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Året som gått
Året som gått har som vanligt varit intensivt, fyllt av
mängder av aktiviteter som kurser, seminarier, konferenser, möten och informationsinsatser. Att en sådan
omfattande verksamhet har kunnat genomföras är
mycket tack vare vår engagerade kanslipersonal och
ett gott och nära samarbete med Arbetets museum.
Under året har vi haft möjlighet att förstärka kansliet
med en projektanställd kansliassistent, vilket varit ett
välkommet tillskott då verksamheten ständigt växer,
liksom antalet medlemsmuseer.
Våren gick dock i moll på grund av att vår kära styrelseledamot, Kerstin Bergström, gick bort efter en kort
tids sjukdom.
I april genomfördes ArbetSams museidagar i Umeå
med omnejd. Kulturrådets generaldirektör, Staffan
Forssell invigde museidagarna på Kvinnohistoriskt
museum som också var värdmuseum för årsmötet.
Årets arbetslivsmuseum 2019, The Glass Factory i
Boda presenterades av museichefen, Maja Heuer.
Arbetets museums vänförening delade ut priset till
Årets Arbetsmyra 2019, vilket gick till Åsa Ormell för
hennes insatser för Wallåkra Stenkärlsfabrik. Under
museidagarna besöktes Vännäs Motormuseum, Robertfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg och Olofsfors Bruksmuseum.
I samarbete med Transporthistoriskt Nätverk (ThN)
medverkade ArbetSam i Almedalen. Årets huvudseminarium, som genomfördes i storm och regn,
handlade om stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarien, Lars Amreus, deltog i diskussionerna. Samarbetet med Riksantikvarieämbetet
har för övrigt varit omfattande under året.

Det har gällt ett flertal områden men allt med fokus på
att stötta och nå ut till våra medlemmar. Exempel på
områden är; hemsida, skolverksamhet, utställningsteknik, digitalisering, samlingsvård samt projekten
Kulturarvsdagen och Hack for heritage.
ArbetSam ingår i RAÄs externa referensgrupp i arbetet att ta fram en praxis för samlingsförvaltningsdatabas samt har ArbetSam tillsammans med Arbetets
museum varit referens i RAÄs pågående arbete med
att ta fram en ny rapport kring ideellt arbete.
Årets tema har varit ”Arbetslivets samlingar”, vilket
bland annat inneburit att vi genomfört fyra kurser i
samlingsvård. Vår ambition är att på olika sätt försöka
stödja våra medlemsmuseer så att de lättare hänger
med i datautvecklingen när det till exempel gäller registrering av samlingar på samma gång som vi vill
främja bevarandet och kunskapsöverföring när det
gäller äldre teknik, arbetsliv och livsbetingelser.
I styrelsen diskuterar vi ofta medlemsnyttan och hur
vi kan göra ArbetSams verksamhet ännu bättre. Vi är
därför mycket tacksamma för förslag och synpunkter.
Styrelsen och vårt kansli är till för er!
Ett stort tack för ännu ett gott år till vårt eminenta
kansli, till övriga styrelseledamöter, till alla våra samarbetspartners och alla ni medlemmar!
Mikael Parr
ordförande
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1. Styrelsen
Ordförande 2018–2019
Mikael Parr
Flygvapenmuseum
Linköping

Vice ordförande 2019-2020
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

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 42 år. 2005-2018 jobbade jag som
chef för Flygvapenmuseum. Under 2019 som senior
advisor.Flygvapenmuseum har, trots att det är statligt,
en aktiv frivilligverksamhet.
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 2019-2020
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
Kerstin Bergström
Skonaren Linnéa och Vega
Gamleby

Efter en tids sjukdom insomnade Kerstin 30 maj 2019.
Tack Kerstin för ditt engagemang och din kunskap
som du bidragit med i ArbetSams styrelse! Du är oss
saknad. Vila i frid.
Uppdrag i ArbetSam:
Suppleant 2012-2016
Ledamot 2017-2019

Ledamot 2018–2019
Pia Enocson
Loos koboltgruva
Los
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Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens
villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en
hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna
förstå livet och samhället idag, så behöver man känna
sin dåtid. Jag är tacksam för förtroendet och längtar
att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt
utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra
barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.
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Ledamot 2018–2019
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 står för. Jag var med och startade
föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Ledamot 2018–2019
Pia Åkesson
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Mariestad

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min
man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får,
getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem
på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt
engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och
varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG
styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen
att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i
Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet
Arbetslivsmuseer som klassrum. Jag är utbildad
gymnasielärare i svenska och turism.

Suppleant 2019
Iréne Gustafsson
Museinätverket Skog & Trä
Umeå

Jag tycker att kulturarvet är oerhört viktigt, för att skapa förståelse, förankring och sammanhang. Här spelar
arbetslivsmuseerna en superviktig roll! Museerna visar
och berättar STOR del av Sveriges historia. Fantastiska kunskapskällor och besöksmål. Skogen förr, nu och
på museum ligger mig extra varmt om hjärtat, numera
också av klimatsjäl. I min västerbottniska bakgrund
finns småbrukare och samer, som alla nyttjat skogen på
olika sätt. Jag är aktiv i Skogshistoriska Sällskapet och
Museinätverket Skog & Trä.

Suppleant 2019
Jan Larsson
Jädersbruksvänner
Jädersbruk

Mitt historieintresse riktar sig främst mot maskin- och
fordonshistoria men även den äldre historien kan kännas kittlande. Mitt föreningsintresse riktar sig särskilt
mot organisations- och verksamhetsutveckling. Hur
kan vi förbättra/förtydliga våra museers och föreningars syften-, mål- och planer? Jag tror det är extra viktigt nu när vi står inför generationsväxlingar i många
av våra organisationer. Sitter med i Leaders styrelse i
Mälardalen vilket ger många intressanta erfarenheter
kring föreningars behov av stöd.

Suppleant 2019
Åke Paulsson
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
Skara

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling. Samt järnvägens betydelse för
samhällets utveckling och uppbyggnad. Sedan början
70-talet har jag varit ideellt engagerad i museitåg- och
spårvagnsföreningar. Här i ArbetSams styrelse är jag
representant för hela museitågbranschen och kontaktman för Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) och
Museibanornas Riksorganisation (MRO).
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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, Jernarbetarens Verkstadsklubb, Mekaniska Verkstaden Skansen
Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum
Torsten Nilsson (sammankallande), Flygvapenmuseum
Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum
Lilian Edström, Svenska Skoindustrimuseet

Från vänster: Anders Hjalmar, Boris Prohorenko, Katarina Kallings, Torsten Nilsson och Lilian Edström.

1:2 Styrelsens sammansättning

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhetsområden och ledamötena kommer från olika delar av landet.

Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet. ArbetSam strävar efter att detta också ska avspegla sig i
styrelsens sammansättning.

Inom styrelsen är ansvaret uppdelat så att styrelsemedlemmarna bevakar ansvarsområden utifrån sina egna
kompetenser och kunskaper.

ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 2019 bestod styrelsen av
fem män och fem kvinnor.

Styrelse och kansli samlat på Hasse & Tage-museet i Tomelilla. Övre raden från vänster: Hans Alfredson, Tage Danielsson, Åke Paulsson,
Pia Åkesson, Mikael Parr, Jan-Erik Andersson. Mellersta raden: Annette Backner, Hans Hellman, Erika Grann, Helena Törnqvist.
Nedersta raden: Pia Enocson, Lovisa Almborg, Caroline Kvick, Iréne Gustafson.
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1:3 Styrelse-, arbetsutskotts- och veckomöten
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemöten på
olika orter runt om i landet för att därigenom få en närmare dialog med sina medlemmar.

11 juni		
Arbetets museum, Norrköping
5 september
Arbetets museum, Norrköping
6-7 november Hasse & Tage-museet/Klostret i Ystad

På grund av ekonomiska begränsningar förläggs endast
två möten ute i landet. Det ena mötet på en ort där Musiedagarna hålls samma år. Det andra mötet är ett tvådagarsmöte på en ort som väljs utifrån olika perspektiv.
Övriga styrelsemöten genomförs i Norrköping, där
kansliet är beläget. Under verksamhetsåret 2019 genomfördes ett tvådagars styrelsemöte på Hasse & Tage-museet i Tomelilla respektive Klostret i Ystad.

Arbetsutskottsmöten sker av ekonomiska skäl uteslutande via konferenstelefon. Följande medverkar vid arbetsutskottsmöten: ordförande, vice ordförande, kassör,
adjungerad och kansli.
Mötesdatum 2019: 23 januari, 13 mars, 8 maj, 20 augusti, 15 oktober och 4 december.
		
Varje vecka går vi igenom kommande arbetsvecka.
Veckomöten sker via konferenstelefon. Medverkande:
ordförande, kassör, adjungerad och kansli. 2019 hade vi
43 veckomöten.

Styrelsemöten:
14 februari
Arbetets museum, Norrköping
11 april		
Kvinnohistoriskt museum, Umeå

1:4 Möten där ArbetSam representerat

ArbetSam företräder medlemmar och deltar i största
möjliga mån på möten, konferenser och liknande som
berör arbetslivsmuseernas arbete. Varje år träffar
ArbetSam sina kontaktpersoner på kulturdeparteparte-

mentet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet.
Utöver det träffar ArbetSam andra viktiga företrädare
och samarbetspartners inom området.

Möte med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L). Från
vänster: Helena Törnqvist, Lovisa Almborg, Christer Nylén, Erika
Grann och Mikael Parr.

Möte med kulturdepartementet. Från vänster: Helena Törnqvist,
Anna Schölin, Erika Grann, Emy Widén, Mikael Parr och Lovisa
Almborg.

Möte med Statens kulturråd.. Från vänster: Helena Törnqvist,
Lovisa Almborg, Ove Bengtsson, Maria Åhgren, Mikael Parr och
Erika Grann..

Möte med RAÄ. Från vänster: Helena Törnqvist, Sofia Kahl, Mikael
Parr, Tove Holm och Lovisa Almborg,
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1:4 Möten där ArbetSam representerat – fortsättning
Arrangemang					 Plats						Datum
Samverkansmöte Statens försvarshistoriska museer SFHMs kansli, Sthlm				
28 jan.
Seminarium Museilagen				 Riksantikvarieämbetet, Sthlm			29 jan.
Samverkansmöte Sveriges Hembygdsförbund/Arbetets museum Arbetets museum, Norrk
30 jan.
Årlig dialog Arbetets museum			
Arbetets museum, Norrköping			
1 feb.
Nätverksträff Immersiva medier			
Uppsala museum, Uppsala			
5 feb.
Folk och kultur					Eskilstuna					6-7 feb.
Samverkansmöte Riksantikvarieämbetet		
Riksantikvarieämbetet, Sthlm			
8 mars
Vårmöte Museibanornas Riksorganisation
Arbetets museum, Norrköping			
9-10 mars
Samverkansmöte Sveriges museer		
Arbetets museum, Norrköping			
13 mars
Ordf. möte Transporthistoriskt Nätverk		
Sjöhistoriska, Sthlm				
26 mars
Möte Vattenhistoriskt Nätverk			
Arbetets museum, Norrköping			
3 april
Vårmöte Sveriges museer			Jamtli, Östersund				9 april
Museidagar med årsmöte			
Kvinnohistoriskt museum, Umeå		
12-13 april
Samverkansmöte Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Hembygdsförbunds kansli, Sthlm
25 april
Arbetslivsmuseernas dag 			
Volvo Museum, Göteborg			
11 maj
Varvsforum					Landskrona museum, Landskrona		11-12 maj
Seminarium Innovativa användarvänliga gränssnitt Nationalmuseum, Sthlm			
23 maj
Symposium Motorhistoriska Riksförbundet 50 år Sjöhistoriska, Sthlm				
4 juni
Samverkansmöte Statens försvarshistoriska museer Arbetets museum, Norrköping		
19 juni		
Almedalen					Visby, Gotland					30 juni-2 juli
Samverkansmöte Riksantikvarieämbetet		Riksantikvarieämbetet, Visby			4 juli
Workshop Wikidata för nybörjare		
Riksantikvarieämbetet, Stockholm		
15 augusti
Möte Region Östergötland			
Arbetets museum, Norrköping			
28 augusti
Samverkansmöte Riksantikvarieämbetet		Skype						29 augusti
Utvärderingsmöte Almedalen Transporthistoriskt Nätverk Arbetets museum, Norrköping		
30 augusti
Jubileum Grafiska Museet 25 år			
Grafiska Museet, Linköping			
31 augusti
Seminarium Öppet kulturarv			Riksarkivet, Sthlm				3 september
Nätverksträff Immersiva medier			
Visualiseringscenter, Norrköpong		
16 september
Jurymöte Årets Arbetslivsmuseum		
Arbetets museum, Norrköping			
23 september
Årlig dialog Wikimedia Sverige			
Wikimedia Sveriges kansli, Stockholm		
24 september
Mässa Så var det då – arbetslivsmuseer visar
Laxholmstorget, Norrköping			
28 september
Årlig dialog Kulturdepartementet		
Kulturdepartementet, Sthlm			
2 oktober
Årlig dialog Statens kulturråd			
Statens kulturråd, Sthlm				
2 oktober
Årlig dialog Riksantikvarieämbetet		
Riksantikvarieämbetet, Sthlm			
3 oktober
Konferens Hack for heritage			
Riksantikvarieämbetet, Visby			
4-6 oktober
Nätverksträff Sveriges Militärhistoriska arv
Marinmuseum, Karlskrona			
8-10 oktober
Konferens Vattenlandskapens kulturhistoriska värden Nora					
11-12 oktober
Höstmöte Museibanornas Riksorganisation
Djurgårdslinjen, Sthlm				
12-13 oktober
Träff Medicinhistoriskt nätverk			
Tandläkar Sällskapet, Sthlm			
14 oktober
Konferens Elitism eller Engagemang		
Hotel Courtyard by Mariott, Sthlm		
22 oktober
Workshop Transporthistorisk forskning i Sverige Sjöhistoriska, Sthlm				
23 oktober
Ordf. möte Transporthistoriskt Nätverk		
Sjöhistoriska, Stockholm		
24 oktober
Möte Vattenhistoriskt Nätverk			
Arbetets museum, Norrköping			
30 oktober
Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2020
Statarmuseet i Skåne, Torup			
8 december
Samlingsforum					Sörmlands museum, Nyköping			21-22 nov.
Konferens Bottendöd eller kulturell glöd?
Bio Capitol, Sthlm				
25 november
Nätverksträff Öppen data			
Riksarkivet, Sthlm				
28 november
Sakråd om vattendirektivet			
Miljödepartementet, Sthlm			
29 november

Frövifors Pappersbruksmuseum.
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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 av
ideella krafter.
Vi arbetar för att
• stärka arbetslivsmuseernas identitet
• skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
• samordna arbetet i gemensamma frågor
• sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
• fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna.
ArbetSams verksamheter utgår från ett nationellt perspektiv och med siktet inställt på att inkludera alla olika
typer av arbetslivsmuseer både rörliga och fasta såsom
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.

ArbetSams kansli. Från vänster: Lovisa Almborg, verksamhetsledare, Annette Backner, ekonomiassistent och Caroline Kvick,
kansliassistent.

ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i
Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra
samarbete. Kansliets främsta och viktigaste uppgift är
att finnas till hands för medlemmarna. Till kansliet kan
medlemmarna vända sig med allehanda frågor och ärenden.
Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt
att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
ArbetSams kansli har ett nära, löpande samarbete med
Arbetets museums två arbetslivsintendenter och den nyinrättade tjänsten, finansieringskoordinator.

Möte med Sveriges Hembygdsförbund 30 januari. Från vänster:
Michael Lehorst, Helena Törnqvist, Jan Nordwall, Lovisa Almborg,
Maria Norrfalk och Erika Grann.

Möte med Region Östergötland 28 augusti. Från vänster: Mikael
Parr, Lovisa Almborg, Petra Nordin, Rikard Åslund och Helena
Törnqvist.

Utökad personalstyrka
2019 utökades personalstyrkan på kansliet från en
heltid och en halvtid med ytterligare en heltids projektanställd på ett år. Det var ett både välbehövt och
välkommet tillskott.
Antalet medlemmar, samarbeten och engagemang och
genom åren ständigt ökat medans personalstyrkan har
varit densamma.

Möte med Statens försvarshistoriska museer (SFHM). Från vänster: Helena Törnqvist, Magnus Hagberg, Helene Rånlund, Elin
Fältskog, Lovisa Almborg, Anders Wesslén, Stefan Lundblad och i
bakgrunden via Skype: Mikael Parr och Noomi Eriksson.
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2:2 Medlemmar
ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. Vid
2018 års ingång hade vi totalt 620 medlemmar, varav
571 museer. Övriga medlemmar är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar.
Vid årets slut hade vi 627 medlemmar, varav 580 museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Antalet medlemmar ökar i genomsnitt med cirka 20–30
stycken per år. Flera av våra medlemmar är även medlemmar i andra organisationer. Det kan vara lokala eller
regionala anslutningar. Det kan också vara mer områdesinriktade nätverk, till exempel en ångbåtsförening eller
en tågförening som de är anslutna till. Det finns trots det
behov av att tillhöra en större, bred organisation med ett
nationellt verksamhetsområde.
Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer väljer
att ansluta sig till ArbetSam. 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, på
mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.
Medlemsavgiften är 450 kr per år. Det är samma avgift
för arbetslivsmuseer, organisationer, föreningar och
privatpersoner. Man kan även vara stödmedlem, då
betalar man 2 000 kr.

Svenskt Fyrverkerimuseum
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Medlemsavgiften tillsammans med deltagaravgift i
museiguiden är för många museer en stor utgift.
Avgift för att delta i museiguiden är 600 kr.
ArbetSams stödmedlemmar
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers
Statens försvarshistoriska museer, SFHM
Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam och/eller
Arbetets museum anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation
Insatser för att rikta oss till nya medlemmar
1. Informationsutskick via brev till alla ca 1500 arbetslivsmuseer i databasen
2. Aktiva samarbeten med andra organisationer
3. Aktivt deltagande vid olika mässor
4. Aktiv uppdatering av hemsida och sociala medier
5. Aktiv närvaro vid olika konferenser, seminarier,
årsmöten med mera
6. Aktivt deltagande i Almedalen
7. Bjuda in till utbildningar, evenemang
8. Producera och distribuera museiguiden i pappersupplaga och som app
9. Nyhetsbrev, 12 st per år.

Lottas Garverimuseum. Foto: Håkan Olsen
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2:3 Nya medlemmar 2019
Arbetslivsmuseer
1. Gammelstan i Norrboda
2. Försvarsmuseum väst
3. Lärbro Bygdemuseum
4. Museigården Petes
5. Brännö Lagård
6. Loos brynsåg
7. Hantverks och sjöfartsmuseum
8. Wadköping
9. Örebro MedicinHistoriska Museum
10. Bjärnums museum
11. D. Lundqvist Mechaniska Snickeri-Werkstad
12. Galeasen T/S Helene
13. Medicinhistoriska Museet i Helsingborg
14. Osby industrimuseum
15. Hagelsrums Masugn
16. Landeryds Järnvägsmuseum
17. Lehmans Intarsiaverkstad i Bodafors
18. Persmo skolmuseum
19. Svenska Fyrverkerimuseet
20. Lottas Garverimuseum
21. Minsveparen M20
22. Lagersbergs säteri
23. Radermachersmedjorna
24. Dannemora Gruvor
25. Viksta Traktormuseum
26. Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan – JÅÅJ
27. Bure Arkiv
28. Dammsjöås naturtorp
29. Stampens kvarn
30. Teleförrådet Skara
31. Vårdmuseet

Dalarna
Dalsland
Gotland
Gotland
Göteborg
Hälsingland
Medelpad
Närke
Närke
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Södermanland
Uppland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västmanland

Förening/organisation
1.Svensk PansarHistorisk Förening
2.Ångvolontärerna
3. Nyköpings hembygdsförening

Skåne
Södermanland
Södermanland

Galeasen TS Helene

Stampens kvarn

Överst: Lärbro Bygdemuseum
Foto: Karin Henriksson
Mellan: Dannemora Gruvor
Underst: Teleförrådet i Skara
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2:4 Museidagar med årsmöte
Fredag den 12 april
Ort: Umeå med omnejd. Det var soligt och fint väder i
Umeå och flera av ArbetSams medlemmar hade anlänt
till Umeå redan på torsdagskvällen. Värdmuseum för
Museidagar 2019 var Kvinnohistoriskt museum som är
beläget i huset Väven. Huset är en mötesplats för kultur
och upplevelser i Umeå.

Om vi bara berättar vad män har gjort företrädesvis, förstår vi då hela historien? Genom att lyfta in kvinnornas
historia så ser vi sammanhanget på helt andra sätt. Vi
satt mitt i utställningen K.A.O.S.
Hon berättade om franska revolutionen och århundradet
efter som exempel. Alla Europas nationer bildas under
en extremt odemokratisk tid. En diskussion de på kvinnohistoriska museet vill lyfta, vad händer när samhället
tar bort en stor del av befolkningen ur historien? Om vi
inte ser alla så ser vi inte hela historien.

Deltagarna samlade i Kvinnohistoriskt museum i Umeå.

Väven invigdes hösten 2014, under det år Umeå var en
av Europas två kulturhuvudstäder. Kulturhuset innehåller flera kulturinstitutioner bland annat stadsbibliotek,
kvinnohistoriskt museum och biograf men också U&me Pia Enocson, ledamot i ArbetSams styrelse, till vardags verksam vid
hotell samt restaurang.
Loos koboltgruva, var moderator under fredagens förmiddag.
Några medlemmar hittade varandra redan vid hotellfrukosten, andra ankom till huset precis innan registreringen klockan halv tio. Vi på kansliet förberedde oss för
mottagandet och fick ta över receptionsdisken till Kvinnohistoriskt museum.
Efter en välbehövlig morgonfika inledde ordförande Mikael Parr innan museichefen Maria Perstedt från Kvinnohistoriskt museum intog scenen och hälsade oss alla
välkomna. Hon berättade om lokalen vi satt i, att detta är
det första kvinnohistoriska museet i Sverige som öppnade 2014. De jobbar med att lyfta fram andra perspektiv
på historien. Den historieskrivning som finns är en slags
manlig släktforskning för att lyfta fram sig själva.

Därefter kom Pia Enocson upp på scenen och pratade
om lite praktiska detaljer innan hon välkomnade upp
Staffan Forssell, generaldirektör Statens kulturråd, som
invigningstalade. Han började med att prata om Umeå
och universitetets avgörande för regionen. Om samverkan och hur viktigt det är för framgång.

Staffan Forssell, generaldirektör Statens kulturråd, inviger
Museidagarna.

Maria Perstedt, museichef Kvinnohistoriskt museum,
hälsar välkommen.
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Om Kulturrådets uppdrag att ta hand om hela landets
kultur. Han lyfte frågan om varför inte Kulturrådet får
mer kritik egentligen?
Och pratar om hur politiken inte ska påverka Kulturrådet och tvärtom, det finns en armlängds avstånd och stor
frihet i hur de genomför sitt uppdrag.
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2:4 Museidagar med årsmöte – fortsättning
Han nämnde hur viktigt föreningsliv är för tolerans,
diskussion och kulturlivet. Kultur ska beröra och skapa
diskussion.
Han pratade om berättelser och berättandets kraft i ett
museum och kraft att ta hand om föreningslivet och bjuda in andra, att möta människor från annan bakgrund.

Årets Arbetsmyra 2019
Helena Törnqvist hade fått uppdraget av Arbetets museums vänförening att presentera Årets Arbetsmyra 2019.

Årets Arbetslivsmuseum 2019
Pia Enocson välkomnade upp representanten för Årets
Arbetslivsmuseum 2019, Maja Heuer, The Glass Factory – Glasmuseet i Boda.
Pia läste upp motiveringen till utmärkelsen som handlar om ett verkligt levande museum med kunskapsöverförande aktiviteter där alla bjuds in att vara en del av
glasrikets historia och framtid och gav sedan ordet till
Maja Heuer.

Åsa Ormell vid Wallåkra Stenkärlsfabrik, tar emot priset Årets
Arbetsmyra 2019. Prisutdelare är Helena Törnqvist, adjungerad
i ArbetSams styrelse, till vardags arbetslivsintendent på Arbetets
museum.

”Arbetets museums vänförening har beslutat att utmärkelsen 2019 går till Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik för hennes engagemang och mångåriga arbete med
att ruska liv i, utveckla, levandegöra och sprida det kulturella arvet om det keramiska hantverket”, lyder ett utdrag ur juryns motivering.

Maja Heuer, museichef The Glass Factory - Glasmuseet i Boda,
berättar om verksamheten i hyttan och vad utmärkelsen Årets
Arbetslivsmuseum 2019, betyder för dem.

Maja Heuer berättade om glasrikets uppdrag och utveckling. Om placemaking, att skapa en plats för tillväxt
mitt i glesbygden där det egentligen inte finns så mycket
annat.
Det är lite galenskap, mörker, skog och glas. De befinner
sig i före detta Boda glasbruks lokaler som kommunen
köpte upp och sa ”nu ska vi skapa något för framtiden
samtidigt som vi bevarar kulturarvet”.

Åsa Orrmell fick ett diplom och 5000 kr, hon tackade
och sa något kort om att vara en del av kollektivet och
att nästan alla i hela Sverige, framförallt Skåne, har en
relation till Höganäs stengods.
Sedan kom Sven-Olov Edvinsson, ledamot i styrelsen
för Västerbottens museum AB samt Umeå kommunfullmäktiges 1:e vice Ordf. (c) upp på scenen och introducerade sig och hälsade oss välkomna till Umeå. Efter
det gick vi alla upp en våning i huset till restaurangen
för att äta lunch som Umeå kommun bjöd på.

De fokuserar på innovation och framtid och Maja visade
bilder på produkter som tillverkats där.
Glashyttan och verkstäder jobbar med bevarandet av det
immateriella kulturarvet. De har goda samarbeten mellan forskare och konstnärer som undersöker hur kan de
ska jobba vidare med glas för framtidsbruk.
De kombinerar nya tekniker med det handgjorda. Resultat av samarbeten med skolor och universitet, ger fler
arbetstillfällen och inflyttning till kommunen.

Efter en lång förmiddag fick vi en utmärkt god lunch på restaurang
P5 i huset Väven där även Kvinnohistoriskt museum och hotellet vi
bodde på, återfinns. Lunchen var sponsrad av Umeå kommun.

ArbetSam – verksamhetsberättelse 2019
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2:4 Museidagar med årsmöte – fortsättning
Utflykt till Vännäs Motormuseum och Robertsfors
Bruksmuseum med Bruksjärnväg
Efter en god lunch samlades alla vid bussarna och rullade iväg. På bussen följde guider från Västerbottens museum med och berättade om hur Umeå grundades som
stad och växte fram från tidigt 1600-tal.

Ståendes på golvet och hängandes i luften... Vännäs Motormuseum bjöd på en dignande samling att beskåda.

Från början bodde bara 40-50 personer här som var borgare och sysslade med handel, de fick inte ha jordbruk.
I början av 1700-talet härjade Ryssland i flera omgångar
och brände ner staden, därför var det en långsam stadsbildning. Norrland har stor landhöjning, omkring 1 meter på 100 år.
Senaste åren har en hel del undersökningar gjorts runt
Umeå och en ovanlig grav hittades under torven med
gles stenläggning.
I graven hittades lite ben och tandemalj, en hel bronsspjutspets, pilspetsar av rysk flinta och lite fler olika ursprung som visade på breda kontakt- och handelsnätverk
redan då. Ny kunskap om historien växer fram varje år.
Vi fick åka buss en stund innan vi kom fram till första
museet. Det blev därför ett relativt kort besök på Vännäs
Motormuseum där de berättade lite om hur de kom till
och vad de hade i sina samlingar.
Deras lokaler är kyliga under våren men med många
spännande både kända och lite udda motorfordon.

Bussvärden Åke Paulsson försöker tillsammans med Göran
Johnsson på Vännäs Motormuseum påkalla om uppmärksamheten.
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Bussen rullade vidare mot Robertsfors Bruksmuseum
med Bruksjärnväg. Guiden från Västerbottens museum
berättar då och då under färden om platser kopplat till
områdets historia både forntid och efter industrialiseringen. Vi åkte förbi platsen där sista slaget på svensk
mark ägde rum 1809.

Där har det hittats muskötkulor, sporrar, rester av ett
krucifix. Runt om platsen har de hittat både skallar och
kanonkulor. Guiden berättade även om Holmön, fyren
och fyrvaktarbostäderna samt båten som de använde för
att segla in till Umeå eller Finland för att köpa och sälja varor samt om Ratan, där det fanns tullhus där alla i
övre Norrland skulle förtulla sina varor innan de såldes
vidare.
När vi kom fram till Robertsfors blev vi välkomnade
samtidigt som vi alla värmde oss över en kopp te eller kaffe. Vi fick höra om brukets historia och hur hela
bruksorten blev till. Att det var det största bruket i den
västerbottniska bruksindustrin och stor arbetskraftinvandring till bruket. Och om hur verksamheten fungerar
idag, om de ideella krafterna som kom samman för att
bevara tågen. Det var väldigt fint och allt blev ännu bättre med en klarblå himmel och solens strålar som glittrade i snön.
På bussen tillbaka berättade guiden från Västerbottens
museum om bruken längs norrlandskusten. Huvudorsaken att dessa fanns längs norrlandskusten var att skogen
inte längre fanns kvar i bergslagen. Malmen fraktades
från bergslagen upp till norrlandskusten. Till bruken
hörde utskeppningshamnar, förutom järnbruk fanns
även sågverk och två glasbruk i Västerbotten.

ArbetSam – verksamhetsberättelse 2019

2:4 Museidagar med årsmöte - fortsättning
Årsmöte
På kvällen var det dags för årsmötet. Sven-Olov Edvinsson, styrelseledamot för Västerbottens museum AB och
kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. (c) valdes till årsmötesordförande.

Presentation av nya styrelsen. Vid bordet i mitten: årsmötesordförande Sven-Olov Edvinsson (c), ledamot Västerbottens museum AB, 1:e vice ordf. kommunfullmäktige Umeå
kommun. Sittande till höger: årsmötessekreterare Helena
Törnqvist.

Årsmötet var lättsamt och ett effektivt ordförandeskap
av Sven-Olov Edvinsson. Nyval av två suppleanter till
styrelsen, Iréne Gustafson, Museinätverket Skog & Trä
och Jan Larsson, Jädersbruksvänner, Västmanland.
Nyval av revisorssuppleant samt till valberedningen,
Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum, Gästrikland. Medan nya styrelsen hade konstituerande möte
fick övriga lyssna på en presentation av Norrbyskärs
museum.

Lördagen den 13 april
Vi vaknade upp till ytterligare en dag med vackert väder,
klarblå himmel. Vi rullar söderut mot Olofsfors Bruksmuseum med bussen.

Olofsfors Bruksmuseums guide Jonny Gustafsson välkomnade oss i sin smedsklänning.

Vi möttes av flera bra guider när vi kom fram till Olofsfors. Först fick vi se hyttan där vi också blev bjudna på
fika sen rullade bussen med oss bort en bit till kettingsmedjan och där fick vi även se stånghammaren.

Anders Karlsson visar stångjärnshammaren.

Vi hade tyvärr inte möjlighet att besöka Norrbyskär den tiden på
året. När den nya styrelsen hade konstituerande möte fick deltagarna
en fin presentation om museet av Norrbyskärs museums verksamhetsledare Linda Öhgren.

Efter årsmötet serverades en fantastisk trerättersmiddag i restaurangen och någon från restaurangpersonalen berättade mer om
huset Väven och den speciella arkitekturen.

Det är en fin och välbevarad miljö, husen glittrar vackert
i solen då de är byggda av slaggsten. Efter den guidade
turen åkte vi tillbaka till herrgården där vi serverades
lunch och även fick höra spökhistorier. Anette Öberg,
verksamhetsledare, berättade om sin folkdräkt. Fantastiskt värdskap och guidning! Efter den härliga utflykten
fick vi skjuts till flygplatsen eller tillbaka till Umeå och
så var två fullspäckade och intressanta Museidagar slut
för i år.

Museidagar 2019 avslutades med en gemensam lunch på
Olofsfors bruks värdshus.

ArbetSam – verksamhetsberättelse 2019
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3. Kunskapsuppbyggnad

Tema för 2019 har varit Arbetslivets samlingar.
Flera arbetslivsmuseer har stora samlingar som ständigt
växer. Istället för att utöka ytor och antal föremål har fokus varit att vårda och utveckla den nuvarande verksamhet genom att se över vad man har i form av byggnader,
samlingar, arkiv, pedagogisk verksamhet etc.
Det kan vara bra skapa en plan för vad man förvärvar
och tänka på att synliggöra, förtydliga, förbättra nuvarande verksamhet istället för att kanske utöka antalet
föremål.
Tillsammans har ArbetSam och Arbetets museum länge
arbetat för att utöka kunskapsbyggnaden för landets alla
arbetslivsmuseer. En omfattande kursverksamhet har
byggts upp under åren.
De kurser som skapas för arbetslivsmuseerna ska vara
så kostnadseffektiva som möjligt och förläggs runt om
i landet för att så många som möjligt ska kunna delta.
Kursupplägget är skräddarsytt utifrån arbetslivsmuseernas egna behov och önskemål. Önskvärt är lagom stora grupper där alla ska kunna tillgodogöra sig kunskapen
och så att dialog och samtal främjas deltagarna emellan.
ArbetSam, Arbetets museum och Sveriges Hembygdsförbund har i samarbete äskat och fått medel för en ny
tjänst till stöd för arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Den Finansieringskoordinator som nu har sitt
säte på Arbetets museum har under 2019 arbetat med att
kartlägga finansieringsbehov, genomföra Söka pengarkurser samt delta som föreläsare i olika sammanhang.
Fokus är att stötta de arbetslivsmuseer som är intresserade av att genomföra projekt genom att söka EU-medel
såsom Landsbygdsprogrammets projektstöd.

Aktiva deltagare vid kursen Glidlager. På kortändan i blåställ ses den utmärkte kursledaren Östen Runelind.
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3:1 Seminarier/utbildningar
Förmedla ljud x 3
På Wikimedia Commons finns en mängd olika ljud som
är fria att använda och där kan man även lägga upp sina
egna inspelade ljud. Den här kursen fick vi lära oss hur
man gör.
7 mars
28 mars
24 april

Hönsalottas Luffarmuseum, Boda Glasbruk
Brigadmuseum, Karlstad
Skogsmuseet i Lycksele

Museiskola för arbetslivsmuseer
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man
kunna lite av varje. Museiskolan riktar sig till dem 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.
Museiskola för arbetslivsmuseer arrangerades 2019
av ArbetSam och Arbetets museum i samarbete med
Riksantikvarieämbetet, ABF, Statens försvarshistoriska
museer och Tekniska museet.
7–28 februari
Karlskrona Porslinsmuseum
1–2 oktober
Forsbacka bruk, Forsbacka/Gävle

Bild ovan: Inlyssnande deltagare vid kursen Förmedla ljud
på Hönsalottas Luffarmuseum. Föreläsare: Axel Pettersson,
Wikimedia Sverige.
Bild höger: Katarina Sandberg, Järnvägsmuseet, föreläsare på kursen Samla Vårda Gallra. Här för deltagarna vid
kurstillfället på Lesjöfors museum.

Glidlager: Gjutning och bearbetning
En kurs där vi fokuserade på att utveckla, bevara och dokumentera kunskapen kring gjutning av glidlager samt
den efterföljande bearbetningen och tillpassningen.
20–21 mars

Upsala-Lenna Jernväg, Uppsala

Samla Vårda Gallra
En kurs om samlings- och gallringsvård där vi lärde oss
mer om att tänka efter kring hur, vad och varför man
förvärvar.
15 mars
Johannamuseet, Skurup
16 april
Försvarsmuseum, Boden
12 september
Lesjöfors museum, Lesjöfors
23 okt.
Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum

ArbetSam – verksamhetsberättelse 2019
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3:1 Seminarier/utbildningar - fortsättning
Marknadsföring och sociala medier
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet marknadsföring, sociala medier och webb.
4 april
Galtströms bruk/Galtströmståget, Galtström
10 oktober
Bruzaholms Bruksmuseum, Bruzaholm
Gruvforum III
Gruvforum III fokuserade på det nybildade gruvnätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige. Presentationer
och workshops med syfte att öka delaktigheten i utformningen av nätverket.
16–17 oktober
Qvarnstensgruvan i Lugnås

Remdrift
Axlar, drivremmar, kugghjul mm kräver underhåll för
att överföringen av kraft från en kraftkälla ska förlöpa
utan missöden.genomgång av remtyper, axlar, lager och
uppriktning med olika typer av remskivor samt vilka
risker man ska vara uppmärksam på.
19–20 september
Göteborgs Remfabrik, Göteborg

Söka pengar-kurs
En workshop om hur man skriver en ansökan, vad man
bör tänka på och vilka instanser man kan söka projektpengar från. Genomfördes i samarbete med Arbetets
museum och Riksantikvarieämbetet.
Bild ovan: Gruvforums tredje träff var på Qvarnstensgruvan i
Lugnås. Drygt 20 personer deltog från olika arbetslivsmuseer runt
om i landet. Här studeras en miljontals år gammal havsbotten, idag
taket i Qvarnstensgruvan.
Bild ovan till höger: Engagerade deltagare samlade för att lära av
Bengt Spade, kursledare på kursen Remdrift.

16 januari
Idrottsmuseet i Göteborg
6 februari
Malmköpings hembygdsgård
13 februari
Bykupan, Osbyholms byförening
20 februari Sv. admin- och byråkratimuseet, Nordingrå
28 november
Olofsfors Bruksmuseum, Olofsfors
3 december
Arbetets museum, Norrköping

Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer
Seminarier för att inspirera och ge vägledning till hur
man kan gestalta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum samt info kring cirkelverksamhet på arbetslivsmuseer. I samarbete med ABF.
4 september
18 september		
1 oktober
9 oktober

Försvarsmuseum Boden
Vadsbo museum med Industri
Ekomuseum Bergslagen
Lekoseum, Osby
Museipersonal vid Norrbyskärs museum. Foto: Matz Glantz.

Engagera unga på arbetslivsmuseer
Genom projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer
uppmuntrar vi till integrations- och/eller gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Projektet finansieras av Arbetets museum och genomförs i samarbete
med ArbetSam. Stödet för 2019 tilldelades:
Vid kurs Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer på Vadsbo
museum. Foto: Robert Fors.
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Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland
Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten
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3:2 Pedagogik

4. Tillgänglighet

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.

Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som skapades på 1800- och 1900-talet. De byggdes under en tid
när tillgängligheten inte var den mest prioriterade frågan.

3:3 Pedagogisk projekt

Arbetslivsmuseer som klassrum
2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som klassrum, en workshop där medlemsmuseet får handledning,
mallar och verktyg som möter målen i läroplanen för
årskurs 4–6, utifrån arbetslivsmuseets förutsättningar.
Föreläsare: Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås.
Projektet syftar till att underlätta för arbetslivsmuseer att
ta emot skolklaseer och få till ett bra samarbete med skolor. För att medverka i projektet skickar medlemsmuseer
in en intresseanmälan till kansliet.
Urval görs utifrån att få så bra geografisk och genremässig spridning som möjligt.
Material från genomförda workshops finns tillgängligt
på ArbetSams hemsida. Arbetets museum har medverkat som samarbetspart sedan 2017.
Medlemsmuseer som ingick i projektet 2019:
Brunnsmuseet Sätra Brunn, Västmanland
Derome Trä & Nostalgimuseum, Halland
Målilla Mekaniska Verkstad, Småland
Nyboda skolmuseum, Södermanland
Stripa Gruvmiljö, Västmanland
Tykarpsgrottan, Skåne
Veterinärhistoriska museet i Skara, Västergötland
Världsarvet Grimeton, Halland

Tillgängligheten till kulturlandskapet är viktig, 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. Det var ett tvåårigt projekt som syftade till att utbilda kring frågor som
berör funktionshinder och kulturarv.
2015 genomförde vi fyra endagarskurser där vi tittade
närmare på hur man kan förbättra tillgängligheten på sitt
arbetslivsmuseum.
2016 tog vi tillsammans med Arbetets museum fram
skriften Tänk tillgängligt! – Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer. Skriften finns att ladda ned kostnadsfritt på hemsidan.
2017-2019 har vi haft fokus på att tillgängliggöra personliga berättelser. Se mer 4:1.
På ArbetSams hemsida kan man hitta information om
projekt FOKUS, ArbetSams olika tillgänglighetsprojekt,
litteraturtips och annat som berör tillgänglighetsfrågor.
Museiguide som app
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 inriktning. Man
kan även söka utifrån var man själv befinner sig. Appen
är gratis att ladda ned.
Bild: Skolklass på besök på Tändsticksmuseet som var med i
Arbetslivsmuseer som klassrum 2018. Foto: Tändsticksmuseet.

Häftet ”Personliga berättelser på arbetslivsmuseer
– Inspiration och tips för att komma igång” finns att ladda ned
på www.arbetsam.com och www.arbetetsmuseum.se
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4:1 Projekt Tillgänglighet

Personliga berättelser på arbetslivsmuseer
ArbetSam började 2017 att betona och lyfta den unika
berättelsens betydelse. 2018 fortsatte vi arbetet genom
att genomföra ytterligare kurser och ta fram inspirationshäftet Personliga berättelser på arbetslivsmuseer. I
projektet har vi samarbetat med ABF, Arbetets museum
och medlemsmuseer.
Arbetslivsmuseerna förvaltar, visar och förmedlar kunskap om industrisamhällets kulturarv. De berättar om
vanliga människors liv, där arbete och fritid, slit och
stolthet blandas.
Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora
fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det funnits en människa. Genom att knyta an och lyfta fram den
personliga berättelsen till föremålet levandegörs historien. Hur bodde hen? Hade hen familj? Vad gjorde hen på
fritiden? Hur såg arbetsförhållandena ut?
Föremål kan på så sätt få liv och få det att kännas som
att de talar till oss.
Flera arbetslivsmuseer arbetar redan idag aktivt med att
lyfta fram personliga berättelser i sina utställningar och i
sina visningar. Genom att gestalta den personliga berättelsen och lyfta människan bakom maskinen tror vi att
arbetslivsmuseerna än mer kan förmedla kunskapen om
industrisamhällets kulturarv vidare till besökare och nya
generationer.

4:2 Information
En viktig uppgift för ArbetSam är att tillhandahålla
information till medlemmar. Under ett år skickar kansliet
ut ett stort antal informationsbrev och handlingar.
ArbetSam tar del av en databas över arbetslivsmuseer
som ägs av Arbetets museum. I databasen finns drygt
1 500 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. Databasen är ett levande
dokument som vi arbetar i varje dag.
Allmänheten kan nå databasen via vår hemsida
www.arbetsam.com; där hittar man medlemsmuseerna.
På www.arbetetsmuseum.se hittar man alla arbetslivsmuseer som finns med i databasen. Under verksamhetsåret levererade vi delar av informationen i 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.

2019 erbjöd vi medlemsmuseer en kostnadsfri
workshop; Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseser i samarbete med ABF. Föreläsare: Robert Fors,
Loos koboltgruva samt representant på lokalt ABF-kontor. Workshopen genomfördes på fyra orter i landet. Se
info 3:1.
Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer
• 24 okt. Karlslunds Herrgård med trädgårdar, Örebro
• 8 nov. Per Albins födelsehem museum, Malmö
Föreläsare: Robert Fors, Loos koboltgruva.

Här packas drygt 1 500 kuvert med information om ArbetSam och
akualiteter för arbetslivsmuseer.

Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum. Foto: Facit AB:s arkiv
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5. Samverkan

ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att
arbeta för medlemmar i hela landet. Som Sveriges största museiorganisation är ArbetSam en organisation av
betydelse inom museisektorn.
Det betyder att vi behöver samverka med andra organisationer i olika sammanhang. Samverkan har blivit allt
viktigare i vårt samhälle idag för att få sin röst hörd.
I nätverk såsom Transporthistoriskt Nätverk och
Vattenhistoriskt Nätverk är ArbetSam en av deltagande
organisationer. ArbetSam har även löpande kontakt med
Riksförbundet Sveriges museer som samlar en stor del
av landets större museer.
ArbetSam har samarbete med organisationer såsom Statens försvarshistoriska museer och dess nätverk Sveriges Militärhistoriska Arv. SMHA samlar ett tjugotal
museer med militärhistoriskt arv som inte sällan även är
medlemmar i ArbetSam.

Möte med Sveriges museer 13 mars 2019.
Plats: Arbetets museum, Norrrköping.

Riksantikvarieämbetet arrangerar den årligt återkommande Kulturarvsdagen i samarbete med ArbetSam.
Arbetslivsmuseerna finns sedan flera år på Wikipedia i
ett samarbete med ArbetSam och Arbetets museum.
ArbetSam stödjer även fototävlingen Wiki Loves Monuments.
Arbetet med att fokusera på att dokumentera, samla och
förmedla berättelser har initierat ett samarbete med ABF.
ArbetSam har årligt återkommande dialogmöten med
RAÄ, Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys. I många olika sammanhang träffar ArbetSam politiker och beslutsfattare såsom exempelvis i Almedalen.

Övre bild: Möte Vattenhistoriskt Nätverk 3 april 2019. Plats: Arbetets museum, Norrköping. Nedre bild: Möte Transporthistoriskt
Nätverk 26 mars 2019. Plats: Sjöhistoriska, Stockholm.

Transporthistoriskt Nätverk (ThN)
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
Arbetets museum är sammankallande.

Möte Riksantikvarieämbetet 2 juli 2019.
Plats: Riksantikvarieämbetet, Visby.

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Europa Nostra Sverige
ICOMOS Sverige
Stödförening för småskalig vattenkraft
Svensk Vattenkraftsförening
Svenska Byggnadsvårdföreningen
Svenska industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägarförbund
VhN har stöd av: Kulturmiljöfrämjandet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Arbetets museum är sammankallande.
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5:1 Arbetets museum

5:3 Nationellt arbete
ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att
arbeta för medlemmar i hela landet.
Styrelsens ambition är att ha en sammansättning som
representerar landet i stort med så olika inriktning på
verksamheten som möjligt. Även ålder och könsfördelning beaktas. Styrelsens möten förläggs på olika arbetslivsmuseer runt om i landet.
ArbetSam deltar i Transporthistoriskt Nätverk (ThN)
som samlar de nationella organisationerna som arbetar
med att förbättra villkoren för det rörliga kulturarvet.
Under de sex år som nätverket funnits har den gemensamma frågan om ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet varit fokus.

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

ArbetSam har liksom tidigare år haft ett gott samarbete
med Arbetets museum under året. Detta samarbete är en
förutsättning för den omfattande kursverksamhet som vi
kan erbjuda våra medlemmar.
Vi samarbetar även när det gäller utgivningen av museiguiden, appen, nyhetsbrevet, medverkan i Almedalen
och Årets Arbetslivsmuseum. Vi är tillsammans aktiva i
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) och Vattenhistoriskt
Nätverk (VhN).
ArbetSam hyr kontorslokaler av Arbetets museum. Arbetets museums arbetslivsintendent är adjungerad i ArbetSams styrelse och deltar regelbundet i våra veckomöten och övrig planering.

5:2 Regionalt arbete

ArbetSam arbetar med de regionala organisationerna
som finns för arbetslivsmuseer; NAV i Västra Götalandsregionen och Ekomuseum Bergslagen.
Museidagarna planeras i samarbete med de arbetslivsmuseer som finns på orten som vi besöker för årsmötet.
2019 var ArbetSam i Umeå med omnejd.
Kursverksamheten för arbetslivsmuseer som ArbetSam
arbetar med tillsammans med Arbetets museum förläggs
på arbetslivsmuseer runt om i landet för att sprida kurserna geografiskt.

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) bildades under 2018.
Nätverket samlar nationella organisationer som berörs
av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra
och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer.
Vi samverkar om det regelverk och de beslut som påverkar förutsättningarna för det kulturarv som berörs av
den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv.
Vattenhistoriskt Nätverk samverkar för att en helhetssyn beaktas där kulturmiljö vägs på samma vis och på
likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen.
Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för
både kultur- och naturmiljö vid vatten.

5:4 Internationellt arbete

ArbetSam bevakar likartade internationella organisationer i Europa tex Association of Indipendent Museums,
och E-Faith (The European Federation of Associations
of Industrial and Technical Heritage). Vi bevakar även
Kreativa Europa och Europeana.
Sounds of Changes — ArbetSam är samarbetspart i
EU-projektet Sounds of Changes som Arbetets museum
deltar i tillsammans med fem andra museer i Europa.
Flygvapenmuseum är projektägare. Projektet avslutades
2019 men ljuddatabasen är levande och finns på www.
soundsofchanges.eu.
Collection Days — ArbetSam var med Riksantikvarieämbetet samarbetspart till Europeanas upprop om att
delta i kampanjen Europe at Work.
Arbetslivsmuseer bjöds in till att organisera en Collection day med stöd av Riksantikvarieämbetet. Projektet
som fortgår även under 2020, går ut på att få människor
att komma till museet för att berätta deras minnen runt
arbetsliv.
Föremål på museet som anknyter till berättelsen digitaliseras och delas med Europeana och världen. Foton och
berättelser delas på sociala medier.
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6. Synliggörande

ArbetSam arbetar för att löpande ha kontakt med beslutsfattare i syfte att synliggöra industrisamhällets kulturarv och förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna.
Genom seminarier/Museidagar/möten har vi under 2019
bland annat kommit i kontakt med: Kulturdepartementet, Sveriges riksdag, Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för kulturanalys och Statens kulturråd.
Arbetslivsmuseerna kom med i den officiella museistatistiken första gången 2013. Det var ett stort steg i rätt
riktning för att få en mer korrekt bild av kultursverige
och antalet museibesök.

Svarsfrekvensen är än så länge generellt lägre bland arbetslivsmuseer än andra museer.
ArbetSams medlemmar har dock mycket högre svarsfrekvens än de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar i ArbetSam. Det är förståeligt att arbetslivsmuseer
har lägre svarsfrekvens då en stor andel drivs av ideella
krafter. Förra året var det 60% av ArbetSams medlemsmuseer som svarade.
Redovisade siffror för medlemsmuseer 2018:
Svarat på enkät: 60%.
Redovisat antal besök: 4 694 514.
Svarat på alla nyckelfrågor: 171.
Svarat på vissa nyckelfrågor: 147.
Meddelat att de ej haft tillräckligt många svar för fullständig intervju: 21.

6:1 Museiguide

Museiguiden är en marknadsförings- och informationsskrift över arbetslivsmuseer i Sverige som kommer ut i
ny reviderad upplaga varje år. Museiguiden ger en lättöverskådlig presentation av arbetslivsmuseer med bild,
text, öppettider, GPS-koordinat och kontaktuppgifter.
Museiguiden innehåller även artikel om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra samt kartor och annonser. Museiguiden produceras både i pappersformat
och som app.
Appen Museiguide innehåller samma presentation över
arbetslivsmuseer som pappersformatet men innehåller
även en länk till respektive arbetslivsmuseums hemsida. Appen uppdateras under året, den tillgängliggör museiguiden till fler samt kompletterar papperskatalogens
upplaga när den är slut.
För att ha möjlighet att medverka i museiguiden måste
man vara medlem i ArbetSam. Medlemmar väljer själva
om de vill medverka. Medverkan är förbundet med en
kostnad utöver medlemsavgiften. Det kostade i fjol 600
kr att medverka i papperskatalog inklusive app. Appen
är gratis att ladda ned. I Museiguide 2019 deltog 481
medlemsmuseer.
Museiguiden finansieras genom deltagaravgifter samt
annonsförsäljning. Den distribueras kostnadsfritt till
alla medlemmar, turistbyråer, ett stort antal turistbroschyrställ, bibliotek, beslutsfattare, hotell, tidskrifter,
campingar med flera. Upplaga för papperskatalogen var
i fjol 40 000 exemplar. Distributionskostnaden är sedan
några år tillbaka den stora tunga kostnaden.
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6:2 Årets Arbetslivsmuseum
Utmärkelsen tilldelades 2019 The Glass Factory – Glasmuseet i Boda. Juryns motivering lyder: “The Glass
Factory – Glasmuseet i Boda förenar det gamla glasblåsaryrket med samtida glaskonst och verksamheten lyckas på ett fantastiskt sätt förena lokala och internationella
utbyten.

Priset delades ut 8 december 2018 vid ett arrangemang
på The Glass Factory - Glasmuseet i Boda. Prisutdelare
var Mikael Parr. Juryn består av representanter från utsedd av Arbetets museum, ArbetSam, Järnvägsmuseet,
Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima
museer.

Glashyttan är ett verkligt levande museum med kunskapsöverförande aktiviteter där barn och vuxna bjuds
in till att vara en del av glasrikets historia och framtid.
Satsningen på The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
visar på kommunalt mod och förståelse för industrisamhällets kulturarv och dess betydelse för dagens besöksnäring.”

Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktighet
• Kunskapsbevarande
• Ideellt engagemang
• Genusperspektiv
• Pedagogiskt arbete
• Fysiskt bevarande

• Tillgänglighet
• Turista på museum
• Upplevelse/wow-effekt
• Förmedling/utställningar
• Förankring i omvärlden

Pristagare genom åren:
2019 The Glass Factory - Glasmuseet i Boda
2018 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017 Svenska Skoindustrimuseet, Närke
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

The Glass Factory – The Glass Factory – Glasmuseet i Boda. Foto:

24

ArbetSam – verksamhetsberättelse 2019

6:3 Almedalen

6:4 Hack for heritage

ArbetSam var tillsammans med Riksarkivet samarbetspart till Riksantikvarieämbetets 2019 års upplaga av
Hack for heritage, ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet.

ArbetSam medverkade i Almedalen 30 juni-2 juli tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk (ThN). Med
oss i montern hade vi ett lok från medlemsmuseet Föreningen Gotlandståget Järnvägsmuseet i Dalhem samt en
Cheva från en medlem i Motorhistoriska Riksförbundet.

Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan
kunskap, berättelser eller fysiska platser. Hur det kan
synliggöra arbetslivsmuseer samt ge idéer för att lösa
utmaningar eller sprida kunskap. Under helgen den 4-6
oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby.

Almedalen är ett utmärkt tillfälle för oss att lyfta angelägna frågor, träffa beslutsfattare, bli uppdaterade om
nya rapporter och om ny forskning, träffa andra ideella
organisationer, hitta nya samarbetspartners med mera.
ThN genomförde ett gemensamt seminarium. ArbetSam
genomförde även ett seminarium tillsammans med Arbetets museum. Utöver det tog vi del av ett stort antal
seminarier.
Telepop, en interaktiv pop-up-utställning, var en av prototyperna
som presenterades på söndagen.

6:5 Arbetslivsmuseer Wikipedia

Närvarande representanter från ThN på plats i Almedalen 2019.

Seminarier i montern:
1. Ångpannor och certifiering av eldare – hot mot det
rörliga kulturarvet?
Medverkande: Per Englund, Museibanornas Riksorganisation. Anders Svenson, Sveriges Ångbåtsförening
och Johan Vinberg, Museibanornas Riksorganisation.
2. Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på
gång – hur påverkas myndigheterna?
Riksantikvarieämbetet utreder ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. Vad är statens ansvar, vad kan det civila
samhället göra och hur kan de samverka?
Medverkande: Lars Amreus, Riksantikvarie, Annicka
Engblom, riksdagsledamot Moderaterna, Anders Åkesson, riksdagsledamot Centerpartiet. Moderator: Rutger
Palmstierna, Transporthistoriskt Nätverk.
3.Vem tar ansvar för det rörliga kulturarvet? Goda exempel från Göteborg.
Medverkande: Per Englund, Museibanornas Riksorganisation och Mimmi Mickelsen, Museibanornas Riksorganisation.

Genom ett samverkansavtal mellan ArbetSam och Wikimedia Sverige finns arbetslivsmuseerna tillgängliga på
Wikipedia. Vi förser Wikipedia med uppgifter om arbetslivsmuseets namn och GPS-koordinat. Artiklar är
fria att skriva av var och en.

ThNs seminarium ”Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet
på gång - hur påverkas myndigheterna?
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6:6 Så var det då
– arbetslivsmuseer visar

Lördagen 28 september genomfördes Så var det då – arbetslivsmuseer visar, utomhusmässan på Laxholmstorget utanför Arbetets museum i Norrköping. Arrangör är
Arbetets museum i samarbete med ArbetSam samt stöd
från Arbetetes museums vänförening. Mässan är en del
av aktiviteterna under Norrköpings kulturnatt. Uppskattningsvis 3 000 personer besökte Laxholmstorget,
nyfikna på vad arbetslivsmuseerna hade att visa.
Utställare 2019 var Pythagoras Industrimuseum som
hade med sig en tändkulemotor som drev en mjölkningsmaskin men nu blåste upp ballonger till alla barns
förtjusning. Nästan 1 000 ballonger till lika många barn
gick åt under dagen. De som kände sig hugade kunde
göra sitt eget rep hos Repslagarmuseet i Älvängen som
kommit ända från västkusten för att visa hantverket att
slå rep. Keramikverkstan MR keramik från Wadköping
fanns även på plats på Laxholmstorget för att visa sin
keramiska produktion.
På Laxholmstorget blev ett ljud-quiz ett populärt inslag.
Här kunde man gissa utrotningshotade ljud!
En succé i repris från förra året var Museispårvägen
Malmköping - MUMA som bidrog med en veteranbuss
för åkturer i Norrköping till ett flertal av Norrköpings
arbetslivsmuseer. En guide ombord på bussen berättade om Norrköpings historia och platser som passerade
revy. Även Holmens museum och Norrköpings stadsmuseum räknas till utställarna, även om de inte fysiskt
befann sig ute på Laxholmstorget.

6:7 Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen 2019 hade temat Konst och underhållning och kunde handla om allt från konsthantverk och
litteratur till levande rollspel, konserter och kulturfestivaler. Datum: 6-8 september.
82 av totalt 216 arrangemang runt om landet, anordnades av medlemsmuseer. Riksantikvarieämbetet är
huvudarrangör och samordnare för Kulturarvsdagen, i
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam.

6:8 Wiki Loves Monuments
6:7 Övriga evenemang

Wiki Loves Monuments 2019. På bilden syns den vinnande
bilden i Sverige: Norsholmen. Foto: Arild Vågen.

ArbetSam är samarbetspart till den svenska delen av
den internationella fototävlingen Wiki Loves Monuments. Arrangör: Wikimedia. Samordnare i Sverige är
Wikimedia Sverige. 2019 inkom 470 bilder från totalt
48 länder.

Övre bild: Pythagoras industrimuseum. Nedre bild: Repslagarmuseet i Älvängen visar hur man slår rep.
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6:9 Skrivelser, remisser

6:12 Hemsida

Många nya lagar och regler påverkar arbetslivsmuseernas vardag. ArbetSam försöker hela tiden övervaka vad
som händer i samhället för att se hur nya beslut och regler kan påverka arbetslivsmuseernas situation.

ArbetSam har sedan 2013 en hemsida via WordPress.
På hemsidan presenteras ArbetSams verksamhet såsom
museidagar, kurser, nätverk, samarbeten och andra aktuella uppgifter.

2019 har ArbetSam skrivit yttranden på remisserna:
1. Betänkande Verkställbarhet av beslut om lov
2. Förslag till ändring av Transportstyrelsens
föreskrifter om avgifter.
3. Kulturplan Västerbotten 2020-2023
4. Kulturplan Västra Götaland 2020-2023
5. Kulturplan Östergötland 2020-2023

Här samlas även material med olika teman, pedagogiskt
material, bidrag, utmärkelser, statistik och mycket mer.
Hemsidan ska vara aktuell och levande.
Vår förhoppning är att medlemmarna ska använda den
och tillsammans med oss utveckla hemsidan till ett redskap för kommunikation.

2019 har ArbetSam, utöver gemensamma skrivelser
med Transporthistoriskt Nätverk och Vattenhistoriskt
Nätverk, skickat följande skrivelser:
Mottagare		
Ärende
Regionkulturchefer samtliga Info om arbetslivsmuseer
Norrtälje kommun
Pythagoras Industrimuseum
Hässleholms kommun
Hässleholms filfabrik
Skatteverket
Moms arbetslivsmuseer
Sjöbo kommun		
Elfstrands krukmakeri
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Industrisamhällets
kulturarv

6:10 Emaljskylt

ArbetSam har sedan 2005 sålt över 100 emaljskyltar med
ArbetSams namn och logga på. 2019 såldes sex stycken.
Skylten har måtten 10 cm hög x 25 cm bred. Kostnad
2019 var 500 kr inkl. frakt.

6:13 MyNewsDesk

Sedan 2013 använder ArbetSam nyhetsverktyget MyNewsDesk, ett digitalt nyhetsrum som används av journalister, bloggare och andra påverkare.
Användandet av MyNewsDesk är ett sätt att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och
ArbetSams verksamhet.

6:14 Nyhetsbrev

6:11 Sociala medier

ArbetSam finns med på Facebook sedan 2011. Syftet är
att synliggöra industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och ArbetSams verksamhet.

I slutet på varje månad ger ArbetSam tillsammans med
Arbetets museum ut ett nyhetsbrev med aktuell information som berör arbetslivsmuseer.
Det skickas ut digitalt via verktyget Getanewsletter, till
cirka 2 300 prenumeranter. Ett 10-tal medlemmar har genom önskemål fått nyhetsbrevet postledes. I mars 2019
bytte vi utseende på nyhetsbrevet.

På Facebook lägger vi upp stora och små nyheter samt
marknadsför kurser och evenemang. Vid 2019 års slut
hade ArbetSam närmare 800 följare.
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.
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7 Ekonomi
Kommentar till ekonomin 2019
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2019 års verksamhet med sammanlagt 1 309 000 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 540 000 kr respektive 460 000 kr,
sammanlagt 1 000 000 kr. Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2018 har bidragen ökat något.
Under året har kansliet haft en bemanning på 2,5 tjänster, vilket är en utökning med en tjänst. Lovisa Almborg har
arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under hela året. Ny i gänget är Caroline Kvick som arbetat 100 % fram
till oktober då hon på egen begäran gick ner till 80 %.
Kostnaderna har ökat, framför allt på personalsidan på grund av nyanställningen. Kostnaderna för styrelsen har
blivit högre eftersom resekostnaderna blev dubbelt så stora som föregående år på grund av årsmötet i Umeå samt
en större spridning av styrelsen över landet. Medlemsutvecklingen under året har varit positiv. Det innebär högre
intäkter men också högre kostnader.
Vi har tagit i anspråk 322 112 kr av tidigare avsatta medel för att kunna utöka personalen med ytterligare en anställd. Årets resultat blev ett 0-resultat. Föreningens egna kapital är idag 646 205 kr vilket är positivt med tanke på
föreningens personalansvar.

7:1 Balansrapport
Tillgångar 							
Affärskonto							
Emaljskyltar					
		
Omsättningstillgångar						

Summa tillgångar 						
			
Skulder

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

992 912

2018

1 288 072
13 443
37 795

1 339 310

11 148
43 405
61 486
74 730
12 500
10 549

35 786
25 172
60 609
98 020
12 388
6 130

213 818

238 105

132 889
646 205
0

455 000
639 300
6 905

Summa eget kapital					

779 094

1 101 205

Summa skulder och eget kapital 			

992 912

1 339 310

Summa skulder
Eget kapital

Fond framtida anställning
Eget kapital
Årets resultat

Omsättning, avrundat, genom åren
2011 1,1 miljoner kr			
2012 1,3 miljoner kr			
2013 1,4 miljoner kr			
2014 1,5 miljoner kr			
2015 1,8 miljoner kr			
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2019			

949 508 			
10 443
32 961		

2016
2017
2018
2019

2,0 miljoner kr
2,0 miljoner kr
2,0 miljoner kr
2,5 miljoner kr
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7:2 Resultatrapport
Intäkter

2019

Katalogen, annonser
Medlemsavgifter med plats i katalog
Övriga medlemsavgifter
Årsmötet
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Lönebidrag
Övriga intäkter
Från avsättningsfond

2018

163 400
543 300
23 750
42 100
540 000
460 000
145 595
60 778
322 112

Summa intäkter

161 800
533 400
24 650
119 190
540 000
410 000
152 878
98 010
0

2 301 035

2 039 928

128 520
409 720
176 578
26 961
5 000
161 728
0
1 264 220
110 401
17 907

158 428
442 656
158 829
23 313
5 000
164 648
562
788 029
69 023
12 830

Summa kostnader

2 301 035

1 823 318

Redovisat resultat

0

6 905

Kostnader

Årsmötet
Katalog inkl. distribution
Administration
Mässkostnader, Almedalen
Årets Arbetslivsmuseum
Projekt
App Museiguide
Personal
Styrelsen
Övriga kostnader

Översikt 		

Bidrag				
Katalog intäkter			
Övriga intäkter
Katalogkostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

2013

680 000
301 050
411 604
388 850
643 275
274 244

2016

926 668
414 450
584 649
384 728
739 808
714 702

2017

923 332
438 382
577 168
409 484 		
769 687 		
513 290 		

2018

950 000
443 200
636 728
442 656
788 029
523 611

2019

1 000 000
450 200
528 723
409 720
1 264 220
627 094

Kontoret Killebergs kettingefabrik.
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7:3 Revisorernas berättelse

Storbrohyttan.
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7:4 Underskrifter
Norrköping 22 februari 2020

Visning i samband med styrelsemöte på Klostret i Ystad 7 november.
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