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Kunskapsbank för maskin- och
teknikhistoriskt kulturarv.
– en förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet. Ida Wedin, industriantikvarie.
Läs rapporten på www.arbetsam.com
Förstudie, kunskapsuppbyggnad för
att klargöra möjligheten att utföra
lancashiresmide. Per Zackrisson,
Svensk Byggtradition, Aneby.
Läs rapporten på www.arbetsam.com
Samlingsportalen
Sveriges Järnvägsmuseums fotosamling ligger nu på nätet. Där kommer
du i framtiden att kunna hitta mer ur
de unika samlingarna inom väg- och
järnväg, bl.a. föremål, konst, litteratur, arkivmaterial och mycket annat!
www.samlingsportalen.se
Ångkraftverkets vänner visar utställning på Västerås stadsbibliotek
15 februari–15 mars. Läs mer på
www.angkraftverket.se

Årets Arbetsmyra 2013

Foto: Maria Eberfors.

Sverige är världsledande när det gäller att bygga museer och det finns
idag 1440+ arbetslivsmuseer. Engagerade människor är en förutsättning
för detta och vi beräknar att minst 15 000 personer arbetar på ett arbetslivsmuseum. Ekonomin är inte så stor och de flesta arbetslivsmuseerna
är helt beroende av ideella krafter för att verksamheten skall överleva.
För att uppmärksamma dessa personer som gör så mycket för sina arbetslivsmuseer har Arbetets museums vänförening instiftat priset Årets
Arbetsmyra. Myrorna har gett upphov till uttryck som ”arbetsmyra”
och ”flitig som en myra” för personer som jobbar energiskt och mycket.

Vagnsrenoveringskurs del 2
5-7 april 2013, Forsviks bruk.
Kursen fokuserar på målning. Men
det går bra att komma med ett objekt som inte är påbörjat. Dock kanske det inte bör vara alltför komplicerade saker för att kunna hinna ifatt
de övriga. Möjlighet till blästring
kommer att finnas. Arrangeras av
Vagnhistoriska sällskapet.
Läs mer på www.arbetsam.com

Myran är också Arbetets museums maskotdjur. Årets som lärare. Detta medförde 1-2 resor till Stockholm
Arbetsmyra 2013 är Kjell Nordeman. Kjell har under per vecka under utbildningsperioden. Kjell tog också initiativet till att renovera ångpannan
ett antal år varit ordförande i Sveriges
på Eskilstuna stadsmuseum. På museet
Ångbåtsförening (SÅF) med cirka 600
fanns sedan många år ett antal ångmaskimedlemmar spridda över landet. Detta
ner som inte kunde köras på grund av att
har medfört, och medför fortfarande, att
man inte kunde producera ånga. Kjell tog
han lägger en hel del av sin fritid på att se
på sig arbetet och efter att ha engagerat
till att föreningen framgångsrikt kan bevaka medlemmarnas intressen gentemot
större delen av sin familj i detta projekt
står nu pannan klar och godkänd och körs
myndigheter men även se till att den sokontinuerligt sedan cirka ett år tillbaka.
ciala biten i föreningen tillgodoses.
För att inte behöva gå sysslolös resten av
fritiden så är Kjell engagerad i ångfartyget Ejdern i Södertälje. Här sitter han i
fartygsföreningens styrelse och tjänstgör
också ibland som befälhavare eller maskinchef. Han
är för övrigt den ende i föreningen som innehar kompetenser för båda dessa befattningar. Allt arbete sker
ideellt, inte ens reseersättning från hemorten utgår vid
tjänstgöring.

Det senaste projektet som påbörjats är att
ta hand om ångfartyget Rex. Fartyget har
flyttats till ny hemmahamn i Torshälla.
Efter bara någon månad så har Kjell och
maskinkompisarna lyckats få ångmaskinen att fungera med ånga från fartygets panna trots flera år i malpåse. Tanken är att bilda en ny förening och påbörja
restaureringen av fartyget så snart som möjligt. Målet
är att Rex skall vara klar för trafik sommaren 2013.

För några år sedan tog Kjell initiativet till att starta
en utbildning för ångmaskinister till de större ångfartygen, en så kallad TF 750 Ånga. Utbildningen pågick i två terminer i Stockholm och Kjell administrerade denna utbildning och tjänstgjorde delvis också

Kjell har ett heltidjobb som arkeolog på Skogsstyrelsen, spelar altsaxofon i storband med några konserter
i månaden, är fartygschef i marina hemvärnet med
övningar ett antal veckoslut per år. Låter det inte som
om det behövs åtta dagar i veckan!

Ångarna Ejdern, Mariefred och Robert förtöjda vid bryggan i Mariefred. Foto: Torsten Nilsson.

Lär känna delar av museisverige som du inte
visste fanns och hi a nya upplevelser för utflykten,
bussresan och semestern. Vi har samlat både
stort och små , känt och okänt.
Museimässan vänder sig ll bussresearrangörer,
turistnäring, andra museer och intresserad
allmänhet. Kom och inspireras av våra utställare,
besök föredrag och ta med dig nya idéer hem!

15-16 mars 2013 • Arbetets museum i Norrköping
15-16 mars 2013
Öppettider:
15
mars
klockan
11.00
Kommunalråd
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Stjernkvist
öppnar
Fredag 15 mars kl 11-17
mässan och
delas
ll Årets Arbetsmyra.
Lördag
16 pris
mars
kl ut
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utställare

Öppettider för besökare
Fredag 15 mars 11.00 – 17.00
Lördag 16 mars 10.00 – 16.00
www.museimassan.se

15 mars klockan 14.00 - Invigning av utställningen Årets
Arbetslivsmuseum - Qvarnstensgruvan Minnes Stor
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Mer informaon om utställare
och program
Barnaktiviteter
finns på www.museimassan.se.

Titta gärna på hemsidan www.museimassan.se

Entré
Hiss till
gatuplan

1Utställare
Svenska Skoindustrimuseet
2 Flygvapenmuseum
3 Frövifors Pappersbruksmuseum
4 Tykarpsgrottan
Hässleholms museum
5 Töllstorps Industrimuseum
6 Ekomuseum Åtvidabergs
Bruksbygd
7 Norrköpings Skolmuseum
8 Ekomuseum Bergslagen
9 Målerimuseet
10 Museihuset, med leksaksbilsmuseet & motorbåtsmuseet
11 Vadstena spetsmuseum
12 Östra Södermanlands Järnväg
13 Qvarnstensgruvan Minnesfjället
14 Solnaskutan Constantia
15 CTH - Fabriksmuseum
16 Ulvö Lilla Salteri
17 Motala museer
18 Sveriges Ångbåtsförening
19 Linköpings slott och domkyrkomuseum
20 Femörefortet

Invigning av Mässan
11.00 Kommunalråd Lars Stjernkvist inviger Mässan
Arbetets museums vänförening och Myran delar ut pris
till Årets Arbetsmyra 2013.
Sång av ESTERS, hipp tantpop!

14.00 Invigning av utställningen Årets Arbetslivsmuseum
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Magikern Mr Mac har lovat oss att hjälpa till att trolla
fram utställningen.

Program fredag 15 mars

Jan Larsson, Jäderbruks vänner						Tid: 9 och 13, Änglamark, plan 4
Ideella föreningar. Engagemang och uppmuntran. Hur får Jädersbruksvänner folket att orka?
Pia Sander, Skånes hembygdsförbund						Tid: 9 och 13, LO-katten, plan 4
Kulturarv och lokal historia blir TEMARESOR. Skånska hembygdsföreningar paketerar bussturer, en succé!
Axel Pettersson, Wikipedia							Tid: 10 och 15, Änglamark, plan 4
Hur kan arbetslivsmuseernas kunskap bli synlig på Wikipedia? Hur gör vi vår kunskap attraktiv och spännande att
använda i olika lärande situationer och skolundervisning?
Mikael Parr, Flygvapenmuseum & 						
Tid: 10, Alvarummet, plan 6
Maria Widfeldt, Miljöansvarig på Specialfastigheter
Specialfastigheter och Flygvapenmuseum miljösatsar tillsammans. Hur minskar vi vår påverkan på klimat och miljö?
Karin Faxér, Norrköpings kommun						Tid: 10 och 15, LO-katten, plan 4
Fairtrade City - vad innebär det och hur kan jag göra skillnad?
Johan von Essen, Ersta Sköndal högskola					
Tid: 13, Folksamsalen, plan 6
Varför jobbar människor gratis? Motiv och drivkrafter till ideellt arbete. Kan vi locka fler att engagera sig i museiarbetet?

Program - Lördag16 mars
Ruben Madsen- Surströmmingsshow 			
Världens främste sur-kultur-kulinariske estradör.
Surströmmingskulturen förr, nu, i morgon – Fakta, historik,
skrönor, traditioner. En underhållande show där Ruben
bygger den ultimata klämman varvat med musik och magi.

Barnhörna
I anslutning till utställarna i Laxholmskällaren hittar du Barnhörnan. Där kan du som är 5 år och uppåt lära dig mer om
gammal teknik och prova på själv. Sex olika arbetslivsmuseer har med sig bilder, filmer, maskiner och verktyg som
visar på deras verksamhet.
Magikern Mr Mac
Magikern Mr Mac finns på plats under hela lördagen och förbluffar såväl gammal som ung! Du honom på scenen på
plan 2 i en förtrollande föreställning och däremellan kan han dyka upp precis var som helst bland besökarna med små
mirakel, färgglada ballonger, spänning, överraskningar och humor som främsta vapen!
Drakel och Viggo, Flygvapenmuseum
De nyfikna maskotarna Drakel och Viggo har åkt hela vägen från Flygvapenmuseum för att hälsa på alla barn som har
kommit till Museimässan. Du träffar dem i Laxholmskällaren!
Kreativa verkstan, Arbetets museum
På plan 5 hittar du Kreativa verkstan där barn och vuxna kan skapa tillsammans. Kreativa verkstan är öppen varje
helg, både lördag och söndag, kl.12-16. Verksamheten har olika teman under året beroende på vilka utställningar som
visas i huset. I vår kommer det att vara schlageryra i Kreativa verkstan. Fri entré.
Myran, Arbetets museum
Mingla med Arbetets museums maskot under dagen.
För tider se www.museimassan.se

När kom den första plastbåten?
Varför är brandbilar röda och har de alltid
varit det?

Hur fungerar en dränkbar pump?
Hur skränker man ett ramsågsblad?

Var det en man eller kvinna som uppfann
tvättmaskinen?
Vem byggde Sveriges första traktor?

Nya spännande artiklar i Wikipedia

Arbetslivsmuseerna skall med sin expertkunskap hjälpa till att utveckla och bredda Wikipedia. Genom ett samarbetsprojekt med Wikimedia Sverige skall arbetslivsmuseerna bidra med kunskap inom de ämnesområden som
man ansvarar för. Målet är att användningen av Wikipedia och museernas egna kunskapskällor skall öka samt
breddas, inte minst inom skolundervisningen.
Under hösten 2013 arrangerar ArbetSam i samverkan med Wikimedia
Sverige fem workshopar på olika platser i Sverige för kunskapsproducenterna vid museerna.

För mer information kontakta ArbetSams kansli,
info@arbetsam.com

Kalendarium
Datum
2 mars
2-3 mars
14 mars
15-16 mars
16-17 mars
20 mars
23-24 mars
21 april
3-4 maj

Event/Organisation
MRO Vårmöte 2013
JHRF Års- och medlemsmöte
Ordförandemöte Arbetslivsmuseernas centrala org.
Museimässa
SSF Årsmöte
BHRF Årsmöte
SÅF Årsmöte
Tågsläpp
ArbetSams Museidagar med årsmöte

Plats
Malmö
Malmö
Norrköping
Norrköping
Simrishamn
Lundsbrunn
Över hela Sverige
Kristianstad

