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Baksida:Maskinvård III, Wij valsverk. Foto: Magdalena Åkerström
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Året som gått
ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synliggöras och vill vara en organisation som företräder
museerna i centrala frågor.
ArbetSam fortsätter att växa och hade vid årets början
569 medlemmar och vid årets slut slut 582 medlemmar. En mycket glädjande medlemsutveckling. Ju fler
medlemmar vi får desto större blir möjligheterna att
påverka bidragen till arbetslivsmuseerna.
Sveriges industrialisering omvandlade samhället i
grunden. Människors livsvillkor, produktionsprocessen och konsumtionen förändrades radikalt. Den
här dramatiska samhällsförändringen kan utläsas i
industrilandskapet och i hela samhällen. Här finns
människors arbete och kampen för ett bättre liv. Här
finns också minnen som ger mening och är viktiga att
bevara.
I dag är fler än någonsin engagerade i arbetet med industrisamhällets kulturarv. Vad skulle museisverige
vara utan alla dessa entusiaster som lägger ner själ
och hjärta för att bevara vårt kulturarv?
På arbetslivsmuseerna finns människor som kan berätta den del av vår historia som ingen annan berättar.
Det handlar om de många människornas förflutna. Arbetslivsmuseerna finns där historien utspelat sig.
När ska kulturdepartementet komma till insikt om
arbetslivsmuseernas betydelse, för att vi ska förstå
hur Sverige utvecklats till det land det är i dag? Statsbidragens storlek till den här verksamheten visar hur
våra politiker värderar verksamheten. Tar inte kulturdepartementet och våra politiker ett större ansvar,
kommer den här delen av industrisamhällets kulturarv
inte finnas kvar för kommande generationer.
Ledamoten av riksdagens kulturutskott Anna Wallentheim öppnade ArbetSams museidagar 2016. Hon
framförde i sitt invigningstal, att hon var djupt imponerad av den bredd och den entusiasm som finns
på arbetslivsmuseerna. Hon lovade också att se till

att arbetslivsmuseernas verksamhet blir mer känd i
kulturutskottet. Museidagarna var som vanligt välbesökta och mycket lyckade, med bra föreläsningar och
studiebesök. Ett stort tack till våra lokala samarbetspartner.
Verksamheten följer i stort vår planering. Våra utbildningar har genomförts huvudsakligen lokalt och
regionalt. ArbetSam och Arbetets museum har i nära
samarbete genomfört en omfattande utbildningsverksamhet riktad till arbetslivsmuseerna. Genom ett
långsiktigt statligt bidrag till ArbetSam kommer vi att
klara utbildningen av den nya generationen eldsjälar
på våra arbetslivsmuseer. Verksamheten är mycket
kostnadseffektiv genom oavlönat volontärarbete.
I Museiguiden 2016 valde 443 medlemsmuseer att
medverka, vilket är en framgång. Guiden trycktes i
40 000 exemplar och distribuerades kostnadsfritt till
medlemsmuseer och turistbyråer.
ArbetSam gör ett överskott på 85 304 kronor, vilket är
mycket glädjande. Föreningen har nu ett betryggande
kapital, vilket är nödvändigt då vi har ett arbetsgivaransvar för två anställda. Det behövs också likvida
medel för att kunna arbeta med projekt som initialt
kräver egna ekonomiska resurser.
ArbetSams kansli med sin kompetenta och engagerade personal är en förutsättning för den omfattande
utbildningsverksamheten och produktionen av museiguiden. Jag vill också nämna att det nära samarbetet
med Arbetets museum har varit mycket värdefullt för
ArbetSam.
Avslutningsvis vill jag tacka er alla för verksamhetsåret 2016 och det betydelsefulla arbete som nedlagts
av förtroendevalda och vår utmärkta kanslipersonal.
Anders Lind, ordförande		
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1. Styrelsen

4

Ordförande 2016–2017
Anders Lind
Arbetets museum
Norrköping

Jag ser fram emot att få vara ordförande för en folkrörelse som bevarar, brukar och berikar arbetslivets
historia. På arbetslivsmuseerna finns ett stort engagemang för vårt 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 fortsätter nu i min roll som ordförande.

Vice ordförande 2015–2016
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

På de platser som arbetslivsmuseerna idag förvaltar
ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än
att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till
ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här
arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här
kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är
idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta
denna del av vår historia.

Kassör 2015–2016
Jan-Erik Andersson
Centrum för arbetarhistoria
Tomelilla

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

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”.

Ledamot 2016–2017
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter
och den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell,
regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är
viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som
arbetslivsmuseerna utgör. Jag var med och startade
föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.
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Ledamot 2016–2017
Katarina Kallings
Sveriges Fängelsemuseum
Gävle

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

Ledamot 2016–2017
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 39 år. Sedan våren 2005 är jag chef
för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som,
trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet.

Suppleant 2016
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 2016
Ragnar Hellborg
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
Eslöv

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

Suppleant 2016
Göran Nilsson
Mekaniska verkstaden,
Skansen
Stockholm

Jag har alltid varit intresserad av människors villkor,
den facklig politiska kampens betydelse för ett tryggt
liv i samhället och på arbetsplatsen. Arbetarrörelsens
historia är en viktig kunskap för kunna beskriva och
återge arbetsförhållanden och dess villkor för arbetstagaren både på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen.
För mig är det viktigt att människan/arbetstagaren
synliggörs. Mitt intresse för arbetarrörelsens historia
väcktes tidigt genom att få lyssna till min farmors uppväxt och om snåla bönder.
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1:1 Övriga funktionärer

Adjungerad
Revisor		
Revisor		
Rev suppleant
Valberedning
Valberedning
Valberedning

Helena Törnqvist			
Arbetets museum
Anders Hjalmar 			
Föreningen Grufa
Boris Prohorenko 			
Jernarb. Verkstadsklubb, Mek. Verkstaden Skansen
Agneta Ekman Wingate			
Linmuseet
Lowissa Frånberg (sammankallande)
Teknikland/Jamtli
Katrin Bjerrome			
Föreningen Göteborgs remfabrik
Ray Olsson				Mek. Verkstaden Skansen

1:2 Styrelsens sammansättning
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 i styrelsen ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 2016 bestod styrelsen av
sex män och fyra kvinnor.

Vid styrelsemöte 26 maj. Från vänster: Kerstin Bergström,
Göran Nilsson, Hans Hellman, Lovisa Almborg, Ragnar
Hellborg, Mikael Parr, Erika Grann, Anders Lind och Helena Törnqvist. Foto: Andreas Nilsson

1:3 Styrelse- och arbetsutskottsmöten
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten på
olika orter runt om i landet för att därigenom få en närmare dialog med sina medlemmar.
På grund av ekonomiska begränsningar förläggs endast
två möten ute i landet; ett tvådagarsmöte på hösten och
ett möte i anslutning till, och på den ort, där Museidagarna hålls.
Resterande styrelsemöten genomförs i Norrköping, där
kansliet är beläget. För verksamhetsår 2016 genomfördes mötet på annan ort, på Gamleby varv (dag 1) och
medlemsmuseet Västerviks museum/Hvalstad kvarn
(dag 2).

Arbetsutskottsmöten
10 februari		
Skype
16 mars			Skype
11 maj			Skype
15 juni			Skype
24 augusti		
Skype
27 september		
Skype
2 november		
Skype
14 december		
Skype
Under verksamhetsåret har ordförande, kassör, adjungerad sekreterare och kansli haft 45 måndagsmöten via
Skype, där vi går igenom kommande arbetsvecka.

Styrelsemöten
2 feb Arbetets museum, Norrköping
7 apr Hallands Kulturhist. museum, Varberg
26 maj Arbetets museum, Norrköping
8 sep Arbetets museum, Norrköping
15-16 nov Gamleby Träskeppsvarv & Västerviks museum/Hvalstad kvarn, Gamleby respektive Västervik
Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl uteslutande via den digitala kostnadsfria tjänsten Skype. Följande medverkar vid arbetsutskottsmöten: Ordförande, vice
ordförande, kassör, adjungerad och kansli.

Bild till höger: styrelsemöte 15 november Gamleby Träskeppsvarv. Foto: Lovisa Almborg
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1:4 Möten där ArbetSam representerat
Datum		
21 mars		
22 mars		
7-8 april
19-21 april
23-24 maj
13 maj		
18 maj		
19-20 maj
8 juni		
1 juli		
3-6 juli
1 sept
6 sept		
9 sept		
17-18 sept
20-22 sept
24 sept
11 okt
15-16 okt
18 okt 		
18 okt 		
26 okt 		
28 okt 		
8-10 nov
10-11 nov
17 nov
17 nov
18 nov 		
1 dec
1-2 dec

Vad				
Arrangör		
Ort
Centrum för tekniken i skolan
CETIS/ArbetSam		
Norrköping
Är du nyfiken på framtidens kulturarv Riksantikvarieämbetet		
Stockholm
Museidagar
ArbetSam			
Varberg
Vårmöte
		
Riksf. Sveriges museer 		
Linköping
Varvsforum
		
Sjöhistoriska			
Göteborg
Transporthistoriskt Nätverk(ThN)
Arbetets museum		
Norrköping
Växtnäring för arbetslivsmuseer		
Arbetets museum 		
Norrköping
Museiföreståndarkonferens
Flygvapenmuseum		
Linköping
Sakråd		
		
Kulturdepartementet		
Stockholm
Vattenhjulsseminarium		
Jernkontoret			
Norberg
Almedalen
Region Gotland			
Visby
Transporthistoriskt Nätverk Almedalsmöte Arbetets museum		
Norrköping
Sakråd		
		
Kulturdepartementet		
Stockholm
Kulturdepartementet, tills. med ThN
Kulturdepartementet		
Stockholm
Tånga-mässan		
NAV och olika hembygdsförbund Tånga
Sveriges milititärhistoriska arvs konferens Sveriges militärhistoriska arv Östersund
Maskinnostalgi		
Arbetets museum		
Norrköping
Statens kulturråd		
Statens kulturråd		
Stockholm
Fartygsforum		
Sjöhistoriska			
Simrishamn
Wikimedia Sverige
		
ArbetSam/Wikimedia Sverige Stockholm
Myndigheten för Kulturanalys 		
ArbetSam/MyKa 		
Stockholm
Workshop Arbetslivsmuseer som klassrum ArbetSam
		
Gällivare
Transporthistoriskt Nätverk 		
Arbetets museum		
Norrköping
Riksantikvarieämbetets höstmöte
Riksantikvarieämbetet
Stockholm
Arbetslivskonferens
Arbetets museum		
Norrköping
Riksantikvarieämbetet		
ArbetSam/RAÄ			
Stockholm
Nettverk for arbeiderkultur, studiebesök Arbetets museum		
Norrköping
Så gick det! Vägen framåt?
Länsstyrelsen Kalmar 		
Stockholm
Årets Arbetslivsmuseum, prisutdeln.
Sv. Skoindustrimuseet/Arbetets museum Kumla
World Wide Wikipedia
Wikimedia Sverige, Riksutställn, Lst Malmö, Malmö

Alice Bah Kuhnke, Demokrati- och kulturminister och
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Foto: Helena Törnqvist

Lovisa och Helena träffar Fredrik Junkka, utredare Myndigheten för Kulturanalys. Foto: Moa Almerud

Lovisa, Helena och Anders träffar handläggare och avdelningschef på Riksantikvarieämbetet. Foto: Okänd

Lovisa, Helena och Anders träffar handläggare på Statens
kulturråd. Foto: Okänd
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2. Organisation

2:1 Kansli

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

ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra samarbete med. Kansliet är bemannat av två anställda; en
heltid och en halvtid.
Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till
hands för medlemmarna. Till kansliet kan man vända sig
med allehanda frågor och ärenden.

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 tåg, 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.

Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt
att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera en museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
En effekt av samarbetet med Arbetets museum är att
museets arbetslivsintendent går in med arbetstid i
ArbetSams verksamhet.

2:2 Medlemmar
ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. Vid
2016 års ingång hade vi totalt 569 medlemmar, varav
526 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar.
Vid årets slut hade vi 582 medlemmar, varav 538 är museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Det är glädjande att föreningar i Sverige ökat kraftigt.
På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett
ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.
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.

Önneköps lanthandelsmuseum, Skåne
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Hälleviks fiskemuseum, Blekinge
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2:3 Nya medlemmar 2016
Nya medlemsmuseer
1. Biograf- och Kopparslagarmuseum			
2. Hälleviks fiskemuseum			
3. Quarnstensgrufvans vänner			
4. Kanalmuseet			
5. Åkessons loge och gårdsmuseum			
6. Bunge flygmuseum			
7. Herrviks Motormuseum			
8. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum			
9. Önneköps lanthandelsmuseum			
10. Dock & Leksaksmuseum			
11. Kulturparken Småland/Kronobergs lantbruksmuseum		
12. Skärgårdsmuseet			
13. Gripes Modellteatermuseum			
14. Lotsarkivet i Gamla Oxelösund			
15. Sjöfartsmuseet i Oxelösund			
16. Tobo Bruksmuseum			
17. Horns tegelbruk			
18. Veterinärhistoriska museet			
19. Vänermuseet			
20. Älgarås vagnmuseum - utanför Töreboda			
21. Folkhemsturen, ”Sweden, the middle way”			
22. Kärrgruvans järnvägsmiljö och järnvägen till Ängelsberg			
23. Nora Bergslags Veteran-Jernväg			
24. Vallby friluftsmuseum			
25. Brynge kulturområde			

Blekinge
Blekinge
Dalarna
Dalsland
Dalsland
Gotland
Gotland
Lappland
Skåne
Småland
Småland
Stockholm
Södermanland
Södermanland
Södermanland
Uppland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västmanland
Västmanland
Västmanland
Västmanland
Ångermanland

Nya enskilda medlemmar
Hans Wessman			
Marie Sandberg			

Göteborg
Västergötland
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2:4 Museidagar med årsmöte
Fredag 8 april
Efter en lång och ringlande busstur anlände vi till ett
ovanligt och unikt världsarv mitt i ett till synes vanligt
åkerlandskap. Där höjer sig Grimetons väldiga master
med radioantenner mellan.
Våra museidagar 2016 startar på denna märkliga plats,
där vi medlemmar registrerades samtidigt som vi fick en
välbehövlig morgonfika.

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum berättade om sitt givande arbete med arbetslivs-

Lowissa Frånberg och Erika Grann hälsar medlemmar
välkomna. Foto: Helena Törnqvist

Museidagarna är ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar.
Foto: Helena Törnqvist

Vi hälsas varmt välkomna till Världsarvet Grimeton av
Camilla Lugnet, verksamhetschef, som lovade att vi
skulle få uppleva starten av en av de enorma maskinerna
för radiokontakt.

museer men vill helst slippa att jämföras med sin föregångare Totte.

Vår ordförande Anders Lind hälsade alla hjärtligt välkomna och lämnade ordet till Anna Wallentheim, ledamot av kulturutskottet, som åtagit sig det hedervärda
uppdraget att inviga Museidagar 2016.

Anna Wallentheim (S) ledaomot kulturutskottet med ansvar
för museifrågor, inviger Museidagar 2016.
Foto: Helena Törnqvist

10

Hon berättade i samband med invigningen att hon
arbetade med den nya kulturarvspropositionen. Hon var
djupt imponerad av den bredd och den entusiasm som
finns i arbetslivsmuseerna över hela landet.
Nu lovade hon att se till att arbetslivsmuseernas insatser
skulle framhävas i propositionen och också bli mer kända i kulturutskottet.

Hon välkomnade Staffan Beijer, ordförande i Föreningen Gotlandståget och representant för Årets Arbetslivsmuseum 2016, som hade en presentation av sitt arbete
med utbyggnad av sin järnväg.
Priset till Årets Arbetsmyra delades ut, i år till en riktig

God lunch intages vid Världsarvet Grimetons besökscentrum. Foto: Helena Törnqvist
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Föreningen Alexander GW bjuder årsmötet på en unik och
storslagen sändarstart. Foto: Ray Olsson

På Derome Trä- & Nostalgi Museum råder ingen brist på
fantasi och kreativitet. Foto: Ray Olsson

”järnvägsmyra” nämligen: Ylva Bokgren, med motivationen: Förutom att vara kassör, personalbokare, informationsansvarig och den som säljer biljetter.

Kändes märkligt med allt arbete, stora maskiner och
radiomaster bara för att få lite radiokontakt. Vi är ju
bortskämda med vår trådlösa minimalistiska värld.

På sommaren fixar Ylva mat till större evenemang och
inte minst ser hon till att alla som jobbar kan äta gott på
stationen i Anten-Gräfsnäs.

Sedan satte vi oss i bussarna och efter en åktur hamnade
vi i en fantastisk idyll, och overklig träoas: Derome Trä
och nostalgimuseum.
Där blev vi väl omhändertagna med kaffe och bulle. Och
en fantastisk berättelse om hur arbetet med trä i alla dess
former haft betydelse för denna bygds utveckling.

Vi åt en välbehövlig och läcker lunch på Världsarvet
Grimeton och fick sedan en visning av Grimeton samt
vara med om den fantastiska starten av en av de stora
likriktare som krävde en insats av ett stort antal personer.

Tillbaka till våra hotell/vandrarhem för en stunds vila,
innan vi återvände till Världsarvet Grimeton där middag
och årsmöte väntade. Särskilt protokoll finns om vad
som avhandlades på årsmötet.
Middag avhölls med hög stämning och intressanta samtal vid alla bord, glada och uppspelta åkte vi sent omsider till vår övernattning. För att utvilade ta oss an ännu
en dag.
/Kerstin Bergström

Visning av den nyrenoverade ångpannan vid Derome Trä &
Nostalgi Museum. Foto: Lovisa Almborg

Kunniga medarbetare visar och berättar, på Derome Trä &
Nostalgi Museum. Foto: Helena Törnqvist
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Lördag 9 april
Ett hundratal personer fördelade på två bussar och diverse
personbilar for iväg på morgonkvisten för en innehållsrik rundresa till några av Hallands arbetslivsmuseer. Vi
hann med att besöka fyra museer samt äta lunch allt före
kl 15 då vi var beräknade till att vara tillbaka i Varberg.
Vårsolen sken och busschaufförerna körde söder ut från
Varberg. Ena bussen körde först till Tunnbinderiet i Knobesholm, vackert beläget vid vattendraget på den stora
gården i ett böljande landskap med slingrande vägar.

Ja, ett tittskåp till livet på landet under cirka ett hundra
år. En riktig nostalgitripp!
Efter en timme växlades museum. Båda bussarna möttes
sedan vid trevliga Göstas café längs Steninge kustväg
som snabbt och proffsigt serverade oss en god lunch.
Vissa av oss hann till och med gå ner till stranden.
Underbart!

Där vi fick se maskinerna i drift och hur man tillverkar
en smörtunna en så kallas smördrittel. Vilket fantastiskt
hantverk tillsammans med maskinernas hjälp. Ett gott
exempel på småskalig industri på landsbygden i industrialismens barndom.
Den andra bussen körde till Berte Museum – Livet på
landet, lämpligt beläget vid E6 i Slöinge. Museet är en
omfattande privat samling från orten. Här blandas agrarhistoria bestående av äldre jordbruksredskap, hushållsredskap med butiks föremål och inredning.

Berte Museum - Livet på landet kunde visa allt från lanthandel, husmorsarbete och lantbruksmaskiner
Foto: Ray Olsson

Mätta och nöjda lämnade vi Göstas café. Ena buss styrde
kosan söder ut mot Falkenberg och Fotomuseet Olympia. Den andra körde till Svedinos Bil- och Flygmuseum.
Båda museerna är privata initiativ och samlingar.
Fotomuseet Olympia i Falkenberg är inrymt i Falkenbergs äldsta biograf restaurerad som den såg ut 1912.
Bussens alla passagerare lyckades samtidigt tränga in
sig i foajén!

Lars-Börje Nilsson på Knobesholms Tunnbinderi visar oss
hur tunnbindning går till. Foto: Ray Olsson

Vackra tunnor på Knobesholms Tunnbinderi
Foto: Helena Törnqvist
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I museet, inrymt i den lilla biosalongen visas fortfarande
ibland film. För mig som gammal fotograf uppvuxen i
min moster butik och ateljé i Göteborg, var det hela mitt
liv.

Trevlig fikastund på Berte Museum - Livet på landet
Foto: Helena Törnqvist
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och många gamla bekantskaper som passerade revy i
montrarna från blixtkuber till Hasselbladare. Museet har i
sin samling förutom en massa kameror många historiska
bilder från Falkenberg.

Museet grundades av Lennart Svedfeldt känd under sin
tid som trollkarlen Svedino. Museet drivs nu av en yngre generation Svedfeldt.

Svedinos Bil- och Flygmuseum är en imponerande anläggning beläget längs Steningevägen.

Generationsväxling är en fråga som berör fler museer
som har det gemensamt att samlingen har sitt ursprung
från enskilda samlare.

Anna-Lena Grusell och Erika Grann fångade på bild
i solskenet. Foto: Lovisa Almborg

Spännande kamera- och biografhistoria visas för oss på
Fotomuseet Olympia. Foto: Helena Törnqvist

Rum efter rum fyllda med bilar. Det var som Pandoras
ask! Många bilar var det, från det första inköpet en
T-Ford från 1919.
Att samla bilar är givetvis utrymmeskrävande, att samla
flygplan saknas det ord för. Tack alla envisa entusiaster som tar på sig livsverk för att rädda det som synes
omöjligt!
Min starkaste upplevelse var flygplanet med sin berättelse om flykten under andra världskriget. Det gav en
inblick i några människors livsöde under en dramatisk
tid, vilket visar på vikten och styrkan i berättelsen.
På Svedinos Bil- och Flygmuseum fanns mycket att beundra.
Foto: Helena Törnqvist

Tillbaka i Varberg som planerat efter intensiva och
mycket givande dagar.
Tack för att jag fick träffa er alla, tack för goda samtal
och stort tack till alla museer som ställde upp visade sin
verksamhet.
Tack till alla som gjorde det möjligt för oss att ta del av
pärlorna denna del av landet har att erbjuda.
Väl mött på Museidagar 2017!

God lunch med trivsam omgivning på Göstas café.
Foto: Helena Törnqvist

Vid pennan
Helena Törnqvist
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3. Kunskapsuppbyggnad
Arbetslivsmuseerna beskriver 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 representerar den specifika kunskapen och verksamheten på
orten.
Vi beräknar att det finns cirka 15 000 personer som arbetar ideellt på arbetslivsmuseerna.
På många av arbetslivsmuseerna finns en mera pragmatisk inställning till museiföremålen. Föremålen är stora
och tunga och inte lämpliga för museimontrar.
Många maskiner renoveras och visas i drift och för flertalet historiska fartyg och museijärnvägar, skapar intäkter från betalande passagerare de tillgångar som sedan
kan användas för nya bevarandeåtgärder.
Men för att vårda och visa industrisamhällets kulturarv
krävs stora kunskaper. Därför har den omfattande kursverksamheten i samarbete med Arbetets museum som
byggts upp under de tre senaste åren varit mycket uppskattad.
För att få fortsätta arbetet gjordes ett upprop 2016, till
berörda som fick stort gensvar och nya medel har beviljats Arbetets museum för fortsatt kursverksamhet 2017.
På kartan till höger visas platserna för kurser som genomförts under 2016.

Maskinvård III, Wij valsverk. Foto: Magdalena Åkerström
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3:1 Seminarier/utbildningar
Arbetslivsmuseer som klassrum
Workshop där medlemsmuseer i samarbete med
pedagog, har tagit fram handledning, mallar och verktyg
som möter målen i läroplanen för årskurs 4-6. Läs mer
under 3:3 Pedagogiskt projekt.
Svenska Skoindustrimuseet, Kumla
Hillefors grynkvarns museiförening, Hillefors		
Norrbyskärs Museum, Norrbyskär
Frövifors pappersbruksmuseum, Frövi
Ebbamåla Bruk, Ebbamåla
Slite sjöfartsmuseum, Slite
Nordmarks gruvmuseum, Nordmarkshyttan
Gällivare museum, Gällivare
Rosenlöfs Tryckerimuseum, Kungsgården

Grundläggande kurs i konservering
En kurs om övergripande vårdåtgärder, riskbedömningar,
skadedjur, mögel och nedbrytning av material med
mera. Kursen vände sig till arbetslivsmuseer med
föremålssamlingar och gavs under två halvdagar. I
samarbete med Nordiska museet och arbetslivsmuseum
på respektive ort.
Lekoseum, Osby			
Arvikaverkens industrimuseum, Arvika

Lilla museiskolan
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna
allt. Lilla museiskolan riktar sig till de som vill utveckla
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.
F 15 Flygmuseum, Söderhamn
Gislaveds Industrimuseum, Gislaved
Tidaholms museum, Tidaholm
Arbetets museum, Norrköping

Maskinvård III
En kurs i hur man tar hand om maskiner som blivit ståen
de. Hur kan man se till att maskinerna mår bra och
åldras med värdighet? I samarbete med Arbetets museum och Wij valsverk.
Wij valsverk, Ockelbo
		
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.
		
Rydö Bruksmuseum, Rydö
Husqvarna Museum, Jönköping
Störlinge Lantbruks & Motormuseum, Störlinge		
Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi
Furudals Landsbygdsmuseum med Veteranmuseum,
Furudal
Bruksmuseet Köpmanholmen, Köpmanholmen

Lilla museiskolan, Arbetets museum. Foto: Magdalena Åkerström
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Textilmaskinkonferens IV
Temat för textilmaskinnätverkets fjärde konferens var
Nya vägar till rekrytering av arbets- kraft? I konferensen ingick en visning av produktionen vid Klässbols
Linneväveri. Man besökte även den textilindustriella
kulturmiljön kring Tistafossen, Norge. Man fick bland
annat se Norges äldsta industri, numera nedlagda Haldens Bomuldspinneri.
Klässbols linneväveri, Klässbol		

Värmland

Ungdomsläger
Inom ramen för det treåriga projektet Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer har Arbetets museum i
samarbete med ArbetSam haft möjlighet att stötta
arbetslivsmuseer som arbetar med ungdomar. Med
dokumentation av det som gjorts kan vi visa upp goda
exempel för att uppmuntra andra arbetslivsmuseer att
också bedriva ungdomsverksamhet.
Ingick i projektet 2016:
Jädersbruksvänner, Jädersbruk		
Skolfartyget Westkust, Henån		

Västmanland
Bohuslän

Textilmaskinkonferens IV, Klässbol
Foto: Magdalena Åkerström

Växtnäring för arbetslivsmuseer
En konferens riktad till verksamma eller intresserade,
av ungdomars delaktighet på arbetslivsmuseer. För att
inspireras av ungdomars engagemang och varför de lägger tid på detta. Ungdomar från två museer deltog och
berättade om hur de genomfört årets, och tidigare års
verksamhet på sina respektive museer. Dessutom berättade forskare om varför vi engagerar oss ideellt.
Arbetets museum, Norrköping		

Vattenmaskiner VI
På årets konferens behandlades – ur ett kulturmiljöperspektiv – 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.
Olofsfors Bruksmuseum, Olofsfors

Ångermanland

3:2 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.

Ungdomsläger på Skonaren Ingo 2016. Foto: A-C Mellberg
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Östergötland
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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.

3:3 Pedagogisk projekt
Pedagogiskt projekt, steg 3
Arbetslivsmuseer som klassrum
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 tog vi projektet ett steg längre.
Genom en intresseanmälan har medlemsmuseer fått
möjlighet att ha en heldag med en pedagog, Pia Åkesson,
till vardags verksam vid Qvarnstensgruvan i Lugnås.
I projektet tar man tillsammans fram övningar som möter upp målen i läroplan för årskurs 4-6 utifrån respektive museums förutsättningar. Man tittar även på mallar
och verktyg för att kontakta skolor och ta emot skolklasser. Allt material finns tillgängligt på ArbetSams
hemsida.
2016 kunde vi erbjuda nio medlemsmuseer en plats i
projektet. Intresset att ingå är större än vi har möjlighet
att erbjuda platser till. ArbetSam arbetar för att kunna
fortsätta projektet under 2017.
Museer som ingick i projektet 2015:
Blåherremölla, Degeberga
F 11 Museum, Nyköping
Femörefortet, Oxelösund
Jädersbruksvänner, Jädersbruk
MoDo museum, Moliden
Sveriges Fängelsemuseum, Gävle
Ölands museum Himmelsberga, Borgholm

Workshop Arbetslivsmuseer som klassrum, Gällivare museum. Foto: Lovisa Almborg

Museer som ingick i projektet 2016:
Svenska Skoindustrimuseet, Kumla
Hillefors grynkvarns museiförening, Hillefors
Norrbyskärs Museum, Norrbyskär
Frövifors pappersbruksmuseum, Frövi
Ebbamåla Bruk, Ebbamåla
Slite sjöfartsmuseum, Slite
Nordmarks gruvmuseum, Nordmarkshyttan
Gällivare museum, Gällivare
Rosenlöfs Tryckerimuseum, Kungsgården

3:4 Information
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 1 480 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 vår hemsida
www.arbetsam.com; där hittar man medlemsmuseerna.
På www.arbetslivsmuseer.se hittar man alla arbetslivsmuseer som finns med i databasen.
Under verksamhetsåret levererade vi delar av informationen ur databasen till Wikipedia, Myndigheten för
Kulturanalys och Riksantikvarieämbetet.
I början av juni varje år gör vi ett utskick per post till
alla arbetslivsmuseer i databasen. Innehållet i utskicket
består av cirka 7 A4-blad med information om vad som
är på gång, kommande kurser, folder om ArbetSam och
Transporthistoriskt Nätverks Almedalsfolder.

Förberedelse av sommarutskick
Foto: Lovisa Almborg
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4. Samverkan

Arbetslivsmuseerna och arbetslivsmuseernas organisationer måste samverka för att lyckas föra ut sina budskap. Ett av ArbetSams viktigaste samverkansfält är
Transporthistoriskt Nätverk (ThN). Transporthistoriskt
Nätverk samlar nio centralorganisationer för det rörliga
kulturarvet samt ArbetSam.
Det är ett viktigt forum för att kunna driva de gemensamma frågor som berör den omfattande verksamhet som
dessa organisationer representerar. Organisationerna är
alla en del av civilsamhället. Det gemensamma målet är
ett hållbart, resurseffektivt bevarande av det rörliga kulturarvet både materiellt och immateriellt. Dessa organisationer träffas två gånger per år på ordförande nivå.
Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren deltog
på vårens möte, där en konstruktiv dialog kring samverkan om förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
fördes.

Löpande dialog och samverkan sker även med andra nationella organisationer nätverk inom vårt verksamhetsområde såsom bland andra Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges militärhistoriska arv, Museinätverket
Skog & Trä och Sveriges Hembygdsförbund.
Det fortlöpande samarbetet med Wikimedia Sverige har
resulterat i att arbetslivsmuseerna finns på Wikipedia.
Kurser i Wikipediaredigering har genomförts runt om
i landet och i fototävlingen Wiki loves Monument, har
arbetslivsmuseer numera en egen kategori.
ArbetSam samarbetar med Riksantikvarieämbetet om
Kulturarvsdagen där många arbetslivsmuseer deltar.
Regelbundet träffar ArbetSam Riksantikvarieämbetet,
Statens kulturråd och Myndigheten för Kulturanalys och
andra beslutsfattare för att påvisa arbetslivsmuseernas
arbete.

Bild: vid Transporthistoriskt Nätverks möte i maj. Från vänster: Rutger Palmstierna, BHRF. Anders Svensson, JHRF. Helena
Törnqvist, Arbetets museum. Anders Lind, ArbetSam. Kerstin Bergström, SSF. Peter Edqvist, MHRF. Lovisa Almborg, ArbetSam. Stieg Ingvarsson, SFF. Curt Sandberg, SFF: Anders Svenson, SÅF. Foto: Andreas Nilsson

Transporthistoriskt Nätverk			
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflygsektionen, EAA Sverige

Föreningar/museer
538 museer
19 föreningar
35 föreningar
176 föreningar
22 föreningar
15 föreningar
67 medlemsfartyg
300 ångbåtar
1 förening
350 flygplan

Arbetets museum: sammankallande
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Medlemmar
15 000
20 000
15 000
97 000
15 000
5 800
7 500
15 000
700
1 700

4:3 Nationellt arbete

ArbetSam är en nationell organisation som alltid utgår
från ett nationellt perspektiv. Genom ett mycket kostnadseffektivt arbetssätt kan ArbetSam genomföra en
viktig och stor verksamhet.
Medlemmarna återfinns över hela landet och vi är måna
om att förlägga kurser nära våra medlemmar. De flesta
av medlemmarna arbetar ideellt och det är därför viktigt
att kunna skära ner på de kostnader som långa resor och
boende medför.

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhetsområden och kommer från olika delar av landet. Då
arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet ska
det också avspegla sig i styrelsens sammansättning.
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten på
olika orter runt om i landet för att få möjlighet till närmare dialog med medlemmarna.
Arbetets museum och ArbetSams kansli samsas i den anrika
fabriksbyggnaden Strykjärnet som står mitt i Motala ström.
Foto: Marcus Eriksson

4:1 Arbetets museum

ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Arbetets
museum. Samarbetet har varit mycket konstruktivt. Kurser och konferenser genomförs tillsammans med museet
för att nyttja våra gemensamma resurser effektivt.
Arbetets museum upplåter kontorslokaler och sammanträdeslokaler till ArbetSam utan kostnad. Lokalerna är
belägna i museet som finns mitt i Norrköpings industrilandskap. Här finns också tillgång till konferenslokaler.
Det är också viktigt för vår kanslipersonal att ingå i en
större arbetsgemenskap. ArbetSams omfattande kursoch konferensverksamhet är möjlig genom det nära
samarbetet med Arbetets museum och dess arbetslivsintendent.

4:2 Regionalt arbete

ArbetSam är en nationell organisation. Därav drivs få
samarbeten på regional nivå. Undantaget är samarbetet
med NAV – Arbetslivsmuseer i Västra Götalands regionen och Ekomuseum Bergslagen.
Tillsammans med dem kan vi driva arbetslivsmuseernas
frågor i deras regioner och anordna utbildningar.
Museidagarna planeras och genomförs med hjälp av
regionalt arbete. 2016 års Museidagar var förlagda till
Varberg med omnejd.
Kursverksamheten är förlagd runt om i landet i samarbetet med lokala föreningar på orten.

Vägvisare vid Derome Trä- & Nostalgi Museum
Foto: Lovisa Almborg

4:4 Internationellt arbete
ArbetSam var samarbetspart i EU-projektet Work with
Sounds som nu är avslutat. Där skapades en databas med
utrotningshotade ljud. ArbetSam finns med som samarbetspart i ansökan för ett nytt EU-projekt för att utveckla
insamling av ljud. Besked om projektet beviljas anslag
sker under 2017.
ArbetSam bevakar den museala utvecklingen i Storbritannien genom kontakter i Association of Independent
Museums (AIM) som är en systerorganisation till ArbetSam. I Sverige har vi benämningen arbetslivsmuseum,
motsvarigheten i Storbritannien benämns Independent
museums.
En med ArbetSam närbesläktad organisation av intresse
är E-FAITH (The European Federation of Associations
of Industrial and Technical Heritage). E-FAITH är en
sammanslutning med syfte att främja kontakter och
samarbete mellan volontärer och inte vinstdrivande frivilligorganisationer som arbetar med bevarandet av industrisamhällets kulturarv.
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5. Synliggörande

5:1 Museiguide

ArbetSam arbetar för att ha löpande kontakt med beslutsfattare i syfte att synliggöra industrisamhällets kulturarv och förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna.
Det gör vi på en rad olika sätt. En viktig del är kontakt
med beslutsfattare.
Genom seminarier/Museidagar/möten har vi under 2016
bland annat kommit i kontakt med:
Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister
Lars Amréus, riksantikvarie
Gunilla Carlsson, (S) vice ordförande kulturutskottet
Anna Wallentheim, (S) ledamot kulturutskottet med ansvar för museifrågor
Per Lodenius (C), ledamot kulturutskottet
Tobias Baudin, fd ordförande Arbetets museums styrelse och fd vice ordförande i LO
Myndigheter:
Myndigheten för Kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
En annan viktig del har varit att få med arbetslivsmuseerna i den offentliga museistatistiken.
Arbetslivsmuseerna 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 museibesök.

Kartbild över ArbetSams medlemsmuseer.
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Museiguiden är en marknadsförings- och informationsskrift för våra medlemmar. Den utkom första gången
2003.
I Museiguide 2016 valde 443 medlemsmuseer att medverka. Det kostar 600 kr att medverka i guiden. Varje
museum presenteras med en bild, text, öppettider och
kontaktuppgifter.
Guiden innehöll även en artikel om Årets Arbetslivsmuseum 2016 och Årets Arbetsmyra 2016. För att finansiera produktion och distribution säljer vi annonsplatser
till andra aktörer som vi tror kan vara intresserade av att
synas i guiden.
Museiguiden distribueras kostnadsfritt till alla medlemmar, turistbyråer, ett stort antal turistbroschyrställ, bibliotek, beslutsfattare, hotell, tidskrifter, campingar med
flera.
Upplaga: 40 000 exemplar.
2016 lanserade vi museiguiden som app. Alltid till hands
kan du nu se vilka arbetslivsmuseer som finns just där
du befinner dig. Du lotsas med informationen i appen till
upplevelser i din närhet. Appen är gratis att ladda ner.

Framsida Museiguide 2016 - katalog och app
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5:2 Almedalen

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. Transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av
kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder
från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

Från vänster: Niklas Cserhalmi, Tobias Baudin, Alice Bah
Kuhnke, Anders Lind och Per Lodenius.
Foto: Helena Törnqvist

Sveriges demokratiska historia – seminarium
Arrangör: ArbetSam
Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister
Per Lodenius (C) ledamot kulturutskottet
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum
Finns det plats för det rörliga kulturarvet i höstens kulturarvsproposition? – seminarium
Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk
Medverkande:
Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen
Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet
Per Lodenius (C) ledamot kulturutskottet
Niclas Malmberg (MP), ledamot kulturutskottet
Betty Malmberg (M) ledamot utbildningsutskottet
Peter Edqvist, förbundsordf. Motorhistoriska Riksförb.
Rutger Palmstierna, ordf. Båthistoriska Riksförbundet

Från vänster: Peter Edqvist, Niclas Malmberg, Rutger
Palmstierna, Maria Ågren, Per Lodenius, Lars Amréus och
Betty Malmberg. Foto: Helena Törnqvist

Monter i Visby hamn där Transporthistoriskt Nätverk verkar och syns tillsammans. Foto: Lovisa Almborg

Vi passade även på att besöka medlemsmuseerna Tingstäde Fästning och Lärbro Krigssjukhus Museum där vi blev väl emottagna och fick ta del av fascinerande historia. Foto: Lovisa Almborg
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5:3 Maskinnostalgi

5:4 Kulturarvsdagen

Maskinnostalgi är en årligen återkommande utomhusmässa där arbetslivsmuseer visar upp sin verksamhet.
Arrangör är Arbetets museum i samarbete med ArbetSam. Plats: utanför Arbetets museum. Tidpunkt: sista
helgen i september i samband med Kulturnatten i Norrköping.

Datum: 9-11 september. Tema: Tidens rörelser.
Arrangör: Riksantikvarieämbetet.
ArbetSam har varit samarbetspart sedan 2014. Vi har
löpande kontakt med Riksantikvarieämbetet, sprider
information och marknadsför dagen via hemsida, Facebook, e-post samt vid kurstillfällen och seminarier.

Utställare 2016:
Holmens museum
Repslageriet i Gamla Linköping
Automobilsällskapet Ångvagnssektion
Rejmyre Glasmuseum
Marmorbruksmuseet på Kolmården
Motala Motormuseum
Österfors smedja
Strykjärns Museum i Malmköping
Skogsbruksmuseet i Magnehult
Grafiska museet i Gamla Linköping
Gusums Bruksmuseum
Norrköping stadsmuseum

Pressbild Kulturarvsdagen 2016. Foto: Cajus Petersen

Maskinnostalgi - Repslageriet i Linköping
Foto: Magdalena Åkerström

Maskinnostalgi - Skogsbruksmuseet i Magnehult
Foto: Magdalena Åkerström

Maskinnostalgi - Österfors smedja
Foto: Magdalena Åkerström

Maskinnostalgi - Gusums Bruksmuseum
Foto: Magdalena Åkerström

5:5 Övriga evenemang
ArbetSam har varit representerade genom medlemsmuseer och Transporthistoriskt Nätverk på: Tånga-mässan,
Elmia-mässan, Hjulmarknaden, Hobbymässan och Båtmässan.
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5:6 Årets Arbetslivsmuseum 5:7 Skrivelser, remisser
Årtalet för utmärkelsen ändrades 2015 till 2016 för att Många nya lagar och regler påverkar arbetslivsmuseerfölja utmärkelsen Årets Arbetsmyra som Arbetets muse- nas vardag.
ArbetSam försöker hela tiden övervaka vad som händer
ums vänförening utser.
i samhället för att se hur nya beslut och regler kan påverUtmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2016 tillföll Före- ka arbetslivsmuseernas situation.
ningen Gotlandståget för sitt omfattande arbete för att 2016 har vi svarat på två remisser:
bevara, visa och nyttja den gotländska järnvägshistorien.
1. Ny museipolitik SOU 2015:89
Föreningen samarbetar med näringsliv och besöksnäring 2. Gestaltad livsmiljö SOU 2015:88
Båda remissvaren hittar man på ArbetSams hemsida.
i projekt för att utveckla och stärka landsbygden och
denna del av kulturarvet.
Pristagare:
2016 Föreningen Gotlandståget i Dalhem Gotland
2015 Utsåg 2016 års arbetslivsmuseum
2014 Borgquistska Hattmuseet Skåne
2013 Ångaren Trafik		
Västergötland
2012 Qvarnstensgruvan
Västergötland
2011 Jädraås Tallås Järnväg
Gästrikland
2010 Skebobruks Museum
Uppland

5:8 Hemsida

ArbetSam har sedan 2013 en ny hemsida via Word
press. På hemsida presenteras ArbetSams verksamhet
såsom Museidagar, kurser, nätverk, samarbeten och andra aktuella uppgifter. Här samlas även material med
olika tema, pedagogiskt material, bidrag, utmärkelser,
statistik och mycket mera.
Hemsidan ska vara aktuell och levande. Vi vill att medlemmarna ska använda och med oss utveckla hemsidan
till ett redskap för kommunikation.
Hör av dig och tyck till, fråga och kom med önskemål.

Föreningen Gotlandståget i Dalhem, Gotland, Årets
Arbetslivsmuseum 2016. Foto: Anders Svensson

ArbetSams hemsida www.arbetsam.com - på förstasidan
hittar man ett löpande nyhetsflöde, ingång till databas och
andra sidor på hemsidan.

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2016, Dalhem.
Från vänster: Staffan Beijer, Helena Törnqvist och Anders
Svensson. Foto: Malin Vinblad

ArbetSams hemsida www.arbetsam.com - under rubriken
Kunskap hittar man handböcker, rapporter och mycket
mycket annat.
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5:9 Sociala medier

5:11 Nyhetsbrev

ArbetSam finns med på Facebook sedan 2011. Syftet är
att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och ArbetSams verksamhet.
På Facebook lägger vi upp stora och små nyheter samt
marknadsför kurser och evenemang. Vid 2016 års slut
hade ArbetSam 446 följare.

Tillsammans med Arbetets museum tar vi fram ett nyhetsbrev; Nyheter för arbetslivsmuseer. Det är digitalt,
gratis att prenumerera på och har idag cirka 1 500 prenumeranter. 2016 skickade vi ut 12 nyhetsbrev. Från och
med oktober 2014 använder vi verktyget Getanewsletter.

ArbetSam finns med på Instagram sedan 2014. Syftet
är att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och ArbetSam verksamhet.
På Instagram lägger vi upp bilder på arbetslivsmuseer
och evenemang. Vid 2016 års slut hade ArbetSam 61följare.

5:10 My News Desk

6. Tillgänglighet
Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som skapades på 1800- och 1900-talet. De byggdes under en
tid när tillgängligheten inte var den mest prioriterade
frågan. Vårt perspektiv är att tillgängligheten är viktig,
den skall inte vara ett hinder för att besöka kulturlandskapet.
ArbetSams ambition är att fler ska kunna ta del av vårt
kulturarv. Vi initierade arbetet med tillgänglighetsfrågorna 2014 då vi gick med i Projekt FOKUS; funktionshinder och kulturarv, utbildning och samverkan.

ArbetSam använder nyhetsverktyget MyNewsDesk sedan 2013. Det är ett digitalt nyhetsrum som används Det var ett tvåårigt projekt som syftade till att utbilda
av journalister, bloggare och andra påverkare. Använ- kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv.
dandet av MyNewsDesk är ett sätt att synliggöra indu- 2015 genomförde vi projekt Tillgänglighet, steg 1.
strisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och ArbetSams verksamhet.

Tändsticksmuseet, Jönköping. Foto: Maria Johansson
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Genom fyra endagarskurser tittade vi närmare på vad
tillgänglighet innebär och hur man kan förbättra tillgängligheten på sitt arbetslivsmuseum.
Vi var på medlemsmuseerna:
CTH-fabriksmuseum, Borlänge
Tändsticksmuseet, Jönköping
Gällivare museum, Gällivare
Repslagarmuseet, Älvängen
På ArbetSams hemsida kan man hitta information om
projekt FOKUS, ArbetSams tillgänglighetsprojekt, litteraturtips och annat som berör tillgänglighetsfrågor.

6:1 Projekt Tillgänglighet
Tillgänglighet, steg 2
Projektet består av två delar; publikation Tänk tillgängligt – inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer
och appen Museiguide.
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 alltid
så tillgängligt som det skulle kunna vara. Det vill vi försöka ändra på. Tänk tillgängligt! – inspiration för mer
tillgängliga arbetslivsmuseer.

Arbetslivsmuseer tillgängliga på Wikipedia
Från och med 2013 finns arbetslivsmuseerna i vår databas synliga på Wikipedia. 2013 skrev ArbetSam och
Wikimedia Sverige en avsiktsförklaring som syftar till
att tillgängliggöra och synliggöra arbetslivsmuseer på
Wikipedia.

Kurserna i projekt Tillgänglighet, steg 1 dokumenterades i text och bild. Allt material har sammanställts och
utvecklats i samarbete med Arbetets museum till en
publikation; Tänk tillgängligt! - inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer.

Under 2012 och våren 2015 genomförde vi kurser för
arbetslivsmuseer i hur man lägger upp och redigerar
artiklar på Wikipedia. Vi arbetar för att genomföra fler
kurser tillsammans framöver.

Publikationen innehåller tips om tillvägagångsätt för
arbetslivsmuseer, hur de kan tillgängliggöra sin verksamhet och sina lokaler för funktionsnedsatta, till rimliga kostnader. Publikationen finns tillgänglig att ladda
ner på ArbetSams hemsida.

Sedan 2014 är arbetslivsmuseer en av kategorierna i
Wikimedias årliga fototävling Wiki Loves Monuments.
Vi för löpande dialog med Wikimedia Sverige för att
tillgängliggöra och synliggöra arbetslivsmuseer på
Wikipedia.

2016 lanserade vi museiguiden som app till mobiltelefoner. Det är ett led i att tillgängliggöra arbetslivsmuseerna och kulturarvet på fler sätt. I appen kan man hitta
arbetslivsmuseer utifrån geografi eller genre. Man kan
även söka utifrån var man själv befinner sig. Appen är
gratis att ladda ned.
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7 Ekonomi
Kommentar till ekonomin 2016
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2016 års verksamhet med sammanlagt 1 150 000 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 450 000 kr respektive 300 000 kr. Dessutom fick vi 190
000 kr i projektbidrag. Under året har kansliet haft en bemanning på 1,5 tjänster.
Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2015 har bidragen varit i stort sett oförändrade. Övriga verksamhetsintäkter har ökat, mest på projektsidan, vilket är positivt.
Kostnaderna har ökat något, en del på personalsidan, men även nya projekt som vi fått bidrag för. Lovisa Almborg
har arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under hela året. Medlemsutvecklingen under året har varit positiv. Det
innebär högre intäkter men också högre kostnader.
Avsättningar har gjorts, för att ta fram en jubileumsskrift inför 20-årsjubileet 2018, och för att utveckla museiguideappen. Årets resultat visar ett överskott på 85 304 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 							

2016			

2015

Affärskonto							
924 649			
665 760
Checkkonto							
43 787			
43 787
Företagskort
706
3 239
Emaljskyltar
20 943
7 493
Upplupna intäkter
42 221
31 414
		

Summa tillgångar 						

1 032 306

751 693

2 400
29 408
50 939
53 700
41 286
12 972
23 550

0
37 819
36 826
52 283
41 642
12 196
18 180

214 255

198 946

Fond Jubileumsskrift
Utvecklingsfond app Museiguide
Eget kapital
Årets resultat

150 000
30 000
552 747
85 304

0
0
506 528
46 219

Summa eget kapital					

818 051

552 747

Skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Källskatt, sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupna kostnader
Reklamskatt
Särskild löneskatt

Summa skulder
Eget kapital

Summa skulder och eget kapital 			
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1 032 306 		
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751 693

7:2 Resultatrapport
Intäkter
Katalogen, annonser
Medlemsavgifter med plats i katalog
Övriga medlemsavgifter
Årsmötet
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Lönebidrag
Övriga intäkter

2016
151 150
502 700
22 850
80 850
450 000
476 668
134 264
107 285

2015
134 900
446 050
22 400
64 400
400 000
460 000
117 488
5 825

1 925 767

1 651 063

143 605
384 728
80 655
27 392
5 000
266 688
150 000
30 000
672 747
67 061
12 607

102 385
380 638
81 694
28 039
5 000
181 031
0
0
737 966
66 058
22 060

Summa kostnader

1 840 463

1 604 871

Redovisat resultat

85 304

46 192

Summa intäkter
Kostnader
Årsmötet
Katalog inkl. distribution
Administration
Mässkostnader
Årets Arbetslivsmuseum
Projekt
Jubileumsskrift
App Museiguide
Personal
Styrelsen
Övriga kostnader

Procentuell intäktsfördelning

Bidrag
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter

2016

41,0%
31,5%
27,5%

2015

41,2 %
32.3 %
26.5 %

2014		

43,2 %		
31,4 %		
25,4 %		

2013

43,8 %
29,9 %
26,3 %

Telefonväxel i maskinhallen Världsarvet Grimeton. Foto: Lovisa Almborg
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7:3 Revisorernas berättelse
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7:4 Underskrifter
Norrköping 16 februari 2017

ArbetSams styrelse och kansli. Från vänster: Jan-Erik Andersson, Helena Törnqvist, Göran Nilsson, Mikael Parr, Hans
Hellman, Erika Grann, Anders Lind, Lovisa Almborg, Kerstin Bergström och Katarina Kallings. Saknas på bilden: Ragnar
Hellborg, Anna-Lena Grusell och Annette Backner. Foto: Andreas Nilsson
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