Alternativa museidagar – ArbetSams årsmöte

16 april, resa ned genom Södermanland
10.00

Samling i Stockholm
Cityterminalens norra sida vid Kungsgatan,
där fjärrbussarna ankommer.
Bussbolaget vi åker med är Viking buss
ArbetSams styrelse möter upp och tar emot deltagarna.

10.15

Avresa med buss

11.00

Hagalunds tvätterimuseum

Vår buss

Museet finns i en tvätt- och torklada vid Albysjön. Här visas olika moment i tvättandet
och tvättandets historia fram till vår tid. I museet berättas om familjetvätterierna från
början av 1900-talet då man åkte häst och vagn in till Stockholm för att hämta tvätt.
Guide: Olle Magnusson
12.30

Lunch
Lunch intar vi på Röda Cafét vid Vårbyviken och Mälarens vatten. På en inbyggd
ångbåtsbrygga från mitten av 1800-talet bjuds vi på fiskgratäng.

15.00

Östra Södermanlands Järnväg
Föreningen driver järnväg med ånglok mellan Mariefred och Läggesta samt med rälsbuss mellan Läggesta och Taxinge-Näsby. Ångloken är från 1889 och framåt och körs
på 600 mm bana. Föreningen har flera stationshus, Mariefred från 1895 som också
hyser ett litet museum med bilder och föremål, Mariefreds ångbåtsbrygga, Hjorthagen,
Marielund och Läggesta station från 1895. I Mariefred har man även en stor bangård,
verkstadsbyggnader, lokstall och vagnhall.
Visning av museiområdet
Vi tittar bakom kulisserna på verkstadslokaler, lokstallar med mera. Vi får veta hur
föreningen arbetar.
Guider: Sven Fernqvist och Christer Malm.
Kaffe serveras under besöket i Mariefred

17.15

Transport till olika hotell i Norrköping

18.30

Middag Arbetets museum
Här står en riktig ”cowboy” buffé och väntar med chilidoftande revbensspjäll och
mycket annat gott. Öl och vin finns att köpa.

20.00

Underhållning i Laxholmskällaren
Vladimir, Roberto, Richard och Fikret grabbarna bakom bandet Svenskarna står på
scen. Dessa fantastiska sångare och instrumentalister bjuder på medryckade och
känslosam musik från nästan hela världen. Här garanteras en oförglömlig pubafton.

Alternativa museidagar – ArbetSams årsmöte

17 april, Norrköping
08.30

Holmens museum, alldelses intill Arbetets museum
Museet har öppet hus, visar lokaler och ger möjlighet att prova papperstillverkning.

09.30

Registrering på Arbetets museum
Kaffe med ostfranska

10.00

Inledning
Barbro Franckie , ArbetSams ordförande och Anders Lindh, museidirektör
Arbetets museum hälsar välkomna.

10.30

Rapporter
Torsten Nilsson - informerar om industrihistoriska nätverk,, bok om
arbetslivsmuseer samt planer för ArbetSams hemsida.
Frövifors Pappersbruksmuseum - Conny Tideman berättar om museibyggande,
teater och deras deltagande i Svenska industriminnen.
Aeroseum - Roger Eliasson berättar om stiftelsen Aeroseum som driver ett projekt
vid Säve flygplats. För att bevara en underjordiskt bergsanläggning som ett levande
flygmuseum, ett flygupplevelsecenter - AEROSEUM.
Malmö skolmuseum - Gunilla Alm berättar om museets verksamhet.

12.00

Lunch
Till lunch serveras hederliga svenska pannbiffar med löksky, saltgurka

13.00

Årsmöte
Under årsmötet kommer vi att få en rapport från det regionala arbetet med
arbetslivsmuseer som genomförs i Västar Götaland.

14.45

Kaffe
Eftermiddagskaffe med kaka

15.15

Avresa till Brandkårsmuseet i Simonstorp
På museet kommer Alf Nilsson att berätta om brandkårshistoria och föreningens
historia.

17.00

Åter till Norrköping

18.30

Middag på Arbetets museum
Tid för samtal och utbyte av tankar. Magen mättar vi med en trerättersmeny.
Laxpaté med romsås , Parma och basilikafylld kycklingfilé med senapssås och
potatis-purjolökstårta. Vaniljglass med färska frukter i punsch, kaffe.
Efter middagen finns tid församtal, är det någon som vill visa film finns det
möjligheter att visa VHS och DVD.
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18 april, resa upp genom östra Södermanland
08.30

Avresa Norrköping
Samling vid Arbetets museum.
Under resan kommer Willy Olsson att berätta om Stafsjö bruksmuseum

09.00

Stafsjö bruksmuseum
I den gamla kraftstationen på 30 kvadratmeter, en gång i tiden brukets hjärta, finns
idag Bruksmuseet. Bruket har funnits sedan 1662 och fick sitt första privilegiebrev för
gjutning av kanoner år 1666. Idag är tillverkningen begränsad till skjutspjällsventiler
som exporteras över hela världen.
I Stafsjö serveras kaffe med tillbehör.
Guide: Willy & Barbro Olsson

10.00

Avresa till Nävekvarn
Under bussresan kommer vi att få höra mer om museet i Näfvekvarn.

11.00

Visning av järnbruksmuseum
Gjutjärnsspisar från Näfveqvarn finns över hela Sverige. Vi besöker det ännu ej öppnade museet och får ta del av hur man arbetat för att ta fram utställningen.
Guide: Kjell Lundström

12.00

Avresa till Koppartorp
I Koppartorp arbetar man med att bygga ett gruvhistoriskt museum. Vi får höra mer
om museet samt träffa gruvfrun.

12.30

Lunch i hembygdsgården
Vi äter sluring (traditionell sörmländsk soppa) med ostsmörgåsar och måltidsdryck.

13.00

Titta på gruvan
Vi får möjlighet att vandra runt i Koppartorps gruvby.

14.00

Avresa till Stockholm

16.00

Avslutning i Stockholm

