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Innehållsförteckning

Omslag: I Silversmedjan i Kristianstad arbetar Ingemar Grönroos. Han är tredje generationen sil-
versmed. Maskinparken är i huvudsak från senare delen av 1800-talet. Trycksvarvar, press- och valsma-
skiner, städ och hammare, allt som behövs för en silversmed. Ingenting kan slå historieberättande i en 
miljö där historien utspelat sig. 
– Jag skall aldrig glömma berättelsen om pressen som köptes till smedjan och farbrodern som hamnade i 
isvaken, säger Torsten Nilsson, Arbetets museum.
Sådant kan man bara uppleva i en silversmedja i Kristianstad.
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Året som gått
ArbetSam fortsätter att växa och är i dag Sveriges 
största museiförening. Antalet medlemmar har ökat 
från	449	till	491	museer	under	verksamhetsåret.	Här	
finns	 alla	 sorters	 arbetslivsmuseer	 allt	 från	 gruvor,	
kvarnar,	 fabriker	 till	 det	 rörliga	 kulturarvet	 som	 re-
presenteras	 av	 fartyg,	 bilar,	 tåg	 och	 flygmaskiner.	
Museerna	 finns	 över	 hela	 Sverige.	Utan	 eldsjälarna	
med sitt engagemang och sin stora kunskap skulle det 
vara	omöjligt	att	bevara	industrisamhällets	kulturarv.

Sveriges	 kulturminister	 Lena	 Adelsohn	 Liljeroth	
öppnade	 ArbetSams	 museidagar	 på	 länsmuseet	 i	
Kristianstad 2013. I sitt tal betonade hon hur vik-
tiga frivilligkrafterna är för att bevara industrisam-
hällets kulturarv. Museidagarna var välbesökta och 
mycket lyckade med bra föreläsningar och studie-
besök. Länsmuseet och dess restaurang förstod 
verkligen vad ett gott värdskap är. Vi kände oss 
mycket välkomna.

Utbildningsverksamheten	har	i	stort	genomförts	en-
ligt planerna och bedrivs huvudsakligen lokalt och 
regionalt.	Vi	står	inför	en	stor	utmaning	där	nya	eld-
själar	 behövs	 för	 att	 axla	 ansvaret	 för	 kulturarvet.	
Det	 är	 mycket	 glädjande	 att	 Kulturdepartementet	
gett Arbetets museum ekonomiska medel för att 
bygga upp ett kunskapscentrum för arbetslivsmu-
seer. Nu kommer ArbetSam och Arbetets museum 
gemensamt genomföra en omfattande utbildnings-
verksamhet riktad till  arbetslivsmuseerna. Det är av 
stor betydelse att staten underlättar och uppmuntrar 
arbetslivsmuseernas verksamhet. Dessutom bedrivs 
verksamheten mycket kostnadseffektivt genom 
oavlönat volontärarbete och historien presenteras 
där den ägde rum vilket gör den mycket autentisk.

Under	 året	 tecknade	ArbetSam	 ett	 samarbetsavtal	
med Wikimedia. Detta resulterade i att ett stort an-
tal	kurser	genomförts	tillsammans	med	Wikimedia,	
där	vi	tillsammans	utbildade	deltagare	från	arbets-
livsmuseer i hur man skriver och redigerar artiklar 
på	Wikipedia				

Det	återstår	mycket	arbete	för	att	synliggöra	arbets-
livsmuseernas betydelsefulla och nödvändiga verk-
samhet.	ArbetSam	har	arbetat	framgångsrikt	för	att	
arbetslivsmuseernas verksamhet och antalet besök 
presenteras	 i	 den	 officiella	 museistatistiken,	 vil-
ket	också	sker	från	och	med	2013.	I	verksamhets-
årets	museiguide	presenterar	381	arbetslivsmuseer	
sin verksamhet för en bred allmänhet. Katalogen 
trycktes i 40 000 exemplar. Den 15 december 2013 
presenterades ArbetSams nya hemsida. Genom 
ekonomiskt	stöd	från	Kulturrådet	finns	pedagogiskt	
material tillgängligt för nedladdning.

ArbetSam	gör	ett	överskott	på	86	284	kronor,	vilket	
är	mycket	glädjande.	Föreningen	behöver	fortsätta	
bygga	upp	ett	mindre	kapital,	då	vi	har	ett	arbetsgi-
varansvar	för	två	anställda.

Kansliet är oerhört viktigt för kontinuiteten och 
kontakten med medlemsmuseerna. Det skulle vara 
omöjligt	att	ge	ut	museiguiden	och	genomföra	den	
omfattande utbildningsverksamheten utan ett be-
mannat	 kansli	 och	 stöd	 från	 arbetslivsintendenten	
på		Arbetets	museum.

Avslutningsvis	vill	jag	tacka	er	alla	för	verksamhets-
året	2013	och	det	betydelsefulla	arbete	som	nedlagts	
av	förtroendevalda	och	vår	utmärkta	kanslipersonal.

Anders	Lind,	ordförande	ArbetSam

Kulturmiljöpedagogik i praktiken. Foto: Mattias Lunn.
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1.  Styrelsen
1 Ordförande 2012–2013 

Anders Lind
Arbetets museum
Norrköping

Vice ordförande 2013–2014
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

Kassör 2013–2014
Jan-Erik Andersson
Centrum för arbetarhistoria
Tomelilla

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.

Ledamot 2012–2013
Katarina Kallings
Sveriges Fängelsemuseum
Gävle

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

Ledamot 2012–2013
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

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.

Ledamot 2013–2014
Anna-Lena Grusell
Åtvidaberg

Jag har en bakgrund inom besöksnäringen bland annat som 
marknadschef på Vildmarkhotellet Destination Kolmården, 
produktutveckling av Kolmårdenpaketet och Safari Camp 
Kolmården, projektledare på Brunnsviks folkhögskola, guid-
ning och paketering av ekomuseum Husbyringen till bussbo-
lag och produktion av Sveriges första ”bo på lantgård”.
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1.  Styrelsen - forts.

Suppleant 2013
Kerstin Bergström
Skonaren Linnéa
Gamleby

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.

Suppleant 2013
Pentti Supponen
BJS	Arbetarbostaden	Gråbo
Grythyttan

Arbetslivsmuseerna har förutsättningar att levandegöra 
väsentliga delar av vårt kulturarv. Man kan lyfta praktisk 
kunskap på ett åskådligt sätt. Det är ett bevarande av tidigare 
livsbetingelser för framtida nytta. Jag har en bakgrund som 
folkhögskolelärare och är för närvarande ordförande för 
Örebro läns museum som har intresse i Skoindustrimuseet i 
Kumla, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga, Veteranjärnvägen 
och Pershyttans gruvområde i Nora, Frövifors pappersbruks-
museum och Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesberg.

Suppleant 2013
Ragnar Hellborg
Museibanornas Riks-
organisation (MRO)
Eslöv

Jag företräder den levande järnvägsmuseiverksamheten. 
Dels de föreningar som kör tåg på egen bana (MRO), dels 
de föreningar som använder det allmänna järnvägsnätet 
(JHRF). Vi tillvaratar, underhåller och renoverar rullan-
de material, banor och stationsmiljöer. Från tioårsåldern 
brukade jag regelbundet cykla den 10 km långa sträckan till 
Lund för att besöka Kulturen och Monumentet (över slaget 
vid Lund 1676). Min profession är helt annorlunda: profes-
sor em. i tillämpad kärnfysik vid Lunds universitet.

Suppleant 2013
Ray Olsson
Mekaniska	verkstaden,	
Skansen
Rönninge

Jag har alltid varit intresserad av teknik, maskiner och 
människors villkor i arbetet då och nu. Med min tidigare 
bakgrund som ombudsman i Industrifacket Metall har jag 
genom åren träffat många människor vid besök i olika till-
verknings industrier inom ett flertal branscher. Mitt intresse 
för arbetarrörelsens historia väcktes ganska tidigt genom 
mitt arbete. En arbetsuppgift har varit hur industrin ska 
bevara och utveckla sina yrkeskunskaper för utbildning av 
framtida yrkesarbetare. Där har även kunskap om arbetar-
rörelsens historia varit viktig för mig. 

Ledamot 2012–2013
Mikael Parr
Flygvapenmuseum
Linköping

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusias-
ter, fantaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och 
industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser 
av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma 
ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare perso-
ner med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller 
ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat heltid 
i museibranschen i 35 år. Sedan våren 2005 är jag chef för 
Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det 
är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet.
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1:2  Styrelsens sammansättning
ArbetSams styrelse representerar olika verksam-
hetsområden	och	styrelseledamöterna	kommer	från	
olika delar av landet. Inom styrelsen har vi delat 
upp	ansvaret	 så	 att	 styrelsemedlemmarna	bevakar	
ansvarsområden	utifrån	sina	egna	kompetenser	och	
kunskaper.

1:1  Övriga funktionärer
Adjungerad sekreterare
Torsten	Nilsson,	Arbetets	museum,	Norrköping

Kansli
Lovisa A. Grentzelius   100 %
Annette Backner     50 %

Valberedning
Under	verksamhetsåret	har	valberedningen	bestått	
av	 Stig	 Grehn,	 Mekaniska	 verkstaden	 Skansen,		
(sammankallande),	 Katrin	 Bjerrome,	 Föreningen	
Göteborgs	 remfabrik	och	Lowissa	Frånberg,	Tek-
nikland.

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	

Styrelsen samlad i Norrköping. Från vänster: Annette Backner, Pentti Supponen, Torsten Nilsson, Ragnar Hellborg, Anders 
Lind, Ray Olsson, Lovisa A Grentzelius, Mikael Parr, Jan-Erik Andersson, Hans Hellman, Erika Grann och Anna-Lena Gru-
sell. Foto: Johanna Övling. 

Arbetslivsmuseerna	finns	spridda	över	hela	 landet	
och	detta	ska	också	avspegla	sig	i	styrelsens	sam-
mansättning.	ArbetSam	arbetar	 för	att	ha	en	 jämn	
fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. För 
närvarande	 består	 styrelsen	 av	 sju	 män	 och	 fyra	
kvinnor. 
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1:3  Möten där ArbetSam varit representerat
Dag Månad Händelse Ort Landskap
2	 mars	 Mässa	 Båtmässan	i	Stockholm	 Stockholm	 Södermanland
13 mars Seminarium  RAÄ Kunskapsbank - Ida Wedins förstudie Stockholm Södermanland
14 mars Möte Centrala arbetslivsorganisationerna Norrköping Östergötland
15-16 mars Mässa Museimässan Norrköping Östergötland
20		 mars	 Konferens	 Museichefskonferens,	SMHA	 Skillingaryd	 Småland
21-24	 mars	 Mässa	 TUR-mässan,	turistmässa	 Göteborg	 Västergötland
19 april Seminarium  Unescos	konvention	immateriella	kulturarvet Stockholm Södermanland
20-21	 april	 Konferens	 Varvsforum	 Landskrona	 Skåne
24-25  april Seminarium  Med industriarvet som inspirationskälla Sundsvall Medelpad
27-28		 april	 Årsmöte	 NAVs	vårkonferens	med	årsmöte	 Forsvik	 Västergötland
3-4	 maj	 Årsmöte	 Museidagar	med	årsmöte	 Kristianstad	 Skåne
1-3	 juli	 Mässa	 Almedalen	 Visby	 Gotland
20 aug. Möte Myndigheten för Kulturanalys Norrköping Östergötland
5	 sept.	 Möte	 Sveriges	militärhistoriska	arv,	SMHA	 Norrköping	 Östergötland
24	 sept.	 Möte	 Sveriges	industriminnesförening,	SIM	 Norrköping	 Östergötland
27 sept. Möte Centrala arbetslivsorganisationerna Norrköping Östergötland
29 sept. Mässa Maskinnostalgi Norrköping Östergötland
1 okt. Möte Överlämning skrivelse Kulturdepartementet Stockholm Södermanland
7 okt. Möte RAÄ  Stockholm Södermanland
19 okt. Årsstämma Motorhistoriska	riksförbundets	årsstämma	 Solna	 Uppland
22	 okt.	 Workshop	 Workshop	om	kulturmiljöstatistik	 Stockholm	 Södermanland
22	 okt.	 Möte	 Statens	kulturråd	 Stockholm	 Södermanland
22 okt. Möte Sveriges hembygdsförbund Stockholm Södermanland
24 okt. Nätverksmöte Museinätverk skog och trä Strömsbergs bruk	Uppland
10-11	 okt.	 Konferens	 Museiföreståndare,	Flygvapenmuseum	 Linköping	 Östergötland
12-13 okt. Konferens Fartygsforum 2013 Leksand Dalarna
7	 nov.	 Konferens	 RAÄs	höstmöte	 Solna	 Uppland
18 nov. Seminarium  Kunskap genom upplevelser Stockholm Södermanland
27	 nov.	 Möte	 Centrala	arbetslivsorganisationerna	 Solna	 Uppland
29 nov. Prisutdelning	Årets	Arbetslivsmuseum	-	2013	 Hjo	 Västergötland
8		 okt.	 Värd	 Wikipedia	utbildning	 Uppsala	 Uppland
22	 okt	 Värd	 Wikipedia	utbildning	 Ängelholm	 Skåne
23 okt. Värd Wikipedia utbildning Skara Västergötland
31 okt. Värd Wikipedia utbildning Borlänge Dalarna

1:4  Styrelse- och au-sammanträden
Styrelsemöten
7  mars Arbetets museum 
2		 maj	 Länsmuseet	i	Kristianstad	
22 augusti Arbetets museum 
16-17  oktober Pythagoras industrimuseum 

Arbetsutskottsmöten
23		 januari	 Skype
27  februari Skype
17  april Skype
5		 juni	 Skype
14  augusti Skype
2  oktober Skype
13  november Skype

ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemö-
ten	på	olika	orter	 runt	om	 i	 landet	 för	att	 få	möj-
lighet	 till	 närmare	dialog	med	medlemmarna.	 	På	
grund av ekonomiska begränsningar kan vi endast 
förlägga	ett	möte	ute	 i	 landet,	 resterande	styrelse-
möten	genomförs	i	Norrköping	på	Arbetets	muse-
um,	 där	 kansliet	 är	 beläget.	 För	 verksamhetsåret	
blev	 det	 Pythagoras	 Industrimuseum	 i	 Norrtälje	
som	stod	värd	för	tvådagarsmötet	på	annan	ort.	

Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl ute-
slutande	via	skype.	Under	verksamhetsåret	har	ord-
förande,	kassör	och	kansli	haft	43	måndagsmöten	
via skype. 
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2.   Organisationen

2:2  Medlemmar

2:1  Kansli

ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling.   
Vid	2013	års	ingång	hade	vi	totalt	491	medlemmar,	
varav	449	var	museer.	Övriga	är	föreningar,	orga-
nisationer	 och	 enskilda	medlemmar.Vid	 årets	 slut	
hade	 vi	 utökat	 till	 533	medlemmar,	 varav	 491	 är	
museer. Med denna utveckling kommer ArbetSam 
vid	2014	års	slut	att	ha	mer	än	500	medlemsmuseer.	
Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams ut-
formning.	ArbetSams	 styrelse	 består	 av	 medlem-
mar och det är alla medlemmar gemensamt som 
styr	vilka	frågor	vi	driver	och	vilka	kurser	vi	har.	Vi	
strävar	efter	att	förlägga	alla	våra	kurser	och	övriga	
händelser	ute	hos	våra	medlemsmuseer.

Geografiskt	återfinns	medlemmarna	över	hela	Sve-
rige	i	alla	landskap.	De	finns	i	storstäder,	mindre	or-
ter	och	ute	på	landsbygden.	Ofta	på	kulturhistoriskt	
intressanta platser. Museernas inriktningar sträcker 
sig	över	41	olika	verksamhetsområden.	

ArbetSam är en nationell ideell förening som har 
vuxit snabbt och som idag är Sveriges största mu-
seiförening.	ArbetSams	 verksamheter	 utgår	 alltid	
från	ett	nationellt	perspektiv	och	med	siktet	inställt	
på	att	inkludera	alla	olika	typer	av	arbetslivsmuseer	
såsom	fartyg,	båtar,	bilar,	flygplan	och	de	som	har	
en	fast	verksamhet	som	kvarnar,	textilmuseer,	skol-
museer	och	så	vidare.	Vi	arbetar	aktivt	för	att	syn-
liggöra alla dessa arbetslivsmuseer och värna om 
det	 industriella	 kulturarvet	 som	 i	 huvudsak	 drivs,	
bevaras och levandegörs ideellt.

ArbetSams	kansli	 är	 beläget	 på	Arbetets	museum	
i Norrköping. ArbetSam och Arbetets museum har 
ett nära samarbete och det är därmed en stor fördel 
att	vara	placerad	inne	på	Arbetets	museum.	Kans-
liet	är	bemannat	av	två	anställda,	en	heltid	och	en	
halvtid. 

En effekt av samarbetet med Arbetets museum är 
att	museets	arbetslivsintendent	går	in	med	arbetstid	
motsvarande en halvtid i ArbetSams verksamhet.

Kansliets	främsta	och	viktigaste	uppgift	är	att	fin-
nas	 till	 hands	 för	 våra	 medlemmar.	 Till	 kansliet	

Lovisa A. Grentzelius och Annette Backner, ArbetSams kansli samt Torsten Nilsson, Arbetets museum. Foto: Johanna Övling.

kan	man	vända	 sig	med	allehanda	 frågor.	Genom	
kansliet	finns	en	kontinuitet	som	gör	det	möjligt	att	
genomföra	kurser,	mässor,	samordna	frågor,	produ-
cera	en	museiguide,	skapa	samarbeten	och	nätverk.	
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2:3  Nya medlemmar 2013
Apoteksmuseet	 Småland
Aschanska	gården	 Småland
Begravningsmuseet	i	Ljungby	 Småland
Bergslagernas medeltidsmuseum Västmanland
Björkeryds	bruk	 Blekinge
Dock	&	Leksaksmuseum	 Småland
Eda Skans Museum Värmland
Eksjö	museum	 Småland
Elin	Wägners	Lilla	Björka	 Småland
Fritidsbåtmuseet	 Västmanland
Föreningen	Smalspåret	Växjö-Västervik	 Småland
Föreningen	Vallby	Sörgården	 Västergötland
Gränsfors Bruks Yxmuseum Hälsingland
Hässleholms	museum	 Skåne
Johannamuseet	 Skåne
Johansfors	Kristallmuseum	 Småland
Järnvägens	Museum	Ängelholm	 Skåne
Klostret	i	Ystad	 Skåne
Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum Östergötland
Lärbro	Krigssjukhus	Museum	 Gotland
M/S	Sydfart	 Småland
Medicinhistoriska museet Göteborg
Motala Musei- & Hembygdsförening Östergötland
Måleriyrkets	museum	 Stockholm
Norrköpings stadsmuseum Östergötland
Nybodamuseet,	Björksättra	smedja	 Stockholm
Nyvångs	gruvmuseum	 Skåne
Orsa Jernvägsförening Dalarna
Risten-Lakviks Järnväg Östergötland
Sandslåns	Flottningsmuseum	 Ångermanland
Slite industrimuseum  Gotland
Slite	sjöfartsmuseum	 Gotland
Smålands	Militärhistoriska	Centrum	 Småland
Stora Askeröns Hembygdsförening Bohuslän
Strykjärnsmuseet	i	Malmköping	 Södermanland
Svenska Rayon-museet Värmland
Svenskt porslinsmuseum Östergötland
Sveriges	Cirkusmuseum	 Skåne
Teleseum	 Uppland
Tingstäde	Fästning	 Gotland
Torpa	Bystuga	&	Omnibuss	 Småland
Torsby	Finnskogscentrum	 Värmland
Trehörnings	masugn	 Närke
Vaxholms fästnings museum Stockholm
Vikarvets Bohusmuseum Bohuslän
Wira Bruks museum Stockholm
Vänergaleasen Mina Västergötland
Åhlénpaviljongen	-	Det	företagsamma	Insjön	 Dalarna
Östra Sörmlands gruvförening Södermanland

Från topp:M/S Sydfart, Bergslagernas medeltidsmuseum, Slite industrimuseum och Slite sjöfartsmuseum. Foton: Torsten Nilsson.
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2:4  ArbetSams Museidagar 2013
Rapport	 från	museidagar	 och	ArbetSams	 årsmöte	
2013-05-03/04

3 maj 2013
Registrering,	Regionsmuseet	Kristianstad
I	Kristian	IV:s	stad	började	Museidagarna	med	re-
gistrering av de 97 anmälda medlemmarna. Erika 
Grann,	 Lovisa	 A.	 Grentzelius,	 Katarina	 Kallings	
och Lars Berggren skötte registreringen. Sedan in-
togs	en	härlig	lunch.	Vi	fick	ett	mycket	gott	mottag-
ande och restaurangen förstod innebörden i värd-
skap. 

Inledning
Mikael	 Parr	 presenterade	 Barbro	Mellander,	 chef	
på	Regionmuseet	och	landsantikvarie	i	Skåne.	Hon	
invigde ArbetSams museidagar och hälsade Arbet-
Sams	medlemmar	 hjärtligt	 välkomna.	 Hon	 berät-
tade	kort	om	sitt	 liv	 i	museivärlden.	Det	finns	 tre	
regionala	museer	i	Skåne.	

Anders Lind – Ordförande ArbetSam 
Anders tackade Barbro för välkomnandet och in-
formationen om regionmuseet. Anders berättade att 
ArbetSam arbetar holistiskt. ArbetSams medlems-

antal	ökar	ständigt.	Tyvärr	ingår	inte	dessa	museer	i	
den	nationella	besöksstatistiken	för	landets	museer,	
trots	över	10	miljoner	besökare	årligen.		En	annan	
viktig del inom ArbetSam var enligt Anders utbild-
ningar för medlemmarna. 

Anders	Lind	nämnde	också	den	viktiga	medlems-
utbildningen,	som	han	menade	att	samhället	också	
måste	vara	med	och	bekosta.	Han	sände	också	ett	
tack	till	Arbetets	museum,	för	allt	som	gynnar	Ar-
betSam. 

Torsten	Nilsson	om	”Hållbara	museer”
Torsten	Nilsson	tog	upp	”Hållbara	Museer”,	ett	ge-
nomgående	tema	för	ArbetSams	verksamhet	2013.	
Genom	ett	miljötänkande	i	arbetet,	visar	vi	vårt	an-
svar	för	miljön	och	en	hållbar	framtid.	Nästa	år	är	
100	år	 sedan	 första	världskriget	bröt	ut.	Skulle	vi	
kunna	återge	vad	som	hände	under	åren	1914–1918,	
i	de	industrier	som	våra	arbetslivsmuseer	represen-
terar?	Torsten	tog	också	upp	Almedalen.	Symposiet	
i	Visby,	på	Gotland,	samlar	årligen	många	besluts-
fattare.	ArbetSam	vill	självfallet	vara	med	och	på-
verka dem som deltar här. Helt klart kommer statis-
tiken in även här. 

Medlemmarna samlade för ArbetSams museidagar i Kristianstad. Foto: Hans Kihlberg.
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Ungdomar	bygger	utställning
I	 Falun,	Örebro,	Norrköping	 och	Kristianstad	 har	
ungdomar deltagit i utställningsbyggande. Mottot 
är	en	hållbar	framtid.	Christina	Källstrand,	gymna-
sielärare	och	projektledare	i	Kristianstad	berättade	
om detta. Med sig hade hon eleverna Anton Willson 
och Linnea Karlsson. Syftet var att visa hur man 
visar ungdomarnas framtid efter de sociala föränd-
ringar	som	sker	i	vårt	samhälle	över	tid.

Kaffepaus. 

Årets Arbetslivsmuseum
Pia	Åkesson	från	Årets	Arbetslivsmuseum,	Qvarn-
stensgruvan	 i	Lugnås,	 berättade	 om	den	 nedlagda	
kvarnstensgruvan. Hon berättade även om museets 
utbildning	 av	 ungdomar	 till	 guider.	Ungdomarnas	
intresse	för	guidearbetet	ökar,	då	de	förstår	gruvans	
betydelse	 för	deras	hembygd.	När	de	 fått	 sitt	gui-
deintyg	upplever	de	att	de	växer	i	självkänsla.	Sett	
ur ArbetSams perspektiv är detta en mycket bra 
ingång	 för	 ungdomar	 i	 kulturhistoriska	 arbete.	 Se	
också	Museispårvägen	i	Malmköping	längre	fram.

Axel Pettersson om Wikipedia och Wikimedia
Axel berättade om tanken med Wikipedia och Wiki-
media.	Han	nämnde	det	 ingångna	samarbetet	med	
ArbetSam	och	hur	detta	kunde	främja	utvecklingen.	

Arbetslivsmuseerna	 får	 en	 bättre	marknadsföring,	
men	även	möjligheten	att	i	text,	bild	och	film	visa	
omvärlden	vad	arbetslivsmuseerna	jobbar	med	och	
vilken betydelse det kan ha för samhället. Det ger 
oss	 en	 fantastisk	 möjlighet	 att	 med	 dokumentärt	
material	sprida	vårt	arbete	till	en	större	krets.		Axel	
sade	 slutligen	 att	 han	 såg	 samarbetet	med	Arbet-
Sam som ett viktigt och konstruktivt steg i tiden. 

Sveriges	kulturminister	Lena	Adelsohn	Liljeroth
I	sitt	tal	gav	kulturminister	Lena	Adelsohn	Liljeroth	
sin	och	regeringens	positiva	syn	på	ArbetSam.	

Frågor	till	Kulturministern
Birgitta	Modigh	från	Sundby	Gård	i	Huddinge,	frå-
gade	om	det	blir	någon	utökning	av	kulturarvslyf-
tet.		Kulturministern	sa	att	frågan	diskuteras.	Rag-
nar	Hellborg	undrade	om	 inte	Transportstyrelsens	
avgifter kunde bli noll för ideellt verkande museer. 
Anders Randver undrade hur man ska kunna trans-
portera	 skolelever	 till	 kulturmiljöer,	med	 regional	
busstrafik,	när	den	är	bortrationaliserad.	

Museispårvägen	i	Malmköping	–	Ungdomsläger
Margareta	Kling	och	Kerstin	Påvall	 berättade	om	
de mycket uppskattade ungdomsläger man nu haft 
i	10	år,	vid	museispårvägen	i	Malmköping	för	ung-
domar	14-18	år.	Ungdomslägren	är	mycket	populä-
ra och utvecklande för ungdomarna och har under 
de	två	senaste	åren	varit	fullbokade.

Kristianstad kommun – Göran Wagermark
Vi	 hälsades	 också	 välkomna	 av	 kommunfullmäk-
tiges	vice	ordförande	i	Kristianstad,	Göran	Wager-
mark. Han berättade att Kristianstad grundades för 
399	 år	 sedan	 av	 den	 danske	 kungen	 Kristian	 IV.	
Kommunen	har	drygt	81	500	 invånare	och	7	000	
företag,	varav	2	000	är	 sysselsatta	 inom	 livsmed-
elsindustrin. 

Lunchdags

Järnvägsmuseet i Kristianstad
Marie Schönhult berättade om byggandet av den 
nya	 handbollsstadium,	 som	 förde	 fram	 museet	 i	
ljuset.	Helene	Stalin	Åkesson	berättade	om	muse-
ets utställningsplaner. Mikael Andersson berättade 
om	både	lok	och	vagnar	i	museet.	Flera	industrier	
i	Kristianstad	har	varit	involverade	i	järnvägsindu-
strin.	Man	samarbetar	med	järnvägsmuseet	i	Äng-
elholm.	Föreningen	Östra	Skånes	Järnvägar	hjälper	
till	med	sin	kunskap	om	lok,	vagnar	och	miljöer.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Hans Kihlberg.
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Silversmedjan	–	Ingemar	Grönroos
Ingemar Grönroos var den som berättade om sitt 
silversmide	i	denna	silversmedja	från	1680.	Det	är	
fascinerande att se skickligt utförda hantverksarbe-
ten oavsett vilket material det är.  I lokalen fanns 
mängder	av	hjälpmedel	och	verktyg	för	det	arbete	
som	görs.	Det	går	inte	här	att	förklara	allt	som	ingår	
i detta komplicerade hantverk.

Hotell – Regionmuseum – Årsmöte – Middag
Efter	silversmedjan	åkte	vi	till	hotellet,	för	en	stunds	
vila	 innan	 det	 årsmötet	 startade	 17.00.	 Årsmötet	
kan	 följas	 i	protokollet.	Middagen	som	följde	var	
en	 kulinarisk	 höjdpunkt.	 Mycket	 välserverat	 och	
dessutom mycket gott. Ett stort tack till Regionmu-
seets restaurant och personal. ArbetSams ordföran-
de Anders Lind uppmanade oss dessutom att ge en 
applåd	för	både	god	mat	och	god	service.	Det	blev	
en	riktigt	hjärtlig	och	lång	applåd	kan	tilläggas.

4 maj 2013
Museiföreningen	Skånska	Järnvägar	i	Brösarp
Järnvägen Brösarp – S:t Olof är en museibana som 
drivs	ideellt.		Vi	blev	visade	runt	och	fick	förklarat	
det	vi	frågade	om.	Banan	förbi	Brösarp	har	en	his-
toria.	Den	sträckte	sig	en	gång	mellan	Kristianstad	
och	Tomelilla.	Ett	intressant	besök	som	kan	rekom-
menderas	under	trafiktid.

Blåherremölla	kvarn

Ingmar	 Melin	 (på	 gårdsplanen)	 och	 Sven	 Lager-
berg (inne i kvarnhuset) berättade mycket initierat 
om	vad	vi	fick	se.	Ett	trevligt	bemötande,	en	kvarn	i	
nästan full drift. Fascinerande lösningar i lagertek-
nik.	Man	gjorde	saker	och	ting	förr	så	att	det	med	
de	enklaste	medel	fungerade,	men	inte	mer.	Vatten-
hjulets	 lagerlösning	 är	 bara	 en	 detalj.	 Ett	mycket	
levande museum.

Folkestorps Bränneri
Vi mottogs av Jan Enarsson som hade varit med 
under	bränneriets	aktiva	tid.	Till	sin	hjälp	hade	han	
Lena	Löv.	De	 hade	 gjort	 en	 film	 som	visade	 den	
ganska komplicerade processen. Det som sker är 
potatiskok	och	tillsättning	av	jäst.	Processen	fortgår	
i	 ett	 antal	 steg.	Både	Jan	Enarsson	och	Lena	Löv	
gav	oss	en	bra	inblick	i	en	värld	som	inte	många	av	
oss kanske har en aning om.

Kiviks musteri
Äppelodlingarna	 i	 Kivik	 fick	 sin	 upprinnelse	 ge-
nom ett stort fruktbehov under 1910–1920-talen. 
Detta	fick	vi	veta	av	Dafvid	Hermansson	i	bussen,	
när vi lämnade Kivik.  Maria Skarped berättade om 
musteriet och den stora äppeltavla som byggs upp 
efter skörd. Vad tavlan visar är en väl förborgad 
hemlighet till dess täckelset faller vid invigningen. 
Musteriet	är	en	storindustri	med	försäljning	av	äkta	
must.

Silversmedjan och silversmeden Ingemar Grönroos. Foto: Torsten Nilsson.
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Lunch i Kivik - Mycket gott och behövligt i rättan 
tid.	Vi	fick	god	must	här!

Buss mot Åhus 
På	 vägen	 mot	 Åhus	 guidades	 vi	 av	 Dafvid	 Her-
mansson. Han var väl insatt i historien om Österlen 
och	Kivik.	Ett	stort	hembygdsarkiv	finns	i	källaren	
på	skolan	i	Kivik.	Där	kan	man	söka	bygdens	histo-
ria. När vi passerade stensamlingen som sagts vara 
kungagrav,	 menade	 Dafvid	 Hermansson	 att	 den	
troligen hade varit en plats för religiösa riter under 
bronsåldern	och	alltså	inte	en	kungagrav.	Vi	kunde	
också	se	en	ganska	stor	skeppssättning.

Tobaksmuseet
I Åhus besökte vi ett tobaksmuseum där vi togs 
emot	av	bland	andra	Carl-Magnus	Willert,	som	häl-
sade oss välkomna och introducerade oss i tobak-
ens värld. Åhus hade tydligen varit ett centrum för 
denna verksamhet. 

Repslageriet
Konsten	att	slå	rep	framfördes	mycket	personligt	av	
Lee	Radehag.	Ni	som	vill	veta	mer.	Sök	på	www.
repslagaren.zoomin.se,	där	kan	ni	hitta	mycket	in-
tressant.

St.	Annas	Gille	och	Anders	Håkansgården
Här	fick	vi	mycket	 gott	 kaffe.	Förutom	kaffet	 så	
fick	vi	veta	mycket	om	gården,	spritframställning-
en	 i	 Åhus	 och	 om	 vittjade	 sprittunnor	 och	 stora	
ekfat.	Vi	fick	också	intressant	information	om	det	
viktiga	ålfisket	inklusive	olika	sätt	att	tillreda	ål.

Buss till Kristianstad
ArbetSams	museidagar	led	här	mot	sitt	slut.	Målet	
nu var att komma tillbaka till Kristianstad och sätta 
folk	på	 tåget.	 Jag	hade	haft	 ett	 härligt	 gäng	med	
mig	i	bussen	för	Grupp	2,	vilket	jag	är	glad	för.	Ett	
tack	här	till	de	eminenta	guiderna	Leif	Mårtensson	
och	Dafvid	Hermansson.	De	talade	om	ett	Skåne	
många	av	oss	inte	känner	och	gav	oss	därmed	in-
tressant	kunskap	om	vårt	sydligaste	landskap.	Där-
för	vill	jag	ge	ett	extra	tack	till	dem,	men	även	till	
mina medresenärer.

Hans KihlbergHusväggar i Kristianstad. Foto: Hans Kihlberg.

Folkestorps Bränneri i Olseröd, Skånska Järnvägar - Ångtå-
get på Österlen och Järnvägsmuseet i Kristianstad . 
Foto: Hans Kihlberg.
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17 oktober genomförde ArbetSams styrelse i sam-
band	med	ordinarie	styrelsemöte,	på	medlemsmu-
seet	Pythagoras	i	Norrtälje	en	gruppövning	angåen-
de varumärket ArbetSam. Syftet med övningen var 
att gemensamt:

•	 se	 var	ArbetSam	 står	 för	 och	 hur	 vi	 uppfattar	
oss	själva	idag

•	 få	bild	av	hur	ArbetSam	kommunicerar	externt	
och internt med sina medlemmar

•	 få	en	uppfattning	om	vad	vi	erbjuder	och	vad	vi	
har	erbjudit	hittills	

•	 få	 en	 bild	 av	 kärnan	 i	ArbetSams	 verksamhet	
och	vilka	kärnvärde	och	”unika	säljargument”	
vi kan använda i arbetet att utveckla verksam-
heten	och	att	värva	nya	medlemmar	i	framtiden,	
skapa	början	till	en	gemensam	varumärkesplatt-
form

Arbetet	var	också	en	sorts	återblick	framåt.	Arbet-
Sam	har	varit	verksam	i	mer	än	15	år	och	då	kan	det	
vara bra att stanna upp och se hur vi arbetat och hur 
vi	 kan	 förbättra	 vårt	 arbete	 för	medlemmarna.	Vi	
upplever	just	nu	en	stor	ökning	av	medlemmar	som	

kan	vara	ett	bevis	på	att	vi	lyckats	med	det	utåtrik-
tade	arbetet.	Samtidigt	som	flera	ledamöter	vittnar	
om	att	det	är	svårt	att	kort	och	koncist	beskriva	var-
för	ett	museum	ska	gå	med	i	ArbetSam.	

Övningen gav kanske ingen heltäckande bild av 
ArbetSams verksamhet och hur den uppfattas idag 
men	den	gav	en	bild	av	hur	vi	ser	på	oss	själva	och	
hur vi tycker att ArbetSam borde och kan uppfattas 
av	våra	medlemmar.	Övningen	gav	också	en	grund	
till att första vilken som är ArbetSams prioriterade 
målgrupp	och	vilka	”säljargument”	som	passar	till	
målgruppen.
Några	frågeställningar	att	ta	med	in	i	det	framtida	
arbetet:

•	 Hur	kan	vi	uppnå	våra	prioriterade	mål?	
•	 Hur och med vilka grupper ska vi kommunicera? 
•	 Finns	det	grupper	vi	inte	når	och	hur	kan	vi	i	så	

fall	nå	dessa?	
•	 Vad	har	ArbetSam	för	långsiktiga	budskap?	
•	 Hur upplever medlemmarna ArbetSams arbete? 

Ett spännande förnyelsearbete som kommer att 
fortlöpa parallellt med det vardagsarbete som utförs 
av	vårt	kansli	för	ArbetSams	medlemmar.	

2:5  Profilfrågor

Anna-Lena Grusell leder planeringsarbetet. Foto: Lovisa A. Grentzelius.
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3.  Kunskapsuppbyggnad
ArbetSams kursutbud har varit mycket intensivt 
och	mångfacetterat.	Under	januari	och	februari	ge-
nomfördes ett stort antal Söka pengar kurser. Syftet 
med dessa utbildningar är att vi skall skriva bättre 
ansökningar	och	hitta	nya	sätt	att	finansiera	musei-
verksamheten. Vattenmaskiner III i Karmansbo var 
ett	 bra	 exempel	 på	 hur	museerna	 kan	 arbeta	med	
att söka kunskaper. Efter en dag med teori genom-
fördes	 ett	 försök	 att	 ur	 tackjärn	 framställa	 färskat	
smidbart	järn.	Detta	var	en	del	av	Per	Zackrissons	
Lancashireprojekt.	Deltagarna	fick	på	ett	handgrip-
ligt sätt erfara hur det är att arbeta framför en Lan-
cashirehärd.

Under	ett	flertal	år	har	Arbetets	museum	i	sitt	lång-
siktiga budgetarbete ansökt om utökade bidrag hos 
Kulturdepartementet	för	att	på	ett	bättre	sätt	kunna	
svara	upp	mot	alla	 frågor	och	önskemål	 från	mu-
seifolk.	 Mitt	 under	 semestern	 kom	 det	 glädjande	
beskedet att Kulturdepartementet gett Arbetets 
museum	 i	 uppdrag	 att	 under	 en	 treårsperiod	 byg-
ga upp ett kunskapscentrum för arbetslivsmuse-
er. Kulturministern kallade till en presskonferens 
som	genomfördes	på	Pythagoras	industrimuseum	i	
Norrtälje.	Under	en	treårsperiod	kommer	Arbetets	
museum	i	nära	samarbete	med	ArbetSam	att	erbju-
da	 kurser	 och	 utbildningar	 inom	 en	 rad	 områden	
som	ekonomi,	marknadsföring,	museikunskap	och	
tekniska kunskaper.

Utbildning	av	personal	2014
Kursverksamheten inom ramen för kunskapscen-
trum	 inleds	 under	 2014.	 Under	 året	 kommer	 åtta	
tvådagarskurser	att	genomföras.	Lilla	museiskolan	
är	en	utbildning	i	museikunskap	för	verksamma	på	
arbetslivsmuseer.	Målgrupp	är	styrelsepersoner	och	
personer	som	har	ledningsfunktioner	på	arbetslivs-
museer. Fyra Lilla museiskolan planeras. Vidare 
kommer fyra tekniska utbildningar att genomför-
as.	De	kommer	att	inriktas	på	olika	fokusområden.	
Först ut blir textilmaskiner och vattenmaskiner. 
Dessa kurser riktar sig framför allt till de som hand-
har och mekar med museernas maskiner. 

Även under hösten 2013 var museifolkets kunska-
per i fokus. Efter att ha skrivit ett samarbetsavtal 
med Wikimedia inleddes en utbildningssatsning för 
att	 ge	 de	 verksamma	 på	 arbetslivsmuseerna	 kun-
skap	om	hur	man	skriver	och	redigerar	artiklar	på	
Wikipedia.	Utgångspunkten	är	att	vi	som	finns	på	
arbetslivsmuseerna har massor med kunskap och 

därför borde vara delaktiga med att bygga upp värl-
dens största uppslagsbok – Wikipedia.
Kursåret	avslutades	med	en	pedagogisk	utbildning	
där	 deltagarna	 fick	 lära	 sig	mer	 om	 tidsresor	 och	
kulturarvspedagogik. Kursen blev en handgriplig 
uppvisning eftersom en höststorm slog till och en 
stor del av Blekinge blev strömlöst. Detta drabbade 
även	Ebbamåla	bruk	som	har	en	egen	kraftstation.	
När	 ledningsnätet	 skadas	måste	de	stänga	ned	sin	
kraftstation. 

Vi	 försöker	 placera	 kurser	 och	 utbildningar	 så	
nära	deltagarna	som	möjligt	för	att	undvika	alltför	
mycket	 resande.	 På	 sida	 17	 har	 vi	 sammanställt	
kursprogrammet för 2013 och nedan har vi lagt in 
kursorterna	på	en	sverigekarta.

Seminarier/utbildningar 2013

Söka pengar workshop
Vattenmaskiner III
Kulturmiljöpedagogik	–	tidsresor
Wikipedia
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Övre: Kulturmiljöpedagogik – tidsresor, 29-30 oktober Ebbamåla.. Foto: Mattias Lunn.
Nedre: Per Zacksrisson, till höger i bild, planerar arbetet inför järnförsöken i Karmansbo. Foto: Torsten Nilsson.
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3:1  Seminarier/utbildningar

3:2  Information
Under	 ett	 år	 skickar	 kansliet	 ut	 ett	 stort	 antal	 in-
formationsbrev och handlingar. Det är viktigt att vi 
har	en	uppdaterad	databas	så	att	vi	kan	nå	ut	till	alla	
medlemsmuseer. Vi uppmuntrar därför medlemmar 
att meddela kansliet när det sker förändringar i de-
ras	kontaktuppgifter.	Vi	försöker	också	uppmuntra	
de	aktiva	på	medlemsmuseerna	att	i	största	möjliga	
utsträckning ta emot information med e-post för att 
på	så	sätt	minska	vår	miljöpåverkan.	Men	naturligt-
vis	skickar	vi	vanlig	post	om	så	önskas.

2013 har vi skickat ut följande:
•	 Nyhetsbrev	–	mejl	–	abbonnenter	(ca	1	000)	x	8	st
•	 Inbjudan	 till	Museidagar	med	 årsmöte	 –	 pap-

persutskick – medlemmar (ca 500)
•	 Vårens	kursprogram	–	mejl	–	hela	databasen		

(1 460)
•	 Årsmöteshandlingar	–	mejl	–	medlemmar	–	en	

månad	före	årsmötet	(ca	500)
•	 Årsmöteshandlingar – pappersform – närvaran-

de	vid	årsmötet	(ca	100)
•	 Information om leverans av Museiguide (ca 400)
•	 Internationella	museidagen	–	mejl	–	hela	data-

basen (1 460)
•	 Almedalsbroschyr	–	mejl	–	hela	databasen	(1	460)
•	 Sommarutskick – pappersutskick – hela databa-

sen (1 460)
•	 Kursprogram	höst	–	mejl	–	hela	databasen	(1	460)
•	 Anmälan	Museiguide	–	mejl	–	medlemmar	(ca	500)
•	 Anmälan	Museimässan	–	mejl	–	hela	databasen	(1	460)
•	 Nominering	Årets	Arbetslivsmuseum	–	mejl	–	

hela databasen (1 460)
•	 Nominering	Årets	Arbetsmyra	–	mejl	–	hela	da-

tabasen (1 460)
•	 Julutskick – pappersutskick – medlemmar (ca 500)
•	 Samt diverse rapporter och löpande information 

3:3  Pedagogik
ArbetSam	genomförde	under	verksamhetsåret	2013	
en	ungdomssatsning	inom	årets	tema	Hållbara	mu-
seer.	 Temat	 synliggjordes	 i	 såväl	 praktiskt	 arbete	
som	i	olika	seminarier,	workshops	och	konferenser.	
Det	 började	med	Museimässan	 15-16	mars	 2013.	
Temat	 för	mässan	dag	ett	var	den	hållbara	männ-
iskan	och	temat	för	dag	två	var	miljöarbete	med	in-
riktning	på	barn	och	ungdomar.	Under	ArbetSams	
museidagar	3–4	maj	 fokuserade	vi	på	miljöarbete	
för barn och ungdomar med arbetslivsmuseer som 
arena.	 Under	 hösten	 genomförde	 vi	 en	 tvådagars	
workshop,	 Kulturmiljöpedagogik	 –	 tidsresor,	 för	
att ge arbetslivsmuseerna användbara verktyg vid 
arbetet	gentemot	barn,	ungdomar	och	skola.

Under	 hösten	 påbörjade	ArbetSam	 uppbyggandet	
av en ny hemsida för organisationen. Pedagogiken 
utgör en stor och viktig del av medlemsmuseernas 
verksamhet. I detta arbete kan ArbetSam och kans-
liet	 stötta,	 hjälpa	 och	 bidra	med	 nya	 uppslag	 och	
idéer. I det arbetet kommer hemsidan att vara ett 
viktigt verktyg.

      Söka pengar workshop 
Januari–februari
Bara,	 Boden,	 Hallstahammar,	 Ludvika,	 Osby,	 Ro-
bertsfors,	Svartvik,	Västanfors,	Uddevalla	och	Öster-
sund.
En	workshop	om	hur	man	skriver	en	ansökan,	vad	
man	bör	tänka	på	och	vilka	instanser	man	kan	söka	
projektpengar	från.	I	samarbete	med	Arbetets	mu-
seum,	 Försvarsmuseum	 Boden,	 Brio	 Lekoseum,	
Kanalmuseet	 Skantzen	 Spiran,	 Ludvika	Gammel-
gård,	Statarmuseet,	Svartviks	industriminnen,	Tek-
nikland	Optand	och	Västanfors	hembygdsgård.

      Vattenmaskiner III 
16–17	maj	Karmansbo
En	tvådagars	konferens	om	hur	man	förvaltar	dam-
mar,	 vattenrännor,	 vattenhjul,	 turbiner	 samt	 olika	
vattenmaskiner. Praktiskt och teoretiskt. I samar-
bete med Arbetets museum och Karmansbo Bruks-
miljö.

      Kulturmiljöpedagogik – tidsresor  
29–30	oktober	Ebbamåla
En	tvådagars	workshop	i	hur	man	kan	arbeta	med	
tidresor	på	ett	arbetslivsmuseum.
I	samarbete	med	Arbetets	museum,	Ebbamåla	bruk	
och Kalmar läns museum

      Wikipedia   
Oktober
Borlänge,	Norrköping,	Skara,	Stockholm,	Uppsala	
och Ängelholm.
Praktisk	utbildning	i	hur	man	skriver,	redigerar	och	
lägger	upp	artiklar	och	media	på	Wikipedia.
I	samarbete	med	ABF,	Arbetets	museum,	CTH-fa-
briksmuseum,	Medicinhistoriska	museet	 i	Uppsa-
la,	 Skara-Lundsbrunns	 järnvägar,	 Wikimedia	 och	
Ängelholms	flygmuseum.
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4.  Samverkan
Enligt stadgarna skall ArbetSam medverka till bil-
dandet av nätverk och kontakter mellan medlem-
mar. Vidare ska ArbetSam sprida kännedom om ar-
betslivsmuseernas verksamhet. Ända sedan starten 
av ArbetSam har detta arbete varit av stor betydelse. 
Under	flera	år	har	samarbetet	med	andra	riksorgani-
sationer	varit	återkommande.	Bland	dessa	hittar	vi:	

•	 Båthistoriska	Riksförbundet,	BHRF
•	 Motorhistoriska	Riksförbundet,	MHRF
•	 Museibanornas	Riksorganisation,	MRO
•	 Svensk	Flyghistorisk	Förening,	SFF
•	 Sveriges	Segelfartygsförening,	SSF
•	 Sveriges	Ångbåtsförening,	SÅF
•	 Järnvägshistoriska Riksförbundet JHRF
•	 Experimental	Aircraft	Association	EAA,	Sverige
•	 Vagnshistoriska	Sällskapet,	VHS

Med dessa organisationer sker regelbundna möten 
på	 ordförandenivå.	 Samarbetet	 ledde	 bland	 annat	
till	 en	 gemensam	 uppvaktning	 på	 Kulturdeparte-
mentet,	 där	 vi	 diskuterade	 frågan	kring	 ett	 utökat	
skydd för det rörliga kulturarvet.

ArbetSams ordförande Anders Lind och Wikimedias ordförande Jan Aniali skakar hand efter att ha undertecknat ett samar-
betsavtal mellan organisationerna. Foto: Axel Pettersson, Wikimedia.

Ett	annat	resultat	var	att	de	flesta	av	ovan	uppräkna-
de organisationer tillsammans deltog i Almedalen 
där	vi	drev	gemensamma	frågor,	se	5:1	Almedalen,	
sida 20.

Under	 hösten	 skrev	ArbetSam	 ett	 samarbetsavtal	
med Wikimedia. Detta samarbete ledde till att vi 
under hösten kunde genomföra ett stort antal kurser 
där	vi	utbildade	de	aktiva	på	arbetslivsmuseerna	i	
hur	man	redigerar	artiklar	på	Wikipedia.	Utgångs-
punkten	är	att	det	på	arbetslivsmuseerna	finns	stora	
kunskaper och att det är viktigt att göra dessa kun-
skaper tillgängliga för andra. 
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4:2  Regionalt arbete

4:3  Nationellt arbete

4:4  Internationellt arbete

På	det	nationella	planet	samarbetar	ArbetSam	med	
alla de för arbetslivsmuseerna viktiga organisatio-
nerna,	 se	 lista	 föregående	 sida.	Möten	 sker	 regel-
bundet	på	ordförandenivå.	Viktiga	frågor	vid	dessa	
möten	 är	 de	 regler	 som	 påverkar	 våra	 respektive	
verksamheter,	regler	som	ofta	stiftas	av	Transport-
styrelsen. Vi dras sakta men säkert mot en organi-
sationsstruktur	 som	 liknar	 Transportstyrelsen,	 där	
fordon,	luftskepp,	fartyg	och	järnvägstrafik	samlas	
under en gemensam organisation.

Andra viktiga samarbetspartners i ett nationellt 
perspektiv	 är	 Svenska	 Industriminnesföreningen,	
Sveriges	 Hembygdsförbund,	 Statens	 Kulturråd,	
Riksantikvarieämbetet,	 Statens	 försvarshistoriska	
museer,	Statens	Maritima	Museer,	Svenska	Turist-
föreningen,	 Riksförbundet	 Sveriges	 museer,	 Tra-
fikverkets	museer	(Sveriges	Järnvägsmuseum).	

Att samarbeta med olika intressenter är utvecklan-
de och viktigt. Dessutom är det nödvändigt för att 
kunna förverkliga verksamhetsplanen och därige-
nom	erbjuda	våra	medlemmar	en	bra	verksamhet.

Uttrycket	 arbetslivsmuseum	 är	 unikt	 för	 Sverige.	
I Storbritanien delar man upp museerna efter hur 
de	får	sina	verksamhetsmedel.	De	museer	som	till	
största	delen	står	utanför	statliga	och	regionala	bi-
drag organiseras i Association of Independent Mu-
seums (AIM). Denna organisation är Storbritaniens 
motsvarighet till ArbetSam. AIM grundades 1977 
och har idag över 900 medlemsmuseer. AIM har 
varje	år,	precis	som	ArbetSam,	museidagar	där	fö-
reträdare för museerna träffas och utbyter erfaren-
heter.	ArbetSam	prenumererar	på	AIM:s	nyhetsbrev	
och tar del av deras magasin som utkommer med 6 
nr/år.	www.aim-museums.co.uk

ArbetSam	deltar	som	partner	i	Culture	2000	projek-
tet	Work	with	Sounds.	Projektets	syfte	är	att	samla	
in	de	utrotningshotade	ljuden	från	industrisamhäl-
let och tillgängliggöra dessa i en databas. Arbets-
livsmuseerna	har	en	viktig	roll	i	projektet	eftersom	
det	 är	 de	 som	kan	hjälpa	 till	 att	 återskapa	många	
av	 ljuden	 och	ArbetSams	 roll	 är	 att	 fungera	 som	
dörröppnare och locka arbetslivsmuseerna att del-
ta	med	sina	ljud.	Work	with	Sounds	projektleds	av	
Arbetets	museum	och	i	projektet	finns	museer	från	
Finland,	Polen,	Tyskland,	Belgien	och	Sloveninen.	

Arbetslivsmuseerna spelar en viktig roll i den regi-
onala utvecklingen. Efter det att samverkansmodel-
len introducerades är de regionala beslutsfattarna 
skyldiga att ha en dialog med civilsamhället där ar-
betslivsmuseerna är en viktig part. Vi kan inte säga 
att vi upplever att detta sker i önskad omfattning. 
Mycket	återstår	att	göra	för	att	lyfta	fram	arbetslivs-
museerna i samverkansmodellen.

Arbetslivsmuseerna bevarar industrisamhällets kul-
turarv,	spelar	en	viktig	roll	inom	turistnäringen	och	
bidrar	som	kulturskapare	till	välmående.	Att	bevara	
industrisamhällets kulturarv är en stor uppgift som 
till	stor	del	överlåtits	till	arbetslivsmuseer	och	ide-
ella	krafter.	Arbetslivsmuseerna	besöks	årligen	av	
cirka	 10	miljoner	 besökare,	 vilket	 gör	 arbetslivs-
museerna till en viktig aktör inom turistnäringen. 
Arbetslivsmuseerna skapar arbetstillfällen och här 
tror	 vi	 att	 det	 finns	 stora	möjligheter	 att	 utveckla	
sysselsättningsgraden	och	skapa	roliga,	stimuleran-
de	arbeten	inom	museinäringen	De	flesta	är	överens	
om	att	det	finns	ett	 tydligt	samband	mellan	kultur	
och	 hälsa	 och	 på	 så	 sätt	 blir	 arbetslivsmuseerna	
även viktiga för att skapa folkhälsa. 

ArbetSams stadgar säger att museiföreningen skall 
verka	för	att	bilda	lokala	och	regionala	nätverk.	Så-
dana	nätverk,	både	större	och	mindre,	finns	i	flera	
regioner,	Västra	Götaland,	Dalarna,	Värmland,	Öst-
ergötland	med	flera.	 I	många	 av	 dessa	 nätverk	 är	
ArbetSam	till	en	del	involverat,	genom	samverkan	
når	vi	ut	med	våra	kurser	och	konferenser.	Byggan-
det	av	lokala	och	regionala	nätverk	måste	fortsätta,	
men	måste	bygga	på	starka	lokala	och	regionala	in-
itiativ. 

4:1  Arbetets museum
ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära 
Arbetets museum. Samarbetet har varit mycket 
konstruktivt. Kurser och konferenser genomförs 
tillsammans	 med	 museet	 för	 att	 nyttja	 våra	 ge-
mensamma resurser effektivt. Arbetets museum 
upplåter	 kontorslokaler	 och	 sammanträdeslokaler	
till ArbetSam utan kostnad. Lokalerna är belägna i 
museet	som	finns	mitt	i	Norrköpings	industriland-
skap.	Här	finns	också	tillgång	till	konferenslokaler.	
Det	är	också	viktigt	för	vår	kanslipersonal	att	ingå	
i en större arbetsgemenskap. ArbetSams omfattan-
de	kurs-	och	konferensverksamhet	är	möjlig	genom	
det nära samarbetet med Arbetets museum och dess 
arbetslivsintendent.
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5.   Synliggörande

5:1  Almedalen
ArbetSam deltog fyra dagar i Almedalen. Den för-
sta dagen besökte vi även medlemsmuseerna Bläse 
Kalkbruksmuseum,	 Slite	 sjöfartsmuseum	 och	 Sli-
te industrimuseum. Det var mycket trevligt och vi 
blev	väl	mottagna	på	alla	tre	museerna.
Vi arrangerade seminarier tillsammans med

•	 Båthistoriska	Riksförbundet,	BHRF
•	 Experimental	Aircraft	Association,	EAA
•	 Järnvägshistoriska	Riksförbundet,	JHRF
•	 Motorhistoriska	Riksförbundet,	MHRF
•	 Museibanornas	riksorganisation,	MRO
•	 Svensk	Flyghistorisk	Förening,	SFF
•	 Sveriges	Segelfartygsförening,	SSF
•	 Sveriges	Ångbåtsförening,	SÅF

Arbetslivsmuseerna saknades fortfarande i den of-
fentliga kulturstatistiken. Men under hösten kom 
genombrottet	 då	 vi	 efter	 möte	med	Myndigheten	
för	Kulturanalys	fick	veta	att	ArbetSams	medlem-
mar	kommer	med	i	kulturstatistiken	från	och	med	
2013. För oss som organisation blir detta ett stort 
ansvar	eftersom	vi	nu	måste	svara	upp	mot	statistik-
myndighetens	frågor.	Vi	är	därför	beroende	av	våra	
medlemsmuseer	 och	 att	 de	 förstår	meningen	med	
detta ansvarsfulla arbete.

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.	Nytt	för	i	år	var	att	vi	även	testade	att	
skicka	katalogen	till	en	utvald	hotellkedja.	

…	drev	frågorna:
1.  Hantverkskunskaper
Bilar,	flygplan,	fartyg	och	järnvägsfordon	är	delar	
av det rörliga kulturarvet. För att visa dessa krävs 
kunskap.	Hur	skall	vi	utbilda	oss	för	att	hålla	musei-
föremålen	levande	och	i	gott	skick	och	var	hittar	vi	
resurser för utbildning?

2.  Stärkt lagskydd för rörligt kulturarv
Det rörliga kulturarvet skyddas inte av lagstiftning-
en.	Dagens	regler	som	tillämpas	på	kulturarvet	ska-
par problem för oss som vill bevara den historiska 
trovärdigheten.

3.  Museerna är viktiga för besöksnäringen
Arbetslivsmuseer	 och	 föreningar	 lockar	 varje	 år	
till	sig	10	miljoner	besökare.	På	så	sätt	skapar	man	
intäkter	för	det	 lokala	näringslivet,	hotell	och	res-
tauranger.	Besök	på	arbetslivsmuseer	och	kulturar-
rangemang	finns	inte	med	i	den	offentliga	statisti-
ken	där	man	anger	18	miljoner	besökare.	På	grund	
av	 detta	 osynliggörs	 årligen	 mer	 än	 10	 miljoner	
museibesök.

ArbetSam var även medarrangör till seminariet 
Museet som motor – hur museerna med sina 18 
miljoner*	besökare	intar	rollen	som	tydliga	aktörer	
inom besöksnäringen. 
Samarbete	 med	 Riksförbundet	 Sveriges	 museer,	
Svensk	turism	AB,	Riksantikvarieämbetet	och	Got-
lands museum.

*Dessa 18 miljoner avser endast de museer som omfattas av 
den offentliga statistiken.

Hela almedalsgruppen samlad utanför järnvägsvagnen som fungerade som bas. Foto: Torsten Nilsson
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5:2  Museimässan
ArbetSam	arrangerade	 för	 andra	 året	 i	 rad	 en	na-
tionell	museimässa	på	och	tillsammans	med	Arbe-
tets	museum	i	Norrköping.	Drygt	20	utställare	från	
hela landet deltog med levande och inspirerande 
montrar	 som	 lockade	många	 besökare.	Temat	 var	
Hållbara	museer.	Museimässan	är	inriktad	mot	tu-
ristbranschen och är avsedd att synliggöra museer 
som	besöksmål.	Museimässan	är	också	ett	utmärkt	
tillfälle att knyta kontakter museerna emellan och 
utbyta	branscherfarenheter.	Mässan	var	öppen	i	två	
dagar;	fredag	och	lördag	och	bjöd	på	ett	digert	pro-
gram:

Invigning	 av	 kommunalråd	 Lars	 Stjernqvist	 till	
ackompanjemang	av	Esters	med	Riffs	orkester.	På	
fredagen	delades	pris	ut	till	Årets	Arbetsmyra,	Kjell	
Nordeman,	 och	 invigning	 av	 utställningen	 Årets	
Arbetslivsmuseum	 2012,	 Qvarnstensgruvan	 Min-
nesfjället.

Fredagen	 bjöd	 även	 på	 föreläsningar,	med	 inrikt-
ning	på	den	hållbara	människan:

Jan	Larsson,	Jäderbruks	vänner
Ideella föreningar. Engagemang och uppmuntran. 
Hur	får	Jädersbruksvänner	folket	att	orka?

Pia	Sander,	Skånes	hembygdsförbund
Kulturarv	och	lokal	historia	blir	temaresor.	Skånska	
hembygdsföreningar	paketerar	bussturer,	en	succé!

Axel	Pettersson,	Wikipedia
Hur	kan	arbetslivsmuseernas	kunskap	bli	synlig	på	
Wikipedia?	Hur	 gör	 vi	 vår	 kunskap	 attraktiv	 och	
spännande att använda i olika lärandesituationer 
och skolundervisning?

Mikael	Parr,	Flygvapenmuseum	&	Maria	Widfeldt,	
Miljöansvarig	på	Specialfastigheter
Specialfastigheter	och	Flygvapenmuseum	miljösat-
sar	 tillsammans.	Hur	minskar	 vi	 vår	 påverkan	 på	
klimat	och	miljö?

Karin	Faxér,	Norrköpings	kommun
Fairtrade	 City	 -	 vad	 innebär	 det	 och	 hur	 kan	 jag	
göra skillnad?

Lördagen	bjöd	på:
Ruben Madsen–Surströmmingsshow
Världens främste sur-kultur-kulinariske estradör.
Surströmmingskulturen	förr,	nu,	i	morgon	–	Fakta,	
historik,	skrönor,	traditioner.	

Barnaktiviteter,	med	inriktning	på	miljöarbete	med	
barn och ungdomar.
Arbetslivsmuseer visade upp sin verksamhet uti-
från	ett	miljö-,	barn-	och	ungdomsperspektiv.
Kreativa	verkstan	på	Arbetets	museum	var	öppen	
för	barn	och	ungdomar	att	skapa	föremål	av	åter-
vunnet material.

Utställare:
•	 Ekoseum Bergslagen
•	 Femörefortet
•	 Flygvapenmuseum
•	 Frövifors Pappersbruksmuseum
•	 Hässleholms museum
•	 Linköpings slotts- och domkyrkomuseum & 

Sankta Birgitta klostermuseum
•	 Motala museer
•	 Museihuset	med	 leksaksmuseet	&	motorbåts-

museet
•	 Målerimuseum
•	 Norrköpings skolmuseum
•	 Qvarnstensgruvan
•	 Solnaskutan Constantia
•	 Tykarpsgrottans	kalkmuseum
•	 Töllstorps	industrimuseum
•	 Svenska Skoindustrimuseet
•	 Sveriges	Ångbåtsförening
•	 Ulvö	Lilla	salteri
•	 Vadstena spetsmuseum
•	 Östra Södermanlands Järnväg - ÖSLJ

På	båtmässan	Allt	för	Sjön	i	Älvsjö	brukar	SÅF	del-
ta. De representerar där ArbetSam genom att till-
handahålla	Museiguide	Arbetsamma	museer.		SÅF	
deltar	även	på	andra	evenemang	och	har	då	alltid	
med	och	delar	ut	våra	fyra	gemensamma	broschy-
rer	 inom	 distributionssamarbetet.	 Det	 finns	 alltid	
folk som är intresserade och uppskattar att ta del av 
informationen.

På	TUR13,	 turistmässan	 i	 Göteborg	 den	 21	 –	 24	
mars,	delades	ett	stort	antal	av	ArbetSams	Musei-
guiden 2013 ut till intresserade besökare. Repsla-
garmuseets	monter	var	i	år	belägen	alldeles	innan-
för	Svenska	mässans	huvudentré,	vilket	medförde	
extra	många	besökare.	Flera	av	besökarna	samtala-
de gärna med personalen om arbetslivsmuseer och 
industrihistoria.

5:3 Båtmässan/Turistmässan
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5:4  Ångaren Trafik, Hjo – Årets Arbetslivsmuseum 2013
Ångaren	Trafik	är	en	av	Sveriges	bäst	bevarade	ång-
are.	Fartyget	har	knappt	förändrats	under	de	120	år	
som	gått	sedan	hon	först	kom	till	Hjo	1892.	Hamn-
platsen	är	densamma,	ångmaskin	och	ångpanna	är	
original men besättningen är ny. Den enda större 
förändringen är ett vattentätt skott som installerats 
för	passagerarnas	säkerhet.	Dock	har	hon	vid	fler-
talet	tillfällen	varit	nära	att	skrotas,	säljas	eller	byg-
gas	om	till	något	helt	annat.

S/S	Trafik	sjösattes	den	6	september	1892	och	un-
gefär	 en	 vecka	 senare	 kom	hon	 till	Hjo.	 Fartyget	
trafikerade	linjen	mellan	Hjo	och	Hästholmen	med	
sin	frakt	av	passagerare	och	gods.	Man	hade	på	den	
tiden	tillstånd	att	servera	brännvin	på	båten.	På	båda	
sidorna	av	Vättern	hade	Trafik	ett	 samarbete	med	
tågtrafiken	så	att	deras	tidtabeller	passade	ihop.	

Efter	Andra	världskriget	började	konkurrensen	från	
bussar	och	lastbilar	bli	mer	påtaglig	och	1958	hade	
rederiet	börjat	fundera	på	att	antagligen	sälja	Trafik	
eller	bygga	om	henne	till	något	helt	annat.	Planer	
fanns	bland	annat	på	att	byta	ut	maskinen	mot	en	
dieselmotor.	Lyckligtvis	började	enskilda	personer	
fundera	över	om	man	verkligen	skulle	göra	så	med	
den	 gamla	 båten.	En	 av	 dem	var	 Signe	Carlsson.	

Hon	kunde	med	hjälp	av	namninsamlingar	överty-
ga	kommunen	om	att	låta	Trafik	bli	ett	sommarcafé.	
1960	bildade	hon	föreningen	”Båtens	vänner”	och	
tillsammans	höll	man	den	upplagda	ångaren	levan-
de.

Det	var	dock	dyrt	att	hålla	båten	i	bra	skick,	dessut-
om förfaller ett stillaliggande fartyg mycket snabb-
are	än	ett	aktivt.	En	kall	vinternatt	1966	började	Tra-
fik	att	läcka	in	vatten	och	inom	kort	hade	hon	sjunkit	
i	hamnen.	Många	tyckte	att	man	borde	släpa	ut	hen-
ne	på	djupt	vatten	och	sänka	henne.	Kommunen	i	sin	
tur	beslutade	att	 sälja	henne	som	skrot.	Men	ännu	
en	 gång	 var	 det	 kloka	människor	 som	 startade	 en	
räddningsaktion. En ny grupp bildades för att rädda 
Trafik	och	1972	fick	föreningen	S/S	Trafiks	Vänner 
intyg	på	att	båten	nu	tillhörde	föreningen.	Man	fick	
också	ett	kvitto	på	den	revers	på	5	000	kronor	som	
man var skyldig kommunen. Föreningen samlade 
in pengar genom auktioner och loppmarknader.

Hösten	1972	lämnade	Trafik	Hjo	dragen	av	Hebe	II	
och	Hebe	III	och	anlände	den	23	september	till	Sjö-
torp vid Vänern där det stora restaureringsarbetet 
skulle äga rum. Över 30 000 obetalda arbetstimmar 
lades	ner	på	Trafik.	Material	med	mera	bekostades	

S/S Trafik stävar in i Hjo hamn efter en tur i sommarnatten. Foto: Göran Magnusson.
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Maskinnostalgi är en populär utomhusmässa för 
hela	 familjen	 som	 ArbetSam	 arrangerar	 tillsam-
mans med Arbetets museum. Platsen är det lilla 
Laxholmstorget vid Arbetets museum och arrange-
manget genomförs alltid sista lördagen i september. 
Mässan	genomfördes	för	femte	året	i	rad	och	hade	
även	i	år	flera	tusen	besökare.	Syftet	med	maskin-
nostalgin är att synliggöra arbetslivsmuseerna. Med 
förvåning	möter	stadsbefolkningen	traktorer,	tunn-
makare	och	råoljemotorer.	 	Maskinnostalgi	bjuder	
på	 något	 för	 alla	 sinnen;	 det	 låter,	 luktar,	 känns,	
syns,	smakar	och	lockar	folk	att	besöka	museerna.

Utställare 2013:
•	 Knivmakare Öst 
•	 Hemslöjdskonsulenter	Östergötland
•	 Holmens museum
•	 Ettans café – strömmingsmackor och socker-

vadd
•	 Reijmyre	glasbruk
•	 Tunnbindarmästare	Johan	Thorslund
•	 Åssamuseet
•	 Simontorps	brandkårsmuseum
•	 Åkerbo Maskinhistoriska förening
•	 Norrköpings veteranbilklubb
•	 SMK Östgöta MC-förening

5:6  Maskinnostalgi

bland annat genom lotterier och auktioner. Lennart 
Hyland	bidrog	också	då	han	utan	ersättning	ställde	
upp	som	auktionsförrättare.	Hotell	Bellevue	 i	Hjo	
bidrog	genom	att	 hålla	 en	gala	där	 inträdet	på	50	
kronor	oavkortat	gick	till	Trafik.	Många	av	de	som	
hjälpte	till	att	restaurera	Trafik	jobbar	än	idag	aktivt	
på	fartyget.

Den	 21	 juli	 1977	 lade	Trafik	 ut	 från	 Sjötorp	 och	
började	sin	resa	hem	till	Hjo.	Intresset	var	stort	och	
längs	Göta	kanal	stod	människor	för	att	få	se	henne.	
Ju närmare Vättern man kom desto mer människor 
samlades.	Väl	ute	på	Vättern	åtföljdes	Trafik	av	en	
mängd	småbåtar	som	följde	henne	hem.	Två	dagar	
senare,	mitt	 på	 dagen,	 anlände	Trafik	 till	Hjo	 där	
runt 20 000 personer hade samlats för att hälsa hen-
ne välkommen hem. Det hölls tal och kommunen 
överlämnade	den	revers	på	5	000	kronor	som	de	fått	
av föreningen.

Fartyget	vårdas	och	drivs	idag	av	föreningen	Säll-
skapet	S/S	Trafiks	Vänner	som	har	cirka	600	med-
lemmar. Förutsättningen för verksamheten är och 
har	alltid	varit	att	alla	 jobbar	gratis.	Arbetet	kom-
mer dock inte att minska i framtiden och det är 
viktigt	att	nya	aktiva	medlemmar	tillkommer	så	att	
kunskapen	om	Trafik	inte	dör	ut.	Som	tack	för	en	
storartad kulturarvsgärning tilldelades Sällskapet 
S/S	Trafiks	Vänner	 och	 den	 gamla	 ångaren	 priset	
som Årets Arbetslivsmuseum 2013.
 
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	Hjo	29	oktober	2013.

Maskinnostalgi utanför Arbetets museum. Foto: Torsten Nilsson.

5:5 MyNewsDesk
ArbetSam	 finns	 från	 och	med	 2013	med	 på	My-
NewsDesk,	 det	 nyhetsforum	 som	 de	 flesta	 jour-
nalister använder sig av. Där lägger vi upp press-
meddelanden	 och	 nyheter	 på	 ett	 för	 journalister	
lättillgängligt sätt.
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5:9  Facebook

–	Äntligen,	äntligen,	äntligen!	denna	gång	var	det	
inte Gert Fylking som tog emot den nye litteratur-
pristagaren. Det var ArbetSams kansli som den 15 
december 2013 lanserade föreningens nya hemsida. 
Efter	år	av	våndor	kunde	vi	lansera	en	hemsida	vär-
dig	 Sveriges	 största	 museiförening.	 Under	 skalet	
finns	 ett	Wordpressverktyg	 som	gör	 att	 vi	 nu	kan	
dela	på	arbetet	med	att	uppdatera	hemsidan.	Bland	
finesserna	finns	att	alla	nyheter	som	publiceras	på	
hemsidan	samtidigt	publiceras	på	Facebook.		Hem-
sidan	 är	 responsiv,	 det	 vill	 säga	 den	 anpassar	 sig	
efter vilken maskin du använder när du besöker 
hemsidan,	 pc,	 läsplatta	 eller	 mobil,	 på	 alla	 dessa	

5:8  Hemsidan

ArbetSam	finns	med	på	facebook	sedan	2011.	Där	
synliggör	vi	arbetslivsmuseer,	 lägger	upp	nyheter,	
marknadsför	evenemang	och	informerar	om	sådant	
som rör arbetslivsmuseer. 
Gå	gärna	 in	och	gilla	oss	www.facebook.com/Ar-
betSam

381 medlemsmuseer presenterades i Museiguide 
2013 med varsin bild och informationstext. Guiden 
som	kom	ut	för	elfte	året	i	rad,	var	på	92	sidor	och	
hade	temat	Hållbara	museer.	Framsidan	pryddes	av	
en	stenhacka	från	Qvarnstensgruvan,	Årets	Arbets-
livsmuseum. Förutom presentationsrutor innehöll 
Museiguiden artiklar och annonser.

Museiguiden är ett sätt att synliggöra och mark-
nadsföra	våra	medlemmar.	Den	distribueras	till	alla	
medlemsmuseer,	 turistbyråer,	 STF-anslutna	 vand-
rarhem,	bibliotek,	turistbroschyrställ,	beslutsfattare	
med	mera,	med	mera.	Efterfrågan	är	stor	och	uppla-
gan (40 000 ex) hinner vanligtvis ta slut innan nästa 
års	 katalog	kommer	ut.	Distributionen	 innebär	 en	
stor	och	tung	kostnad	vilket	gör	att	vi	inte	har	möj-
lighet	att	få	ut	en	större	upplaga.	Vi	samdistribuerar	
med	 tidningen	Tågsommar,	Motorhistoriska	Riks-
förbundet	och	Skärgårdsstiftelsen	för	att	göra	dist-
ributionen mer ekonomisk.

5:7  Museiguide 2013

skall	hemsidan	visas	på	ett	bra	sätt.	Vårt	medlems-
register är nu sökbart i form av en databas som 
innehåller	 alla	 medlemsmuseer.	 Där	 presenteras	
alla	medlemsmuseer	med	text,	bild	och	karta.	Men	
vi	skall	inte	glömma	det	som	varit.	Om	man	går	in	
under	fliken	ArbetSam	kan	man	ta	sig	tillbaka	till	
den	gamla	hemsidan	som	får	 ligga	kvar,	vi	kallar	
platsen	för	”fornsalen”.	Vi	hoppas	nu	att	användar-
na skall tycka om den nya hemsidan och fortsätta 
besöka oss.

Med	hjälp	av	bidrag	från	Kulturrådet	har	hemsidan	
anpassats	för	att	stödja	arbetslivsmuseerna	i	peda-
gogiska	 frågor.	 Pedagogiskt	 inspirationsmaterial	
finns	nu	tillgängligt	för	fri	nedladdning.

www.arbetsam.com besöktes 2013 av 37 390 be-
sökare.	I	och	med	den	nya	hemsidan	byter	vi	också	
analysverktyg	från	det	som	webbhotellet	tillhanda-
håller	till	Google	analytics.



- ArbetSam - verksamhetsberättelse 2013 - 25

6. Kommentarer till ekonomin 2013

Procentuell intäktsfördelning   2013                2012
Bidrag																																	 43,8	%	 45,8	%													
Medlavg																													 29,9	%	 30,2	%												
Övriga	verksamhetsintäkter									 26,3	%	 24,0	%

Hamnkran i Visby hamn Foto: Lovisa A. Grentzelius.

Liksom	2012	sökte	ArbetSam	bidrag	från	Riksanti-
kvarieämbetet	(RAÄ)	och	Kulturrådet	för	2013	års	
verksamhet	med	sammanlagt	650	000kr.	Målet	var	
att	utöka	verksamheten.	RAÄ	och	Kulturrådet	be-
viljade	samma	bidrag	som	tidigare	år,	350	000	kr	
respektive	250	000	kr.	Under	året	har	kansliet	haft	
en	bemanning	på	1,5	tjänster.	

Av	 nedanstående	 tabell	 framgår	 att	 jämfört	 med	
2012	har	bidragen	minskat	något	och	övriga	verk-
samhetsintäkter	ökat,	främst	beroende	på	högre	an-
nonsintäkter.

Kostnaderna	har	ökat	något.	Årsmötet	blev	billiga-
re	 än	 föregående	 år.	 Lovisa	Almborg	Grentzelius	
har arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under 
hela	året.	Medlemsutvecklingen	under	året	har	varit	
positiv.	Det	innebär	högre	intäkter	men	också	högre	
kostnader. 

Det	samlade	ekonomiska	resultatet	för	år	2013	blev	
positivt	med	 ett	 överskott	 på	 86	 284	 kr,	 vilket	 är	
positivt	med	tanke	på	föreningens	personalansvar.	
En	bidragande	orsak	till	detta	är	att	ArbetSam,	både	
styrelse	och	personal,	varit	restriktiva	med	kostna-
derna. Budgeten för 2014 är som vanligt stram.
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6:1  Resultatrapport

Intäkter 2013 2012 

Katalogen,	annonser	 112	550	 91	015	
Medlemsavgifter med plats i katalog 396 850 375 750 
Övriga medlemsavgifter 19 750 18 850
Årsmötet 55 700 52 088 
Seminarier 0 19 300
Mässintäkter 0 5 000
Riksantikvarieämbetet 350 000 350 000 
Kulturrådet	 320	230	 250	000	
Lönebidrag 120 895 103 070 
Övriga intäkter 16 679 43 660 
Ränteintäkter 0 301 

Summa intäkter 1 392 654 1 309 034 

Kostnader

Årsmötet 105 059 128 195 
Seminarier 3 492 18 400 
Katalog inkl. distribution 388 850 316 142 
Administration 64 427 93 170 
Mässkostnader 12 962 0 
 
Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000
Projekt	 70	230	 0	
Personal 576 057 593 352 
Styrelsen 67 218 82 066 
Övriga kostnader 13 074 0 

Summa kostnader 1 306 369 1 236 325 

Redovisat resultat 86 284 72 709 
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6:2  Balansrapport

Tillgångar   2013          2012

Kassa  0 0 
Plusgiro 0 1 028 
Affärskonto 340 281  266 028
Checkkonto 43 787 43 787
Företagskort 10 019 4 401
Skyltar 11 613 0
Upplupna	intäkter		 34	044	 12	454
Kundfordringar 0 16 730 

Summa tillgångar     
 439 744 344 428

Skulder

Kortfristiga skulder  2 250 1 400 
Leverantörsskulder  2 660 26 913 
Källskatt,	sociala	avgifter	 33	734		 30	346	
Upplupna	semesterlöner		 49	528	 38	124
Upplupna	kostnader		 5	724	 55
Reklamskatt  9 484 7 281

Summa skulder    
 103 380                                     104 119

Eget kapital

Eget kapital  240 309 167 600
Årets resultat  86 285 72 709 

Summa eget kapital 326 594  240 309

Summa skulder och eget kapital  439 744 344 428 
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6:3  Revisorernas berättelse
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Styrelsen fotograferad i samband med styrelsemöte 16 oktober på Pythagoras i Norrtälje. Från vänster: Anna-Lena Grusell, 
Lovisa A. Grentzelius, Katarina Kallings, Buse, Hans Hellman, Kerstin Bergström, Erika Grann, Ray Olsson, Mikael Parr, 
Torsten Nilsson, Anders Lind, Pentti Supponen, Annette Backner, Jan-Erik Andersson och Ragnar Hellborg. 
Foto: Kerstin Sandberg.

Norrköping 2014-02-19

Anders Lind    Erika Grann    Jan-Erik Andersson
Ordförande    Vice ordförande  Kassör

Anna-Lena Grusell    Hans Hellman   Katarina Kallings  
Ledamot    Ledamot   Ledamot

Mikael Parr
Ledamot
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Från styrelsens planeringsdagar på Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Motiv och drivkrafter för ideellt arbete. Kärle-
ken till berättelsen skapar ett engagemang och passioner. Foto: Lovisa A. Grentzelius.


