Inbjudan till ArbetSams museidagar 22–24 april 2005
Trots ArbetSams relativt korta historia är det väl vid det här laget en hävdvunnen tradition att föreningens årsmöte inte bara är ett årsmöte, utan också ett tillfälle för konferens,
samvaro och studiebesök. I år går resan till Småland och Småföretagarriket.
Historia i Småföretagarriket är ett nätverk för regional samverkan mellan industrimuseer i sydvästra Jönköpings län. Regionen är välkänd för en omfattande industrialisering i
liten och mellanstor skala. Den riksbekanta gnosjöandan är en produkt av denna säregna
industriella struktur. Men här finns också en spännande brukshistoria, inte minst i hanteringen av den småländska sjömalmen. För närvarande ingår Gislaveds industrimuseum,
Hylténs industrimuseum, Töllstorps industrimuseum och Åminne bruksmuseum i Historia i Småföretagarriket.
Årets tema för ArbetSams museidagar är marknadsföring.
Förutom studiebesök vid många arbetslivsmuseer i regionen, kommer vi också att få tillfälle att höra och samtala med föreläsare om årets tema.

Deltagaravgift
Tack vare att Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommuner ställer upp som värdar för de
flesta måltiderna, kan vi erbjuda deltagande i ArbetSams museidagar till ett riktigt pangpris:

500 kr/deltagare för alla dagarna
Avgiften gäller för tre dagars konferens, studiebesök och samvaro inklusive busstransporter till studiebesöken, måltider, fika med mera. Resan till och från museidagarna och boende ingår däremot inte i deltagaravgiften. Kan du endast delta i delar av programmet, är
kostnaden fastställd till fredag (dag 1) 150 kronor, lördag (dag 2) 200 kronor och söndag
(dag 3) 150 kronor.

Anmälan och betalning
Sista anmälningsdag är fredag 18 mars. Samma datum gäller för bokning av hotell. Betalning av deltagaravgiften görs på bifogad blankett till postgiro 130684-4 eller kontant på
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plats. Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett. Om det anmälda antalet deltagare blir
för stort, så kommer platserna fördelas rättvist mellan de medlemsorganisationer som anmält sig först (en modifierad version av ”först till kvarn…” gäller alltså). Anmälan postas
eller faxas till ArbetSams kansli (det går också bra att göra anmälan per e-post):
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Laxholmen
602 21 Norrköping
Telefon: 011-23 17 30
Fax: 011-18 22 90
E-post: info@arbetsam.com
Boende bokas och betalas via hotellet (eller motsvarande). Mer information om boende
finns under särskild rubrik på sidan 5.

Mer information
Ni kan få mer information om anmälningar med mera av Heidi på ArbetSams kansli (tfn:
011-23 17 30). Ni kan också vända er till Magnus (tfn: 0370-912 59) med frågor om museidagarnas innehåll och om Historia i Småföretagarriket. Dessutom lägger vi ut uppdaterad
information om ArbetSams museidagar på webben så snart vi kan:
 http://www.arbetsam.com
 http://www.industrimuseum.gnosjo.se/smaforetagarriket
Väl mött på ArbetSams museidagar önskar

Barbro Franckie,

Magnus Gustavsson,

ordförande i ArbetSam

projektledare Historia i Småföretagarriket

ArbetSams styrelse och museerna i Småföretagarriket
hälsar er hjärtligt välkomna till Småland!
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Program för ArbetSams museidagar 2005
Museidagarnas tema är marknadsföring. Detta kommer att lämna avtryck i hela evenemanget, inte minst i föreläsningarna dag 2. Dessutom har vi ambitionen att studiebesöken
ska avspegla tre viktiga teman i regionens industrihistoria: småföretagaranda, småländska
järnbruk och industrialismens stöttepelare.
Dag 1, fredag 22 april
Småföretagaranda
09.00–10.30

Hotell Park Inn, Värnamo. Samling och inskrivning

11.00–12.45

Töllstorps industrimuseum, Gnosjö. Studiebesök med fika. Töllstorps industrimuseum visar
den metalltrådsbaserade småindustrins rötter i en autentisk miljö. Längs Töllstorpsån låg de små
”fabrikerna” tätt under 1800-talet. Här finns fortfarande många vattenhjulsdrivna hammare,
tråddragerier, en kvarn och mycket mer. Verksamheten var igång ända till 1960-talet, då kommunen köpte området och hembygdföreningen gjorde om det till friluftsmuseum.

13.15–14.15

Gislaved Lunch (värd: Gislaveds kommun)

14.15–16.00

Gislaveds industrimuseum, Gislaved. Studiebesök med fika. Gislaveds industrimuseum visar
framför allt läder-, gummi- och plastindustrins historia i Gislaved.

16.30–18.00

Hylténs industrimuseum, Gnosjö. Studiebesök. Hylténs industrimuseum är en komplett bevarad metallfabrik från första halvan av 1900-talet. J.E. Hylténs Metallvarufabrik var verksam
1874–1974. Här tillverkades framför allt båtdetaljer och utrustning till brandförsvaret i mässing
och rödgods. Fabriken kunde räddas som museum redan på 1970-talet.

18.30–19.30

Hotell Park Inn, Värnamo. Egen tid

19.30

Hotell Park Inn, Värnamo. Samling för avfärd med buss

20.00–23.30

Hemlig plats. Supé (värd: Gnosjö kommun)
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Dag 2, lördag 23 april
Småländska järnbruk samt konferensdag med årsmöte
09.00

Hotell Park Inn, Värnamo. Klart för avfärd med buss

09.30–11.30

Kulturarv Marieholm, Marieholm. Studiebesök med fika. Projektet Kulturarv Marieholm
berättar om hur lokalbefolkning, kommun och länsstyrelse kan arbeta tillsammans för att blåsa liv
i ett avsomnat brukssamhälle. Kom ihåg att ta med oömma kläder och bra skor eller stövlar!
Om vädret och tiden tillåter kommer vi ta en liten promenad i omgivningarna.

12.30–13.30

Åminne bruksmuseum. Lunch (värd: Gislaveds kommun)

13.30–14.30

Åminne bruksmuseum. Studiebesök. Åminne bruksmuseum visar en utställning om sjömalmsupptagning och brukets historia. Industrimiljön vid Åminne bruk är säregen och mycket välbevarad. Detta gäller inte minst masugnen. Dessutom har den imponerande kolladan nyligen restaurerats. Där förvarades kolen till masugnen. Idag kan den användas för konserter och andra evenemang.

15.00–19.00

Värnamo. Konferens och årsmöte med fika. Annika Blixth, Jönköpings läns museum, berättar
om ett projekt för att utveckla och stödja kulturturismen i Jönköpings län. Björn Axel Johansson,
Historiska museet, bekantar oss med projektet Museifönstret och hur museer kan använda webben
för att arbeta med skolor i hela landet. Därefter följer en paneldiskussion om marknadsföring vid
arbetslivsmuseer. Lördagens arbete avslutas sedan med ArbetSams årsmöteshandlingar.

19.00–20.00

Hotell Park Inn, Värnamo. Egen tid

20.00–23.30

Hotell Park Inn, Värnamo. Supé (värd: Värnamo kommun)

Dag 3 söndag 24 april
Industrialismens stöttepelare
09.00

Hotell Park Inn, Värnamo. Klart med utcheckning från hotell och packning, avfärd med buss

09.00–16.30

Studiebesök på tre arbetslivsmuseer med anknytning till dagens tema. Under dagen får vi dessutom lunch och fika i sedvanlig ordning. Det moderna industriella samhällets nyckelsymbol är
förstås fabriken, men arbete i industrialismens tidevarv är naturligtvis inte ”bara” fråga om industriarbete. Det krävs ju så mycket mer som stöttar och bygger upp en fungerande apparat för att
producera varor och tjänster. Varor ska transporteras, företagen behöver pengar till investeringar,
jordbrukets effektivisering gör att arbetskraft frigörs till industrin och så vidare. Under dag 3 ska vi
besöka några museer som visar dessa sidor av arbetets historia. Det kan vara frågan om museer
med inriktning på kommunikationshistoria (till exempel museijärnvägar), finanshistoria (till
exempel bankmuseer) och jordbrukets mekanisering (Ryds lantbruksmuseum).

16.30
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Värnamo station. Anslutning till tåg för hemresa

Boende under ArbetSams museidagar 2005
Vi erbjuder i ett samordnat boende, vilket ger många fördelar – inte minst för logistiken
och samvaron. Vi kommer att bo på Park Inn Värnamo (f.d. Värnamo Stadshotell): ett
fyrstjärnigt designhotell i centrala Värnamo, 200 m från järnvägsstationen. Boendet blir en
integrerad del i upplevelsen under ArbetSams museidagar 2005. Hotellet är nämligen en
ikon för 1900-talets bilism och modernism.
Nu har hotellet fått en renässans tack vare en satsning på småländsk möbeldesign och
en smakfull uppdatering av rummen för att fylla dagens krav på komfort. Det finns också
tre specialinredda sviter av Bruno Mathsson, Källemo och Svenssons i Lammhult. Många
inslag i byggnaden – till exempel receptionen – har dessutom bevarats i sin ursprungliga
form, till stor glädje för alla som uppskattar skandinavisk 1900-talsarkitektur och formgivning.
Vi har avtalat om mycket förmånliga priser:

Från

345 kr/person

Priset gäller en natt inkl. frukostbuffé för 2 personer i dubbelrum (690 kr per rum). Enkelrum kostar 530 kr. Till glädje för er som har en lite längre resväg till Småland, så gäller
priserna även för nätterna mellan torsdag och fredag samt mellan söndag och måndag.

Bokning
Bokning ska göras via Park Inn Värnamo på telefon, fax eller e-post senast fredag 18 mars.
Fullständiga adressuppgifter finns på nästa sida.
Ange ”ArbetSams museidagar” vid bokningen för att få tillgång till vårt specialpris!
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Park Inn Värnamo
Besöksdress:

Storgatsbacken 20, Värnamo

Postadress:

Box 247, 331 22 Värnamo

Tfn:

0370-65 66 00

Fax:

0370-65 66 09

E-post:

info.varnamo@rezidorparkinn.com

Alternativ
Vi är övertygande om att vårt erbjudande för boende under museidagarna står för en utomordentlig avvägning mellan pris, komfort och upplevelse. För er som av någon anledning ändå inte vill utnyttja detta, följer här ett urval alternativa boenden i Värnamotrakten. Ni kan söka efter andra boenden via Värnamo turism på telefon 0370-188 99, fax
0370-157 11 eller Internet:
 http://www.visit-varnamo.com
Ni som väljer alternativt boende bör tänka på att våra gemensamma bussresor har
Park Inn Värnamo som utgångspunkt. Tyvärr är schemat så snävt, att vi inte kan utlova busstransport till och från andra boenden. Därför får ni räkna med att ordna
detta själva (färd- och gångavstånd till Park Inn anges för varje boende nedan).

Hotell Apladalen
Avstånd:

Färdväg 1 km, gångväg 15 minuter

Adress:

Växjövägen 5, 331 32 Värnamo

Telefon:

0370-100 17

Fax:

-

E-post:

-

Priser:

250 kr (2 personer i dubbelrum utan dusch) – 495 kr (enkelrum) per person och natt
inklusive frukost

Folkhögskolans vandrarhem Värnamo (SVIF)
Avstånd:

Färdväg 1,5 km, gångväg 10 minuter

Adress:

Västhorjavägen 9, 331 22 Värnamo

Telefon:

0370-37 90 50

Fax:

0370-37 90 19

E-post:

varnamo.folkhogskola@lj.se

Priser:

190 kr (2 personer i dubbelrum med dusch) – 250 kr (enkelrum med dusch) per person
och natt exklusive frukost, städning och bäddning etc. (kan fås mot tillägg)
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