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Sverige. Bild: Skärmdump ArbetSams hemsida.
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Året som gått
På arbetslivsmuseerna berättar man om människor, om 
deras liv och drömmar och om arbetets vardag, men 
också om maskinerna och tekniken som fanns på ar-
betsplatserna.	Gemensamt	för	de	flesta	arbetslivsmuse-
erna är att man huvudsakligen arbetar med 1900-talets 
historia och industrisamhällets kulturarv.  På arbetslivs-
museerna bevaras även yrkeskunskaperna för framti-
den. Fabriken, gruvan, kvarnen ligger där människorna 
en gång verkade. Här har någon levt och arbetat. Här 
finns	en	historia	att	berätta.	Här	förmedlas	unika	kun-
skaper  om arbetsliv och vardagsliv under 1900-talet. 
På arbetslivsmuseerna möts generationerna och samtal 
uppstår. Arbetets landskap är också maktens landskap. 
I bruksorterna och på de stora gårdarna kan klassam-
hället avläsas i byggnaders storlek och placering.

Man behöver inte gå långt tillbaka i historien för att 
kulturminnesvården var det samma som fornmin-
nen, kyrkor och herrgårdar. Senare års satsningar på 
industrisamhällets kulturarv är mycket begränsade.  
Genom ArbetSam och arbetslivsmuseerna har det in-
dustriella kulturarvet fått en vidare tolkning. Förutom 
byggnader och maskiner betonas också produktionens 
politiska, sociala och kulturella sammanhang. Det är 
de ideella krafterna som har fått ta ansvaret för, och 
arbetet med industrisamhällets kulturarv. Det är de 
lokala museiföreningarnas uthålliga och uppoffrande 
arbete som många gånger har räddat detta kulturarv.

ArbetSam fortsätter att växa och hade vid årets slut 
547 medlemmar varav 507 är museer, övriga medlem-
mar är föreningar, organisationer och enskilda med-
lemmar,	 Här	 finns	 alla	 sorters	 arbetslivsmuseer	 allt	
från gruvor, kvarnar, fabriker till det rörliga kulturar-
vet	som	representeras	av	fartyg,	bilar,	tåg	och	flygma-
skiner.	Museerna	finns	över	hela	Sverige.

Riksantikvarie Lars Amréus öppnade ArbetSams Mu-
seidagar på Flygvapenmuseum i Linköping. I sitt tal 
betonade han det värdefulla arbete som arbetslivsmu-
seerna utför och hur viktiga frivilligkrafterna är för 
att bevara industrisamhällets kulturarv. Museidagarna 
var välbesökta och mycket lyckade med bra föreläs-
ningar och studiebesök. Flygvapenmuseet och dess 
restaurang förstod verkligen vad ett gott värdskap är. 
Vi kände oss mycket välkomna.

Utbildningsverksamheten slår rekord. Aldrig tidigare 
har vi haft så många kurser och konferenser att erbju-
da våra medlemmar. Kurserna bedrivs huvudsakligen 
lokalt och regionalt. Vi står inför en stor utmaning där 
nya eldsjälar behöver utbildas för att axla ansvaret för 
kulturarvet. ArbetSam och Arbetets museum erbjud-
er gemensamt en omfattande utbildningsverksamhet 
riktad till arbetslivsmuseerna. Det är nödvändigt att 
staten underlättar och uppmuntrar arbetslivsmuseer-
nas verksamhet som bedrivs mycket kostnadseffektivt 
genom oavlönat volontärarbete.

Under verksamhetsåret inledde ArbetSam pedagogik-
projektet Arbetslivsmuseer som klassrum, med eko-
nomiskt stöd från Statens Kulturråd. Vi har genomfört 
två workshops i samarbete med Statarmuseet i Skåne 
och Qvarnstensgruvan i Lugnås. Projektet syftar till 
koppla arbetslivsmuseerna närmare skolan.

Ett av ArbetSams viktigaste nätverk är Transporthis-
toriskt nätverk (ThN) där alla organisationer som ar-
betar med det rörliga kulturarvet samlas. Ordförande-
na för respektive organisation träffas två gånger per 
år. Nätverket arbetar med gemensamma frågor och 
genomför uppvaktningar. Tillsammans genomför vi 
också aktiviteter i Almedalen.
 
ArbetSam gör ett överskott på 179 934 kronor, vilket 
är mycket glädjande. Föreningen behöver fortsätta 
bygga upp ett mindre kapital, då vi har ett arbetsgiva-
ransvar för två anställda.

Kansliet är oerhört viktigt för kontinuiteten och kon-
takten med medlemsmuseerna.  Det skulle vara omöj-
ligt att ge ut museiguiden och genomföra den om-
fattande utbildningsverksamheten utan ett bemannat 
kansli och stöd från arbetslivsintendenten på  Arbetets 
museum.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för verksamhets-
året 2014 och det betydelsefulla arbete som nedlagts 
av förtroendevalda och vår utmärkta kanslipersonal.

  
Anders Lind, ordförande
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1.  Styrelsen

Vice ordförande 2013–2014
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

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

Ordförande 2014–2015
Anders Lind
Arbetets museum
Norrköping

Jag ser fram emot att få vara ordförande för en folk-
rörelse som bevarar, brukar och berikar arbetslivets 
historia. På arbetslivsmuseerna finns ett stort engage-
mang för vårt gemensamma 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 fort-
sätter 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 histo-
ria 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 kun-
skapen 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 fortfa-
rande 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 prak-
tiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta 
denna del av vår historia.

Ledamot 2014–2015
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industrimin-
nen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter 
och den problematik som finns kring frågor om bygg-
nadsvård 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 Falköpings kom-
mun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Ledamot 2013–2014
Anna-Lena Grusell
Åtvidabergs kommun
Åtvidaberg

Jag har en bakgrund inom besöksnäringen bland annat 
som marknadschef på Vildmarkhotellet Destination 
Kolmården, produktutveckling av Kolmårdenpaktet och 
Safari Camp Kolmården, projektledare på Brunnsviks 
folkhögskola, guidning och paketering av ekomuseum 
Husbyringen till bussbolag och produktion av Sveriges 
första ”bo på lantgård”.
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1.  Styrelsen
Ledamot 2014–2015
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!

Suppleant 2014
Kerstin Bergström
Skonaren Linnéa och Vega
Gamleby

Varför bli aktiv i styrelsen för ArbetSam? Har jag inte 
tillräckligt 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 2014
Ragnar Hellborg
Museibanornas Riks-
organisation (MRO)
Eslöv

Jag företräder den levande järnvägsmuseiverksam-
heten. Dels de föreningar som kör tåg på egen bana 
(MRO), dels de föreningar som använder det allmänna 
järnvägsnätet (JHRF). Vi tillvaratar, underhåller och 
renoverar rullande 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 pro-
fession är helt annorlunda: professor em. i tillämpad 
kärnfysik vid Lunds universitet.

Suppleant 2014
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 tillverkningsindustrier inom ett flertal 
branscher. Mitt intresse för arbetarrörelsens historia 
väcktes ganska tidigt genom mitt arbete. En arbets-
uppgift har varit hur industrin ska bevara och utveckla 
sina yrkeskunskaper för utbildning av framtida yrkes-
arbetare. Där har även kunskap om arbetarrörelsens 
historia varit viktig för mig. 

Ledamot 2014–2015
Mikael Parr
Flygvapenmuseum
Linköping

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, 
entusiaster, 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 personer med ett 
brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett 
särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat heltid 
i museibranschen i 36 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

1:1  Övriga funktionärer
Revisor  Anders Hjalmar    Föreningen Grufa 
Revisor  Boris Prohorenko    Jernarb. Verkstadsklubb, Mek. Verkstaden Skansen 
Rev suppleant Stig Grehn      Mek. Verkstaden Skansen 
Valberedning Stig Grehn (sammankallande)    Mek. Verkstaden Skansen 
Valberedning Katrin Bjerrome   Föreningen Göteborgs remfabrik
Valberedning Lowissa Frånberg   Teknikland

1:3  Styrelse- och au-sammanträden
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten 
på olika orter runt om i landet för att få möjlighet 
till närmare dialog med medlemmarna. På grund av 
ekonomiska begränsningar kan vi endast förlägga ett 
möte ute i landet, resterande styrelsemöten genomförs i 
Norrköping där kansliet är beläget. För verksamhetsåret 
stod Armémuseum i Stockholm värd för det styrelsemöte 
som genomfördes på annan ort än Norrköping. Ett av 
verksamhetsårets styrelsemöten förläggs i anslutning till 
och på den ort, där Museidagarna ska hållas.

Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl uteslu-
tande via Skype. Följande medverkar vid arbetsutskotts-
möten: ordförande, vice ordförande, kassör, adjungerad 
sekreterare och kansli.

Under verksamhetsåret har ordförande, kassör, adjung-
erad sekreterare och kansli haft 35 måndagsmöten via 
Skype, där vi går igenom kommande arbetsvecka.

Styrelsemöten
19 februari  Arbetets museum, Norrköping
3 april  Flygvapenmuseum, Linköping
21 maj  Arbetets museum, Norrköping
28 augusti  Arbetets museum, Norrköping
5-6 november  Armémuseum, Stockholm

Arbetsutskottsmöten
29 januari  Skype
13 maj  Skype
11 juni  Skype
20 augusti  Skype
17 september  Skype
22 oktober  Skype
17 december  Skype

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhets-
områden och ledamöterna kommer från olika delar av 
landet. Inom styrelsen är ansvaret uppdelat så att styrel-
semedlemmarna bevakar ansvarsområden utifrån sina 
egna kompetenser och kunskaper. Arbetslivsmuseerna 
finns	 spridda	 över	 hela	 landet.	ArbetSam	 strävar	 efter	
att detta också ska avspegla sig i styrelsens samman-
sättning.

ArbetSam arbetar för att ha en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i styrelsen. 2014 bestod styrelsen av 
sex män och fyra kvinnor.

Torsten Nilsson och Lovisa A. Grentzelius i möte med Qaisar 
Mahmood, enhetschef Riksantikvarieämbetet under Al-
medalsveckan i Visby. Foto: Okänd

SKYPE-möten är ett effektivt sätt att mötas utan att behöva 
resa. Anders Lind och Lovisa A Grentzelius i  möte med 
ArbetSams AU . Foto: Torsten Nilsson
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1:4  Möten där ArbetSam varit representerat 
Utbildning FOKUS–funktionshinder och kulturarv  Uppsala Uppland 2014-2015
Mässa TUR-mässan Göteborg Bohuslän 2014 03 20-23
Möte Kommitté för museiutredningen Stockholm Södermanland 2014 03 27
Seminarium Regional diskussion om äldres ensamhet Linköping Östergötland 2014 04 09
Mässa Elmiamässan Jönköping Småland 2014 04 18-21
Seminarium Känn dig som hemma på det lärande museet Östersund Jämtland 2014 05 06
Konferens Varvsforum Karlskrona Blekinge 2014 05 10-11
Konferens Museiföreståndarkonferens Ängelholm Skåne 2014 05 14-15
Möte Transporthistoriskt Nätverk Norrköping Östergötland 2014 05 22
Konferens Hembygdsdagarna, Sveriges Hembygdsförbund Linköping Östergötland 2014 05 23-25
Möte Kulturutskottets ordförande  Stockholm Södermanland 2014 06 04
Seminarium Det industriella kulturarvet Norrköping Östergötland 2014 08 28
Uppvaktning Onslunda Borstmuseum 20-årsjubileum Onslunda  Skåne 2014 09 07
Årskonferens Sveriges Militärhistoriska Arvs årskonferens Fårö Gotland 2014 09 16-18
Möte Samdistributionsmöte Stockholm Södermanland 2014 09 23
Konferens Sjöfartsmuseernas arbetsmöte Göteborg Bohuslän 2014 09 27-28
Seminarium Känn dig som hemma på det samarbetande museet Norrköping Östergötland 2014 09 30
Konferens MRO:s höstmöte Brösarp Skåne 2014 10 4-5
Konferens Fartygsforum Eskilstuna Södermanland 2014 10 11-12
Möte Riksantikvarieämbetet, Stockholm Södermanland 2014 10 13
Möte Statens Kulturråd Stockholm Södermanland 2014 10 13
Möte Transporthistoriskt Nätverk Norrköping Östergötland 2014 10 16
Möte Myndigheten för Kulturanalys Stockholm Södermanland 2014 11 05
Uppvaktning Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2014 Trelleborg Skåne 2014 11 08
Konferens Det älskade arbetet Norrköping Östergötland 2014 11 13-14
Workshop Vad har hänt sedan Agenda kulturarv? Stockholm Södermanland 2014 11 14
Möte Svensk Turism AB Stockholm Södermanland 2014 11 26
Möte Visita Stockholm Södermanland 2014 11 26
Seminarium Känn dig som hemma med deltagarna på museet Malmö Skåne 2014 12 03
Möte Naturskyddsföreningen Norrköping Östergötland 2014 12 16

Från vänster: Anna-Lena Grusell, Jan-Erik Andersson, Annette Backner, Kerstin Bergström, Mikael Parr, Erika Grann, 
Ragnar Hellborg, Ray Olsson, Hans Hellman, Torstn Nilsson och Anders Lind. Foto: Lovisa A. Grentzelius
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2:1  Kansli
ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norr-
köping. Kansliet är bemannat av två anställda, en heltid 
och en halvtid. Arbetets museum och ArbetSam samar-
betar	i	de	flesta	frågor.	En	effekt	av	samarbetet	med	Ar-
betets museum är att museets 1:e intendent går in med 
arbetstid motsvarande en halvtid i ArbetSams verksam-
het. Det gemensamma målet är att nå så många arbets-
livsmuseer som möjligt. Vi vill synliggöra, stötta och 
hjälpa. Aldrig tidigare har vi varit så många som arbetar 
med arbetslivsmuseernas bästa som mål!

Kansliets	främsta	och	viktigaste	uppgift	är	att	finnas	till	
hands för medlemmarna. Till kansliet kan man vända sig 
med allehanda frågor och ärenden. 

Genom	 kansliet	 finns	 en	 kontinuitet	 som	 gör	 det	
möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, 
producera en museiguide, skapa samarbeten och nätverk.

2:2  Medlemmar
ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. Vid 
2014 års ingång hade vi totalt 533 medlemmar, varav 
491 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, orga-
nisationer och enskilda medlemmar. 

ArbetSam ökar i genomsnitt med 25 medlemsmuseer 
per år. 2014 var inget undantag. Under året välkomnade 
vi museimedlem nr 500, Tunabygdens Gammelgård i 
Dalarna.		Det	firade	vi	genom	att	ge	Tunabygdens	Gam-
melgård gratis medlemskap under 2015.

Vid årets slut hade vi 547 medlemmar, varav 507 är mu-
seer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utform-
ning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål 
vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska 
anordna. 

Geografiskt	 återfinns	medlemmarna	 över	 hela	 Sverige	
i	alla	landskap.	Arbetslivsmuseerna	finns	i	storstäder,	i	
mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhis-
toriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inrikt-
ningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

2.   Organisation
ArbetSam är en nationell ideell förening för arbetslivs-
museer. ArbetSam värnar om det industriella kulturarvet 
som i huvudsak drivs, bevaras och levandegörs ideellt. 
Vi arbetar för att synliggöra arbetslivsmuseerna, skapa 
utbildningar och anordna mötesplatser.

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, skolmuseer och så vidare. Arbet-
Sam arbetar även för att utgöra en organisation som för 
arbetslivsmuseernas talan.

Alla spännande papper packas i brev för sommarutskicket 
till arbetslivsmuseerna. Foto: Okänd

Leverans till stora postterminalen i Norrköping. 
Foto: Lovisa A. Grentzelius
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Norrköpings Spårvägsmuseum. Spårvagnarna i Norrköping kallas för Gula faran. Foto: Torsten Nilsson

2:3  Nya medlemmar 2014
Museum             Landskap
Andra våningen Västergötland
Forserums Industri- och bygdemuseum Småland
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (FSVJ) Södermanland
Gotlands försvarsmuseum Gotland
Hammarö skärgårdsmuseum Värmland
Lantbruksmuseet i Österbybruk Uppland
NK-villan Södermanland
Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg NJOV Västmanland
Norrköpings Spårvägsmuseum Östergötland
Nostalgimuseum Sparreholm Södermanland
Nybodamuseet, Björksättra smedja Stockholm
Per Albins födelsehem/museum Skåne
Ramhälls gruva Uppland
Rostugnens Vänner Närke
Siknäsbatteriet Norrbotten
Skansen Klintaberg Jämtland
Trelleborgs sjöfartsmuseum Skåne
Tunabygdens Gammelgård Dalarna
Ulrika museum Östergötland
Ållebergs	Segelflygmuseum	 Västergötland
Örnanäs Kulturreservat Skåne
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2:4  ArbetSams Museidagar 2014

Rapport från Museidagar och årsmöte 
4-5 april 2014
Signerad: Kerstin Bergström

Fredag den 4 april 
Museidagarna inleddes med att vi medlemmar registre-
rades	samtidigt	som	vi	fick	en	välbehövlig	morgonfika.	
Alla var spända på hur dagen skulle utvecklas i detta 
berömda Flygvapenmuseum. Allt verkade så välordnat 
och professionellt.

Detta intryck förstärktes när vi intagit våra platser i en 
trevlig samlingssal och museichef Mikael Parr hälsade 
oss hjärtligt välkomna. Han hoppades att vi skulle 
få en intressant upplevelse på museet. Någon riktig 
flygupplevelse	kunde	vi	inte	få	men	nästan,	i	alla	utställda	
plan	med	datoriserade	finesser.

Vår ordförande Anders Lind hälsade välkommen och 
passade också på att tala om hur glada vi var att Flygva-
penmuseet så frikostigt ställer upp med lokaler, visningar 
och mat.

Årets museidagar invigdes av riksantikvarie Lars Amréus. 
Han menade att arbetslivsmuseerna gör en viktig insats 
som borde uppskattas mera. Som ganska nytillträdd 
riksantikvarie lovade han att han i Riksantikvarieämbetet 
skulle se till så att arbetslivsmuseerna synliggörs än mer.

Erika Grann, vice ordförande ArbetSam och Lars Amréus, Riks-
antikvarie, i vimlet efter invigningen. Foto: Torsten Nilsson

Kö in till Museidagarna – alla var där!. Foto: Torsten Nilsson

Skutträff. Mathilda Daglberg, Sveriges Segelfartygsförening och Kerstin Bergström pratar segling. Foto: Torsten Nilsson
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Föredrag
Temat	för	våra	museidagar	”Hur	får	vi	fler	ungdomar	att	
intressera sig för vår industrihistoria” 

Mathilda Dagberg från SSF, Sveriges Segelfartygsfören-
ing berättade livfullt hur fantastiskt det är att segla sku-
ta. Hennes erfarenhet började med ungdomsseglingarna 
på	Shamrock	 i	Stockholm,	 sen	har	hon	 seglat	på	flera	
fartyg som Ellen och Constantia. Hon seglade jungman 
på danska fullriggaren Georg Stage i Tall Ships Race 
sommaren 2013. Hennes erfarenhet av seglingslivet är 
att det ibland kan bli lite ”gubbigt” som hon uttryckte 
det. Även om ”gubbarna” är gulliga så menade hon att 
det är viktigt att släppa fram ungdomarna till ansvars-
poster för att de ska engagera sig.

Erika Grann från Pythagoras Industrimuseum i Norrtäl-
je berättade om samarbetet med skolorna där man med 
sin specialpedagogik inspirerar barnen att intressera 
sig för den tekniska världen. I den spännande ”Barnens 
verkstad”	får	de	lära	sig	om	uppfinningar	och	mekanik,	
det blir också tillfälle till lek på bakgården med sitt om-
tyckta äppelträd.

Veronica Baumgardt från Flygvapenmuseum berätta-
de om deras speciella program för barn. Det har blivit 
omåttligt populärt med barn och ungdomar som åter-
kommer dagar i sträck. Hon berättar om pappor som 
förtvivlat försöker få hem sitt barn som vill stanna på 
museet. Man har också en aktiv ungdomsgrupp som har 
träffar på museet.

Kerstin Nordenadler från Museibanornas Riksorgani-
sation är aktiv som ånglokseldare vid museijärnvägen 
JTJ. Förkortningen står för Jädraås-Tallås Järnväg. Hon 
är en av de kvinnor som ingår i en grupp med erfar-
na aktiva kvinnor vid museibanorna. Gruppen arbetar 
för	att	engagera	fler	kvinnor	i	den	av	tradition	manliga	

Flygplan i utställningshallen. Foto: Torsten Nilsson

järnvägsvärlden. Kaffekokandet har ju av hävd tillhört 
kvinnorna men nu har man kurser för kvinnor i olika 
tekniska	färdigheter,	så	männen	fixar	kaffet	ibland!	En	
hel del av pengarna i anslaget från RAÄ går till denna 
grupps arbete.

Torsten Nilsson från ArbetSam föredrog därefter vad 
som kommer att hända och vad som redan hänt under 
2014.

Flygvapenmuseum	bjöd	på	en	läcker	lunch	i	sin	fina	res-
taurang.	Mätta	och	belåtna	fick	vi	sedan	vandra	fritt	i	mu-
seet.	En	del	fastnade	vid	flygbaronen	Cederströms	gamla	
flygmaskin.	Andra	föll	i	trance	vid	de	Italienska	flygpla-
nen B16 Caproni, Reggiani 2000 Falco och J11 Fiat CR42 
… Eller J29 Tunnan. Själv fastnade jag i beskrivningen av 
50-talets nostalgitripp ”Sverige under Kalla kriget”.

Lunch bland flygplanen. Foto: Torsten Nilsson
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Ovan: Matilda slår rep. Höger: Volvo T 21 traktor i 
vårsolskenet utanför Odalmannens museum på Valla. 
Foto: Lovisa A. Grentzelius och Torsten Nilsson

Efter lunch åkte vi buss till Gamla Linköping där ett mu-
seimaraton inleddes. Klarade man sex museer på två-
timmar?? En fantastisk vandring i en bilfri och tyst stad 
med	flera	intressanta	museer.	Jag	hann	med	repslageriet,	
bageriet och krukmakeriet men fastnade nog för länge i 
tryckeriet för att hinna med mera innan det var dags för 
tuff-tuff	tåg	till	Valla	gård	för	fika	på	Mjellerumsgården.

Helt yra av alla intryck åkte vi sedan för en stunds vila 
till våra hotell/vandrarhem.

Tillbaka till Flygvapenmuseum för sedvanligt årsmöte, 
det	finns	protokoll	på	vad	som	avhandlades.

Nu var vi beredda för trevligt umgänge som började 
med en välkomstdrink och fortsatte med en trerätters 
middag som avåts med underhållning från Linköpings 
guideklubb.

Som vanligt på våra museidagar var stämningen hög 
och intressanta samtal förekom vid alla borden. Glada 
och uppspelta åkte vi sent omsider till vår övernattning.

Lördag den 5 april 
Nu gick färden till Åtvidabergs brukssamhälle där vi 
började	med	fika	ute	 i	 det	 fria	 på	Kopparvallen	 innan	
vi klättrade upp till världens enda fungerande solkanon. 
Där	fick	vi	en	entusiastisk	guidning	av	Anita	Poignant	
från Solkanonsklubben och en ingående beskrivning 
av hur den fungerar och historien bakom uppförandet. 
Upplevelsen	blev	fulländad	då	vi	också	fick	uppleva	ka-
nonskottet.

Åtvidabergs stadsarkitekt Raymond van der Heiden berät-
tade om folkhemmet Åtvidaberg med besök på Facitområ-
det med Åssamuseet med Sveriges första bil och Åtvida-
bergs Bruks- och Facitmuseum.

Av	Viveka	 och	 Johan	Adelswärd	 fick	 vi	 en	 ingående	
och intressant bildvisning om Åtvidabergs historia och 
Baroniet Adelswärds betydelse för industrins tillkomst i 
Åtvidaberg. De bor fortfarande på Baroniet.

Våra Museidagar avslutades med lunch på Kulturskolan 
i Åtvidaberg.



ArbetSam - verksamhetsberättelse 2014 13

Kloka gubbar I. Vinnarna i vårt Museiquiz. Från vänster: Erik Hoffstedt, Albatrossmuseet, Gunnar Sillén, Slite sjöfartsmuseum, 
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik och Mikael Parr, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson

Kloka gubbar II. Facitgubben skapades 1948 av Ivan Hammar, som var PR-ansvarig på Facit i Åtvidaberg. Facitgubben de-
signades så att den skulle likna en trollkarl, vilket skulle kommunicera att räknemaskinerna på ett magiskt sätt kunde räkna 
ut rätt svar. Mer än en miljon gubbar lär ha tillverkats i Tyskland. Foto: Torsten Nilsson



ArbetSam - verksamhetsberättelse 201414

Seminarier/utbildningar 2014

Söka pengar workshop

Teknikkurser
Lilla Museiskolan
Pedagogik

3.  Kunskapsuppbyggnad 
Sverige är ett unikt land av museibyggare. Huvudinrikt-
ningarna på arbetslivsmuseernas samlingar är slutet av 
1800-talet och 1900-talets historia och industrisamhället 
men	där	finns	även	berättelser	om	tidigare	århundraden.	
De	flesta	museerna	 drivs	 av	 ideella	 krafter	 och	 de	 re-
presenterar ett underifrånperspektiv. Ingen har talat om 
för dem att de skall göra detta arbete eller att just den-
na maskin bör bevaras. Detta är beslut som tas av en-
skilda personer, föreningar eller stiftelser långt från det 
offentligt	 finansierade	 kulturlivet.	Kommunala	museer	
och	centralt	finansierade	museer	har	till	stor	del	överlå-
tit bevarandet av industrisamhällets kulturarv till ideella 
krafter.	Vi	beräknar	att	det	finns	cirka	15	000	personer	
som arbetar ideellt på arbetslivsmuseerna. 

På	många	av	arbetslivsmuseerna	finns	en	mera	pragma-
tisk inställning till museiföremålen. Föremålen är stora 
och tunga och inte lämpliga för museimontrar. Många 
maskiner	renoveras	och	visas	i	drift	och	för	flertalet	his-
toriska fartyg och museijärnvägar skapar intäkter från 
betalande passagerare de tillgångar som sedan kan an-
vändas för nya bevarandeåtgärder. Inställningen till mu-
seiföremålen gör också att arbetslivemuseerna generellt 
har en positiv inställning till att ta emot nya museiföre-
mål! Detta kan jämföras med den pågående museiutred-
ningen där en av utredningsfrågorna är hur centralmuse-
erna skall kunna avyttra föremål.

Men för att vårda och visa industrisamhällets kulturarv 
krävs stora kunskaper. Därför känns det tillfredställande 
att verksamhetsåret varit det mest kursrika i ArbetSams 
historia. Aldrig tidigare har vi haft så många kurser och 
konferenser att erbjuda våra medlemmar.

MRO:s höstmöte i Brösarp 4-5 oktober och svaret på frågan: Hur många av er har en smart phone? Foto: Torsten Nilsson
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3:1  Seminarier/utbildningar 
Söka pengar kurs
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 museum 
och lokal samarbetspartner på respektive ort.

16 jan  Regionmuseet i Kristianstad, Skåne 
17 jan Töllstorps industrimuseum, Gnosjö, Småland
20 jan MfMJ Munkedals Jernväg, Munkedal, Bohuslän
21 jan Berte museum, Slöinge, Halland
28 jan s/s Polstjärnan, Karlstad,Värmland
7 feb  Sikfors Gamla Kraftverk, Sikfors, Norrbotten
10 feb Skogsmuseet i Lycksele, Lappland 
12 feb Bergviks industriminnen, Bergvik, Hälsingland
20 feb Armémuseum, Stockholm, Södermanland
Kurserna i Norra Sverige 7 och 10 februari ställdes in på 
grund av för få deltagare.  

Vattenmaskiner IV
En tvådagars konferens av Vattenmaskiner, vår omtyckta 
kurs där vi både teoretisk och praktiskt tittar närmare 
på dammar/vattenrännor, vattenhjul/turbiner, kvarnar, 
sågverk, kraftstationer och andra vattenbyggnader. I 
samarbete med Arbetets museum och Karlholms bruk.
2-3 maj Karlholmsbruk, Karlholm, Uppland.

Lilla Museiskolan
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kun-
na alla museiämnen. Kursen riktade sig till alla de som 
vill utveckla kunskaperna i museipedagogik, marknads-
föring, föremålsvård, vård och utveckling av ett arbets-
livsmuseum, hur man bemöter besökare samt hur man 
kan bygga kostnadseffektiva utställningar. I samarbete 
med Arbetets museum, Riksutställningar, Sensus, Sve-
riges Militärhistoriska Arv, Tekniska museet och lokal 
samarbetspartner på respektive ort.
25-26 april  
Kanalmuseet Skantzen,  Hallstahammar, Västmanland
30-31 maj
Uppsala Industriminnesförening Uppsala, Uppland
1-2 oktober 
Grimeton, Varberg, Halland 
17-18 oktober 
Försvarsmuseum Boden, Norrbotten 

Ångpannor    
En kurs kring säkerhet och drift av ångmaskiner.
Första dagen innehöll föredrag kring ångpannesäkerhet, 
pannbestämmelser, matarvattenkemi samt maskin- och 
smörjoljor. Andra dagen var praktiskt inriktad med 
drift av ångpanna och ångmaskiner på Stadsmuseet. 
Hands-on kurs. Kursen genomfördes 5-6 september i 
Eskilstuna stadsmuseums Ångmaskinhall, Eskilstuna, 
Södermanland. Pedagogisk workshop vid Qvarnstensgruvan i Lugnås. 

Foto: Lovisa A. Grentzelius
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Maskinkonservering  
En kurs i hur man tar hand om maskiner som blivit 
stående. Hur kan man se till att maskinerna mår bra 
och åldras med värdighet? I samarbete med Arbetets 
museum och Fengersfors bruk. Kursen genomfördes på 
Fengersfors bruk i Åmål, Dalsland 29-30 augusti. En 
videofilm	från	kursen	finns	på	YouTube,	sök	på	Älskade	
maskin.

Textilkonferens 
Textilmaskiner är stora och komplicerade och kräver 
därför en varsam hand. Under konferensen utbyttes 
erfarenheter och diskussioner om hur man renoverar, 
reparerar och håller textilmaskiner i trim. Kursen riktade 
sig i huvudsak till dem som handhar maskinerna. Hands-
on kurs. I samarbete med Arbetets museum och Rydals 
museum. Kursen genomfördes på Rydals museum,   
Rydal, Västergötland 14-15 oktober.

Pedagogiska workshops
ArbetSam arrangarerade två workshops i museipedago-
gik som syftade till att hitta bra verktyg och övningar 
som möter upp målen i läroplanen för årskurs 4-6. Kur-
serna genomfördes med medel från Statens Kulturråd. 
I samarbete med Statarmuseet i Torup och Qvarnstens-
gruvan i Lugnås. 
18-19 aug Statarmuseet, Bara, Skåne 
25-26 aug  Qvarnstensgruvan, Lugnås, Västergötland

Pedagogisk workshop vid Statarmuseet. 
Foto: Barbro Franckie

Pegagogisk workshop vid Qvarnstensgruvan i Lugnås. Foto: Lovisa A. Grentzelius
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3:2  Information 
En uppgift för ArbetSam är att tillhandahålla information 
till medlemmar. Under ett år skickar kansliet ut ett 
stort antal informationsbrev och handlingar, det är 
därför viktigt att vi har en uppdaterad databas så att 
vi	 kan	 nå	 ut	 till	 alla	 medlemmar.	 I	 databasen	 finns	
även information om museets inriktning. ArbetSam 
delar	 databasen	 med	 Arbetets	 	 museum.	 Totalt	 finns	
över 1 450 arbetslivsmuseer i databasen. Allmänheten 
kan nå den genom www.arbetsam.com (ArbetSams 
medlemmar) eller www.arbetslivsmuseer.se. Under 
verksamhetsåret levererade databasen även information 
till Wikipedia, Myndigheten för Kulturanalys och 
Riksantikvarieämbetet.

3:3  Pedagogik 
Arbetslivsmuseerna	liknar	inte	andra	museer.	Här	finns	
ytterst få montrar men många maskiner och föremål 
som visas i drift. Kunskaper och berättelser förmedlas 
av människor och det sker på den plats där historien 
utspelat sig. Den levande berättelsen är viktig och den 
är unik. ArbetSam värnar om att tillhandahålla kurser 
och material i pedagogik som ska underlätta, hjälpa och 
inspirera museerna.

2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som klassrum 
med medel från Statens Kulturråd och Konung Gustaf VI 
Adolfs fond för svensk kultur. Vi genomförde två workshops 
i samarbete med Statarmuseet i Skåne och Qvarnstensgruvan 
i Lugnås som syftade till att koppla arbetslivsmuseerna 
närmare	skolan.	På	ArbetSams	hemsida	finns	nu	vägledning	
och mallar för både skola och arbetslivsmuseer att arbeta 
utifrån. Materialet är kopplat till Lgr 11.

3:4  Tillgänglighet 
Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som 
skapades på 1800- och 1900-talet. De byggdes under 
en tid när tillgänglighet inte var den mest prioriterade 
frågan. Vårt perspektiv är att tillgängligheten är 
viktig och den skall inte vara ett hinder för att besöka 
kulturlandskapet. ArbetSam har därför börjat arbeta mer 
med tillgänglighetsfrågorna; sett ur olika perspektiv och 
på olika sätt. Dels deltar vi i utbildningen FOKUS och 
dels planerar vi att hålla föreläsningar, utbildningar och 
workshops.

Hur gör man en fiskebåt tillgänglig? Måste man och kan man bygga ramper eller kan man jobba med animeringar, bilder, 
inspelade ljud och film? Foto: Tosretn Nilsson

3:5  Projekt FOKUS 
HandikappHistoriska Föreningen och Upplandsmuseet 
driver Projekt FOKUS – funktionshinder och kulturarv, 
utbildning och samverkan. Det är ett tvåårigt projekt 
som startade 2014 och i vilket ArbetSam deltar. Pro-
jektet syftar till att utbilda kring frågor som berör funk-
tionshinder och kulturarv, till exempel:

•			Hur skall vi arbeta med tillgänglighet i vardagsarbete? 
•			Hur	kan	våra	miljöer	bli	mer	tillgängliga?	
•			Vem	kan	man	samarbeta	med?	
•			Var	kan	man	få	stöd	och	rådgivning?

ArbetSam kommer på olika sätt att sprida kunskaper om 
tillgänglighet vidare från FOKUS-projektet till arbets-
livsmuseerna.	 Redan	 nu	 finns	 litteraturtips	 kring	 till-
gänglighetsfrågor på ArbetSams hemsida.
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4.  Samverkan
Arbetslivsmuseerna och arbetslivsmuseernas organisa-
tioner måste samverka för att lyckas föra ut sina bud-
skap. Ett av ArbetSams viktigaste samverkansfält är 
Transporthistoriskt Nätverk (ThN)  där alla organisatio-
ner som arbetar med transporthistoria samlas. Organisa-
tionerna är alla en del av civilsamhället och det gemen-
samma målet är ett hållbart, resurseffektivt bevarande 
av det fasta och rörliga kulturarvet, både materiellt och 
immateriellt. Organisationerna träffas två gånger per år 
och dessa möten sker på ordförandenivå.

En viktig fråga i vårt samarbete är att vi upplever att 
skyddet av det rörliga kulturarvet inte är det bästa. I det 
löpande arbetet samlas våra organisationer kring utta-

landen och goda exempel när det gäller bevarandefrågor.  
Samtidigt får vi från olika myndigheter författningar och 
propåer som gäller säkerhet, konstruktion, miljöfrågor 
och arbetsmiljö. Gamla föremål måste byggas om för 
kanske hundratusentals kronor för att uppfylla dagens 
regelsystem. Andra kan överhuvudtaget inte längre bru-
kas på grund av retroaktivt verkande krav. Detta får till 
följd att ett historiskt föremål förändras till en hybrid av 
då- och nutid. Orsaken är ofta att myndigheterna saknar 
ett tydligt mandat att ta hänsyn till kulturarvsdimensio-
nen. Dagens regelsystem tar oftast inte hänsyn till hur 
ett kanske 100-årigt föremål brukas. 

Samarbetet i ThN ledde till att nätverket uppvaktade 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och där träffade riksanti-
kvarie Lars Amréus.  Vid detta möte åtog sig Amréus att 
hjälpa oss att driva för oss viktiga frågor om vi kunde 
enas om ett mindre antal för oss viktiga frågor. Efter nya 
möten kom vi fram till att försöka driva följande frågor 
i samverkan med RAÄ.

1. Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Hur 
kan vi skydda våra kulturhistoriska föremål från allt för 
genomgripande förändringar? Det saknas författningar 
som myndigheter såsom Transportstyrelsen kan luta sig 
mot för att göra undantag för äldre transportmedel, även 
om regeringen säger så. Konsekvensen blir att rätten 
att bevara en del av det rörliga kulturarvet underordnas 
krav avseende nyare teknik på t.ex. säkerhet eller miljö. 
2. Barn och ungdomars rätt till kulturarvet. Under de 
senaste 20 åren har det skett en dramatisk förändring 
avseende barns och ungdomars besök vid våra anlägg-
ningar. Skolan anser sig inte ha råd och det råder stor 
osäkerhet om man kan samla in pengar för en skolseg-
ling, en ångtågsresa eller besöka ett arbetslivsmuseum. 
På så sätt går man miste om kulturella upplevelser och 
våra organisationer missar möjligheten att nå denna vik-
tiga målgrupp.
3.	Trafikverkets	raska	rivning	av	kulturhistoriska	bygg-
nader. Stationshus, banvaktarstugor och andra kultur-
byggnader längs järnvägen försvinner i rask takt. Bak-
grunden till detta är dagens miljölagstiftning, där man 
inte kan hävda att järnvägen var först om någon som 
köper en fastighet klagar på buller, därför är det enklast 
för	Trafikverket	att	riva	byggnaden.	

Transporthistoriskt Nätverk   Föreningar/museer   Medlemmar
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam 507 museer 15 000
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF 19 föreningar 20 000
Experimental	Aircraft	Association,	EAA	Sverige		 350	flygplan	 1	700
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 36 föreningar 15 000
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 175 föreningar 96 700
Museibanornas riksorganisation, MRO 21 föreningar 15 000
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF 15 föreningar 5 800
Sveriges Segelfartygsförening, SSF 67 medlemsfartyg 7 500
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF 300 ångbåtar 15 000
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS 1 förening 700

Lars-Erik Samuelsson och Gösta ”Bolle” Karlsson på 
ÅSSA-museet i Åtvidaberg. Utan duktiga medarbetare och 
utan samverkan stannar museerna. Foto: Torsten Nilsson
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4:2  Regionalt arbete
ArbetSam	 är	 en	 nationell	 organisation.	 Därför	 finns	
inga större samarbeten på regional nivå. Två undantag 
är samarbetet med Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra 
Götalandsregionen (NAV) och Ekomuseum Bergslagen. 
Tillsammans med dem kan vi driva för arbetslivsmuse-
erna viktiga frågor och anordna utbildningar.
När vi planerar och genomför Museidagarna så inne-
bär det en hel del regionalt arbete. För verksamhetsåret 
sammanföll detta med det område där ArbetSams kansli 
finns,	Östergötland.

4:3  Nationellt arbete
På det nationella planet är det några viktiga aktörer som 
ArbetSam samverkar med förutom Transporthistoriskt 
nätverk som presenteras under 4. Samverkan. Mellan Ar-
betSam	och	Sveriges	Hembygdsförbund	finns	 en cirka 
20 procentig överlappning. Många hembygdsföreningar 
arbetar aktivt med bevarandet av industrisamhällets kul-
turarv. Därför är det viktigt att arbeta nära Hembygds-
förbundet. Tillsammans med Wikimedia och Arbetets 
museum kunde vi under verksamhetsåret skapa en Lis-
ta över arbetslivsmuseer i Sverige	och	nu	finns	alla	ar-
betslivsmuseer representerade på Wikipedia. Temat på 
ArbetSams museikatalog 2014 var Krig och fred. Ett 
nära samarbete med Riksantikvarieämbetet ledde till att 
RAÄ bestämde att Kulturarvsdagen 2014 skulle genom-
föras på temat I krigens spår.
Andra för ArbetSam viktiga samverkansorganisationer 
är Museinätverket Skog & Trä, Svenska Industriminnes-
föreningen och Sveriges militärhistoriska arv.

4:4  Internationellt arbete
ArbetSam bevakar genom kontakter i Association of In-
dependent Museums (AIM) den museala utvecklingen 
i United Kingdom. AIM är ArbetSams systerorganisa-
tion. I Sverige kallar vi oss arbetslivsmuseer men i UK 
tittar man mer på hur museerna ägs och därför kallas 
arbetslivsmuseerna där independent eftersom de ägs av 
stiftelser, föreningar eller privatpersoner. 
•	Independent	museums	are	owned	by	registered	chari-
ties and other independent bodies or trusts. They are not 
usually funded directly by the state but may receive sup-
port through government programmes. Some may have 
funding agreements with local authorities.

E-FAITH (the European Federation of Associations of 
Industrial and Technical Heritage) är en plattform med 
syfte att främja kontakter och samarbete mellan volon-
tärer och icke vinstdrivande frivilligorganisationer i 
Europa som arbetar med bevarandet av industrisamhäl-
lets kulturarv. E-FAITH är en plats där volontärer kan 
träffas, utbyta erfarenheter, lära av varandra och stödja 
varandras verksamheter och kampanjer. Under 2014 har 
E-FAITH arbetat för att nästa år skall bli European Indu-
strial	and	Technical	Heritage	Year	2015.

4:1  Arbetets museum
ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Arbe-
tets museum. Samarbetet har varit mycket konstruktivt. 
Kurser och konferenser genomförs tillsammans med 
museet för att nyttja våra gemensamma resurser ef-
fektivt. Arbetets museum upplåter kontorslokaler och 
sammanträdeslokaler till ArbetSam utan kostnad. Loka-
lerna	är	belägna	i	museet	som	finns	mitt	i	Norrköpings	
industrilandskap.	Här	finns	också	tillgång	till	konferens-
lokaler. 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 arbets-
livsintendent.

4. Att förhindra inkrävandet av historiska registrerings-
bevis i original. Unika historiskt intressanta originaldo-
kument krävs idag in av Transportstyrelsen för att sena-
re förstöras enligt gällande gallringsregler. Det får till 
följd att dessa idag sällsynta dokument som utgör en del 
i bevarandet av kulturarvet går förlorade samtidigt som 
det för den enskilda fordonsägaren även kan innebära en 
betydande ekonomisk förlust.

Arbetets museum och ArbetSams kansli samsas i den anrika 
fabriksbyggnaden Strykjärnet som står mitt i Motala ström. 
Foto: Torsten Nilsson
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5:1  Almedalen
ArbetSam deltog tre dagar i Almedalen. Vi hade en plats 
i Visby hamn tillsammans med övriga organisationer i 
nätverket Transporthistoriskt Nätverk. 

Vi drev i år gemensamt frågorna:
1.	Besöksnäring	–	Resor	på	museijärnvägar,	flygdagar,	
veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och be-
sök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner be-
sökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt 
bidrag till besöksnäringen.
2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat 
och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett 
hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs 
kunskap och kunskapsöverföring.
3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoris-
ka föremål har inte samma lagskydd som andra delar 
av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra kleno-
der från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, 
förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

ArbetSam arrangerade även debatten:
Fri entré på centralmuseer – hur påverkar det arbets-
livsmuseer? Medverkande: Isak From (S) ledamot 
kulturutskottet, Katarina Kallings, museichef Sveriges 
Fängelsemuseum och Marcus Hartmann (M) stabschef 
Kulturdepartementet. Moderator: Torsten Nilsson, 1:e 
intendent Arbetets museum. Hör debatten på ArbetSams 
hemsida	där	den	finns	som	ljudfil.

5.  Synliggörande 
ArbetSam arbetar för att synliggöra arbetslivsmuseer-
na. Det gör vi på en rad olika sätt. En viktig del har 
varit att få med arbetslivsmuseerna i den offentliga 
museistatistiken. 2014 nådde vi det målet. Det var ett 
oerhört viktigt steg framåt. 

Genom	att	finnas	med	statistiken	kan	vi	påvisa	hur	vik-
tiga arbetslivsmuseerna är för besöksnäringen i Sveri-
ge. Med statistiken som underlag kan vi även vara med 
och diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. 
Men målet skall inte vara att ta resurser från andra. Det 
viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare 
resurser!

Svarsfrekvensen var tyvärr inte den bästa bland arbets-
livsmuseerna det första året. Många kanske ställde sig 
frågan varför man skall ödsla tid på statistik.  1 331 ar-
betslivsmuseer tillfrågades. Av de arbetslivsmuseer som 
är medlemmar i ArbetSam svarade 243 av 407 museer. 
Myndigheten för Kulturanalys sorterade bort en del ar-
betslivsmuseer på grund av olika anledningar, därav en-
dast 407 av 491 medlemsmuseer. För mer information, 
läs rapporten: Museer 2013. Kulturfakta 2014:1 Myn-
digheten för Kulturanalys. Av de arbetslivsmuseer som 
inte är medlemmar svarade 160 av 906 museer. 

Ur rapporten:
Antal besökare
ArbetSams medlemmar: 1 374 000. Medel = 5 700
Ej medlemmar ArbetSam: 544 000. Medel = 4 700
Besökare under 18 år
ArbetSams medlemmar: 153 218

Besökare från skolor och förskolor
ArbetSams medlemmar: 37 102 barn

Genomsnittslig entré
ArbetSams medlemmar: 57 kronor

Unika besök på hemsidan
ArbetSams medlemmar: 831 besök

Webbplats anpassad för mobil eller surfplatta
ArbetSams medlemmar: 90 museer

Aktivt arbete på Wikipedia
ArbetSams medlemmar: 9 museer

Finns på Facebook
ArbetSams medlemmar: 40 museer (följare i medeltal 
= 305)

Antal årsarbetskrafter
ArbetSams medlemmar: 178

Ideellt arbete, antal årsarbetskrafter

ArbetSams medlemmar: 320

Totala intäkter och kostnader
ArbetSams medlemmar:

Intäkter:  144 516 000 kronor.
Kostnader:  161 660 000 kronor

Fri entré på centralmuseer – hur påverkar det arbetslivsmu-
seer? Debatt mellan Isak From, (S) ledamot kulturutskottet, 
Katarina Kallings, ArbetSams styrelse och Marcus Hartmann 
stabschef Kulturdepartementet. 
Foto: Lovisa A Grentzelius
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5:2  Museimässan
Museimässan är en nationell museimässa där vi samlar 
stora och små museer. Den bjuder på möten med museer 
och föreläsningar. Den vänder sig till både museibransch 
och allmänhet. Mässan arrangerades, i samarbete med 
Arbetets museum, för tredje gången. Drygt 20 montrar 
med närmare 30 museer fanns med på Museimässan. 
Datum: 24-25 januari
Plats: Arbetets museum

Utställare
F11 Museum
Femörefortet
Frövi pappersbruksmuseum
Gjuterihistoriska Sällskapet 
Hultsbruk smidescentrum 
Häfla	hammarsmedja
Industriarv Västerås 
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar
Lärbro Krigssjukhus Museum
Motala Motormuseum
Norrköpings stadsmuseum
Skolmuseet i Norrköping
Svenska Skoindustrimuseet
The Glass Factory
Tjustbygdens Järnvägsförening
Tykarpsgrottans kalkbruksmuseum
Töllstorps Industrimuseum 
Ångbåtar anslutna till Sveriges Ångbåtsförening

Föreläsningar:
Svensk Turism AB 
Föredrag: Hur kan man gifta ihop museer och turism 

Riksutställningar 
Föredrag: Små och smarta utställningar. 
I samband med invigningen av Museimässan offentlig-
görs och delas ut pris till Årets Arbetsmyra. Till Årets Ar-
betsmyra 2014 utsågs Kerstin Bergström. Till vardags ar-
betandes på Skonaren Vega och Linnéa i Gamleby. Årets 
Arbetsmyra utses av Arbetets museums vänförening.

5:4 Turistmässan m fl
ArbetSam fanns i vanlig ordning representerad på Tu-
ristmässan (TUR-mässan) i NAVs (Arbetslivsmuseer i 
Väst) monter. Datum: 20-23 mars. Plats: Svenska Mäss-
san	i	Göteborg.	Många	besökare	fick	en	Museiguide	med	
sig hem samt bekanta sig med olika arbetslivsmuseer.

ArbetSam	brukar	även	finnas	representerat	på	ett	antal	
andra mässor landet. 2014 fanns vi på Båtmässan ”Allt 
för Sjön”, Elmiamässan, Hobbymässan och Hjulmark-
naden.

5:3 Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen genomförs i hela Europa. I Sverige ko-
ordineras arbetet av Riksantikvarieämbetet i samarbete 
med lokala arrangörer. Tanken är att Kulturarvsdagen 
ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kultur-
arv och kulturmiljöer. Vid olika evenemang runt om i 
landet visar föreningar och museer kulturmiljöer, kultur-
landskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
anläggningar och berättar historierna kring dessa. Alla 
som vill är välkomna att medverka med evenemang dit 
allmänheten bjuds in till besök och guidning. 

Det svenska temat för Kulturarvsdagen 2014 var I krigens 
spår. Detta tema togs fram i samarbete med ArbetSam och 
vår satsning på temat Krig och fred som genomsyrade vår 
museikatalog 2014. För 100 år sedan utbröt första världs-
kriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen 
hotade	 att	 utlösa	 ett	 tredje	 världskrig.	Konflikter	 pågår	
än världen över. Händelser som starkt påverkar Europa. 
Många	har	flytt,	inte	minst	till	Sverige.	Människor	med	
minnen som ger avtryck – då, nu och i framtiden. Krigens 
spår kan följas i kulturarvet i Sverige och om man tittar 
igenom ArbetSams medlemsmuseer och deras samlingar 
är det uppenbart att krigen sätter spår. 

Bert Ferin, Lovisa A Grentzelius och Torsten Nilsson på 
planeringsmöte inför Museimässan. Foto: Okänd

Glasslipning på Museimässan. Foto: Lovisa A Grentzelius 
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5:5  Årets Arbetslivsmuseum 2014
Borgquistska hattmuseet
ArbetSams medlemsmuseum Borgquistska hattmuse-
et i Trelleborg utsågs till vinnare av utmärkelsen Årets 
Arbetslivsmuseum 2014. Genom utmärkelsen uppmärk-
sammas och uppmuntras alla ideella krafter som vårdar, 
bevarar och visar vårt kulturarv.

Efter 112 år stängde Julia dörren till Borgquists hattaf-
fär och verkstad i Trelleborg. Hon låste noggrant. Året 
var 1978 och tiderna hade förändrats. Förr syddes hattar, 
mössor och studentmössor i affärens verkstad men nu 
importerades billiga hattar och studentmössor från an-
dra länder. Dörren förblev låst fram till 2005 när den 
Borgquistska hattfabriken återupptäcktes.

Idag köper man inte hattar hos Borgquistska. Nu hand-
lar man kulturupplevelser och berättelser om Sverige 
förr, ett Sverige där man bar stråhatt på sommaren och 
plommonstop på vintern. Borgquistska förvaltas idag av 
Föreningen Gamla Trelleborg.

Ur motiveringen:
Borgquistska hattmuseet tilldelas utmärkelsen Årets 
Arbetslivsmuseum 2014. Föreningen Gamla Trelleborg 
bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö på ett fö-
redömligt sätt och verksamheten drivs genom ett stort 
ideellt engagemang. Visningar för skolklasser, pensio-
närsgrupper, studentjubilarer, föreningar, företag och 

allmänhet sker under ledning av ideellt arbetande guider.

– Glädjen bubblar i min kropp! Jag måste genast dela 
med mig av denna glädje till alla ideella krafter som 
gjort detta möjligt, sade Jan Arvid Nilsson när vi ringde 
upp och meddelade nyheten om utmärkelsen.

Juryn hade ett svårt arbete att vaska fram vinnaren bland 
så många bra nominerade museer men Årets Arbetslivs-
museum 2014 framstod tydligt fram emot dagens slut.

– Initialt fanns en viss tveksamhet kring vinnarens till-
gänglighet; andra våningen, smal trappa och ingen hiss. 
Men när juryn upptäckte fantastiska 360-gradersbilder 
på föreningens hemsida där alla kan gå runt i anlägg-
ningen och med en knapptryckning promenera upp för 
trappan, då försvann all tveksamhet. Borgquistska hatt-
museet är ett utmärkt exempel på hur kulturarvet kan 
göras tillgängligt även då förutsättningarna är begränsa-
de, säger Torsten Nilsson, arbetslivsintendent på Arbe-
tets museum.

Tidigare pristagare:
2013	 Ångaren	Trafik	 	 Västergötland
2012 Qvarnstensgruvan Västergötland
2011 Jädraås Tallås Järnväg Gästrikland
2010 Skebobruks Museum Uppland

Jan Arvid Nilsson, Borgquistska hattmuseet och Lovisa A. Grentzelius vid prisutdelningen i Trelleborg. Foto: Joachim Wall
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5:6  Maskinnostalgi 
Maskinnostalgi är en årligt återkommande utomhusmässa 
som ArbetSam arrangerar tillsammans med Arbetets 
museum. Den genomförs alltid sista lördagen i 
september. 10 arbetslivsmuseer och 30 veteranbilar 
samlades i år utanför Arbetets museum. Maskiner körs 
och händer skapar – man får lukta, lyssna, se och känna. 
En mässa för alla sinnen och för hela familjen. 
 
Utställare
Buttleneck John, Flygvapenmuseum, Grålleföreningen,
Helmut Moser, Holmens museum, JärnvägsInfoFörlaget,
Museispårvägen Malmköping – MUMA, Norrköpings 
veteranbilsklubb, Rejmyre Glasmuseum, Simonstorps 
brandkårsmuseum och SMK Östgöta MC-Förening

5:8 MyNewsDesk 
ArbetSam	finns	med	på	MyNewsDesk.	Det	är	ett	digitalt	
nyhetsrum som används av ett stort antal journalister, 
bloggare och andra påverkare. Användandet av 
MyNewsDesk är ett sätt att synliggöra arbetslivsmuseerna 
och ArbetSams verksamhet. Under 2014 lade vi upp nio 
pressreleaser/nyheter i nyhetsrummet. 

5:9  Museiguide 2014
Museiguiden är en marknadsförings- och informations-
skrift om ArbetSam och våra medlemmar.  Den utkom 
första gången 2003.

I Museiguide 2014 valde 398 medlemsmuseer att med-
verka. Det kostar 500 kr att medverka i guiden. Varje 
museum presenteras med en bild, text, öppettider och 
kontaktuppgifter. Guiden innehåller även artiklar om 
arbetslivsmuseer och industrisamhällets kulturarv samt 
annonser.

Museiguiden distribuerades till alla medlemsmuseer, tu-
ristbyråer och STF-anslutna vandrarhem. Den distribue-
rades även till ett stort antal turistbroschyrställ, bibliotek, 
beslutsfattare,	hotell,	tidskrifter,	campingar	med	flera. 

Upplaga: 40 000 exemplar
Tema 2014 var Krig och fred, för att uppmärksamma 
200 år av fred i Sverige, 100 år sedan första världskri-
gets utbrott och 75 år sedan andra världskriget började. 
Alla museer som hade en utställning eller aktivitet på 
temat försågs med en symbol i guiden.

Ett antal av Helmut Mosers maskiner. Foto: Lovisa A. Grentzelius

5:7 Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är en årligt återkommande foto-
tävling som anordnas av Wikimedia Sverige. ArbetSams 
samarbete med Wikimedia Sverige har lett till att en ny 
kategori tillkom 2014 – arbetslivsmuseer. 
Flera hundra bilder på arbetslivsmuseer kom att bli upp-
lagda och bidrog på så sätt till att Sveriges kulturarv 
synliggjorts	 än	mer	och	 att	fler	 fria	bilder	nu	finns	på	
Wikipedia. Följande medlemmar bidrog med priser till 
tävlingen:
Ebbamåla bruk, Flygvapenmuseum, Forsviks bruk, Jäd-
raås-Tallås Järnväg, Skånska järnvägar, Anten-Gräfsnäs  
Järnväg, Östra Södermanlands järnväg, Skara-Lunds-
brunn Järnväg, Munkedals jernväg,
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5:10  Hemsidan
I slutet av 2013 lanserades ArbetSams nya webb som vi 
arbetat med sedan dess. Det webbpubliceringsverktyg vi 
arbetat med är WordPress och de erfarenheter vi har av 
det första året är att det är ett bra och stabilt verktyg att 
arbeta med. Ansvaret för hemsidan delas av Lovisa A 
Grentzelius och Torsten Nilsson.

Från och med 1 januari 2014 använder vi Google Ana-
lytics för hemsidestatistiken. Det är därför lite proble-
matiskt att jämföra med tidigare års statistik eftersom de 
fungerar helt olika.
5 017 användare. En användare är någon som har gjort 
minst ett besök under den angivna tidsperioden. Inbegri-
per både nya och återkommande användare.
9 387 sessioner. Totalt antal sessioner under datumin-
tervallet. En session är den tid då användaren aktivt an-
vänder din webbplats, app eller annat. All användnings-
information till exempel skärmvisningar, händelser, 
e-handel är kopplad till en session.
28 933 sidvisningar.
3,08 sidor/session.
02:41. Genomsnittslig sessionslängd i minuter och sek-
under. Länge ansågs antalet besökare vara ett mått på 
platsens	framgång.	Alltfler	nätplatsägare	inser	nu	att	det	
inte håller. Nu tittar man i stället på besökens längd och 
antar att de är ett bra mått på kvaliteten. En studie vi-
sar att sannolikheten för att en besökare lämnar en sida 
inom tio sekunder är så hög som över 95%. Andra stu-
dier	bekräftar	detta	och	man	drar	slutsaten	att	de	flesta	
besökare har lämnat en sida inom tio sekunder till en 
halv minut. 
50,59 % avvisningsfrekvens. Antalet besök på endast en 
sida, det vill säga besök där personen lämnade webb-
platsen från ingångssidan.
Besökare
Nya besökare:   50,4 %
Återvändande besökare:  49,6 %
Kön
Man:   54,2 %
Kvinna:   45,8 %
Procentuell åldersfördelning
18-24  27,5 %
25-34  33,5 %
35-44  15,5 %
45-54  12,5 %
55-64  5,5 %
64-  5,5 %

Språk
ArbetSam är en svensk site men har en .com-domän vil-
ket lockar till sig besökare från andra länder. Att vi valde 
.com beror på att vi var tidigt ute med egen domän redan 
1999 och på den tiden var det mycket svårt att få en 
egen .se domän. Tyvärr har ett annat företag reserverat 

5:11  Facebook 
ArbetSam	finns	med	på	Facebook	sedan	2011.	Syftet	är	
att synliggöra arbetslivsmuseerna och ArbetSam. Genom 
facebooksidan skapar vi en mer personlig kontakt med 
de aktiva på arbetslivsmuseer samtidigt som vi får en 
god överblick över vad som sker på medlemsmuseerna. 

På Facebook lägger vi upp stora och små nyheter samt 
marknadsför kurser och evenemang. En post på Face-
book ses av  50-400 personer beroende på om den delas 
eller inte. Vid årsskiftet var det 280 personer som gillat 
ArbetSams facebooksida.

domänen arbetsam.se varför vi inte har kunnat byta till 
svensk domän.
84,21	%	av	hemsidesbesökarna	finns	i	Sverige.

Teknik        Sessioner
Dator 8101 86 %
Mobil 751 8 %
Läsplatta 535 6 %

5:12  Nyhetsbrev
Under 2014 har nio nyhetsbrev skickats ut. Fram till ok-
tober har nyhetsbreven producerats i ett Layoutprogram 
och	sedan	har	nyhetsbrevet	lagts	som	en	pdf-fil	på	Ar-
betSams hemsida. Topparna i besöksstatistiken på hem-
sidan kan sammankopplas med dessa nyhetsbrev. Arbe-
tet med dessa nyhetsbrev har varit omfattande. Layout i 
InDesign och publicering på webben. Efter detta utskick 
som skett i grupper om femtio mottagare så det har blivit 
ganska många mejl som skickats ut och eftersom många 
byter e-post är det ett ganska omfattande arbete att hål-
la alla adressuppgifter i god ordning. Därför lämnade 
vi detta system från och med november och använder 
nu en tjänst som heter Get a newsletter som kostnads-
fritt tillhandahålls av Arbetets museum. Nu kan vi på 
ett enklare och mycket mer tidseffektivt sätt sköta ny-
hetsbreven. Nu kan mottagarna lättare avregistrera sig 
från nyhetsbrevet. Dessutom får vi en helt ny översikt 
över hur nyhetsbreven tas emot. Vid slutet av året hade 
nyhetsbrevet 2 280 mottagare.
Statistik för de första två nyhetsbreven:
  December Oktober
 Öppnat 38,4 % 45,9 %
 Inte öppnat 53,9 % 51,7 %
 Ej nått mottagaren 7,7 % 2,4 %
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6. Kommentarer till ekonomin 2014

Procentuell intäktsfördelning   2014 2013                2012
Bidrag                                 43,2 % 43,8 % 45,8 %             
Medlavg                             31,4 % 29,9 % 30,2 %            
Övriga verksamhetsintäkter         25,4 % 26,3 % 24,0 %

ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) och Statens Kulturråd för 2014 års verksamhet 
med sammanlagt 700 000kr. RAÄ och Statens Kulturråd 
beviljade 400 000 kr respektive 300 000 kr, vilket var 
sammanlagt 100 000 kr mer än för 2013. Under året har 
kansliet haft en bemanning på 1,5 tjänster. 

Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2013 har 
bidragen minskat något och medlems- konferensavgifter 
ökat. Övriga verksamhetsintäkter har minskat något.

Kostnaderna har ökat något. Årsmötet blev något dyrare 
än föregående år. Lovisa Almborg Grentzelius har ar-
betat 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 2014 blev positivt 
med ett överskott på 179 934 kr, vilket är positivt med 
tanke på föreningens personalansvar. En bidragande or-
sak till detta är att ArbetSam, både styrelse och personal, 
varit restriktiva med kostnaderna

Gamla Bankgården i Vrigstad. Bakom banklokalen och valvet finns bankkamrer Alfred Dahls våning. 
Foto: Torsten Nilsson
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6:1  Balansrapport

Tillgångar                 2014                               2013 
   

Kassa  0 0
Affärskonto 539 260 340 281
Checkkonto 43 787 43 787
Företagskort 6 839 10 019 
 
Skyltar 10 193 11 613 
 
Upplupna intäkter  21 731 34 044 
   

Summa tillgångar           621 810                         439 744

Skulder

Kortfristiga skulder  1 800 2 250 
 
Leverantörsskulder  10 585 2 660 
 
Källskatt, sociala avgifter 35 345 33 734  
  
Upplupna semesterlöner  52 083 49 528 
 
Upplupna kostnader  3 000 5 724
Reklamskatt  12 468 9 484 
 

Summa skulder  115 281 103 380 
 

Eget kapital

Eget kapital  326 594 240 309 
 
Årets resultat  179 934 86 285 
 

Summa eget kapital         506 528                             326 594

Summa skulder och eget kapital        621 810                             439 744
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6:2  Resultatrapport

Intäkter                           2014                  2013 
 

Katalogen, annonser 155 850 112 550 
 
Medlemsavgifter med plats i katalog 423 550 396 850 
 
Övriga medlemsavgifter 21 950 19 750

Årsmötet 63 600 55 700 
 
Riksantikvarieämbetet 400 000 350 000 
 
Kulturrådet 389 770 320 230 
 
Lönebidrag 118 051 120 895 
 
Övriga intäkter 47 632 16 679 
 
Summa intäkter                   1 620 403           1 392 654 
 

Kostnader

Årsmötet 112 396 105 059 
 
Seminarier 0 3 492 
 
Katalog inkl. distribution 437 007 388 850 
 
Administration 109 336 64 427 
 
Mässkostnader 16 025 12 962

Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000

Projekt 81 987 70 230 
 
Personal 589 886 576 057 
 
Styrelsen 58 308 67 218 
 
Övriga kostnader 30 524 13 074 
 

Summa kostnader         1 440 469            1 306 369 
 

Redovisat resultat             179 934                 86 284 
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6:3  Revisorernas berättelse 
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Norrköping 2015-03-05

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

Anna-Lena Grusell    Hans Hellman   Katarina Kallings  
Ledamot    Ledamot   Ledamot

Mikael Parr
Ledamot

ArbetSams styrelse fotograferad utanför ArbetSams kansli som finns i Strykjärnet, Norrköping. Från vänster: Ray Olsson, 
Katarina Kallings, Torsten Nilsson, Ragnar Hellborg, Annette Backner, Anders Lind, Elin Lord (praktikant), Kerstin Berg-
ström, Mikael Parr, Lovisa A. Grentzelius och Hans Hellman. Saknas i bild: Erika Grann och Anna-Lena Grusell. 
Foto: Johanna Övling
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