Musei Quiz ‐ 2015
Under 2014 fick ArbetSam 21 nya medlemsmuseer. Ingen av nykomlingarna finns med på
museidagarna men frågor i årets Musei Quiz är inspirerade av dessa museer.

Namn:

Telefon:

E‐post:

Nya medlemmar 2014
Andra våningen Västergötland
Forserums Industri‐ och bygdemuseum Småland
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (FSVJ) Södermanland
Gotlands försvarsmuseum Gotland
Hammarö skärgårdsmuseum Värmland
Lantbruksmuseet i Österbybruk Uppland
NK‐villan Södermanland
Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg NJOV Västmanland
Norrköpings Spårvägsmuseum Östergötland
Nostalgimuseum Sparreholm Södermanland
Nybodamuseet, Björksättra smedja Stockholm
Per Albins födelsehem/museum Skåne
Ramhälls gruva Uppland
Rostugnens Vänner Närke
Siknäsbatteriet Norrbotten
Skansen Klintaberg Jämtland
Trelleborgs sjöfartsmuseum Skåne
Tunabygdens Gammelgård Dalarna
Ulrika museum Östergötland
Ållebergs Segelflygmuseum Västergötland
Örnanäs Kulturreservat Skåne

1. Örnanäs Kulturreservat, Skåne
Ibland är det bra att bråka med myndigheterna!
På 1980‐talet krävde Skogsstyrelsen att Thure Nilsson i Örnanäs skulle kalhugga sin skog. Skogen var
inte tillräckligt produktiv i myndighetens ögon. Det fanns inget ekonomiskt värde i att låta skogen stå
kvar. Thure satte sig på tvären. Han vägrade genomföra någon kalhuggning, och började istället en
kamp för att lyfta fram områdets historiska och biologiska värden. Den kampen var vunnen den 10
maj 2006, då det första skånska kulturreservatet bildades – Örnanäs.
Hur många kulturreservat finns det i Sverige?

21

41

61

2. Rostugnens Vänner, Närke
Brevens bruk eller Breven är en småort med ett före detta järnbruk i södra delen av Askers socken i
Örebro kommun, nära Kilsmo i sydöstra Närke. Där finns en bevarad bruksmiljö med herrgård från
1700‐talet, brukskyrka och ett bruksmuseum. Järnhanteringen vid Brevens bruk är nu nedlagd sedan
1980‐talets mitt men bruksmiljön består och är till stora delar orörd.
Vad är Brevens bruks huvudnäring idag?

Skogsbruk

Jordbruk

Mekanisk verkstad

3. Forserums Industri‐ och bygdemuseum, Småland
1864 kom järnvägen ‐ Södra stambanan ‐ till Forserum och förvandlade den gamla kyrkbyn till ett
sjudande industrisamhälle ett stycke från kyrkan. Kring stationen och längs järnvägen har under åren
har ett hundratal industriföretag vuxit fram tillsammans med hantverksföretag ‐ nästan hälften
utmed Fabriksgatan. Stora och små i olika branscher och med unika produkter. Historien vittnar om
uppfinningsrikedom, yrkeskompetens, förmåga att samarbeta och företagsamhet. Den handlar också
om bränder och svåra tider.
I museet visar man ortens produkter. En av dessa har inspirerat till en bild på museets hemsida.
Vilken är produkten?

Bobiner

Klädhängare

Rullgardiner

4. Gotlands försvarsmuseum, Gotland
Ombyggnaden av det gamla sädesmagasinet till museilokal påbörjades i början av oktober månad år
2008. Det blev byggmässigt klart årsskiftet 2008‐2009.
Museet består av en huvudbyggnad med tre våningar med tre separata utställningsbyggnader;
Understödshuset, Fälthuset och Stridsfordonshuset. Samt föremål utomhus på området.
Finns det information om tillgänglighet på museets hemsida?

JA

Nej

5. Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg NJOV, Västmanland
Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg, NBVJ, och stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg, NJOV, förvaltar gemensamt den svenska normalspåriga järnvägens vagga. Redan den
5 mars 1856 gick det första tåget på sträckan Nora ‐ Ervalla och den officiella invigningen skedde den
5 juni samma år. Samma sträcka trafikerar NBVJ fortfarande, 159 år senare.
Nora är också känt för dikten Tre små gummor
Tre små gummor skulle gå en gång
till marknaden i Nora,
som räcker hela dagen lång
och fröjdar små och stora.
– Ja, vi ska ha roligt, sa gummorna små,
vi ska ha roligt, det kan ni förstå,
Men vad var det gummorna skulle göra i Nora? (tre saker :‐)

6. Per Albins födelsehem/museum Skåne
Stödföreningen för Per Albin Hanssons födelsehem verkar för att minnet av Per Albin
Hansson och hans födelsehem med adress Per Albin Hanssons väg 91‐93 i Malmö ska
bevaras samt att lokalerna ska användas på ett ändamålsenligt sätt.
Per Albin Hanssons födelsehem är idag uppdelat i en museidel och i en uthyrningsdel.
I museidelen har inrättats en arbetarbostad som visar hur det såg ut vid sekelskiftet samt ett
rum med Per Albin Hanssons personliga tillhörigheter.
Vilket år blev Per Albin Hansson statsminister?

1928

1930

1932

7. Ramhälls gruva Uppland
Från föreningens Facebook.
Ramhälls Bygdegårds‐ och Hembygdsförening added 3 new photos.
Igår, en dimmig novembersöndag, var vi ett gäng som röjde i och vid gruvbyggnaderna.
Många tomma sprayburkar blev det ‐ hade det varit pant på dem hade föreningen varit
mycket rik vid det här laget...
Tusen tack alla som hjälpte till!
Föreningen är aktiv på Facebook.
Hur många likes hade föreningens facebooksida? (2015‐04‐08)

72

93

121

8. Skansen Klintaberg, Jämtland
Skansen Klintaberg är ett av få inhemska, intakta fästningsverk från andra världskriget. Med
fokus på barn och ungdomar vill vi att skansen ska påminna om kriget och om de
fruktansvärda övergrepp som begicks mot människor före och under 1940‐talet.
Skansen Klintaberg byggdes1 943‐1944, alltså under senare delen av andra världskriget.
Uppgiften för de förband som placerades här var att stoppa en eventuell tysk invasion från
Norge.
När anfölls Norge av Nazityskland?

Oktober 1939

april 1940

maj 1941

9. Ållebergs Segelflygmuseum, Västergötland
Ållebergs segelflygmuseum ägs och drivs av Svenska Segelflygförbundet och Falköpings
Kommun. Medlemmar i Segelflygets Veteransällskap bidrar ideellt med att arbeta i museet
som guider mm. En del av museets flygplan är fortfarande luftvärdiga och flygs varje
sommar.Du får gärna ta barnen med dig och då får vi be dig att i förväg instruera dem att
inte röra något. En del av planen flyger vi fortfarande med vid särskilda tillfällen och vi måste
då veta att de är i flygvärdigt skick. Vill du fotografera dina barn i ett segelflygplan går det att
ordna. Vi har en cockpit till en LS‐1 stående på golvet lätt att kliva i. Den får användas för
fotografering av "blivande segelflygare".
Hur högt är Ålleberget?

220 meter

330 meter

390 meter

10.Trelleborgs sjöfartsmuseum, Skåne
Sveriges sydligaste sjöfartsmuseum visar sjöfartens historia inom Trelleborgs storkommun
förr och nu. Trelleborgs Sjöfartsmuseum drivs och administreras sedan 1997 av den ideella
föreningen Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner. Föreningen verkar som en ideell/kulturell
förening med ändamål att vårda det kulturella arvet avseende sjöfart och fiske inom ett
område som svarar mot Trelleborgs kommungräns och havet där utanför. Museet har olika
avdelningar för fiske, mindre båtmotorer, nautiska instrument, stuveri, rederi, spedition och
färjetrafik. Det finns också arrangerade interiörer. Museet har också ett antal
fartygsmodeller av "Trelleborgsfartyg". Ring för bokning av grupper.
Vad kostar det att besöka museet?
20 kronor

40 kronor

60 kronor

11.Hur många arbetslivsmuseer fanns det i databasen onsdag 8 april 2015?
…………………………………………………………………….

