guiden är gratis att beställa.

Lovisa Almborg delar ut kataloger på Maskinnostalgin. Målilla Motormuseum, en av utställarna.
Foto: Mikael Parr.
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Årets Arbetslivsmuseum 2011
För andra året i rad blev ett medlemsmuseum Årets Arbetslivsmuseum: Jädraås-Tallås Järnväg i
Gästrikland. Jädraås-Tallås är en smalspårig järnväg som ligger 20 kilometer väster om Ockelbo i
Gästrikland. Ursprungligen gick sträckningen från skogen runt Linghed till Norrsundet. Banan bygg-
des för att transportera malm och kol sommartid. Så småningom blev det även persontrafik. Från
1930-talet transporterades huvudsakligen massaved och timmer. Banan började byggas 1878. Till
miljön hör förutom stationshusen även lokstallar, vagnhallar, verkstäder, vattentorn och förråds-
byggnader. I en förrådsbyggnad finns utställningar om kolning och gjutmodeller samt snickeriverk-
stad och järnhantering.

Tanken med priset är att uppmärksamma och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som finns på våra
1 400 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd,
Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens Maritima museer och Trafikverkets
Museer. Juryn skrev i sin motivering att Jädraås-Tallås Järnväg JTJ fick priset för ett stort ideellt
engagemang och för ett långsiktigt bevarandeprojekt av både det materiella och det immateriella
kulturarvet. Föreningen har under sina första femtio år klarat ett mycket stort åtagande som få
museer skulle våga axla. JTJ äger idag hela den sex kilometer långa järnvägen mellan Jädraås och
Tallås och ansvarar för att banan och alla de byggnader som behövs för att järnvägen skall fungera
får det underhåll som krävs.

Föreningens verksamhet bedrivs med ett stort ideellt engagemang och det kan noteras att många av
de aktiva medlemmarna reser mer än 20–25 mil för att kunna arbeta ideellt på helger och under
sommarmånaderna. För att kunna framföra sina tåg måste medlemmarna utbildas till både lokfö-
rare, eldare, konduktörer och verkstadsarbetare. Bland de aktiva finns såväl kvinnor som män.
Även om man är mycket noggran när man skall berätta järnvägens och Jädraås historia finns det
inom föreningen ”inga hinder för kvinnor att utbilda sig och tjänstgöra i sådana befattningar som i
gamla tider betraktades som manliga”. För närvarande utbildas två kvinnor till eldare/lokförare och
tågbefälhavare.

Jädraås är ett litet samhälle i gästrikeskogen. Men att komma dit och uppleva denna levande histo-
riska miljö är ett stort wow! Människor som pratar, liv och rörelse, ånglok som pyser och inte så
mycket nutid som grumlar tidsmaskinsbilden. Men för att hålla verksamheten levande skall lok och
vagnar renoveras och skötas på rätt sätt. I samlingarna finns fyra motorlok, fem ånglok, två rälsbilar
en ångvagn och cirka 70 vagnar av olika slag. Medlemmarna bedriver två stora vagnsrenoverings-
projekt samt ett mycket stort och ett något mindre projekt för renovering av ånglok. Arbete pågår
för att, utan att påverka järnvägens autenticitet allt för mycket, göra museijärnvägen mer tillgänglig.
Man arbetar med att göra lokaler och perrong mer anpassade och en vagn med rullstolslyft är under
färdigställande. Järnvägen är öppen för alla att engagera sig i eller att besöka som kulturturist och
vem kan motstå en järnväg där Snälla hundar åker gratis!

Övriga 22 nominerade var:
Föreningen L. Laurin, Lesjöfors Museum,
Borgquistska hattmuseet, s/s Gerda, Råås
kvarn, Statarmuseet i Skåne, Stiftelsen Gamla
Bankgården i Vrigstad, Upsala-Lenna
Jernväg, Lennakatten – ULJ, Skolsegelfarty-
get Ellen, Nostalgimuseum, EskilstunaMaga-
sinet, Eds MC- och motormuseum, Töllstorps
Industrimuseum, Litografiska Museet,
Teknikland, Gislaveds Industrimuseum,
Ängelholms flygmuseum, s/s Trafik,
Bruzaholms Bruksmuseum, Norrbyskärs
museum, Solnaskutan, Störlinge Lantbruks &
Motormuseum.

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2011. Foto: Torsten Nilsson.
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Turmässan
På Turmässan och Båtmässan i Göteborg 2011
exponerades ArbetSam i Repslagarmuseets
montrar. Det delades ut ett ansenligt antal av
föreningens museikatalog. Många besökare var
verkligen intresserade av medlemsmuseerna
och flera intressanta samtal fördes. Även vid
övriga  av Repslagmuseets utåtriktade aktivite-
ter delades katalogen ut. Totalt vid fler än 70
dagar. Det är med stolthet vår personal lämnar
ut katalogen.

Hemsidan
Målet med hemsidan är att den skall innehålla
information om viktiga händelser, seminarier och
liknande som kan ha betydelse för
arbetslivsmuseernas verksamhet. Sidan har upp-
daterats regelbundet. Med ett bildspel som visas
längst upp på indexsidan har vi försökt skildra
verksamhet, viktiga händelser och teman från
arbetslivsmuseerna. Årets sista bildspel visade
bilder från Jädersbruk och Jädersbruksdagarna.

Besökssiffrorna på hemsidan har under verksam-
hetsåret ökat med nästan 4 000 besök jämfört
med 2010 och om den positiva trenden håller i
sig kommer vi snart att nå samma besökssiffror
som 2009. De två äldsta statistikåren 2008 och
2007 är ganska osäkra eftersom webbhotellet
under den perioden bytt statistikverktyg. För att
komplettera besöksstatistiken har vi inför 2011

Antal besök på hemsidan per månad 2007-2011

Antal besökare på hemsidan 2007-2011

länkat hemsidan till Google analytics som är ett
mer komplett statistikverktyg som dessutom är
helt kostnadsfritt.

Hemsidan börjar bli gammal och verktygen för
underhåll likaså. Hemsidan administreras med
FrontPage 2003 och det nya materialet läggs upp
med ett ftp-program. För att vidareutveckla hem-
sidan, göra den mer modern och skapa en för
alla anpassad struktur och layout gjorde
ArbetSam i samband med ordinarie bidrags-
ansökan också en projektansökan till Statens Kul-
turråd för att bygga en ny hemsida. Besked om
denna ansökan kommer i januari 2012.
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6. Kommentarer till ekonomin 2011
Liksom 2010 sökte ArbetSam bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Kulturrådet för
2011 års verksamhet. Målet var att utöka verksamheten samt att utöka tjänsterna på kansliet.
RAÄ utökade stödet med 100 000 kr till 300 000. Från Kulturrådet beviljades samma bidrag
som tidigare år, 250 000 kr. Under hösten har kansliet haft en bemanning på 1,5 tjänster.
Av nedanstående tabell framgår att medlemsfinansieringen av ArbetSams verksamhet ligger
kvar på hög nivå, 40 % av intäkterna. Bidragens andel av intäkterna har ökat från 45 % till 46 %.
Lönebidragens andel har minskat från 6 % till 5 %. Annonsintäkterna har ökat något.

Kostnaderna har ökat något. Årsmötet blev betydligt dyrare än föregående år. Den största
ökningen finns på personalsidan. Heidi Eklund gick i pension under våren. För att få en
naturlig övergång anställdes Lovisa Almborg och en överlappning skedde. Lovisa har också
arbetat 100 % under en stor del av hösten. Vi tackar Heidi för hennes insatser!
Medlemsutvecklingen under året har varit positiv. Det innebär högre intäkter men också
högre kostnader. Det samlade ekonomiska resultatet för år 2011 blev positivt med över-
skott på 59 934 kr. En bidragande orsak till detta är att ArbetSam på grund av ändrade
regler fått tillbaka momspengar för tryckningen av katalogen tidigare år.

Procentuell intäktsfördelning 2008 2009 2010 2011
Bidrag 43 % 50 % 45 % 46 %
Medlems- och konferensavgifter 38 % 36 % 40 % 40 %
Annonser 10 % 7 % 9 % 9 %
Övrigt, lönebidrag 9 % 7 % 6 % 5 %

På Svenska Skoindustrimuseet i Kumla tillverkas och säljs fortfarande skor. Foto: Torsten Nilsson.



Balansräkning

TILLGÅNGAR   2010        2011
Kassa 933 168
Plusgiro 10 986 52 373
Affärskonto 74 946 97 544
Checkkonto 43 560 43 560
Upplupna intäkter 0 11 578

Summa tillgångar 130 426 205 223

SKULDER
Kortfristiga skulder 15 240 1 400
Skatteskuld 1 720 0
Upplupna kostnader 0 8 095
Projektbidrag arkivering 0 20 000
Reklamskatt 0 8 128

Summa skulder 16 960 37 623

EGET KAPITAL
Eget kapital 181 035 107 666
Årets resultat -67 569 59 934

Summa eget kapital 113 466 167 600

Summa skulder och eget kapital 130 426 205 233
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Resultaträkning

INTÄKTER   2010        2011
Katalogen 91 555 101 599
Medlemsavgifter med plats i katalog 295 000 289 003
Övriga medlemsavgifter 25 700 38 644
Årsmötet 24 900 100 409
Seminarier 53 542 35 338
Riksantikvarieämbetet 200 000 300 000
Kulturrådet 250 000 250 000
Lönebidrag 62 474 38 755
Övriga intäkter 1 200 27 072
Ränteintäkter 119 0

Summa intäkter 1 004 490 1 180 820

KOSTNADER
Årsmötet 83 177 156 701
Seminarier 113 547 40 803
Reservering seminarier 2009 - 32 000 0
Katalog inkl. distribution 375 116 380 291
Administration 83 654 73 569
Maskinnostalgi 10 000 2 113
Årets Arbetslivsmuseum 10 917 5 000
Personal 289 000 384 193
Styrelsen 133 484 76 642
Övriga kostnader 825 1 374
Avskrivningar 4 339 0

Summa kostnader 1 072 059 1 120 886

Redovisat resultat - 67 569 59 934
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Revisionsberättelse
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Norrköping 2012-03-15

Stig Grehn, ordförande
Mekaniska Verkstaden Skansen

Erika Grann, Vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum

Jan-Erik Andersson, Kassör
Centrum för arbetarhistoria

Hans Hellman, Ledamot
Forsviks Bruk

Hans Kihlberg, Ledamot
Museibanornas Riksorganisation

Hans Nilsson, Ledamot
Varvshistoriska föreningen

Mikael Parr, Ledamot
Flygvapenmuseum



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

I arbetet med museet finns glädje, stolthet och
gemenskap. Ingen kan väl sköta en rälsbuss all-
deles ensam?
Ett levande kulturarv med stora utmaningar; ve-
teranbilsrally i Falun.
Foto: Torsten Nilsson.


