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Arbetslivsmuseerna i den officiella statistiken

Varvsforum 2014
Lördag 10 maj på Marinmuseum i
Karlskrona. Söndag 11 maj åker man
buss till Sölvesborg och där kommer
Varvshistoriska föreningen i Sölvesborg att visa sin utställning i Folkets
hus samt berätta om sin verksamhet.

Årets industriminne 2014
Nu är det dags att utse Årets industriminne 2014 – nomineringen är öppen
till den 17 mars. Varje år sedan 1995
utser Svenska industriminnesföreningens styrelse Årets Industriminne.
I år blir det den tjugonde pristagaren
Varför är det viktigt att arbetslivsmuseerna finns med i statistiken?
Det svaret är enkelt. Finns man inte i statistiken så finns man inte och som utses.
den som inte finns behöver inga resurser. Nu kan vi visa hur viktiga vi
är för kulturturismen och besöksnäringen. Vi kan visa att våra museer Alla intresserade, utan undantag,
är en viktig del av bevarandet av vårt kulturarv. Med detta som argu- är välkomna att lämna förslag. Läs
ment kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. igenom kriterierna på www.sim.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra Det viktiga är att ar- se och skicka förslag till föreningens sekreterare, antingen på e-postbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!
adress: evarittsel@gmail.com eller
Begreppet arbetslivsmuseum saknar motsvarighet i andra länder så vi med vanlig post till Eva Dahlström
kan med all säkerhet förvänta oss ett begynnande intresse från andra Rittsél, Länsstyrelsen i Stockholms
län, Box 22067, 104 22 Stockholm.
länder när museistatistiken presenteras i juni 2014.
Efter ett långt arbete är vi på väg mot målet som vi kämpat hårt för – att
arbetslivsmuseerna skall bli en del av den officiella museistatistiken i
Sverige. Då kommer våra 10 miljoner besökare att bli en del av statistiken. Från och med 2014 kommer det att finnas en ny post i statistiken,
arbetslivsmuseum.

– Hmmm … What is a worklife museum?

Blir det inte en massa jobb?
Jo det blir mer jobb. Enkäten är ganska omfattande. Det kommer säkert
att ta 20 minuter att fylla i den. Men snälla, snälla, snälla, hjälp oss att
få så många svar som möjligt! Av erfarenhet vet vi att svarsfrekvensen
bland arbetslivsmuseerna inte brukar vara så stor. Vardagen kan tendera
att sluka det mesta av arbetet men här har vi möjlighet att visa upp oss.
Så håll ögonen på inkorgen i slutet av februari, kavla upp ärmarna och
låt oss ta den här chansen tillsammans!
Torsten Nilsson, Arbetes museum

Folkhemsturen med destination
Ruhrområdet
Den 16-21 maj 2014 avgår världshistoriens första Folkhemstur med
destination Rhurområdet! Det blir
en fantastiskt intressant, rolig, lärorik, givande, folkbildande, gemytlig
resa där vi far genom folkhemmet
Sverige i buss till Västeuropas industriella kokpunkt.
Läs mer:
http://keresor.se/resor/ruhr-165-2014/

Kursprogram 2014
25-26 april
2-3 maj
30-31 maj
Höst 2014
Höst 2014
Höst 2014

Lilla museiskolan
Vattenmaskiner IV
Lilla museiskolan
Textilmaskiner
Maskinkonservering
Ångmaskiner

Lilla museiskolan
På ett mindre museum är man i behov att behärska
många områden därför har vi satt ihop en tvådagarskurs där du lär dig grunderna i föremålsvård, värdskap, pedagogik, marknadsföring, utställningsteknik
och föreningsutveckling. Målgrupp är anställda på
museer, föreningsstyrelser, stiftelsestyrelser och alla
ni som jobbar med att organisera ert museum.

2-3 maj
Vattenmaskiner IV
Plats: Karlholms bruk, Uppland
Den uppskattade kursen fortsätter och nu i vår genomför vi Vattenmaskiner IV. Hands-on kurs. Detaljerad
information, se nedan och nästa sida.
30-31 maj
Lilla museiskolan
Plats: Uppsala Industriminnesförening, Salagatan
16A, Uppsala. Se sida 4.
Höst 2014
Textilmaskiner
En kurs i hur man renoverar, reparerar och håller textilmaskiner i trim. Hands-on kurs. Detaljerad information om innehåll, datum och plats kommer inom kort.
Höst 2014
Maskinkonservering
En kurs i hur tar hand om maskiner som blivit stående. Hands-on kurs. Detaljerad information om innehåll, datum och plats kommer inom kort.

25-26 april
Lilla museiskolan
Plats: Kanalkaféet, Kanalmuseet Skantzen, HallstaHöst 2014
Ångmaskiner
hammer. Se sida 4.
En kurs kring säkerhet och drift. Hands-on kurs. Detaljerad information om innehåll, datum och plats
kommer inom kort.
Anmälan: www.arbetsam.com/pedagogik/kurser-var-2014/

Vattenmaskiner IV

Vattenhjul och postad ram. Foto: Kjell Nordeman

Karlholmsbruk, Älvkarleby, Uppland.
Konferensen riktar sig till verksamma, eller intresserade, av fångdammar/vattenrännor, vattenhjul/turbiner,
kvarnar, kraftstationer och andra vattenbyggnader på ett praktiskt och/eller teoretiskt sätt.
Plats: Karlholmsbruk och näraliggande besöksobjekt
Datum: 2-3 maj
Kostnad: 600 kr (ArbetsSams medlemmar betalar 400 kr) och då ingår 2 luncher, festmiddag samt kaffe i fält.
Lunch dag 1 på Restaurang Kungsådran på Laxön och dag 2 på Café Strömsberg.
Anmälan senast den 31 mars. Deltagarantalet är begränsat, så ”först till kvarn” gäller.
Boende måste bokas av deltagarna själva, förslag enl nedan:

Fredagen den 2 maj – anföranden äger rum på Laxön, Älvkarleby

Under dagen genomförs ett antal föredragningar som innehåller 1) en översikt av olika typer av bevarade
vattenknutna anläggningar, 2) hur man vårdar och underhåller vattenbyggnader och vilka rättigheter/skyldigheter har man avs. nyttjande av vattenkraft samt vad vattenverksamhetsutredningens betänkande innebär, 3)
en redogörelse för dammprojektet i Karlholm, 4) om lancashiresmide, 5) erfarenhet av bevarande och drift
av en vattendriven kvarn samt 6) berättelser om erfarenheter från Olofsfors bruk. På kvällen äter vi middag
tillsammans och härefter kåserar Anna Nygren på temat ” Gammalt och nytt om livet vid Älvkarlebyfallen
och Laxön”

Lördagen ägnas åt besök, i hyrd buss, på näraliggande besöksmål
Vi kommer att besöka Karlholmsbruk, sågen i Griggebo, Strömsbergs bruk samt vattenrännan på Hyttön.
Vandrarhem
på Laxön www.cafefuriren.com välj vandrarhem info@cafefuriren.com
026-72123, 070-217 61 98
Älvkarleby camping 25 min. promenad från Laxön alt. bil. 2- och 4-bäddsstugor
www.alvkarlebycamping.se info@alvkarlebycamping.se 026-72792
Älvkarleby Konferens- och Turisthotell nära Laxön
www.alvkarleby.nu info@alvkarleby.nu 026-72620
Älvkarleö Herrgård 3 km. från Laxön
www.svenskalottakaren.se/start/om-oss/alvkarleo-herrgard/
info@alvkarleoherrgard.se 026-72635
Anmälan/frågor eller funderingar sker till :
Kjell Nordeman
011 – 23 17 25 eller 073 – 140 57 29
eller: kjell.nordeman@arbetetsmuseum.se

Karlholmsbruk. Foto: Anna Nygren.

Lilla museiskolan

Före Museiskolan. Foto: Mattias Lunn.

Hallstahammar och i Uppsala
Konferensen riktar sig till intresserade och verksamma på arbetslivsmuseer, som vill utveckla sitt intresse och
kunskap i museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård, vård och utveckling av ett arbetslivsmuseum, hur
man bemöter besökare samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.
Platserna är:
25-26 april
30-31 maj

Kanalkaféet, Kanalmuseet Skantzen
Uppsalas Industriminnesförenings lokaler

Deltagarkostnad: 600.- inkl luncher och middag. ArbetsSams medlemmar betalar 400.-. För de som inte deltar
i middagen, så kostar luncherna 200.Anmälan senast den 30 mars. Deltagarantalet är begränsat, så ”först till kvarn” gäller.
Tillresta måste boka övernattning själva. Tips på boende i Hallstahammar är Skantzen Brukshotell på tel
0220-21200 eller Stuga på Skantzö Bad & Camping, tel 0220-241 86. Tips på boende i Uppsala, är Uppsala
Vandrarhem, tel 018 – 24 20 08, alt Uppsala hotell med samma telefonnummer som till vandrarhemmet.
Konferensens inspiratörer är verksamma på Flygvapenmuseum, Riksutställningar, SENSUS, Statens Försvarshistoriska Arv, Teknikland Jamtli, Tekniska museet samt Qvarnstensgruvan.
Anmälan/frågor eller funderingar sker till :
Kjell Nordeman
011 – 23 17 25 eller 073 – 140 57 29 eller: kjell.nordeman@arbetetsmuseum.se

Efter Museiskolan. Foto: Mattias Lunn.

Viktiga datum:

Mars
8
8
8-9
15
15
21
20-23

Museibanornas Riksorganisation (MRO) vårmöte
Nässjö
Experimental Aircraft Association (EEA), Sweden, Årsmöte, Arlanda flygplats Stockholm
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF), årsmöte & vårmöte
Nässjö
Sista ansökningsdag. Projektstöd till arbetslivsmuseer och stöd till fartygsbevarande
Sveriges Segelfartygsförening (SSF), årsmöte
Motala
Sveriges Ångbåtsförening (SÅF),Årsmöte, Tekniska museet
Stockholm
TUR-mässa i Göteborg

April
4-5
5-6
26
27

ArbetSams Museidagar och årsmöte
Linköping
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), årsmöte
Såtenäs
Arbetslivsmuseernas dag
Trollhättan
Tågsläpp vid ett 30-tal järnvägsföreningar. Verksamheten bakom kulisserna, öppet 10-16.

