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Omslag: Vår styrka är de berättelser vi kan leverera på den plats där historien utspelat sig. I en gruva 
behövs inga montrar, här räcker det med det fårade berget och en människa som kan berätta. ArbetSams 
medlemmar på besök i Flogberget. Foto: Torsten Nilsson.
Baksida övre bild: Styrelsen i koncentrerat arbete, en skriver, en skickar sms och en läser. Foto: Mikael 
Parr Nedre bild: Ett nytt utskick på väg till medlemmarna. Foto: Torsten Nilsson.
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Året som gått

Göteborgs Remfabrik var en av de fantastiska anläggningarna som vi besökte under Museidagarna. Glädjande att Remfabri-
ken samma år även valdes till Årets industriminne. Foto: Torsten Nilsson.

Sverige är helt beroende av de ideella krafterna för 
att bevara industrisamhällets kulturarv. Utan enga-
gemanget och kompetensen som finns på arbets-
livsmuseerna skulle detta bevarande vara omöjligt. 
Därför är det viktigt att staten uppmuntrar och i 
större omfattning stödjer arbetslivsmuseernas verk-
samhet. Dessutom bedrivs verksamheten mycket 
kostnadseffektivt genom oavlönat volontärarbete. 
På arbetslivsmuseerna visas historien upp där den 
ägde rum och här träffar man kunniga män och 
kvinnor som kan presentera verksamheten.
Mitt första år som ordförande har varit mycket läro-
rikt och stimulerande. ArbetSam är inte helt okänt 
för mig. Jag var med och tog initiativet till bildan-
det 1998, jag var då chef för Arbetets museum. Det 
behövdes verkligen en organisation som kunde 
ge arbetslivsmuseerna en röst i det kulturpolitiska 
samtalet, men också främja och utveckla bevaran-
det och gestaltandet av industrisamhällets fram-
växt. Det fanns också ett behov av att samordna 
arbetet i gemensamma frågor. ArbetSam har växt 
från cirka 40 medlemsmuseer till Sveriges största 
museinätverk med 448 medlemsmuseer.
Det återstår mycket arbete för att synliggöra arbets-
livsmuseernas betydelsefulla och nödvändiga verk-
samhet. Ett viktigt steg är att museerna redovisas 
i den officiella statistiken över museibesökare. Ar-
betSam arbetar för att detta ska ske. I verksamhets-
årets museiguide  presenterades 360 arbetslivsmu-
seer. Här får museerna möjlighet att presentera sin 
verksamhet och nå ut till en bred allmänhet i hela 
landet. Utbildningarna har i stort genomförts enligt 
planerna och bedrivs huvudsakligen lokalt och re-

gionalt, för att vara tillgängliga för alla intresserade 
oavsett var man bor i landet. Eftersom huvuddelen 
av arbetet på arbetslivsmuseerna sker ideellt går det 
inte att ta ut några höga kursavgifter.
Verksamhetsårets museidagar med årsmöte i Göte-
borg var mycket uppskattade av deltagarna. Studie-
besöken på museerna var lärorika och mötet med 
alla eldsjälar gav hopp om en framtid för kulturar-
vet.
ArbetSam har fortsatt att hålla sina au-sammanträ-
den via Skype på grund av kostnadsskäl. Detta har 
fungerat relativt bra. Antalet styrelsemöten minska-
des föregående verksamhetsår och har det här verk-
samhetsåret legat kvar på denna lägre nivå.
ArbetSam gör ett överskott på 72 709 kronor, vilket 
är mycket glädjande. Föreningen behöver bygga upp 
ett mindre kapital, då vi har ett arbetsgivaransvar 
för två anställda.
Kansliet är oerhört viktigt för kontinuiteten och 
kontakten med medlemsmuseerna. Här adminis-
treras kurser, museidagar, museimässor, Museigui-
den och mycket mer som inte finns utrymme för 
att beskriva här. Utan våra engagerade medarbetare 
skulle det inte vara möjligt att genomföra vår om-
fattande verksamhet.
Avslutningsvis vill jag tacka er alla för verksam-
hetsåret 2012 och det betydelsefulla arbete som 
nedlagts av förtroendevalda och vår kanslipersonal.

               Anders Lind, ordförande
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1.  Styrelsen

1 Ordförande 2012-2013 
Anders Lind
Arbetets museum
Norrköping

Vice ordförande 2011-2012
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

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

Ledamot 2012-2013
Mikael Parr
Flygvapenmuseum
Linköping

Ledamot 2012-2013
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

Ledamot 2012-2013
Katarina Kallings
Sveriges Fängelsemuseum
Gävle

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

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

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde 
historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få 
arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi 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.

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

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

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 lokal nivå. 
Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de 
lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. Jag var med 
och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falkö-
pings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.
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1:1  Övriga funktionärer
Adjungerad sekreterare
Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping

Kansli
Lovisa Almborg 100 %
Annette Backner   50 %

Valberedning
Under verksamhetsåret har valberedningen bestått 
av Barbro Franckie, Statarmuseet, Bara (samman-
kallande), Ove Persson, Nordmarks gruvmuseum,
Nordmark, Stig Grehn, Mekaniska verkstaden 
Skansen, Sigtuna.

Revisorer
Boris Prohorenko, Jernarbetarnes Verkstadsklubb, 
Mekaniska verkstaden Skansen
Anders Hjalmar, Föreningen Grufa Grängesberg

Arbetsutskott
Under verksamhetsåret har arbetsutskottet bestått 
av Anders Lind, Erika Grann, Jan-Erik Andersson 
och Torsten Nilsson.

Revisorsuppleant
Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen 

Ledamot 2011-2012
Hans Kihlberg
Museibanornas Riksorganisa-
tion (MRO)
Säffle

Suppleant 2012
Lars Berggren
Centrum för arbetarhistoria
Malmö

Suppleant 2012
Kerstin Bergström
Skonaren Linnéa
Gamleby

Suppleant 2012
Pentti Supponen
BJS Arbetarbostaden Gråbo
Grythyttan

1.  Styrelsen

Min syn på arbetslivsmuseer är att vi hela tiden i alla beslut 
som berör oss människor och som handlar om utveckling, 
oftast måste göra avstamp från det som varit. Därför är den 
bild av vår historia som arbetslivsmuseerna ger oerhört 
viktig både för vårt näringsliv och för att ge kunskap om 
gångna tiders arbetsplatskulturer. Ett uttryck som ofta hörs i 
media är ”Hela Sverige ska leva”. Jag vill därför verka för att 
alla arbetslivsmuseer får möjlighet att visa dagens människor 
hur vi levde och arbetade för inte alls så länge sedan.

Jag är forskare i historia med inriktning på arbetarhisto-
ria och industrihistoria. Min avhandling handlade om hur 
arbetet bedrevs på Kockums varv i Malmö och hur arbetar-
na bildade fackföreningar. Jag har också skrivit om Statens 
järnvägars reparationsverkstäder, miljöproblem i det tidiga 
industrisamhället, arbetskraftsmigration samt företagsledare 
på textilfabriker och sockerbruk. Sedan några år tillbaka är 
jag verksam som professor på Centrum för Arbetarhistoria i 
Landskrona, där vi också arbetar med utställningar.

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

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 bakgrund 
som folkhögskolelärare och är för närvarande ordförande 
för Örebro läns museum som har intresse i Skoindustrimu-
seet i Kumla, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga, Veteran-
järnvägen och Pershyttans gruvområde i Nora, Frövifors 
pappersbruksmuseum och Siggebohyttans bergsmansgård i 
Lindesberg.
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1:2  Styrelsens sammansättning

1:3  Möten där styrelsen representerat ArbetSam

ArbetSam ska enligt stadgarna följa, uppmuntra och 
utveckla arbetslivsmuseernas verksamhet. I uppgif-
ten ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, 
teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, 
folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete 
tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra 
historiska miljöer med anknytning till arbete.
Som en del av detta ska styrelsen för ArbetSam i 
görligaste mån representera olika verksamhetsom-
råden. Vidare ska om möjligt styrelsemedlemmarna 
komma från olika delar av landet. Arbetslivsmuse-
erna finns från söder till norr, från öster till väster. 
Detta ska också avspegla sig i styrelsens samman-
sättning. Styrelsens sammansättning ska även ha en 
jämn fördelning ur jämställdhetssynpunkt.
Museer ska, oavsett vilken inriktning de har, känna 

sig hemma under ArbetSams paraply. Sedan Arbet-
Sams start har ambitionen varit att förlägga styrel-
semöten på olika orter runt om i landet för att få 
möjlighet till närmare dialog med medlemmarna.  
På grund av nödvändiga besparingar har det blivit 
mer kostnadseffektivt att förlägga mötena i Norrkö-
ping, där kansliet ligger. Vår förhoppning är att vi 
någon gång då och då kan förlägga möten på andra 
orter.
Styrelsen behandlar de ärenden, frågor och syn-
punkter som kommit ArbetSam tillhanda minst två 
veckor före mötet. 

3 mars MRO vårmöte Norrköping 
3-4 mars Museimässa Norrköping 
4 mars JHRF årsmöte Norrköping 
13 mars Textilseminarium Borås 
14 mars Kulturarv i Östergötland seminarium Mjölby 
22-25 mars TUR-mässan Göteborg 
20-21 april Museidagar med årsmöte Göteborg 
25 maj LO-kongressen  Stockholm
12 maj Upsala-Lenna, invigning nytt stationshus Uppsala 
5-6 maj Varvsforum Norrköping 
1 juni Jädraås-Tallås, 50 års jubileum Jädraås 
2-4 juli Almedalen Visby 
16 augusti Kulturrådet, möte fortsatt samarbete Stockholm 
16 augusti Tekniska museet, möte samarbete Stockholm 
16  augusti Riksantikvarieämbetet, möte fortsatt samarbete Stockholm 
5  september Svenska turistföreningen, möte samarbete Stockholm 
6 september Söka pengar konferens Norrköping 
18 september OnSpotStory, möte fortsatt samarbete Stockholm 
18 september Riksförbundet Sveriges museer - möte samarbete Stockholm
29 september Maskinnostalgi Norrköping 
11-12 oktober Industrisamhällets kulturarv  Norrköping 
13-14 oktober Fartygsforum Göteborg 
20 oktober Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum Lugnås 
26 oktober Riksantikvarieämbetet, workshop Stockholm 
6-8 november Riksantikvarieämbetet, höstmöte Malmö 
17 november Ideell kraft för framtiden Falköping 
5 december Centrala arbetslivsorganisationer - möte samarbete Solna 
6 december Wikimedia, möte samarbete avsiktsförklaring Stockholm 
6 december Riksförbundet Sveriges museer, möte samarbete Stockholm 
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1:4  Styrelse- och au-sammanträden
Styrelsemöten:
11 januari  Arbetets museum      Norrköping
13 mars  Skype
19 april  Spårvägssällskapet Ringlinien   Göteborg
16 maj   Flygvapenmuseum      Linköping
22 augusti  Arbetets museum      Norrköping
17-18 oktober  Kriminalvårdens museum     Norrköping

AU-möten:
  9 januari  Skype
23 februari  Skype
11 april  Skype
 9 maj   Skype
11 juni   Skype
15 augusti  Skype
12 september  Skype
10 oktober  Skype
14 november  Skype

Antalet styrelse- och au-sammanträden under verk-
samhetsåret har varit tillfredsställande för organisa-
tionens verksamhet. Alla möten protokollförs och 
skickas ut till styrelsen. Protokoll från styrelsesam-
manträden skickas även till valberedning och revi-
sorer.

Styrelsen behandlar de ärenden, frågor och syn-
punkter som kommit ArbetSam tillhanda minst två 
veckor före mötet.  
Under verksamhetsåret har ArbetSam utöver ovan-
stående möten haft 33 måndagsmöten via Skype. 
Närvarande under måndagsmötena är större delen 
av arbetsutskottet.

Styrelsemöte 16 maj i Linköping. Från vänster; Katarina Kallings, Mikael Parr, Anders Lind, Lovisa Almborg, Annette Back-
ner, Hans Kihlberg, Jan-Erik Anderson , Hans Hellman och Torsten Nilsson. Foto: Flygvapenmuseum.
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2.   Organisationen

2:2  Medlemmar

2:1  Kansli

Under de senaste tio åren har medlemsantalet i Ar-
betSam ökat kraftigt varje år. Vi har de senaste åren 
varit Sveriges största museiförening. ArbetSam 
hade vid årets slut 449 medlemmar. Det innebär en 
ökning med 23 medlemmar under 2012. 
ArbetSams styrelse består av representanter från 
våra medlemsmuseer. Det är alla medlemmar ge-
mensamt som styr vilka frågor vi driver och vilka 
kurser vi har. Vi strävar efter att förlägga våra kurser 
och övriga händelser ute hos våra medlemsmuseer 
eller på strategiskt lättillgängliga platser. ArbetSam 
arbetar för att skapa ett bra och nära kontaktnät till 
våra medlemmar och även medlemmarna sinsemel-
lan. Vi månar om att tid och plats ska finnas för att 
ge utrymme till det genom våra arrangemang ute i 
landet och på Arbetets museum. Geografiskt åter-
finns medlemmarna över hela Sverige, i alla land-
skap. Flest medlemmar finns i Småland, 50 st.
Medlemmar som avslutat sitt medlemskap är bland 

ArbetSam har vuxit snabbt vilket är mycket gläd-
jande, men det ställer också stora krav på organi-
sationen. Det är hela tiden nödvändigt att lyssna på 
medlemmarna för att göra rätt prioriteringar. Med 
knappa resurser behöver man alltid prioritera ar-
betsuppgifter. Arbetsbördan på kansliet har ökat, 
men också effektiviteten har ökat genom införandet 
av nya administrativa system. Målsättningen ska 
vara att försöka leva upp till medlemsmuseernas 
förväntningar.

ArbetSams kansli är beläget inne på Arbetets mu-
seum i Norrköping. ArbetSam och Arbetets muse-
um har ett nära samarbete och kansliet har stor för-
del av att vara placerat inne på Arbetets museum. 
Kansliet tar del av Arbetets museums infrastruktur 
såsom data, telefon, kopiering och personalgrupp 
med mera. ArbetSams kansli är bemannat av två 
anställda, en heltid och en halvtid.
Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att fin-
nas till hands för våra medlemmar, besvara frågor 
och hjälpa till på annat sätt om så behövs. Kansliet 
samlar även in allt material till Museiguiden och 
evenemang som ArbetSam är med och arrangerar.

annat Bergrum Boliden och Tryckeri- och tidnings-
museet i Gränna. Bergrum Boliden står nu utan lo-
kaler då deras ska göras om till kontor för gruvan 
som skall öppnas igen. Vi hoppas att de snart får 
nya lokaler och att vi får se dem som medlemmar 
igen.

Tryckeri- och tidningsmuseet är ett annat museum 
som stängt under 2012. Museet har drivits ideellt 
och med varm hand av Olle Larsson i 12 år men 
har nu lagt ned och lokalerna är tömda. ArbetSam 
tackar Olle och säger adjö till ett fint museum, se 
foto nedan.

God service på kansliet innebär att vi trots höjdrädsla låter 
oss fotograferas på ett hustak när det är dags för julhäls-
ning. Torsten Nilsson, Annette Backner och Lovisa Almborg. 
Foto: Johanna Övling.

Foto: Torsten Nilsson
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2:3  Nya medlemmar 2012
        Museets namn                     Landskap
1 Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening - SSJF Småland
2 Voxtorps Landsbygdsmuseum Småland
3 Skärgårdsmuseet Grantorpet Södermanland
4 Yxnanäs hbf Småland
5 Blåherremölla kvarn Skåne
6 Arvika fordonsmuseum Värmland
7 Filipstads Bergslags hbf  Värmland
8 Föreningen Värmlandståg Värmland
9 Wetterlings Axes Sweden Gästrikland
10 Tobaks- och tändsticksmuseum Stockholm
11 Gusta Stenmuseum i Brunflo             Jämtland
12 Föreningen Väderöarnas Lotsutkik Bohuslän
13 Veteranmotorklubben i Ydre Östergötland
14 Torstemåla torvmuseum Småland
15 Åkerbo Maskinhistoriska Förening Östergötland
16 Segelflygmuseet Västergötland
17 Asplunda Lanthandelsmuseum Lappland
18 Bolindermuseet Stockholm
19 Ljungbyheds Militärhistoriska Museum Skåne
20 Raggagårdens mejeri Västergötland
21 Svintuna Östergötland
22 Idrottsmuseet Göteborg
23 Komstad kvarn & kafé Småland
24 Carl Eldhs ateljemuseum Stockholm
25 Sörviksbygdens kulturförening Dalarna
26 Nostalgicum Göteborg
27 Museiföreningen Räddningstjänst Storgöteborg Göteborg
28 Sandsjö hembygdsförening Småland
29 Albatrossmuseet Gotland

Yxnanäs hbf i Småland är ett av våra nya medlemsmuseer 2012. I Yxnanäs arbetar man med att renovera ett klingsågverk som 
drivs av en Munktell lokomobil. Tuberna i lokomobilen skall bytas och maskinhuset skall renoveras. Foto: Torsten Nilsson.
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2:4  ArbetSams Museidagar 2012
Museidagar med årsmöte hölls 20-21 april i Göte-
borg. Starten för den första dagens utflykter skedde 
från vårt hotell som hette Spar Hotel på Karl Jo-
hansgatan i stadsdelen Majorna. 
Redan innan vi gav oss iväg 
delade vi in oss i två grupper. 
Detta för att minska trängseln 
i lokalerna på de kommande 
besöken. Berättelsen här följer 
vad som hände för grupp 2.
Spårvägssällskapet Ringlinien
Vi hämtades av Spårvägssällskapet Ringlinien och 
fick en tur genom Göteborg till spårvägsmuseet i 
Gårdahallen. Vi kördes dit med de museala vagnar-
na GS motorvagn M 23, med släpvagn S 27. Båda 
tillverkade av Hägglund & Söner i Örnsköldsvik år 
1949 respektive 1950.
I Gårdahallen fick vi se ett stort antal vagnar från-
Göteborgs Spårvägars historia. Många av dessa är 
funktionsdugliga trafikvagnar, medan andra är ob-
jekt under pietetsfull renovering. Även många av 
de bussar som rullat på Göteborgs gator och vägar 
visades. 
I en museiavdelning på andra våningen fick vi in-
formation om den trafik som förekommit i Göte-
borg sedan spårvägstrafiken inleddes 1879. Man 
visade också bilder, samt filmer som illustrerade 
utvecklingen genom åren. Det fanns i utställningen 
ett stort antal modeller på fordon, samt olika skyltar 
och uniformspersedlar.

Göteborgs Remfabrik
Från Gårdahallen blev vi hämtade med buss för 
transport till Göteborgs Remfabrik.  Redan strax ef-
ter framkomsten fick vi det som låg i tiden; ett fan-
tastiskt gott kaffe med tilltugg och mycket generöst 
tilltaget dessutom.
Denna fabrik för tillverkning av tygremmar, är ett 
väl bevarat exempel på en fabrik, som drivs av rem-
mar och som gör remmar. Men inte de läderremmar 
som kanske många av oss kommit i kontakt med, 
utan vävda tygremmar. Dessa remmar kunde an-
vändas till drivning av olika slag av maskiner, men 
möjligen även till annat remtyg. 
Maskinparken visade exempel på många kluri-
ga ingenjörslösningar. Man vävde även i avsevärt 
mycket mindre maskiner, men väl så komplicerade 
mindre remmar och band. Här måste erkännas att 
min kunskap om denna sektor inte på långa vägar 
är tillräcklig för att beskriva allt korrekt.

Kvibergs Militärmuseum
Åter upp i bussen, nu med målet att besöka Kvi-
bergs museum, en stadsdel i Göteborg med militära 

anor. Kvibergs museum har en lång 
följd av militär verksamhet, sedan 
man flyttade från Göteborgs cen-
trala delar. Bland annat har Göta 
Artilleriregemente (A2) och Göta 
Luftvärnsregemente (Lv 6), hu-
serat här. Museet visar ett utsnitt 

från en lång svensk militärhistoria. Det gäller både 
tyngre kanoner, samt den världsberömda Bofors 40 
mm luftvärnsautomatkanonen. Många sofistikera-
de radarutrustningar från förr ingår också i det som 
visas. Även hästens roll, som dragare i Sveriges ti-
digare försvar, samt fordon visades av de kunniga 
guiderna Torgny Allvin och Tor Nordström.

Lunch
Efter besöket på Kvibergs militärhistoriska muse-
um, bjöds vi på lunch i Kvibergs kantin. Vi väl-
komnades av Anders Wattström, som i dag driver 
restaurationen här. Vi avnjöt skivor av kött med god 
sås och potatis. Sedan ställde vi enligt god militä-
risk sed undan disken.

Kortedala museum
Detta museum visade en gången värld, som jag tror 
de flesta av ArbetSams deltagare kände igen i nå-
gon form. Detta museum är en helt vanlig lägenhet 
i den 1950-talsförort som Kortedala i Göteborg är. 
För den som är född på 1930-, 1940- eller 1950-ta-
let är det som att komma hem eller vara tillbaka i 
barndomen, eller för de något äldre i ungdomen.

Vardagslivets förmål, Kortedala Museum. Foto: Torsten Nilsson.
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Ganska fascinerande att kunna återse denna typ av 
miljö.  De guider vi mötte hade mycket att berätta 
som gav en god bild av lägenheten och upplägget. 
Våra guider var Bert Clæsson, Ulla Ramdahl och 
Kerstin Persson. Bert gav information redan på 
bussen, innan vi gick in i tidsmaskinen.
Till hotellet för en stunds vila!
På vägen till hotellet åkte vi genom industrihisto-
risk bygd i omvandling. Det var den kända Gam-
lestaden med sina stora textilfabriker. Vi kunde se 
att infrastrukturen i Göteborg tar stora kliv framåt, 
med nya viadukter, tunnlar och sådant som ska un-
derlätta för gummihjulstrafiken.

Hemligt mål – Aeroseum
Kvällens mål var också av historisk karaktär om 
än av annat slag än det vi sett på dagen. Vi lan-
dade på Hisingen och där till sist i den underjor-
diska bergshangar, som byggdes för att härbärgera 
flygplan under det Kalla kriget. Vi var alltså på f d 
Göta Flygflottilj (F 9), som hade en mångfald av 
flyghistoria att visa. Våra värdar och guider var här 
ordföranden för den stiftelse som driver museet, 
Roger Eliasson och museets utställningsansvarige 
Lena Tybrandt Strand. De som har flygplan som in-
tresse fick här sitt lystmäte. Flottiljen verkade mel-

lan 1940 och 1969. I berghangaren finns ett stort 
antal intressanta flygplanstyper och helikoptrar av 
både civil karaktär och de som representerade det 
svenska försvaret.
Efter en stunds ”rundgång” samlade vi oss för 
årsmötesförhandlingar. Ytterligare en stund sena-
re bjöds vi på middag. Middagen gav tillfälle för 
många deltagare att prata om vad som helst, men 
även att utbyta erfarenheter, vilket är nog så viktigt. 
Något trötta efter en händelserik dag återvände vi 
till hotellsängen.

Lördagen den 21 april med början på Gothenius 
Varv. Vi embarkerade två bussar igen för att upple-
va en mer marint inriktad dag. På Gothenius Varv 
mötte vi flera exempel på marin arbetslivshistoria, 
både i flytdockan och i vattnet.  

Bogserbåten Sven
Den har en lång historia som dessutom represente-
rar många arbetares händer vid ett flertal industrier. 
Båten hålls i skick, för att för egen maskin kunna 
göra turer på ”böljan den blå”. Ombordansvariga om 
uttrycket tillåts var Jan Heed och Stefan Björnhage.

Flygande tunna på plats i sin bergshangar, Aeroseum. Foto: Torsten Nilsson.
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Skonaren S/V Isolda
Detta var ett upprustningsprojekt av ett seglande 
lastfartyg i stål, med en historia som skulle krä-
va en hel bok. Ett käckt gäng sliter med allehan-
da verktyg för att bekämpa rost för att återge detta 
fartyg sin forna glans. Den kapten som för alltid 
är förknippad med denna skonare hette Carl Juli-
us Ahlgren. Det är en mer fascinerande historia än 
man först anar. Skonaren Isolda tog sin rundliga 
tid att gå över, faktiskt så pass att vi i omgångar 
hann dricka det goda kaffet med tillhörande bröd, 
vi bjöds på. Ett perfekt mellanmål för vidare stra-
patser och vidare skulle vi. 

Färjan 4
Skyndsamt tog vi oss ombord på en annan med 
Göteborgs arbetslivshistoria mycket starkt förknip-
pad företeelse – Färjan 4. Denna har fört tusentals 
varvsarbetare till sina arbeten över Göta älv och 
tillbaka. Hon är försedd med en tryggt pysande li-
ten ångmaskin som inte gör mycket väsen av sig. 
Vi tuffade i ordets egentliga bemärkelse snett över 
älven till nästa besöksmål. Det tog en liten stund, 
eller i varje fall så länge att några av årsmötesdelta-
garna han ned för lejdaren till maskinrummet. Bo
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Färjan 4 i Göteborgs hamn. Foto: Torsten Nilsson.
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Vi landade intill nästa besöksmål och lämnade fär-
jans däck för en mer stadig kaj. 

S/S Bohuslän
En kort vandring, så befann vi oss på en ”stor” ång-
båt, Västkustens stolthet ångaren S/S Bohuslän. Ett 
stort fartyg, med mycket intressant ombord. Rund-
vandringen här hade kunnat pågå länge, men vi 
måste vidare.

Eriksbergs Mekaniska Verkstad
Vi gick åter ombord på Färjan 4, som uthålligt vän-
tat på oss och styrde sedan kosan mot Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad. Detta företag var en institu-
tion i Göteborgs värld av varv. På vägen dit såg vi 
även ett annat fartyg, som fått inte minst ”medial” 
uppmärksamhet – ostindiefararen Götheborg.
Väl framme vid den lokal, som varit Eriksbergs mo-
torverkstad, kunde vi bese en utställning om fartyg, 
så stora att man som ”landkrabba” saknar egentliga 
referenser. En fascinerande varvshistoria väl värd 
att studera mer ingående. Vår ciceron här var den 
mycket ”skeppskunnige” nyss avgångne styrelse-
ledamoten i ArbetSam Hans Nilsson. Han gav en 
liten inblick i Göteborgs varvshistoria och lokalen 
vi befann oss i, innan han välkomnade oss till den 
lunch vi bjöds på i motorverkstaden.

Maritiman
Färjan 4 tog oss tillbaka till vårt sista besök, Ma-
ritiman i Göteborg, med företrädesvis fartyg från 
Svenska Marinen. Det fanns en mängd fartyg att 
studera. Må vara att de var av mer krigisk art, men 
även det är arbetslivshistoria. Möjligen inte av den 
produktiva art vi är vana vid hos de flesta arbets-
livsmuseer. Det var så ”min” verkmästare uttryckte 
det i alla fall på Kungliga Västgöta Flygflottilj. Han 
sa: ”Ni ska ha klart för er att vi inte utför något pro-
duktivt arbete här”. Nåväl underhåll och modifika-
tioner hade ju en viss del av produktivt arbete i sig. 
Men även krigsmateriel tillverkas av någon, som 
sedan kan beskrivas som arbetslivshistoria. Var 
gränsen går är svår att se. Vi vet inte heller om ett 
smitt stångjärn från omkring 1670 användes till 
musköter för slaget vid Lund sex år senare eller till 
skoning av spadar. Arbetslivshistoria är det i alla 
händelser. Ja, och efter Marinan, var det höger – 
vänster om marsch.

 Tack för alla dessa besök med mersmak 
 alla arrangörer - Hans Kihlberg

Gofika ombord på S/V Isolda. Foto: Torsten Nilsson.
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3.  Kunskapsuppbyggnad
För att driva ett museum krävs kunskap eller snara-
re en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall 
man förutom alla museikunskaper dessutom kunna 
visa och förstå olika tekniska processer och hant-
verkskunskaper. Därför är det extra glädjande att 
två stora kunskapsprojekt genomförts under året. 
Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, Aneby, har 
arbetat med att återta kunskaperna kring lancashi-
resmidesprocessen. De sista lancashiresmedjorna 
lades ner 1964 och kunskapen om hur processen 
och arbetet i härden går till har till största delen 
hunnit försvinna. Genom projektet har Per hittat en 
person i livet som arbetat professionellt i en lan-

3:1  Seminarier och utbildningar
3-4 feb  Ångpanna
Konferens som riktade sig till de som använder 
ångpannor på sitt museum, underhåll, användande 
och renovering.
Plats: Eskilstuna. I samarbete med Arbetets muse-
um, Sveriges ångbåtsförening, Eskilstuna stadsmu-
seum och Munktellmuseet.    
24-25 maj  Vattenhjul II
Konferens om dammar, vattenrännor, vattenhjul, 
turbiner och vattenmaskiner.
Plats: Orrefors. I samarbete med Arbetets museum 
och Orrefors hammarsmedja.
6 sept   Söka pengar konferens
För femte året i rad genomfördes en Söka pengar 
konferens. Syftet med konferensen var att hjälpa 
museerna att skriva bra ansökningar, skapa nätverk 
och lära av andra. Många bra föreläsare. 
Plats: Norrköping. I samarbete med Arbetets mu-
seum, Skatteverket, Saab AB, Kulturbryggan och 
Riksantikvarieämbetet.
11-12 okt  Industrisamhällets kulturarv i  
                      praktik och forskning – nuläge     
                      och framtid
Stor konferens som tittade tillbaka på 20 år av in-
dustriarvsbevarande, synade nutiden och funderade 
kring framtiden.
Plats: Norrköping. I samarbete med Arbetets mu-
seum, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska 
industriminnesföreningen. Konferensen genomför-
des med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbe-
tets FoU-anslag.
24-25 nov Värdskap & marknadsföring
Hur skall vi marknadsföra oss och locka nya besö-
kare? Och minst lika viktigt, hur tar vi emot våra 

besökare så att de vill komma tillbaka en gång till?
Plats: Norrköping. I samarbete med Arbetets muse-
um och med stöd av Sparbanksstiftelsen Alfa.
7 dec   Kurs i dokumentation 
  & minnesberättelser
Hur kan vi bli bättre på att samla in alla de fantas-
tiska berättelser som finns på och runt våra museer?
Plats: Falun. I  samarbete med Arbetets museum, 
Centrum för Arbetarhistoria och Dalarnas museum.
Fem möten om kunskapsöverföring
Kunskapsbank för maskin- och teknikhistorisk 
kunskap. En fråga som länge diskuterats bland ar-
betslivsmuseer är hur vi kan göra yrkeskunskap och
kontakter tillgängliga för varandra för att slippa 
lägga dyrbar ideell arbetstid på att ständigt ”upp-
finna hjulet på nytt”. Industriantikvarie Ida Wedin 
beviljades pengar från Riksantikvarieämbetet för 
att reda ut hur ett verktyg för detta skulle kunna se 
ut – en kunskapsbank för maskin- och teknikhisto-
risk kunskap.
För att skapa något som alla kan ha nytta av behövs 
en bred diskussion med olika arbetslivsmuseer, vad 
ser museerna för behov, vilka möjligheter och idéer 
finns kring en sådan kunskapsbank? Ida bjöd till-
sammans med Arbetets museum och ArbetSam in 
till fem workshopar runt om i landet under hösten 
2012. 
19 aug  Munktellmuseet, Eskilstuna
25 aug  Repslagarmuset, Älvängen
1 sept  Hylténs, Gnosjö (inställd)
23 sept  Beckholmen, Stockholm
17 nov  Järnvägens branschdagar, Gävle

cashiresmedja och dokumenterat hans kunskaper. 
De praktiska momenten har genomförts i en lan-
cashirehärd i Karmansbo.
Industriantikvarie Ida Wedin har i projektet ”Kun-
skapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kultur-
arv” studerat hur vi på arbetslivsmuseerna skulle 
kunna arbeta med kunskapsöverföring. I Sverige är 
vi huvudsakligen beroende av landets 1 437 arbets-
livsmuseer för att renovera, underhålla och köra 
det tekniska kulturarvet och genom att stödja de-
ras verksamhet kan vi bedriva ett kostnadseffektivt 
kulturarvsbevarande i en skala som annars aldrig 
skulle vara möjligt.
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3:2  Information
Under verksamhetsåret har elva nyhetsbrev Nyheter 
för arbetslivsmuseer skickats ut till över 1 000 mot-
tagare. Utskick till medlemsmuseerna sker regel-
bundet. För att förbilliga utskicken skickas numera 
det mesta av medlemsinformationen som e-post. En 
prioriterad fråga under verksamhetsåret har varit att 
uppmuntra medlemsmuseerna att ta emot informa-
tion i digital form. Vid verksamhetsårets slut var det 
30 museer av 449 som saknade e-post. 
Hur e-post tas emot på museerna vet vi inte. Stannar 
informationen hos den som tar emot e-posten eller 
kommer informationen vidare till styrelse och med-
lemmar? Ett brev brukar vanligtvis bli ett ärende 
för ett styrelsemöte men hur är det med e-posten? 
Det är inga problem att ha flera e-postmottagare på 
ett museum. Meddela kansliet så ser vi till att de 
som vill får våra nyhetsbrev och information som 
e-post.

Medlemsutskick i juni 2012. Torsten Nilsson och Lovisa Alm-
borg paketerar ett utskick, 1347  brev packas i 449 kuvert 
som skall klistras igen och förses med 449 adressettiketter. 
Foto: Ann-Charlotte Persson.

På plats i Orrefors hammarsmedja – företaget sadlade sedan om till glas. Deltagarna vid konferensen Vattenmaskiner II som 
hölls i Orrefors. Foto: Torsten Nilsson.
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4.  Samverkan
Enligt stadgarna skall ArbetSam medverka till 
bildandet av nätverk och kontakter mellan med-
lemmar. Vidare ska ArbetSam sprida kännedom 
om arbetslivsmuseernas verksamhet. Ända sedan 
starten av ArbetSam har detta arbete varit av stor 
betydelse. Under flera år har samarbetet med an-
dra riksorganisationer varit återkommande. Bland 
dessa hittar vi Järnvägshistoriska Riksförbundet 
(JHRF), Museibanornas Riksorganisation (MRO), 
Sveriges Segelfartygsförening (SSF), Sveriges 
Ångbåtsförening (SÅF) och Motorhistoriska Riks-
förbundet (MHRF). Med dessa organisationer sker 
regelbundna möten på ordförandenivå. Samarbetet 
ledde bland annat till en gemensam skrivelse till 
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och 
Transportstyrelsen samt för kännedom till media.
I Sverige finns ett stort antal arbetslivsmuseer som 
finansierar sitt bevarandearbete genom ideellt ar-
bete och trafikintäkter. Vi finner dem framförallt 
bland de transporthistoriska museerna; traditionella 
segelfartyg, ångfartyg, veteranflyg, museijärnvägar 
och motorhistoriska museer. De bevarar delar av 
vårt kulturarv som den offentligt finansierade mu-
seivärlden inte skulle klara av att bevara. I dessa be-
varandefrågor måste vi i mycket stor utsträckning 
förlita oss på arbetslivsmuseer och ideella krafter. 
Att visa ett levande kulturarv innebär ett stort an-
svar gentemot besökare, personal och museiföre-
mål. Alla verksamheter måste bedrivas långsiktigt, 
säkert och ansvarsfullt. På arbetslivsmuseerna finns 
därför utbildad personal som genomför sitt arbete 
på ett säkert sätt. För att framföra ett traditionellt 
segelfartyg måste skepparen ha en likvärdig utbild-
ning som ett fartygsbefäl som jobbar med nutidens 
fartyg men också de traditionella kunskaperna. All 
ombordpersonal på ett ånglok har utbildningar an-
passade för sitt ansvarsområde. En lokomobilförare 
eller en veteranbilsentusiast måste kunna trafikreg-
lerna men också handhavandet av det specifika for-
donet. 
För säkerhetsinspektioner, utbildningar, register-
hållning med mera tar Transportstyrelsen ut av-
gifter. Transportstyrelsens regler och avgifter är 
anpassade för nutida verksamhet men när nutida 
regler och avgifter möter den museala verklighe-
ten och ideell verksamhet blir det ofta problem. Det 
är med stigande förvåning vi har följt de senaste 
årens kostnadsutveckling och regelförändringar när 
det gäller Transportstyrelsens arbete gentemot de 
transporthistoriska museerna. Regelförändringar 
har lett till att traditionsfartyg tvingats genomföra 

icke historiska säkerhetsfrämjande installationer till 
höga kostnader och att fartyg inte kunnat ligga kvar 
i sina gamla farvatten eller gå på sin traditionella 
rutt. Kostnaderna för besiktning och registerhåll-
ning har ökat kraftigt för alla transportslag. Trans-
portstyrelsens fordonsregisterfakturor för järn-
vägsfordon innebär stora kostnader för bevarande 
av järnvägsfordon som aldrig kommer att använ-
das någon annanstans än inom sitt kulturhistoriska 
sammanhang. Järnvägsföreningarna tvingas betala 
en oproportionerligt stor del av sin omsättning till 
Transportstyrelsen. Naturvårdsverkets utredning 
Uttjänta bilar och miljön riskerar i förlängningen 
att göra det olagligt att renovera veteranbilar såväl 
för enskilda som för föreningar. Inom flygsektorn 
höjs kostnader för besiktningar, start och land-
ningsavgifter höjs, samtidigt som kraven på nya 
säkerhetslösningar ständigt ökar. Dessutom har för-
säkringskostnaderna för alla trafikslag ökat kraftigt 
efter terrordåden 11 september 2001. 
Som motpart till våra statliga institutioner finns 
sex ideella organisationer som tyvärr endast i un-
dantagsfall får fungera som remissinstans. I organi-
sationerna finns människor med god teknisk kom-
petens och gedigna kunskaper men tyvärr kommer 
dessa inte till tals. Undertecknande organisationer 
anser att civilsamhället måste behandlas med re-
spekt och stärkas i sin dialog med statliga institu-
tioner.
• Arbetslivsmuseerna måste bli naturliga remissin-
stanser i frågor som påverkar deras verksamhet.
• Transportstyrelsens avgifter till transporthistoris-
ka museer måste anpassas till nivåer som de ideella 
organisationerna kan hantera.

Niklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum 
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Jonas Svartlok, ordförande JHRF
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF
Ragnar Hellborg, ordförande MRO
Lars Hultqvist, ordförande SSF
Kjell Nordeman, ordförande SÅF

Under verksamhetsåret har också samarbete med 
Svenska Turistföreningen (STF) och Sveriges 
Hembygdsförbund utökats. Att samarbeta med oli-
ka intressenter är utvecklande och viktigt. Dess-
utom är det nödvändigt för att kunna förverkliga 
verksamhetsplanen och därigenom erbjuda våra 
medlemmar en bra verksamhet.
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4:2  Regionalt arbete

4:3  Nationellt arbete

4:4  Internationellt arbete

Riksantikvarieämbetet har utökat stödet till de na-
tionella organisationerna som arbetar med att beva-
ra kulturarvet. Detta visar att myndigheterna insett 
att man inte klarar bevarandet av kulturarvet utan 
hjälp av civilsamhället. Förutom arbetslivsmuseer-
nas centrala organisationer samarbetar ArbetSam 
med Svenska industriminnesföreningen och Indu-
strihistorisk forum vilket bland annat ledde till en 
stor konferens om industrisamhällets kulturarv som 
genomfördes i Norrköping.

Uttrycket arbetslivsmuseum är unikt för Sverige. I 
England delar man upp museerna efter hur de får 
sina verksamhetsmedel. De museer som till störs-
ta 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. AIM har varje år, 
precis som ArbetSam, museidagar där företrädare 
för museerna träffas och utbyter erfarenheter. I juni 
2012 höll AIM sina museidagar på temat Would 
you come back? Vad skall få besökarna att komma 
tillbaka till museet. Detta tema diskuterades under 
två dagars sammankomst där Arbetets museums 
arbetslivsintendent deltog och sedan rapporterade 
vidare till ArbetSams styrelse. ArbetSam prenume-
rerar på AIM:s nyhetsbrev och tar del av deras ma-
gasin som utkommer med 6 nr/år. 
www.aim-museums.co.uk

Arbetslivsmusernas roll i den regionala utveck-
lingen är betydelsefull, stärkt av lokal tillhörighet, 
mångsidighet och många gånger outnyttjad, inte 
minst när det gäller att skapa arbetstillfällen. Arbet-
Sam vill stärka arbetslivsmuseernas betydelse i och 
för den regionala utvecklingen bland annat genom 
att verka för utvecklande av samverkan mellan ak-
tiva inom respektive region. Helt enkelt genom att 
lära av varandra. I ArbetSams stadgar står det att 
ArbetSam ska verka för att bilda lokala och regio-
nala nätverk. Sådana nätverk, både större och min-
dre, finns i flera regioner, Västra Götaland, Dalarna, 
Värmland, Östergötland med flera. 
I många av dessa nätverk är ArbetSam till en del 
involverade, genom samverkan når vi ut med våra 
kurser och konferanser. Byggandet av lokala och 
regionala nätverk måste fortsätta, men måste bygga 
på starka lokala och regionala initiativ. 

4:1  Arbetets museum
ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Ar-
betets museum som tillsammans med Tekniska mu-
seet medverkade aktivt till bildandet av ArbetSam. 
Tekniska museet har dock inte på många år samar-
betat med ArbetSam, men kontakter har tagits för 
att försöka få till stånd ett samarbete under nästa 
verksamhetsår. Samarbetet med Arbetets museum 
har varit mycket konstruktivt. Kurser och konfe-
renser genomförs tillsammans med museet för att 
nyttja våra gemensamma resurser effektivt. 
Arbetets museum upplåter kontorslokaler och sam-
manträdeslokaler till ArbetSam utan kostnad. Loka-
lerna är belägna i museet som finns mitt i Norrkö-
pings industrilandskap. Här finns dessutom tillgång 
till konferenslokaler. Det är också viktigt för kans-
lipersonalen att ingå i en större arbetsgemenskap. 
ArbetSams omfattande kurs- och konferensverk-
samhet är möjlig genom det nära samarbetet med 
Arbetets museum.

AIM-konferens i England 2012. Foto: Torsten Nilsson.

Väggen på remfabriken i Göteborg. Foto: Torsten Nilsson.
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5.   Synliggörande

5:1  Almedalen

5:2  LO-kongressen

ArbetSam medverkade under Almedalsveckan. Vi 
deltog 2-4 juli och vi fanns placerade på och invid 
skonaren Vega som låg intill kaj i Visbys inre hamn. 
Vi marknadsförde oss där med rollups och delade 
ut broschyrer till förbipasserande. Vid sidan om 
Lovisa Almborg från kansliet representerades vi på 
plats av Mikael Parr, Katarina Kallings och Jan-Er-
ik Andersson från styrelsen, vilket var nödvändigt 
då det pågick många aktiviteter samtidigt. Vi fanns 
bland annat på plats på Gotlands museum den 3 juli 
då Riksförbundet Sveriges museer i samarbete med 
Sveriges Hembygdsförbund ledde två seminarier, 
varav det första med rubriken ”Kulturarv – från 
identitet till konflikt” handlade om vems kulturarv 
vi väljer att berätta om. Det andra, med rubriken 
”Museet – i publikens tjänst?” handlade om vikten 
av att museet förstår sin publik.  

Arbetslivsmuseerna saknas fortfarande i den of-
fentliga kulturstatistiken. Orsaken till detta är att 
om ett museum skall finnas med i statistiken måste 
det finnas en heltidsanställd person med museal ut-
bildning på platsen. Därför saknas 1 380 arbetslivs-
museer i den officiella statistiken. På grund av detta 
missar vi tio 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 

ArbetSam deltog i samarbete med Arbetets muse-
um på årets LO-kongress. I vår obemannade mon-
ter bjöd vi på ljud från olika arbetslivsmuseer, en 
vinkelväxel från en kraftstation, en svarv och andra 
spännande ljud från industrisamhället.
Med hjälp av QR-koder kunde monterbesökarna 
ladda ned ljuden och använda dom som ringsignal i 
telefonen eller till att lyssna på.

detta. Vi drev frågan i Almedalen och vid kontakt 
med Myndigheten för kulturanalys har frågan på-
talats. Myndigheten har lovat att återkomma under 
våren 2013 för att diskutera hur arbetslivsmuseerna 
kan synliggöras i statistiken.
Turistsektorn når vi genom deltagande i olika 
mässor samt genom att museikatalogen idag finns 
på alla turistbyråer samt på alla vandrarhem anslut-
na till STF.

Ovan: Lovisa Almborg och Katarina Kallings på plats i 
Almedalen. 
Vänster: Vår bas för Almedalen var skonaren Vega som är 
ett av ArbetSams medlemsmuseer. Foto: Mikael Parr.

I vår strävan att samverka med andra organisationer 
besökte vi MHRF, JHRF och MRO som fanns på 
skilda platser i hamnen, för att ta del av de frågor 
de driver. 
Inför Almedalen hade vi enats om att driva två vik-
tiga frågor.
 

1. Statistik
Regelbundet publiceras museistatistik över Sveri-
ges museer. Arbetslivsmuseernas 12,5 miljoner be-
sökare finns inte med i denna statistik. Arbetslivs-
museerna är mycket viktiga för skola, turistnäring 

och kulturhistoria. Finns man inte i statistiken så 
finns man inte! Arbetslivsmuseernas museibesöka-
re måste därför tas med i statistiken.
2. Projektbidrag
Den största delen av bevarandet av industrisamhäl-
lets kulturarv genomförs av arbetslivsmuseer med 
ideella krafter. Riksantikvarieämbetet fördelar årli-
gen ett projektstöd på sex miljoner till arbetslivs-
museer men det behövs mer projektpengar.
Hjälp oss att höja detta bidrag till tio miljoner!
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5:3  Museimässan

5:4  Maskinnostalgi

5:5  Båtmässan och 
  Turistmässan

Äntligen – en museimässa för alla museer! För för-
sta gången någonsin samlades museer för en Mu-
seimässa i Norrköping. Utställarna representerade 
en stor del av museisverige från Skåne i söder till 
Ulvön i norr. Genom Museimässan försökte vi nå 
bussresearrangörer, turistnäring, andra museer och 
intresserad allmänhet. Målet var att lyfta fram mu-
seer som besöksmål och hitta bra sätt för besöksnä-
ring och museer att samverka. Dag ett riktade sig 
framför allt mot turistsektorn och museibranschen. 
Under dagen genomfördes en  stort antal program 
som alla var kostnadsfria. Under programmen be-
handlades museibutiken, sociala medier, OnSpot-
Story, Riksantikvarieämbetets projekt Platsr, film 
för museer och värdskap.
Teaterfabriken bjöd på underhållande ”Kolarhisto-
rier” som bygger på Dan Anderssons debutroman 
med samma namn. 

Mässans öppettider var:
Fredag 2 mars kl 11–17
Lördag 3 mars kl 11–16
Mässan hade fri entré

Museimässan arrangerades av Arbetets museum 
och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd i samarbete 
med Upplev Norrköping och arbetslivsmuseer från 
hela Sverige. För att marknadsföra Museimässan 
skapade vi en egen mässwebb med egen domän 
www.museimassan.se 

För fjärde året i rad genomfördes Maskinnostalgi i 
Norrköping. Denna utomhusmässa genomförs all-
tid sista lördagen i september. Trots regn besöktes 
mässan av mer än 2 000 personer. Årets mässa var 
framförallt inriktad på hantverk. Wetterlings yxor 
visade tillverkning av yxskaft, Tobaksmuseet visa-
de tillverkning av kritpipor och Repslagarmuseet i 
Älvängen slog rep. Från Gnosjö kom Hylténs som 
bland annat visade formning och Töllstorps indu-
strimuseum som visade tråddragning.

Men det fanns också maskiner av alla de slag. Åker-
bo maskinhistoriska visade veteranbilar och en stor 
tändkulemotor. Pythagoras industrimuseum pum-
pade ballonger med en ombyggd mjölkningsma-
skin och Grålleklubben visade en traktor. En film 
finns på YouTube, sök på Maskinnostalgi 2012.

Traditionsenligt deltog Repslagarmuseet på Båt-
mässan och Turistmässan under 2012. Naturligtvis 
fanns ArbetSam representerat. Repslagning visa-
des varje timma under mässorna. En aktivitet som 
lockade många besökare. Det delades ut många ex-
emplar av ArbetSams Museiguiden 2012 till huga-
de besökare. Flera av dem visade ett stort intresse 
för arbetslivsmuseer och samtalade gärna om detta. 
Museiguiden delades dessutom ut vid alla Repsla-
garmuseets utåtriktade aktiviteter, under fler än 60 
dagar. Det är med stolthet personalen lämnar ut Mu-
seiguiden.

Utställare och arrangörer vid vår första Museimässan. 
Foto: Mikael Parr.
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5:6  Årets Arbetslivsmuseum 2012

En av ArbetSams medlemsmuseer, Qvarnstens-
gruvan Minnesfjället i Lugnås utsågs till Årets 
Arbetslivsmuseum 2012. Gruvan finns söder om 
Mariestad i Västergötland. Här har man tillverkat 
kvarnsten under 800 år. Gruvan är Europas enda 
kvarnstensgruva som är öppen för publik. Runt ber-
get i Lugnås finns cirka 600 dagbrott och 55 gruvor. 
Området är en av Nordens bästa när det gäller fos-
silspår och på berget finns en geologisk vandring. 
En av gruvans besökare blev så imponerad av be-
söket att han ett halvår senare skickade in en no-
minering: ”I höstas besökte jag och min sambo ett 
väldigt trevligt ställe i Skaraborg som jag vill nomi-
nera till tävlingen Årets Arbetslivsmuseum. Platsen 
heter Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås och 
där visar man hur man högg kvarnstenar inne i ber-
get under 1800-talet. En väldigt speciell plats och 
ett spännande resmål som vi verkligen gillade! Det 
var inget vi riktigt hade väntat oss när vi gick från 
parkeringen, men vilken plats det var! Då vi var där 
fanns det två mycket trevliga guider, en kille och 
en tjej i 17-årsåldern, som visade oss runt och be-
rättade.” 
Qvarnstensgruvan får priset Årets Arbetslivsmuse-
um 2012 för att det är en otroligt häftig gruva, men 
också för sin breda och genomtänkta verksamhet 
som i huvudsak drivs av en ideell förening med 150 
medlemmar. Gruvan skapar också arbetstillfällen. 
Varje år anställs ett 10-tal ungdomar som guider 
vid gruvan och ett antal äldre som vill arbeta som 
guider och/eller värdar i kaféet. Många av byns in-
vånare är engagerade i föreningen men man arbetar 
även i breda nätverk och samarbeten när det gäller 
geologi, turism och museifrågor. 
Föreningen lägger stort fokus på folkbildning; sär-

skilda visningar genomförs om stenhuggningstek-
nik, geologi, Cisterciensorden och fladdermöss. 
Föreningen satsar också på barnverksamhet, till-
verkning av kvarnhjul i lera och pedagogiska pro-
gram. Ring 010-101 04 33 kod 019, så får ni höra 
om livet och arbetet i gruvan, eller besök www.
qvarnstensgruvan.se
Tanken med priset Årets Arbetslivsmuseum är att 
uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska 
kulturarvsbevarare som finns på våra 1 437 arbets-
livsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets 
Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Sam-
arbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshis-
toriska museer, Statens maritima museer och Tra-
fikverkets Museer. Prisutdelningen genomfördes på 
plats i Qvarnstensgruvan 20 oktober.

Nominerade museer:
Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Mariestad
Nostalgimuseum, Domarbo
Ästads folkskola, Ästad
Bruzaholms Bruksmuseum, Bruzaholm
Lesjöfors museum, Lesjöfors
Derome Trä & Nostalgi museum, Veddige
Föreningen Gotlandståget, Dalhem
Skolsegelfartyget Ellen, Stockholm
Ångaren Bohuslän & Färjan 4, Göteborg
Bergslagernas Järnvägssällskap, Göteborg
Faktoriet, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna
Brio lekoseum, Osby
S/V Isolda, Göteborg
s/m Vega, Gamleby
Smalspåret i Hultsfred AB, Virserum

Prisutdelning. Pia Åkesson (t.v) tar emot priset av juryns representant, Elisabeth Lagvik, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.
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5:7  Museiguide 2012
Nytt deltagarrekord och nya samarbeten. I årets 
museikatalog hade vi samlat 360 museer. Katalogen 
producerades med temat Turista på museum och 
därför var det extra glädjande att för första gång-
en samarbeta med Sveriges Turistförening. Genom 
detta samarbete fanns katalogen på alla STF-anslut-
na vandrarhem. 
Distributionen gjordes detta år annorlunda. För att 
öka spridningen av katalogen valdes två museer i 
varje landskap som huvuddistributörer. Dessa mu-
seer skulle ha hög tillgänglighet, frikostiga öppetti-
der och personal som kan engagera sig i att dela ut 
katalogen. De utvalda museerna fick fler kataloger. 

1

arkiv 
Skåne bostäder

dalarna göteborg Skåne upp-
land värmland ångerman-

land bruk dalarna gäStrikland Små-
land uppland väSterbotten väStergöt-

land väStmanland öStergötland energi 
och vattenförsörjning göteborg jämtland
uppland väSterbotten väStergötland öSter-
götland fiske bohuSlän hälSingland norr-

botten Skåne flyg göteborg norrbotten Skåne
Stockholm väStmanland öStergötland fordon,

bilism och maskiner blekinge dalarna dalSland
halland norrbotten Småland Södermanland väSter-
botten väStergötland öStergötland foto, film

och teater dalarna halland lappland Skåne 
försvar blekinge göteborg hälSingland norr-
botten Skåne Stockholm Södermanland 

väStergötland glas och porslin blekinge 
Södermanland väStergötland öStergötland

gruva dalarna hälSingland jämtland närke
Södermanland värmland väSterbotten väSter-

götland väStmanland hantverk blekinge 
bohuSlän halland jämtland norrbotten 

Skåne Småland Södermanland uppland väSterbotten
väStergötland öStergötland idrott väStergötland

industri dalSland Skåne Småland Södermanland
uppland väSterbotten väStergötland väStman-

land öStergötland järnväg bohuSlän 
dalarna gotland gäStrikland göteborg 

hälSingland medelpad norrbotten Skåne 
Småland Södermanland uppland värm-
land väSterbotten väStergötland 
väStmanland öland öStergötland 
konsumtion dalarna Skåne Småland 

Stockholm Södermanland uppland 
väSterbotten väStmanland ångerman-
land kvarn Skåne Småland väSter-

götland öStergötland lant-
bruk och trädgård dalarna 

gotland halland hälSingland 
närke Skåne Småland Stockholm 
väStergötland öStergötland mekanisk 

verkstad, gjuteri och smedja blekinge 
jämtland närke Skåne Småland Stockholm 

Södermanland uppland väStergötland väSt-
manland öStergötland offentlig förvaltning 

dalarna gäStrikland Skåne Stockholm väStmanland 
öStergötland personmuseer Stockholm värmland 
väStergötland radio göteborg halland Småland 
öStergötland sjukvård dalarna Småland uppland 

väStmanland ångermanland sjöfart och varv 
bohuSlän gäStrikland göteborg halland 
jämtland Småland Stockholm Söderman-
land värmland väStergötland väStmanland 
öStergötland skog och papper halland 
hälSingland lappland medelpad norr-

botten värmland väSterbotten väSter-
götland väStmanland ångermanland 
öStergötland skola gäStrikland lapp-

land Skåne Småland öStergötland 
sten och kalk bohuSlän dalarna 
gotland närke Skåne Södermanland
uppland väStergötland öStergötland 
textil- och läderindustri dalarna 
göteborg norrbotten närke Skåne 

Stockholm väStergötland 
tryckeri gäStrikland Skåne 
Småland Stockholm 

Södermanland 
öStergötland 

tvätt 
Stockholm

arbetsamma museer

Museiguide 2012
360 skäl att upptäcka Sverige

På så sätt hoppas vi att katalogen kommer till nytta 
för turisterna och inte blir liggande på en hylla där 
den inte gör nytta.
Men årets katalog hade också sina problem. Under 
tryckningen tog pappret slut och upplagan minska-
des därför med cirka 3 000 kataloger. Sedan visade 
det sig att vissa sidor saknades i en del av upplagan 
och dessutom saknades delar av annonsen på sis-
ta sidan i hela upplagan. För dessa bekymmer har 
vi kompenserats vilket till viss del förklarar varför 
årets katalog är 65 000 kronor billigare än 2011 års 
katalog. Bortsett från dessa struligheter har katalo-
gen fått mycket beröm och uppskattning.
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5:8  Facebook

Målet med hemsidan är att den skall innehålla in-
formation om viktiga händelser, seminarier och lik-
nande som kan ha betydelse för arbetslivsmuseer-
nas verksamhet. Sidan har uppdaterats regelbundet. 
Med ett bildspel som visas längst upp på indexsidan 
har vi försökt skildra verksamhet, viktiga händel-
ser och teman från arbetslivsmuseerna. Besökssiff-
rorna på hemsidan har under verksamhetsåret ökat 
något. Årets statistik bygger på det statistikverktyg 
som webbhotellet tillhandahåller. En bidragande 
orsak till ökade besök på hemsidan är med all san-
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ArbetSam gick med i Facebook 2011. Adressen är:  
www.facebook.com/ArbetSam
På vår facebooksida lägger vi ut information om 
vad ArbetSam gör, information från medlemmar 
och annan information som rör arbetslivsmuseer. 
Genom Facebook når vi ut till medlemmar och an-
dra intresserade på ett snabbt och enkelt sätt och 
genom Facebook kommer ArbetSam även i kontakt 
med internationella museer och organisationer.

nolikhet att vårt nyhetsbrev som ligger på hemsidan 
får fler och fler läsare.
Hemsidan börjar bli gammal och verktygen för un-
derhåll likaså. Hemsidan administreras med Front-
Page 2003 och det nya materialet läggs upp med 
ett ftp-program. För att vidareutveckla hemsidan, 
göra den mer modern och skapa en för alla anpas-
sad struktur och layout gjorde ArbetSam i samband 
med ordinarie bidragsansökan för andra året i rad 
en projektansökan till Statens kulturråd för att byg-
ga en ny hemsida. Besked om denna ansökan kom-
mer i januari 2013.

5:9  Hemsidan
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6. Kommentarer till ekonomin 2012
Liksom 2011 sökte ArbetSam bidrag från Riksanti-
kvarieämbetet (RAÄ) och Kulturrådet för 2012 års 
verksamhet. Målet var att utöka verksamheten samt 
att utöka tjänsterna på kansliet. RAÄ utökade stö-
det med 50 000 kr till 350 000. Från Kulturrådet 
beviljades samma bidrag som tidigare år, 250 000 
kr. Under året har kansliet haft en bemanning på 1,5 
tjänster. 
Av nedanstående tabell framgår, jämfört med 2011, 
att medlems- och konferensavgifter har minskat 
från 40 % till 32%. Bidragen är oförändrade. Löne-
bidragens andel har ökat från 5 % till 15 % på grund 
av högre närvaro. Annonsintäkterna har minskat 
något.

Kostnaderna har ökat något. Årsmötet blev billiga-
re än föregående år. Den största ökningen finns på 
personalsidan. Lovisa Almborg har arbetat 100 % 
och Annette Backner 50 % under hela året. Med-
lemsutvecklingen under året har varit positiv. Det 
innebär högre intäkter men också högre kostnader. 
Det samlade ekonomiska resultatet för år 2012 blev 
positivt med ett överskott på 72 709 kr, vilket är 
positivt med tanke på föreningens personalansvar. 
En bidragande orsak till detta är att ArbetSam på 
grund av ändrade momsregler hade ett tillgodoha-
vande för tryckningen av katalogen. Budgeten för 
2013 är som vanligt stram.

Mikael Parr, Lovisa Almborg, Anders Lind, Annette Backner, Jan-Erik Andersson, Torsten Nilsson, Erika Grann, Hans Kihl-
berg, Hans Hellman, Katarina Kallings, Kerstin Bergström och Pentti Supponen. Foto: Johanna Övling.

Procentuell intäktsfördelning   2012                2011
Bidrag                                 45,8 %             46,6 %
Medlavg                             30,2 %             24,5 %
Övriga verksamhetsintäkter         24,0 %             28,9 %
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6:1  Resultatrapport

Intäkter 2012 2011

Katalogen, annonser 91 015 101 599
Medlemsavgifter med plats i katalog 375 750 289 003
Övriga medlemsavgifter 18 850 38 644
Årsmötet 52 088 100 409
Seminarier 19 300 35 338
Mässintäkter 5 000 0
Riksantikvarieämbetet 350 000 300 000
Kulturrådet 250 000 250 000
Lönebidrag 103 070 38 755
Övriga intäkter 43 660 27 072
Ränteintäkter 301 0

Summa intäkter 1 309 034 1 180 820

Kostnader

Årsmötet 128 195 156 701
Seminarier 18 400 40 803
Katalog inkl. distribution 316 142 380 291
Administration 93 170 73 569
Maskinnostalgi 0 2 113
Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000
Personal 593 352 384 193
Styrelsen 82 066 76 642
Övriga kostnader 0 1 374
Avskrivningar 0 0

Summa kostnader 1 236 325 1 120 886

Redovisat resultat 72 709 59 934
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6:2  Balansrapport

Tillgångar 2012 2011
Kassa 0 168
Plusgiro 1 028 53373
Affärskonto 266 028 97544
Checkkonto 43 787 43560
Företagskort 4 401 0
Upplupna intäkter 12 454 11 578
Kundfordringar 16 730 0

Summa tillgångar 344 428 205 223

Skulder

Kortfristiga skulder 1 400 1 400
Leverantörsskulder 26 913 0
Källskatt, sociala avgifter 30 346 0
Upplupna semesterlöner 38 124
Upplupna kostnader 55 8 095
Projektbidrag arkivering 0 20 000
Reklamskatt 7 281 8 128

Summa skulder 104 119 37 623

Eget kapital

Eget kapital 167 600 107 666
Årets resultat 72 709 59 934

Summa eget kapital 240 309 167 600

Summa skulder och eget kapital 344 428 205 233
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6:3  Revisorernas berättelse
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Styrelsen fotograferad i samband med styrelsemöte 22 augusti i Norrköping. Från vänster: Lovisa Almborg, Erika Grann, 
Hans Hellman, Annette Backner, Anders Lind, Hans Kihlberg, Katarina Kallings, Torsten Nilsson, Kerstin Bergström, 
Jan-Erik Andersson, Mikael Parr och Pentti Supponen. Foto: Johanna Övling.
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