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ArbetSam fortsätter att växa och hade vid årets början 547 
medlemmar och vid årets slut slut 569 medlemmar. Varav 
526 är museer och resten organisationer och lokala fören-
ingar. Vi är Sveriges största museiförening. 

Vad skulle museisverige vara utan alla dessa eldsjälar som 
lägger ner en stor del av sin fritid på att bevara vårt kul-
turarv? På arbetslivsmuseerna finns de autentiska miljöer-
na och människorna med sina berättelser. Här lyfter man 
fram den del av vår historia som inte går att hitta någon 
annanstans. Här finns de många människornas förflutna. 
Vem skulle berätta om deras arbets- och vardagsliv om inte 
arbetslivsmuseerna fanns? Svaret blir, att ingen skulle göra 
detta.

ArbetSam har under året uppvaktat Kulturministern och 
Riksantikvarieämbetet vilket resulterat i att projektbidraget 
till arbetslivsmuseerna ökat från 6 till 8 miljoner kronor.

Jag upphör aldrig att förvånas över att staten genom bland 
annat kulturdepartementet inte kommit till insikt om de 
ideella krafternas betydelse för att förstå hur Sverige ut-
vecklats till det land det är i dag. Hade man förstått detta, 
hade man gett arbetslivsmuseerna ett betydligt större an-
slag. Det utökade anslaget ser vi som positivt och är en liten 
bit på vägen.

Förvaltar vi inte den här delen av vår historia, kommer den 
inte att finnas kvar för kommande generationer.  

Kulturutskottets vice ordförande Gunilla Karlsson öppna-
de ArbetSams museidagar på Västmanlands läns museum 
i Västerås 2015. Hon framförde i sitt invigningstal, att hon 
var djupt imponerad av den bredd och den entusiasm som 
finns på arbetslivsmuseerna. Hon lovade också  att arbets-
livsmuseernas värdefulla insatser skulle bli mer kända i 
riksdagens kulturutskott. Museidagarna var som vanligt 
välbesökta och mycket lyckade med bra föreläsningar och 
studiebesök. Länsmuseet ställde verkligen upp med ett gott 
värdskap. Vi kände oss mycket välkomna. 

Utbildningsverksamheten har i stort genomförts enligt 
planerna och bedrivs huvudsakligen lokalt och regionalt. 
ArbetSam och Arbetets museum har i nära samarbete ge-
nomfört en omfattande utbildningsverksamhet riktad till 

arbetslivsmuseerna. För att klara en generationsväxling är 
det av stor betydelse att staten underlättar och uppmunt-
rar arbetslivsmuseernas verksamhet. Genom ett långsiktigt 
ekonomiskt bidrag till ArbetSam kommer vi att klara ut-
bildningen av den nya generationen eldsjälar på våra ar-
betslivsmuseer. Dessutom bedrivs verksamheten mycket 
kostnadseffektivt genom oavlönat volontärarbete och his-
torien presenteras där den ägde rum vilket gör den mycket 
autentisk.

Projektet Arbetslivsmuseer som klassrum med medel från 
Statens kulturråd har fortsatt under 2015, genom detta stöd 
har vi kunnat erbjuda 7 medlemsmuseer en heldag med en 
pedagog. Här tog man fram mallar och verktyg för att ta 
emot skolklasser och övningar kopplade till läroplanen.

I Museiguide 2015 valde 425 medlemsmuseer att medver-
ka, vilket är en framgång. Guiden trycktes i 40 000 exem-
plar och distribueras kostnadsfritt till medlemsmuseer och 
turistbyråer. 

ArbetSam gör ett överskott på 46 218 kronor, vilket är 
mycket glädjande. Föreningen behöver fortsätta att bygga 
upp ett mindre kapital, för att vi har ett arbetsgivaransvar 
för två anställda och för att kunna arbeta med projekt som 
initialt kräver egna ekonomiska medel.

ArbetSams kansli med sin fantastiska personal är en för-
utsättning för kontinuiteten och kontakten med medlems-
museerna. Det skulle vara omöjligt att ge ut museiguiden 
och genomföra den omfattande utbildningsverksamheten 
utan vår kanslipersonal. Det nära samarbetet med Arbetets 
museum har också varit mycket värdefullt för ArbetSam. 

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för verksamhetsåret 
2015 och det betydelsefulla arbete som nedlagts av förtro-
endevalda och vår utmärkta kanslipersonal.

Anders Lind, ordförande 

  

Styrelsen och kansli samlad vid Strömmen utanför Arbetets museum. Från vänster: Lovisa A. Grentzelius, Ragnar Hellborg, Anders Lind, Katarina 
Kallings, Annette Backner, Hans Hellman, Jan-Erik Andersson, Torsten Nilsson, Erika Grann, Kerstin Bergström, Ray Olsson och Anna-Lena Grusell. 
Foto:Andreas Nilsson

Året som gått
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1.  Styrelsen

Vice ordförande 2015–2016
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

Kassör 2015–2016
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 2015–2016
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 2015
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 2015
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 2015
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
Adjungerad fr.o.m. september Helena Törnqvist  Arbetets museum
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/Jamtli

1:3  Styrelse- och au-sammanträden
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten 
på olika orter runt om i landet för att få möjlighet till 
en närmare dialog med våra medlemmar. På grund av 
ekonomiska begränsningar kan vi endast förlägga ett 
möte ute i landet, resterande styrelsemöten genomförs 
i Norrköping där kansliet är beläget. För verksamhetsår 
2015 valde vi att förlägga mötet på två andra platser på 
Sveriges Hembygdsförbunds kansli i Stockholm (dag 1) 
samt på If Metalls huvudkontor (dag 2).  Detta då vi har 
flera gemensamma frågor och arbetar för ett fortsatt bra 
samarbete. Ett annat av verksamhetsårets styrelsemöten 
förläggs på den ort och i anslutning till, där Museidagar-
na 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 40 måndagsmöten via 
Skype, där vi går igenom kommande arbetsvecka. 

Styrelsemöten
5 mars   Arbetets museum              Norrköping
9 april   Västmanlands läns museum Västerås
28 maj   Arbetets museum  Norrköping
27 augusti Arbetets museum  Norrköping
11-12 november Sveriges Hembygdsförbund/
If Metall Stockholm

Arbetsutskottsmöten
20 januari  Skype
25 februari  Skype
25 mars  Skype
20 maj  Skype
19 augusti  Skype
23 oktober  Skype
4 november  Skype

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.

ArbetSams styrelse representerar olika 
verksamhetsområden och ledamöterna kommer från 
olika delar av landet. Inom styrelsen är ansvaret uppdelat 
så att styrelsemedlemmarna 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 sammansättning.

ArbetSam arbetar för att ha en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i styrelsen. 2015 bestod styrelsen av 
sex män och fyra kvinnor.

 
Helena Törnqvist ny 
arbetslivsintendent på 
Arbetets museum efter 
Torsten Nilsson Foto: 
Lovisa A. Grentzelius
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1:4  Möten där ArbetSam varit representerat 

23-24 januari Museimässan Evenemang Norrköping Östergötland
12 februari Transporthistoriskt Nätverk Möte Norrköping Östergötland
7 mars Museibanornas riksorganisation Vårmöte Malmköping Södermanland
10-11 mars Textilmaskinkonferens Konferens Norrköping Östergötland
20-21 mars Turistmässan Evenemang Göteborg Bohuslän
22 mars Sveriges Ångbåtsförening Årsmöte Stockholm Södermanland
10-11 april Museidagar med årsmöte Årsmöte Västerås Västmanland

15-17 april Riksförbundet Sveriges museers vårmöte Konferens Sigtuna Uppland
20 april Seminarium om konst och kulturarv Seminarium Uppsala Uppland
5 maj Medborgerligt engagemang Seminarium Stockholm Södermanland
5-6 maj Vill du påverka kulturmiljöarbetets utveck-

ling?
Seminarium Stockholm Södermanland

9-10 maj Varvsforum 2015 Konferens Trollhättan Västergötland
18 maj Work with Sounds Ljudkonferens Konferens Norrköping Östergötland
23 maj Sveriges Järnvägsmuseum 100 år Evenemang Gävle Gästrikland
29-31 maj Hembygdsdagarna Konferens Falun Dalarna
28 juni 1 juli Almedalen Evenemang Visby Gotland
14-15 augusti S:t Eriks 100 år Evenemang Stockholm Södermanland
25 augusti Kulturminister Alice Bah Kuhnke Samtal Stockholm Södermanland
11-13 september Kulturarvsdagen Evenemang Hela landet Hela landet

21 september Transporthistoriskt Nätverk Almedalsgrupp Möte Norrköping Östergötland

26 september Maskinnostalgi Evenemang Norrköping Östergötland
3-4 oktober Museibanornas riksorganisation Årsmöte Ohs Småland
6 oktober Fokus på det glömda perspektivet Konferens Stockholm Södermanland
6 oktober Myndigheten för Kulturanalys Möte Stockholm Södermanland
6 oktober Wikimedia Sverige Möte Stockholm Södermanland
9-10 oktober Lilla museiskolan Kurs Östersund Jämtland
10 oktober Pia Åkesson, kursledare Pedagogik Möte Östersund Jämtland

10-11 oktober Fartygsforum Konferens Stockholm Södermanland

14-15 oktober Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö 
och hållbarhet

Konferens Kristianstad Skåne

20 oktober Riksantikvarieämbetet Samtal Stockholm Södermanland

23 oktober Statens Kulturråd Samtal Stockholm Södermanland

28 oktober Vision för kulturmiljöarbetet Seminarium Stockholm Södermanland

3 november Transporthistoriskt Nätverk Möte Solna Uppland

8 november Maria Johansson, kursledare Tillgänglighet Möte Stockholm Södermanland

7 november Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum Evenemang Roma Gotland

19-20 november Hållbart arbetsliv Konferens Norrköping Östergötland

24 november Anna Wallentheim, kulturutskottet Samtal Norrköping Östergötland

Museimässan, Arbetets museum. Foto: Lovisa A. Grentzelius 
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ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i 
Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra 
samarbete. Kansliet 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. 

ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling.
Vid 2015 års ingång hade vi totalt 547 medlemmar, 
varav 507 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, 
organisationer och enskilda medlemmar.
 
ArbetSam ökar i genomsnitt med 25 medlemsmuseer 
per år. 2015 var inget undantag.

Vid årets slut hade vi 569 medlemmar, varav 526 är 
museer. 
Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. 
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 kulturhistoriskt intressanta platser. 
Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 
olika verksamhetsområden.

ArbetSam är en nationell ideell förening för arbets-
livsmuseer. ArbetSam värnar om industrisamhällets 
kulturarv som i huvudsak drivs, bevaras och levandegörs 
ideellt. 

Vi arbetar för:
• att stärka arbetslivsmuseernas identitet
• att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
• att samordna arbetet i gemensamma frågor
• att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas 
verksamhet
• att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad 
beredskap inför framtidsfrågorna

ArbetSams verksamheter utgår alltid från ett nationellt 
perspektiv och med siktet inställt på att inkludera alla 
olika typer av arbetslivsmuseer såsom järnväg, fartyg, 
båtar, bilar, flygplan och de som har en fast verksamhet 
som till exempel kvarnar, textilmuseer, skolmuseer 
och så vidare. ArbetSam arbetar även för att utgöra en 
organisation som för arbetslivsmuseernas talan.

Torsten Nilsson och Annette Backner packar kuvert med information till landets alla arbetslivsmuseer - det så 
kallade Sommarutskicket. Foto: Lovisa A. Grentzelius

2.   Organisation 2:2  Medlemmar

2:1  Kansli
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2:3  Nya medlemmar 2015 - 37 st
Museum               Landskap
Bohusläns försvarsmuseum   Bohuslän
Sågmyra Hembygdsmuseum med Tidstrandsutställning   Dalarna
Åmåls Industrimuseum C W Thorstensons Mek. verkstad   Dalsland
Brandbilsmuseet i Gysinge   Gästrikland
Brunnsbacka sågkvarn   Halland
Rydö Bruksmuseum   Halland
Äskhults by   Halland
Tossögården   Jämtland
Pallins tryckeri   Uppland
Laxå bruksmuseum   Närke
Agardhs Lanthandelsmuseum   Skåne
Bjersunds tegelbruk   Skåne
Paul Jönska gården   Skåne
Råå museum för fiske och sjöfart   Skåne
Traktorängens Museum   Skåne
Trelleborgs Frisörmuseum   Skåne
Västerviks Museum & Hvalstad kvarn   Småland
Ädelfors gruv- och mineralmuseum   Småland
Forsmark bruksmuseum   Uppland
Sandkilen Helmi   Uppland
Gamla Bruket i Munkfors   Värmland
Kulturladan och Ölseruds kvarn, mitt på Värmlandsnäs      Värmland
Svenskt Utmarksmuseum   Värmland
Brigadmuseum   Värmland
Saab Car Museum   Västergötland
Wretens Såg   Västergötland
Folkhemsturen, ”Sweden, the middle way”   Västmanland
Kopparbergs Miljömuseer   Västmanland
Björnsjö station   Ångermanland
Ulvö museum   Ångermanland
Friluftsmuseet Gamla Linköping   Östergötland
Garnisonmuseet i Linköping   Östergötland
Kornettgården   Östergötland
Onkel Adamsgården   Östergötland 

Förenings-/organisationsmedlem:
Svensk Flyghistorisk Förening; SFF

Enskild medlem
Ove Karlsson Västergötland

Hedersmedlem
Anders Svensson (Järnvägshistoriska riksförbundet)  Stockholm

Svenska Skoindustrimuseet vid Museimässan 2015. Foto: Lovisa A. Grentzelius
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2:4  ArbetSams Museidagar 
Rapport från Museidagar och ArbetSams årsmöte 

Fredag 10 april 

Museidagarna inleddes med att vi medlemmar registre-
rades samtidigt som vi fick en välbehövlig morgonfika, i 
Västmanlands läns museum i Västerås.
Vår ordförande Anders Lind hälsade alla hjärtligt väl-
komna och lämnade ordet till Kulturutskottets vice ord-
förande Gunilla Carlsson som åtagit sig det hedervärda 
uppdraget att inviga Museidagarna 2015. Hon berättade 
i samband med invigningen att hon var djupt imponerad 
av den bredd och den entusiasm som finns i de arbet-
samma museerna över hela landet. Och hon lovade att se 
till att de arbetsamma museerna insatser skulle bli mer 
kända i kulturutskottet.
Carl-Magnus Gagge, länsmuseichef för Västmanlands 
läns museum, hälsade oss varmt välkomna till Väster-
ås och museet. Han berättade om flytten från Västerås 
slott som var en fantastisk byggnad men att det varit ett 
otillgängligt museum. Flytten som gick till den gamla 
Mimerverkstaden, där vi nu satt hade föregåtts av ett 
genomgående tema i arbetet till att göra ett tillgängligt 
museum för alla. Museet har nu en exteriör av gammal 
industri men interiört är det ett under av modernitet och 
finesser. En liten detalj bara att inredningen har ett spe-
ciellt material som gör att inget eko stör.
Diana Chafik från Upplandsmuseet talade under temat 
”Allas historia ska synas” där vi uppmanades att vidga 
vår syn på vad ett funktionshinder egentligen är så att vi 
inte ”bara” tänker rullstolar och ramper… och att vi i vår 
insamling av kunskap om människors liv och verksam-
het också tar med de utsatta och missförstådda individer 
som också präglat vår historia och sätt att se på männ-
iskan. Hon hade som exempel berättelsen om hur länge 
vi höll på med tvångssterilisering, det var upprörande 
upplysningar.
Vi åt en välsmakande lunch innan vi klev på bussarna 
till Västerås Flygmuseum där vi skulle besöka DC-3:an 
Daisy.
Vi fick en inspirerande berättelse om hur man räddat 
detta unika flygplan och nu använde det i regelrätta 
flygningar. Allt under föreningen ”Flygande Veteraner” 
vingar.
Så stressade vi vidare och hamnade i en fantastisk idyll 
och verkligen en oas nämligen Kanalmuseet Skantzen 
i Hallstahammar. Där blev vi väl omhändertagna med 
kaffe och bulle. Och en fantastisk berättelse om hur vik-
tig kanalen och sjöfarten på den haft betydelse för denna 
bygds utveckling.

Vid pennan, Kerstin Bergström, skonarna Vega och Lin-
nea

Museidagar och besök på Nyströmska gården
Foto: Lovisa A. Grentzelius
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Lördag 11 april

Den traditionsenliga utflyktsdagen innehöll två mo-
ment, ett studiebesök hos en framgångsrik och inspi-
rerande museiförening samt en ny motionsform som 
kallas museispring. De två inhyrda bussarna lämnade 
hotellet halv nio med riktning västerut längst E 18 mot 
Arboga och dagens första stopp Jädersholmarna. Varje 
buss leddes som brukligt av en reseledare ur ArbetSams 
styrelse, rustade inför det svåra uppdraget att hålla reda 
på en samling intresserade och något svårkontrollerade 
museiarbetare. Det finns så mycket att uppleva och upp-
täcka på museerna vi besöker!

Jädersbruksvänner
Första gången Jädersbruk omnämns i skrift är 1359 när 
fru Ramfrid Bengtsson gav bort Jäders kvarn till Julita 
kloster för att få ingå i deras klosterorden. När Gustav 
Vasa i början på 1500-talet bestämde att Sverige skul-
le byta religion från den katolska till den protestantiska 
kyrkan, fick staten ta över kloster och tillhörande mar-
ker. Ett av dessa områden var Jäders holmar som hade 
tillhört Julita kloster i Sörmland. Gustav Vasa såg Jäders 
holmars alla fördelar och möjligheter. Arbogaån gav 
vattenkraft till vattenhjulen som drev hamrarna i smed-
jorna. De stora skogarna runt Jäders holmar gav ved och 
kol till härdarna i smedjorna, dessutom brädor och plank 
till nybyggena. Det var bönderna runt omkring som le-
vererade bränslet. (Föreningens hemsida)

Framme på plats togs vi emot av föreningens ordförande 
Jan Larsson som berättade om föreningen och dess arbe-
te. Föreningens huvudsyfte är att visa alla hur en levan-
de bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden samt att ge alla 
intresserade möjlighet att studera och praktisera gamla 
tiders tekniker. Man sprider budskapet om Jädersbruk 
och verksamheten via olika media, där de årliga Jäders-
bruksdagarna ingår som en viktig del. Den röda tråden 
sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till 1900-ta-
lets mekaniserade tillvaro. 

Från början var Jädersbruksvänner mer en eventfören-
ing som arbetade med Jäderbruksdagarna men sedan 
några år tillbaka har man i samarbete med kommun och 
Länsstyrelse lyckats överta den sista kvarvarande fa-
briksbyggnaden på holmarna som idag är centrum för 
verksamheten med metallverkstad, systuga, utställning-
ar och möteslokaler. Vi visades runt hela bruksområdet 
och fick se start av en stor råoljemotor. En liten parentes 
som många minns var den lilla gula skylten med texten 
KÖR SAKTA LEKANDE PENSIONÄRER.

Lunchen var förlagd till Jädersbruks Ekologiska Herr-
gård. Där strävar man efter att erbjuda så mycket som 
möjligt lokalt ekologiskt, kravmärkt och rättvisemärkt. 
– All vår mat och bakverk är lagat och bakat på plats med 
ekologiska naturliga råvaror, berättade restaurangägaren 
vid lunchen och maten var verkligen en njutning.

Under lunchen delade Torsten Nilsson ut pris till vinnar-
na i museidagarnas Museiquizz. Vi kan konstatera att 
det finns stora museikunskaper i Gällivare eftersom för-
sta pris gick till Karina Jarrett, Gällivare museum, andra 
pris till Eleonor Larsson, Gällivare museum. Tredje pris 
gick till Anders Svenson, Ångaren Trafik.

Museispring – en ny träningsform
Generellt kan man säga att utställningsbesökare stannar 
kortare stund än vi tror och läser färre texter än vi tänker 
när vi bygger våra utställningar. Minst lika viktigt som 
utställningen är bra toaletter, en butik och möjligheter 
att fika. 

Kan man klara att se fem museer, fika, gå på toaletten 
och förflytta sig en kilometer under loppet av två tim-
mar? Ett sådant test passar alldeles utmärkt i Köping 
som måste vara en av Sveriges museitätaste städer där 
fem fina museer finns inom ett koncentrerat område in-
vid Köpingsån. De museer som besöktes var KUJ Järn-
vägsmuseum där vi bland annat kunde se och höra ett 
dieseldrivet lok, Köpings museum med stadens historia, 
Köpings Brandmuseum med brandbilar och brändernas 
historia, Nyströmska gården som är bostadshus och en 
snickeriverkstad med fokus på arbete i intarsia samt 
slutligen Bil- och teknikhistoriska samlingarna.

Min egen slutsats:
Kan man klara fem museer och fika på två timmar?  
Ja
Var det ett bra sätt att se museer?  
Nja, vill nog ha mer tid
Var det ett bra sätt att arrangera museiresor? 
Nä vi hade fullständig panik eftersom bussarna måste 
gå på utsatt tid för att deltagarna skulle hinna med tåg!
Är Köping en bra museistad? 
Ja, Helt underbara museer!

Vid pennan för lördagen, Torsten Nilsson, 
Flygvapenmuseum

Jädersbruksvänner, Inger & Elsie berättar.
Foto: Ray Olsson
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Bilder från Museidagar 2016
Överst: Lunch på Västmanlands läns museum. Mitten: Anders Jacobsen vid DC-3:an Daisy.
Nederst till vänster: Diana Chafik, projektledare Fokus och Lowissa Frånberg, ArbetSams valberedning samt verksam på 
Tekninkland/Jamtli. Till höger syns Per Hilding från Forsviks varv. 
Nederst till höger: Medlem i samtal med Gunilla Carlsson, vice ordförande kulturskottet. I bakgrunden står Puh Gadd, 
enskild medlem och till höger står Anders Lind, ordförande ArbetSam.
Foto: Torsten Nilsson
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Överst: Västmanlands läns museum. 
Mitten: Vinnarna i Museiquizz. Från vänster 2:a pris Karina Jarrett, Gällivare museum. 1:a pris Anders Svenson Ångaren 
Trafik. 3:e pris Elenor Larsson Gällivare museum. 
Nederst till vänster: Marita Öberg Molin, ordförande Kultur och fritidsnämnden Västerås stad. Anders Lind, ordförande 
ArbetSam.
Nederst till höger: Ingela Welén visar med inlevelse Nyströmska gården. 
Foto: Torsten Nilsson
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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.

På kartan till höger visas platserna för kurser som ge-
nomförts under 2015

3.  Kunskapsuppbyggnad 

Jädersbruksvänner. Foto: Torsten Nilsson
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Arbetslivsmuseer som klassrum
ArbetSam fortsatte projektet som påbörjades 2014, 
att koppla ihop skolan med arbetslivsmuseer. 
Verksamhetsår 2015 kunde vi erbjuda sju 
arbetslivsmuseer att få en heldag med en pedagog. 
Tillsammans tog man fram övningar och verktyg 
som möter upp målen i läroplanen för årskurs 4-6, 
utifrån det egna museets behov.  I samarbete med 
medlemsmuseum på respektive ort.

Blåherremölla, Degeberga, Skåne
12 juni
F 11 Museum, Nyköping, Södermanland
24 september
Femörefortet, Oxelösund, Södermanland
24 september
Jädersbruksvänner, Jädersbruk, Västmanland
27 september
MoDo museum,  Moliden, Ångermanland
10 augusti 
Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, Gästrikland  
13 augusti
Ölands museum, Himmelsberga, Borgholm, Öland 
27 augusti
  
Söka pengar kurser
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.

Gamla Bankgården i Vrigstad, Vrigstad, Småland 
12 februari
Hillefors kvarn/Nääs slott, Nääs, Västergötland 
13 februari
Nymans vänner , Uppsala, Uppland 
14 februari
Solnaskutan Constantia, Beckholmen, Stockholm 
17 februari
Föreningen Gotlandståget, Dalhem, Gotland 
19 februari
Järnvägens museum, Ängelholm , Skåne 
25 februari
Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele, Lappland 
27 februari

Lilla museiskolan
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man 
kunna allt. Kursen riktade sig till de som vill utveck-
la kunskaperna i museipedagogik, marknadsföring, 
föremålsvård, vård och utveckling av ett  
arbetslivsmuseum, hur man bemöter besökare samt 
hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.

I samarbete med Arbetets museum, Riksutställningar, 
Sensus, Statens försvarshistoriska museer, Tekniska  
museet och lokal samarbetspartner på respektive ort.

Svenska Skoindustrimuseet, Kumla, Närke 
14-15 mars
Museum och Arkiv på Kivik, Kivik, Skåne 
17-18 april
Bläse Kalkbruksmuseum, Bläse, Gotland 
9-10 september
Teknikland, Östersund, Jämtland 
9-10 oktober

Wikipedia - redigering
Arbetslivsmuseerna finns numera på Wikipedia. På 
kursen fick man lära sig att lägga upp och redigera sitt 
material på Wikipedia. I samarbete med ABF och Wiki-
media Sverige.

ABF datorsal, Kristianstad, Skåne 
21 januari
ABF datorsal, Trollhättan, Västergötland 
28 januari
ABF datorsal, Norrtälje, Uppland 
4 februari
ABF datorsal, Luleå, Norrbotten 
11 februari

Deltagare och kursledare vid kurs i Wikipedia redigering i 
Trollhättan. Foto: Lovisa A. Grentzelius

3:1  Seminarier/utbildningar

Pia Enoksson, Loos koboltgruva i samspråk med Pia Åkes-
son Qvarnstensgruvan Lugnås. Foto: Lovisa A. Grentzelius
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Förbättra tillgängligheten på ditt museum
Endagarskurs där vi tittade närmare på vad 
tillgänglighet innebär och hur man kan förbättra   
tillgängligheten på sitt arbetslivsmuseum. I samarbete 
med medlemsmuseum på respektive ort.

CTH-fabriksmuseum, Borlänge, Dalarna  
15 april
Tändsticksmuseet, Jönköping, Småland  
27 april
Gällivare museum, Gällivare, Lappland  
9 september
Repslagarmuseet, Älvängen, Västergötland 
14 september

Tobias Ed, deltagare på kursen Vattenmaskiner V vid Tolle-
reds Öfre kraftstation. Foto: Mattias Hallgren

Drivning och beckning
En kurs där man fick möjlighet att lära sig hur det 
går till att driva och becka ett fartygsskrov eller däck. 
I samarbete med Arbetets museum, Beckholmens 
dockförening och Sveriges Segelfartygsförening.

Västra dockan Beckholmen, Stockholm, Södermanland 
7-8 mars

Drift, skötsel och underhåll av ångpannor
Runt om i vårt land finns en ganska stor mängd
ångpannor i drift. En del används regelbundet och en
del kanske mindre ofta. Vid kursen redovisades bland
annat grundläggande krav, säkerhetsfrågor och hur
man kan förlänga en ångpannas driftlängd, genom att
använda rätt slags matarvatten på ett beprövat sätt, som
dessutom inte är särskilt kostsam. I samarbete med
Arbetets museum och Eskilstuna stadsmuseum.

Eskilstuna Stadsmuseum, Eskilstuna, Södermanland
9-10 januari 

Maskinvård ll
En kurs i hur 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.

Fengersfors bruk, Åmål, Dalsland
22-24 september

Textilmaskiner II
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. 
I samarbete med Arbetets museum, Norrköpings
kommun, Marks kommun och Textilmuseet.

Arbetets museum, Norrköping, Östergötland
10-11 mars

Vattenmaskiner V
På årets konferens behandlades ur ett kulturmiljöperspek-
tiv det nya vattendirektivet och dess påverkan
på vattenanknutna kulturmiljöanläggningar. Vidare
gjordes en redogörelse för denna typ av anläggningar
ur ett nationellt perspektiv. Dessutom besökte man
näraliggande anläggningar. Konferensen genomfördes
i samarbete med NAV – Nätverket arbetslivsmuseer i
Väst.

Tollereds Öfvre Kraftstation, Tollered, Västergötland
24-25 april
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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. 

Att kunna förmedla sin berättelse är en viktig del i 
museiarbetet. ArbetSam värnar om att tillhandahålla kurser 
och material i pedagogik som ska underlätta, hjälpa och 
inspirera museerna. Därför är också pedagogik ett av 
ämnena i vår återkommande utbildning Lilla museiskolan.

2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som klassrum 
med medel från Statens kulturråd. Vi genomförde två 
workshops i samarbete med Statarmuseet i Skåne och 
Qvarnstensgruvan i Lugnås som syftade till att koppla 
arbetslivsmuseerna närmare skolan. 2015 fortsatte vi 
projektet. Genom medel från Statens kulturråd kunde vi 
erbjuda sju medlemsmuseer en heldag med en pedagog. 
Tillsammans tog man fram övningar som möter upp målen 
i läroplan för årskurs 4-6 utifrån respektive museums 
förutsättningar. Man tog även fram mallar och verktyg för 
att ta emot skolklasser och kontakta skolor. Allt material 
finns tillgängligt på ArbetSams hemsida.

Museer som ingick i projektet 2015:

Blåherremölla, Degeberga, Skåne  
F 11 Museum, Nyköping, Södermanland 
Femörefortet, Oxelösund, Södermanland 
Jädersbruksvänner, Jädersbruk, Västmanland
MoDo museum , Moliden, Ångermanland 
Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, Gästrikland
Ölands museum Himmelsberga, Borgholm, Öland

En uppgift för ArbetSam är att tillhandahålla information 
till medlemmar. Under ett år skickar kansliet ut ett stort 
antal informationsbrev och handlingar.

ArbetSam delar en databas över arbetslivsmuseer 
tillsammans med Arbetets museum. I databasen finns det 
över 1 460 arbetslivsmuseer. Utöver kontaktuppgifter finns 
även en beskrivning av museet. Det är viktigt att vi har en 
uppdaterad databas så att vi kan nå ut till alla medlemmar. 
Det är levande dokument som vi arbetar i varje dag.

Allmänheten kan nå databasen via www.arbetslivsmuseer.
se. Via www.arbetsam.com når man databasens uppgifter 
som rör ArbetSams medlemmar. Under verksamhetsåret 
levererade vi delar av informationen ur databasen 
till Wikipedia, Myndigheten för Kulturanalys och 
Riksantikvarieämbetet.

Roger Nilsson, kraftverksägare berättar om hur nya vatten-
direktivet drabbar honom. Vid exkursion på Konferens om 
Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet. 
Foto: Helena Törnqvist 

3:2  Pedagogik

3:3  Information

Industrisamhällets landskap - kulturarv, 
miljö och hållbarhet
En konferens som behandlade samverkansmöjligheter 
och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och 
naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhälles 
kulturarv. Genom att kritiskt granska såväl 
kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att 
belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar 
till konstruktiva lösningar. Konferensen riktade sig till 
dem vars arbete inom natur-, vatten- och kulturmiljövård 
berör industriarvets miljöer – professionellt eller ideellt. 
Bland talarna återfanns representanter för såväl nationell, 
regionalt och lokal nivå. I samarbete med Arbetets 
museum, Regionmuseet Kristianstad och Svenska 
industriminnesföreningen. Genomförd med finansiellt 
stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Regionmuseet Kristianstad, Kristianstad, Skåne 
14-15 oktober

Picknick i det gröna, lunch under exkursion vid konferensen 
Foto: Helena Törnqvist 
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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 organisa-
tioner som arbetar med det rörliga kulturarvet samlas. 
Organisationerna är alla en del av civilsamhället och det 
gemensamma målet är ett hållbart, resurseffektivt beva-
rande av det fasta och rörliga kulturarvet, både materi-
ellt och immateriellt. Organisationerna träffas två gång-
er per år och dessa möten sker på ordförandenivå.

Våren 2015 deltog den dåvarande generaldirektören för 
Transportstyrelsen Staffan Widlert på mötet. Vid hös-
tens ThN möte 3 november 2015 deltog riksantikvarie 
Lars Amreús i fortsatt dialog om det rörliga kulturarvets 
förutsättningar. 

Transporthistoriskt Nätverk   Föreningar/museer   Medlemmar
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam 526 museer 15 000
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF 19 föreningar 20 000
Experimental Aircraft Association, EAA Sverige  350 flygplan 1 700
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 34 föreningar 15 000
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 175 föreningar 97 000
Museibanornas riksorganisation, MRO 22 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

4.  Samverkan

Från vänster: Gunnar Carlsson, Kjell Franzén, Helena Törnqvist, Anders Lind, Stieg Ingvarsson, Curt Sandberg, Håkan 
Johansson, Lars Amréus, Rolf Eriksson, Anders Svensson, Malin Erfeldt, Peter Edqvist, Per Englund, Rutger Palmstierna, 
Lovisa A. Grentzelius och Anders Svenson. Foto: Jan Tägt

ArbetSam samverkar med Arbetets museum kring de 
frågor vi gemensamt arbetar med som berör arbetslivs-
museer. Det gäller exempelvis kursverksamheten, sta-
tistik, information och marknadsföring.

Höstens konferens  om Industrisamhällets landskap var 
ett samarbete med Industriminnesföreningen, Region-
museet i Kristianstad samt Arbetets museum. Samver-
kan sker med Sveriges Hembygdsförbund i likartade 
frågor. Wikimedia Sverige samverkar ArbetSam med 
för att arbetslivsmuseerna ska finnas att tillgå på Wiki-
pedia, kurser i Wikipedia redigering har genomförts runt 
om i landet och  till tävlingen Wiki loves Monument  har 
arbetslivsmuseer nu fått en egen kategori.
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ArbetSam är en nationell organisation. Därför finns 
inga större samarbeten på regional nivå. Två undantag 
är samarbetet med NAV - Arbetslivsmuseer i Västra 
Götalandsregionen och Ekomuseum Bergslagen. Till-
sammans med dem kan vi driva för arbetslivsmuseerna 
gemensamma frågor och anordna utbildningar.

När vi planerar och genomför Museidagarna så innebär 
det en hel del regionalt arbete. 2015 var dessa förlagda 
till Västerås med omnejd. Kursverksamheten sker runt 
om i landet i samverkan med lokala föreningar.

På det nationella planet är det några viktiga aktörer som 
ArbetSam samverkar med förutom Transporthistoriskt 
nätverk som presenteras under 4. Samverkan. Mellan 
ArbetSam och Sveriges Hembygdsförbund finns en 
cirka 20 procentig överlappning. Många hembygdsför-
eningar arbetar aktivt med bevarandet av industrisam-
hällets kulturarv. Därför är det viktigt att arbeta nära 
Hembygdsförbundet. Tillsammans med Wikimedia och 
Arbetets museum nu finns alla arbetslivsmuseer repre-
senterade på Wikipedia. Ett nära samarbete med Riks-
antikvarieämbetet om Kulturarvsdagen gör att många 
arbetslivsmuseer deltar. Andra för ArbetSam viktiga 
samverkansorganisationer är Museinätverket Skog & 
Trä, Svenska Industriminnesföreningen och Sveriges 
militärhistoriska arv. Möten har genomförts med RAÄ, 
Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys för att 
föra fram arbetslivsmuseernas arbete.

Arbetets museum och ArbetSam har samarbetat i pro-
jektet Work with Sounds tillsammans med museer i 
Finland, Polen, Slovenien, Tyskland och Belgien för att 
samla utrotningshotade ljud. 

ArbetSam bevakar genom kontakter i Association of In-
dependent Museums (AIM) den museala utvecklingen i 
Storbritannien. AIM är ArbetSams systerorganisation. I 
Sverige kallar vi oss arbetslivsmuseer. Dess motsvarig-
het i Storbritannien är independent museums, då man 
istället utgår från ägandeförhållanden.

• 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. 

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.

Arbetets museum och ArbetSams kansli samsas i den anrika 
fabriksbyggnaden Strykjärnet som står mitt i Motala ström. 
Foto: Torsten Nilsson

4:3  Nationellt arbete

4:1  Arbetets museum

4:2  Regionalt arbete

4:4  Internationellt arbete
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Museiguiden är en marknadsförings- och informations-
skrift för våra medlemmar. Den utkom första gången 
2003.

I Museiguide 2015 valde 425 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 ar-
betslivsmuseer och industrisamhällets kulturarv. För att 
finansiera produktion och distribution säljer vi annons-
platser till andra aktörer som vi tror kan vara intressera-
de av att synas i guiden.

Museiguiden distribueras kostnadsfritt till alla medlem-
mar, turistbyråer, ett stort antal turistbroschyrställ, bib-
liotek, beslutsfattare, hotell, tidskrifter, campingar med 
flera. 
Upplaga: 40 000 exemplar.

ArbetSam arbetar för att synliggöra arbetslivsmuseerna.
Det gör vi på en rad olika sätt. En viktig del är kontakt 
med beslutsfattare. Under 2015 har vi haft möjlighet att 
föra dialog med flera viktiga nyckelpersoner inom vårt 
område, bland annat hade vi i augusti ett givande samtal 
med kulturminister Alice Bah Kuhnke.
 
Våra samtal med beslutsfattare hoppas vi är en av or-
sakerna till att projektbidraget till arbetslivsmuseer nu 
höjts från 6 miljoner till 8 miljoner kronor.

En annan viktig del har varit att få med arbetslivsmuse-
erna i den offentliga museistatistiken. Arbetslivsmuse-
erna kom med i den officiella museistatistiken för första 
gången 2013. Det var ett stort steg i rätt riktning för att 
få en mer korrekt bild av kultursverige och antalet muse-
ibesök.  Svarsfrekvensen var tyvärr inte den bästa bland 
arbetslivsmuseerna det första året. Många kanske ställde 
sig frågan varför man skall lägga tid på statistik.  
2015 har fler arbetslivsmuseer besvarat enkäten men 
långt ifrån alla. 

Totala antalet arbetslivsmuseer som ingår i undersök-
ningen är drygt 1 100.
Det finns många fler arbetslivsmuseer i landet men de 
faller bort på grund av olika orsaker. Till exempel för att:
- museet inte har en e-postadress
- museet inte har några fasta öppettider
- den huvudsakliga verksamheten inte är museiverksam-
het 

Anmärkningsvärt är att flera av museerna inte har iden-
tifierat sig som arbetslivsmuseum, inte ens alla som är 
med i ArbetSam.
Siffrorna vi redovisar här utgår från de museer som finns 
med i vår databas över arbetslivsmuseer. 

Besöksstatistiken gäller 2014:

Antal museer som svarat på enkäten i procent
ArbetSams medlemmar: 61% 
Ej medlemmar ArbetSam: 21%

Antal besökare
ArbetSams medlemmar: 3 316 911  (2013: 1 374 000)

Besökare under 18 år
ArbetSams medlemmar: 153 218 (2013: 153 000)

Besökare från skolor och förskolor, antal barn
ArbetSams medlemmar: 114 121 (2013: 37 102)

Antal besökare vid publik aktivitet
ArbetSams medlemmar: 335 353 (2013: vet ej)

 

5.  Synliggörande 5:1  Museiguide 2015

Museiguide 2015, bilden på omslaget föreställer en hattstock 
och flinka händer och är fotograferad på Årets Arbetslivsmu-
seum Borgquistska Hattmuseet i Trelleborg.
Foto: Joakim Wall
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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 fjärde gången i ordningen. Datum: 
23-24 januari. Plats: Arbetets museum. 
Drygt 20 montrar med närmare 30 museer fanns 
representerade. 

Utställare
F11 Museum
Femörefortet
Frövi pappersbruksmuseum
Glommers Hattmuseum
Hässleholms museum
Jädersbruksvänner 
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar
Museispårvägen Malmköping - MUMA
NK-villan
Norrköpings Skolmuseum
Norrköpings stadsmuseum
Smålands Militärhistoriska Centrum
Svenska Skoindustrimuseet
Sveriges militärhistoriska arv
Tykarpsgrottan
Töllstorps Industrimuseum 
Östra Södermanlands Järnväg - ÖSLJ 

Föreläsningar
Hur tänker bussarna?
Föreläsare: Kerstin Wernholm, reseledare AB Resebyrå 
Vikingbuss

Hur tänker turistbyråerna?
Föreläsare: Christina Leinonen, turistchef Upplev Norr-
köping

Oljeön och Alunda gjuteri
Föreläsare: Kersti Kollberg, författare och Björn Ullha-
gen, fotograf

Levin - svensk musik & industrihistoria
Föreläsare: Johan ”Bottleneck John” Eliasson

I samband med invigningen av Museimässan offentlig-
gjordes och delades ut pris till Årets Arbetsmyra 2015; 
Mimmi Mickelsen. Verksam vi Museispårvägen Malm-
köping - MUMA. Årets Arbetsmyra utses av Arbetets 
museums vänförening.

Maskinnostalgi är en årligt återkommande utomhus-
mässa som ArbetSam tillsammans med Arbetets muse-
um är med och arrangerar. Datum: 26 september, alltid 
sista lördagen i september. 6 arbetslivsmuseer 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 
Helmut Moser
Holmens museum
Kornettgården
s/s Boxholm
Svenskt Porslinsmuseum
Tekniska Verkens Museum

.

”Traditionsenligt deltog ArbetSam genom Repslagarmu-
seet på turistmässan i Göteborg 19-22 mars. Även i år 
hade vi en utmärkt placering. Många besökare flockades 
i montern, särskilt när vi demonstrerade repslagning. 
Många av besökarna samtalade gärna med personalen om 
arbetslivsmuseer och industrihistoria.

Under året lämnade Repslagarmuseets representanter ut 
ett stort antal av Museiguiden, löpande på museet, samt 
vid utåtriktade verksamhet vid fler än 60 dagar. Katalo-
gen är en tillgång för Repslagarmuseets verksamhet!”

Börje Johansson, museichef Repslagarmuseet

ArbetSam fanns genom samarbeten med andra organisa-
tioner även representerade på Båtmässan ”Allt för Sjön”, 
Elmiamässan, Hobbymässan och Hjulmarknaden.
 

Maskinnostalgi, Norrköpings kulturnatt Helmut Moser och 
några av hans miniatyrmaskiner.
Foto: Lovisa A. Grentzelius

5:3 Övriga mässor5:2  Museimässan

5:4 Maskinnostalgi
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ArbetSam deltog tre dagar i Almedalen. Vi hade en 
gemensam monter i Visby hamn tillsammans med övriga 
organisationer i nätverket Transporthistoriskt Nätverk. 

Vi drev frågorna
1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, 
veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och 
besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner 
besökare. 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!

Seminarium: Efter kulturarvslyftet?
Arrangör: ArbetSam
Medverkande:
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum
Gunilla Carlsson, (S) vice ordförande kulturutskottet
Lars-Axel Nordell, (KD) ledamot kulturutskottet

Seminarium Laglöst kulturarv
Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk
Medverkande: 
Per Olsson, statssekreterare Kulturdepartementet
Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen
Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet
Sten Bergheden, (M) ledamot Trafikutskottet
Peter Edqvist, förbundsordförande Motorhistoriska 
Riksförbundet

5:5  Almedalen

Medverkande vid seminariet Efter kulturarvslyftet? Från vänster Niklas Cserhalmi, Gunilla Carlsson, Lars-Axel 
Nordell, och Anders Lind.
Foto: Lovisa A. Grentzelius

Gruppbild på medverkande vid seminariet Laglöst kul-
turarv? Från vänster Peter Edqvist, Sten Bergheden, 
Maria Ågren Lars Amréus och Per Olsson.
Foto: Lovisa A. Grentzelius
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Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2016 tillföll 
Föreningen Gotlandståget för sitt omfattande arbete för att 
bevara, visa och nyttja den  gotländska järnvägshistorien. 
Föreningen samarbetar med näringsliv och besöksnäring 
i projekt för att utveckla och stärka landsbygden och 
denna del av kulturarvet.

Årtalet för utmärkelsen är ändrad till 2016 för att följa 
utmärkelsen Årets Arbetsmyra som Arbetets museums 
vänförening utser.

Tidigare pristagare:
2014 Borgquistska Hattmuseet  Skåne
2013 Ångaren Trafik     Västergötland
2012 Qvarnstensgruvan    Västergötland
2011 Jädraås Tallås Järnväg    Gästrikland
2010 Skebobruks Museum    Uppland

5:6  Årets Arbetslivsmuseum

Vinnare utmärkelse Årets Arbetslivsmuseum 2016 - Föreningen Gotlandståget. Foto: Daniel Åhlén 

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 av 
kategorierna är arbetslivsmuseer. ArbetSam marknads-
för och medverkar i juryarbetet.

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:
Flygvapenmuseum, Pythagoras industrimuseum, Qvarn-
stensgruvan i Lugnås, Onslunda Borstmuseum, Ånga-
ren Trafik, Ohs Bruks Järnväg, Böda Skogsjärnväg, Mu-
seispårvägen Malmköping – MUMA, Museispårvägen i 
Malmö, Djurgårdslinjen, Föreningen Gotlandståget.

Möte på Wikimedia Sveriges 
nya kontor. Från vänster: 
Lovisa A. Grentzelius, 
verksamhetsutvecklare, 
ArbetSam. Axel Petters-
son, projektledare GLAM, 
Wikimedia Sverige. Helena 
Törnqvist, arbetslivsin-
tendent, Arbetets museum. 
Niklas Cserhalmi, musei-
direktör Arbetets museum. 
Foto: Jan Aniali
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ArbetSam finns med på Facebook sedan 2011. Syftet 
är att synliggöra arbetslivsmuseerna och ArbetSam. På 
Facebook lägger vi upp stora och små nyheter, tipsar 
om artiklar samt marknadsför kurser och evenemang. 
Vid 2015 års slut var det närmare 400 personer följde 
ArbetSams sida.

ArbetSam finns med på MyNewsDesk sedan 2013. Det 
är det ett digitalt nyhetsrum som används av ett stort 
antal journalister, bloggare och andra påverkare. Använ-
dandet av MyNewsDesk är ett sätt att synliggöra arbets-
livsmuseerna och ArbetSams verksamhet. Under 2015 
lade vi upp fem pressreleaser/nyheter i nyhetsrummet. 

ArbetSam och Arbetets museum använder sedan förra 
året verktyget Get a newsletter för att skicka ut nyhets-
brev ungefär en gång i månaden. Drygt 2 000 prenume-
ranter finns på nyhetsbrevet. Det är ett effektivt sätt att 
direkt nå vår målgrupp med nyheter som berör arbets-
livsmuseerna. Varje nyhetsbrev tar upp ca fyra aktuella 
nyheter. Alla tidigare nyhetsbrev finns att tillgå på Ar-
betSams hemsida.

5:10  Facebook

5:12  MyNewsDesk

5:13  Nyhetsbrev

5:8 Kulturarvsdagen
Datum: 11-13 september. Årets tema: Människors 
värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria. 
ArbetSam deltog för andra året i rad som samarbetspart 
till Riksantikvarieämbetet till att marknadsföra och 
informera om Kulturarvsdagen. Övrig samarbetspart är 
Sveriges Hembygdsförbund. Under 2015 besökte över 
17 000 personer de 181 olika anmälda arrangemangen i 
24 av Sveriges 25 landskap.

ArbetSam finns med på Instagram sedan 2014. Syftet 
är att synliggöra arbetslivsmuseerna och ArbetSam. På 
Instagram lägger vi upp bilder på arbetslivsmuseer och 
evenemang.

5:11 Instagram

5:9  Hemsida
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 är 
att det är ett bra och stabilt verktyg att arbeta med. 

Från och med 1 januari 2014 använder vi Google Analy-
tics för hemsidestatistiken. 
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6. Tillgänglighet
Tillgänglighet har varit ArbetSams tema under verksam-
hetsår 2015. Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplat-
ser som skapades på 1800- och 1900-talen. De byggdes 
under en tid när tillgängligheten inte var den mest prio-
riterade frågan. Vårt perspektiv är att tillgängligheten är 
viktig, den skall inte vara ett hinder för att besöka kultur-
landskapet. ArbetSams ambition är att fler ska kunna ta 
del av vårt kulturarv. Vi initierade arbetet med tillgäng-
lighetsfrågorna 2014 då vi gick med i Projekt Fokus; 
funktionshinder och kulturarv, utbildning och samver-
kan som drevs av HandikappHistoriska Föreningen och 
Upplandsmuseet. 

Det var ett tvåårigt projekt som syftade till att utbilda 
kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv, 
till exempel:

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

Projektledare Diana Chafik föreläste om projektet på 
Museidagar 2015. På ArbetSams hemsida kan man hitta 
information om projekt Fokus, ArbetSams tillgänglig-
hetsprojekt, litteraturtips och annat som berör tillgäng-
lighetsfrågor. ArbetSam har ambitionen att utveckla si-
dan mer. 

6.1 Projekt Tillgänglighet, 
steg 1
Historierna som berättas på arbetslivsmuseerna är 
viktiga. Ur ett lokalt perspektiv berättas historien om 
Sverige. Historierna berättas av människor med stor 
kunskap och livserfarenhet. Men kulturlandskapet är 
inte så tillgängligt som det skulle kunna vara. Det vill 
vi försöka ändra på. Under projekt Tillgänglighet, steg 
1 genomförde vi fyra endagarskurser där vi tittade 
närmare på vad tillgänglighet innebär och hur man kan 
förbättra tillgängligheten på sitt arbetslivsmuseum.

Vi var på medlemsmuseerna:
CTH-fabriksmuseum, Borlänge, Dalarna
Tändsticksmuseet, Jönköping, Småland
Gällivare museum, Gällivare, Lappland
Repslagarmuseet, Älvängen, Västergötland

Tillgänglighetsproblem 
ur olika perspektiv.

Höger bild:
Trappan i Gällivare.
Foto: Maria Johansson

Nedre bild:Sirmiones 
Skeppslag.
Foto: Torsten Nilsson
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7. Ekonomi
Kommentarer till ekonomin 2015
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2015 års verksamhet med 
sammanlagt 1 miljon kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 400 000 kr respektive 280 000 kr. Dessutom fick vi 
180 000 kr i projektbidrag. Under året har kansliet haft en bemanning på 1,5 tjänster. 

Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2014 har bidragen minskat något och medlems- och konferensav-
gifter ökat. Övriga verksamhetsintäkter har ökat, mest på projektsidan, vilket är positivt.

Kostnaderna har ökat något, mest på personalsidan, men även nya projekt som vi fått bidrag för. 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. Årets resultat visar ett överskott på 46 218 kr, vilket 
är positivt med tanke på föreningens personalansvar. En bidragande orsak till detta är att ArbetSam, både styrelse 
och personal, varit restriktiva med kostnaderna. 

7:1  Balansrapport
Tillgångar                 2015                               2014 
   
Kassa  0 0
Affärskonto 665 760 539 260
Checkkonto 43 787 43 787
Företagskort 3 239 6 839 
Skyltar 7 493 10 193 
Upplupna intäkter  31 414 21 731 
   
Summa tillgångar           751 693                         621 810

Skulder

Kortfristiga skulder  0 1 800 
Leverantörsskulder  37 819 10 585 
Källskatt, sociala avgifter 36 826 35 345  
Upplupna semesterlöner  52 283 52 083 
Upplupna kostnader  41 642 3 000   
Reklamskatt  12 196 12 468 
Särskild löneskatt 18 180 0

Summa skulder  198 946 115 281 
 
Eget kapital

Eget kapital  506 528 326 594 
Årets resultat  46 192 179 934 
 
Summa eget kapital         552 747                             506 528

Summa skulder och eget kapital        751 693                             621 810

Procentuell intäktsfördelning  2015             2014 2013   2012
Bidrag                                 41,2 % 43,2 % 43,8 %   45,8 %             
Medlemsavgifter                            32.3 % 31,4 % 29,9 %   30,2 %            
Övriga verksamhetsintäkter         26.5 % 25,4 % 26,3 %   24,0 %
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7:2  Resultatrapport
Intäkter                           2015                  2014 
 

Katalogen, annonser 134 900 155 850 
 
Medlemsavgifter med plats i katalog 446 050 423 550 
 
Övriga medlemsavgifter 22 400 21 950
Årsmötet 64 400 63 600 
 
Riksantikvarieämbetet 400 000 400 000 
 
Statens kulturråd 460 000 389 770 
 
Lönebidrag 117 488 118 051 
 
Övriga intäkter 5 825 47 632 
 
Summa intäkter                   1 651 063           1 620 403 
 

Kostnader

Årsmötet 102 385 112 396 
 
 
Katalog inkl. distribution 380 638 437 007 
 
Administration 81 694 109 336 
 
Mässkostnader 28 039 16 025

Årets Arbetslivsmuseum 5 000 5 000

Projekt 181 031 81 987 
 
Personal 737 966 589 886 
 
Styrelsen 66 058 58 308 
 
Övriga kostnader 22 060 30 524 
 

Summa kostnader         1 604 871            1 440 469 
 

Redovisat resultat              46 192               179 934 
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7:3  Revisorernas berättelse 
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Norrköping 2016-02-18

ArbetSams styrelse och kansli fotograferad på Sveriges Hembygdsförbunds kansli. Från vänster: Jan-Erik Andersson, 
Kerstin Bergström, Ragnar Hellborg, Anna-Lena Grusell, Anders Lind, Erika Grann, Hans Hellman, Lovisa A. Grentzelius, 
Ray Olsson,  Annette Backner, Katarina Kallings, Mikael Parr och Helena Törnqvist. Foto: Olov Norin
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