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Förord

Denna studie har genomförts i syfte att få en fördjupad 
bild av arbetslivsmuseirörelsen i Sverige. De senaste de
cennierna har allt fler människor engagerat sig i verksam
heter som syftar till att bevara och bruka industrisam
hällets kulturarv. Nya museer - arbetslivsmuseer - har 
skapats, ofta utifrån arbetsplatser och industrimiljöer 
som varit betydelsefulla för utvecklingen på den ort eller 
plats man lever på. Arbetslivsmuseerna drivs ofta ideellt 
genom att människor engagerar sig på sin fritid och arbe
tar med att utveckla det kulturarv som man själv finner 
betydelsefullt. Man arbetar både med syfte att bevara för 
framtiden och med syfte att andra människor ska kunna 
ta del av det. Utan denna verksamhet skulle många av 
berättelserna om industrisamhällets historia gått förlo
rade och vår gemensamma kunskap om detta samhälle 
skulle varit betydligt torftigare och tommare till innehål
let. Verksamheten på arbetslivsmuseerna är alltså ett ut
tryck för en demokratisering av kulturarvet och stär
kande av människors relation till kulturarv genom kon
kret engagemang. Den titel vi valt till rapporten ger ut
tryck för det engagemang som finns för det industriella 
kulturarvet och som förenar amatörer och professionella. 
Den offentliga kulturarvssektorn har ett ansvar för att

stödja och hjälpa till att utveckla arbetslivsmuseernas 
verksamhet på olika sätt. Det viktigaste är att arbeta 
för att arbetslivsmuseerna kan fortsätta att frodas och 
utvecklas på sina egna villkor, och i långsiktiga och sta
bila former.

Studien har gjorts av Arbetets museum, genom etno
logen Birgitta Burell, på uppdrag av Riksantikvarieäm
betet under oktober-december år 2000. Birgitta Burell 
har genomfört enkätundersökningen och intervjuerna, 
samt sammanställt och analyserat materialet till rappor
ten. Torsten Nilsson, arbetslivsmuseiintendent vid Arbe
tets museum, och Helena Westin, antikvarie vid Riks
antikvarieämbetet, har tillsammans lett arbetet. Det är 
första gången kunskap om arbetslivsmuseerna generellt 
samlas in, sammanställs och analyseras. Vi tror att stu
dien kommer att kunna ha stor betydelse för förutsätt
ningarna för arbetslivsmuseirörelsen och kulturarvs- 
sektorn att i samverkan utveckla och förbättra arbets
livsmuseernas framtida möjligheter.

Birgitta Johansen
avdelningschef, Kunskapsavdelningen



Inledning

Introduktion
Allt fler människor engagerar sig för att bevara, bruka 
och levandegöra industrisamhällets kulturarv. En viktig 
del i denna folkrörelse är de många arbetslivsmuseer 
som skapats runt om i landet. I en kartläggning från 
1997 uppskattas antalet arbetslivsmuseer och -miljöer i 
Sverige till över 1800.1 Arbetslivsmuseerna är olika och 
skiljer sig från varandra i allt från storlek till verksam
hetens målsättning. Några gemensamma drag kan ändå 
urskiljas:
• Många arbetslivsmuseer springer ur ett engagemang 

kring den egna ortens eller arbetsplatsens industri- 
och ar betslivshistoria

• De flesta arbetslivsmuseer vill både bevara en miljö 
och berätta en historia utifrån den miljön

• Flertalet drivs av en liten grupp frivilliga som med 
små medel - via egna insatser, bidrag från olika håll, 
intäkter och projektmedel - driver verksamheten

Föreliggande studie syftar till att tydliggöra arbetslivs- 
museernas villkor och engagemang som aktörer i kul- 
turarvsarbetet. Undersökningen bygger, dels på 162 en
kätsvar, dels på tolv intervjuer med människor som är 
aktiva inom arbetslivsmuseirörelsen. De huvudsakliga 
frågeställningarna har behandlat följande områden:
• Arbetslivsmuseernas ursprung, organisationsform 

och drift
• Arbetslivsmuseernas verksamhet
• Engagemang och drivkrafter hos de aktiva
• Samarbete med andra
• Problem och möjligheter för arbetslivsmuseerna

Dessa är också de teman under vilka undersökningens 
resultat redovisas.

Sammanfattning
Undersökningens samlade material, bestående av 162 
enkätsvar och tolv intervjuer, gör att det är möjligt att 
urskilja vissa tendenser och mönster kring den framväx
ande arbetslivsmuseirörelsen.

En övervägande majoritet av arbetslivsmuseerna har 
startats efter 1960. Den största ökningen av nyetable
ringar har skett under 1990-talet, då hela 35 % av mu
seerna startats. En stor grupp av arbetslivsmuseerna har 
inte uppstått ur en formaliserad organisationsbildning. 
En vanlig bakgrundshistoria berättar istället om hur en 
eller flera föremålssamlande eller historieintresserade 
personer tagit initiativ till att starta ett museum - ofta 
på den egna hemorten och ofta kring en arbetsplats el
ler näringsgren som har eller har haft stor betydelse för 
orten i fråga. Frågan om en organiserad driftsform har 
inte blivit aktuell förrän museet varit ett faktum. I det 
läget har de flesta bildat en ideell förening. Uppfatt
ningen om att arbetslivsmuseerna till stor del har sitt 
ursprung i den så kallade gräv-där-du-står-rörelsen kan 
inte bekräftas genom föreliggande undersökning.

Arbetslivsmuseernas publika verksamhet sker i hög 
grad kring ”det personliga mötet” - mötet med besö
karna. De allra flesta erbjuder guidade visningar och 
många betonar vikten av mötet med besökarna; i 
dialogen med besökarna sker en kontinuerlig kunskaps
uppbyggnad som tillförs museets verksamhet.

Arbetslivsmuseernas publika verksamhet är säsongs- 
präglad: endast ett av fyra museer har öppet året runt. 
Drygt hälften har öppet för besökare under en säsong 
som ofta inleds redan i maj och varar fram till oktober. 
Under våren och hösten domineras besöksbilden av 
skolklasser och pensionärer på bussresa. Under som
marmånaderna dominerar semesterfirande familjer och 
andra spontanbesökare.

Fyra av fem arbetslivsmuseer bygger sin verksamhet 
på frivilliginsatser. Vid dessa museer genomförs de ide
ella insatserna i genomsnitt av ca 22 personer. Deras 
medelålder är ca 57 år. Två tredjedelar är män. Bland 
de museer som uppger att de har löneanställd personal 
finns i genomsnitt ca fem anställda - såväl fast anställ
da som säsongsanställda. Bland dessa är andelen kvin
nor i stort sett lika stor som andelen män. Deras medel
ålder är ca 45 år.

Rörande det ideella arbetet vid arbetslivsmuseerna 
kan ett relativt tydligt mönster utläsas: en handfull per
soner utgör en kärntrupp som sköter det mesta av mu-

1 af Geijerstam, Jan 1997.
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sects löpande verksamhet. Utanför denna grupp finns 
vanligen 10-30 personer som mer sporadiskt bidrar 
med frivilliginsatser. Därutöver finns ofta en större in
tressegrupp eller vänförening som bidrar med ett mer 
stödjande engagemang.

När de personer som finns i den innersta kärntrupp
en beskriver sitt engagemang och sina drivkrafter i ar
betet med arbetslivsmuseet framgår att bevarandetank
en ofta var en stark drivkraft i uppbyggnadsfasen av 
museet. Så småningom inriktades engagemanget alltmer 
mot lokalhistoria och lokal arbetslivshistoria. På orter 
som under 1990-talet drabbats av industrinedläggelser 
och arbetslöshet beskrivs den ökade historiemedveten- 
heten som en närmast terapeutisk process för ökad lo
kal självkänsla. I avfolkningsbygder finns förhoppning
ar om att arbetslivsmuseet ska bidra till ökad turism, 
nya arbetstillfällen och ekonomisk utveckling.

En grundläggande och stark drivkraft i arbetet med 
ett arbetslivsmuseum utgör den sociala samvaron. Ofta 
beskrivs museet som en ”mötesplats” för både de ak
tiva och besökare. Glädjen av att bygga upp något till
sammans och att besökarna uppskattar detta stärker 
engagemanget ytterligare. Därtill är ett intresse för tek
nik och teknikhistoria en annan vanlig drivkraft för 
många av de ideellt arbetande vid arbetslivsmuseerna.

Inte alla arbetslivsmuseet präglas av småskalig ama
törverksamhet. Vid de arbetslivsmuseer som drivs som 
företag eller bolag präglas engagemanget mer av affärs
mässighet och målmedvetet arbete för att få verksamhe
ten att gå ihop. Därtill finns inom gruppen arbetslivs
museer även större museer med museiutbildad personal 
vars drivkrafter att skildra arbete och arbetsliv mer 
bygger på en yrkesmässig grund.

De problem som de flesta arbetslivsmuseer som in
går i undersökningen lyfter fram är av ekonomisk art. 
Att inte få den dagliga verksamheten att gå ihop eller 
att inte klara av nödvändiga investeringar oroar många. 
Kopplat till ekonomin är oron för vikande besökssiff
ror. Ökad konkurrens, inte minst i avfolkningsbygder, 
medför minskade besökssiffror vid många arbetslivs
museer. Ett annat problem rör återväxten. Medelåldern 
bland de aktiva är ofta hög och vid många arbetslivs
museer oroar man sig för att såväl personella resurser 
som den samlade kunskapen kommer att sina med 
åren.

Bakgrund
Inom den offentliga kulturmiljövården har industri
miljöerna successivt sedan slutet av 1960-talet blivit en 
del av kulturarvet. På museerna har på samma sätt ett

ökat intresse för arbetslivets historia etablerats. Parallellt 
med detta gryende engagemang inom kulturarvssektorn 
ökade intresset för arbetslivets historia inom arbetarrö
relsen. Där fanns ett tydligt inslag av kritisk historiesyn, 
där historien och studiet av den sågs som ett politiskt 
medel som skulle ge perspektiv på samtida förhållanden. 
Efter hand har områdena och perspektiven utvidgats och 
integrerats med varandra. Idag ses det industrihistoriska 
arvet — det materiella såväl som det immateriella - som 
en självklar del av kulturarvet.

Att bevara och bruka det industrihistoriska arvet stäl
ler kulturmiljövården och samhället inför välkända frå
gor som måste få nya lösningar, men inför också helt nya 
frågeställningar. Problemfälten är tre: delaktighet, kom
munikation och tillvaratagande. De berättelser som det 
industrihistoriska arvet bär på måste hjälpas fram och 
nya former för deltagande, samarbete och finansiering 
måste både vidareutvecklas och förnyas. Föreliggande 
studie om arbetslivsmuseernas roll som aktörer och deras 
vilkor ses som en mycket viktig del i detta arbete.

Arbetslivsmuseerna och kulturarvssektionen
Enligt Svensk Författningssamling avses med ett arbets
livsmuseum: ”sådan verksamhet som har till syfte att be
vara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, 
såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig 
sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmän
heten”.2

Under åren 1984-1996 utbetalades statsbidrag till ar
betslivsmuseer. För museijärnvägar hade ett liknande bi
drag utgått redan från och med 1 juli 1980. Statens kul
turråd, som fördelade dessa medel, lät 1994 göra två 
kartläggningar av, dels stödet till arbetslivsmuseer, dels 
stödet till museijärnvägar.3 I båda dessa undersökningar 
föreslår utredarna att statsbidragen bör behållas då de 
gett upphov till många positiva effekter. Trots detta upp
hörde utbetalningarna 1996, då dessa medel inte längre 
ställdes till kulturrådets förfogande.

Riksantikvarieämbetet har i samband med den statliga 
satsningen på industrisamhällets kulturarv tagit initiativ 
till ett bidragssystem där medel ska delas ut för att ut
veckla verksamheten vid arbetslivsmuseerna. Under 2001 
kommer Riksantikvarieämbetet att fördela medel som 
ställts till förfogande av den av regeringen tillsatta Dele
gationen för industrisamhällets kulturarv. Riksantikvarie
ämbetets avsikt är att bidragen ska permanentas.

Arbetets museum har i många år bedrivit verksamhet 
med syfte att uppmärksamma och stötta landets arbets
livsmuseer. År 1990 utgav museet den första guideboken 
över arbetslivsmuseer och -miljöer i Sverige.4 När Arbe

2 SFS 2000:1078.
3 Parr, Mikael 1994.

Ek-Nilsson, Katarina 1994.
4 af Geijerstam, Jan 1990. (En omarbetad och utökad utgåva utkom 1997.)
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tets museum 1997 av regeringen fick ett treårigt natio
nellt uppdrag för att fördjupa och förnya arbetet med 
industrisamhällets kulturarv, kunde verksamheten rik
tad mot landets arbetslivsmuseer intensifieras och ut
vecklas. Under perioden 1997-1999 byggde Arbetets 
museum upp en plattform för ett utåtriktat arbete mot 
arbetslivsmuseerna. Detta skedde bl.a. genom sexton 
regionala seminarier i serien När röken lagt sig, där Ar
betets museum kunde skapa ett forum för erfarenhets
utbyte mellan aktörer inom arbetslivsmuseirörelsen. 
Våren 1998 bildades också ArbetSam, Arbetslivsmu- 
seernas Samarbetsråd.

Arbetets museum har fortsatt att arbeta med arbets
livsmuseerna även efter att det nationella uppdraget 
upphörde i och med utgången av 1999. Under år 2000 
har flera av de insatser som påbörjades inom ramen för 
regeringsuppdraget avslutats, bl.a. färdigställandet av 
en databas på Internet för arbetslivsmuseers och 
hembygdsföreningars hemsidor5 samt utgivningen av 
en handbok för arbetslivsmuseer.6 Verksamheten riktad 
mot arbetslivsmuserna fortgår också genom t.ex. pro
jektet Drömmen om ett bättre liv, där arbetslivsmuseer 
tillsammans med invandrarföreningar och studieför
bund på ett tjugotal platser runtom i Sverige kommer 
att dokumentera och i utställningar levandegöra det 
mångkulturella Sveriges arbetslivshistoria.

Metod
Föreliggande undersökning har utförts av Arbetets mu
seum på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Arbetets 
huvuddrag har planerats gemensamt och en kontinuer
lig dialog mellan de båda institutionerna har förts un
der arbetets gång. Författaren svarar dock själv för de 
resultat och bedömningar som presenteras i rapporten.

I mitten av oktober år 2000 skickades en enkät med 
elva frågeområden (se bilaga 1) ut till sammanlagt 595 
av landets arbetslivsmuseer. Dessa museer är de som in
går i det adressregister över arbetslivsmuseer som Arbe
tets museum byggt upp. Registret har byggts upp ge
nom den verksamhet som bedrivits vid Arbetets mu
seum. Efter en påminnelse inkom slutligen 162 enkät
svar (se förteckning, bilaga 2), vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 27 %.7 Svarsfrekvensen varierar något 
mellan de olika frågorna. I de fall där färre än 162 ar
betslivsmuseer svarat på en fråga anges antal svarande 
museer under diagrammen i den följande sammanställ
ningen. Därtill anges det totala antalet angivelser i de 
fall då museerna kunnat svara med flera alternativ.

Parallellt med enkätundersökningen genomfördes en in
tervjuundersökning vid sammanlagt tolv arbetslivsmu
seer. I det urval som Arbetets museum och Riksantikva
rieämbetet gjorde gemensamt eftersträvades såväl geo
grafisk som branschmässig spridning samt spridning av
seende organisation och drift, utifrån förevarande kän
nedom. Urvalet föll på följande arbetslivsmuseer:
• Boxholms bruksmuseum, Östergötlands län
• Ebbamåla bruk, Olofström, Blekinge län
• Flogbergets gruva, Smedjebacken, Dalarnas län
• Göteborgs Remfabrik, Västra Götalands län
• Hagalunds tvätterimuseum, Huddinge, Stockholms 

län
• Holmens museum, Norrköping, Östergötlands län
• Liljedals glasbruksmuseum, Grums, Värmlands län
• Norrbottens järnvägsmuseum, Luleå, Norrbottens 

län
• Rosenlöfs tryckerimuseum, Sandviken, Gävleborgs 

län
• Torvsjö kvarnar, Åsele, Västerbottens län
• Ångfartyget Mariefred, Stockholms län
• Östervåla möbelsnickerimuseum, Västmanlands län

Samtliga arbetslivsmuseer besöktes och intervjuer ge
nomfördes med 1-3 av de aktiva personerna.8 (Fråge
lista, se bilaga 3.) En rundvandring i museet klargjorde 
verksamheten ytterligare. Som en fördjupning ges sam
manfattande beskrivningar av varje arbetslivsmuseum i 
ett appendix sist i denna rapport.

Rapportens disposition
Efter det inledande kapitlet redovisas undersökningens 
resultat. Framställningen utgår i huvudsak från enkät
svaren, men med kontinuerliga hänvisningar till inter
vjuundersökningen. De områden som behandlas i av
snittet ”Ursprung, organisationsform och drift” är ar- 
betslivsmuseernas ursprungliga branschtillhörighet, 
geografisk hemvist, startår, driftsform, förvaltning och 
ägandeförhållanden. Under rubriken ”Arbetslivsmu- 
seernas verksamhet" redovisas resultat vad gäller ar- 
betslivsmuseernas publika verksamhet, forskning och 
dokumentation, handikappanpassning, öppethållanden, 
besöksmönster, entréavgifter samt besökstal. I det tredje 
avsnittet ”Engagemang och drivkrafter” presenteras re
sultaten av hur de personella resurserna - såväl ideella 
som löneanställda - ser ut vid arbetslivsmuseerna. Där
till görs en grundlig genomgång av hur själva engage
manget och drivkrafterna beskrivs i såväl enkätsvaren

Besöksdatabasen se-sverige.nu har utvecklats i samarbete mellan Hembygdsförbundet, Arbetets museum, arbetslivsmuseer och hembygds
föreningar och nås via Internet. Under uppbyggnadsfasen finns den på adressen: http://hembygd.abm.uu.se 

Cserhalmi, Niklas (red.) 2000.
g Enkätsvaren arkiveras på Arbetets museum. Kopior finns även hos Riksantikvarieämbetet.

Bandinspelningar av intervjuerna arkiveras på Arbetets museum, tillsammans med färgfotografier. Fotografierna har i huvudsak tagits som ar
betsmaterial.
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som intervjuerna. I de två avslutande avsnitten behand
las arbetslivsmuseernas samarbeten med andra aktörer 
samt vad de aktiva beskriver som problem, men även 
möjligheter, i sin verksamhet.

I det tredje kapitlet och tillika den sammanfattande 
diskussionen ges ett sammandrag av studiens resultat 
jämte reflektioner och kommentarer i syfte att fördjupa 
förståelsen av studiens genomförande och resultat.
Efter den egentliga rapporten följer ett appendix med 
tolv porträtt av de arbetslivsmuseer som ingick i inter

vjuundersökningen. Här presenteras de mest grundläg
gande uppgifterna rörande de enskilda museernas ur
sprung och förvaltning tillsammans med beskrivningar av 
hur verksamheten vuxit fram och hur de ser ut idag. Vik
tigt är också hur de aktiva valt att arbeta tillsammans vid 
de olika museerna och hur de ser på sitt eget engage
mang.

Rapporten avslutas med tre bilagor: 1) enkäten,
2) förteckning över de museer som svarade på enkäten 
samt 3) intervjuundersökningens frågelista.

Fig. 1. Översikt med de svarande museernas 
geografiska spridning (svarta prickar). Objekten 
i intervjuundersökningen är markerade med 
röda ringar.

Svarande arbetslivsmuseer
Blekinge län 4
Dalarnas län 7
Gotlands län 3
Gävleborgs län 12
Hallands län 5
Jämtlands län 1
Jönköpings län 12
Kalmar län 7
Kronobergs län 3
Norrbottens län 6
Skåne län 14
Stockholms län 16
Södermanlands län 6
Uppsala län 2
Värmlands län 7
Västerbottens län 8
Västernorrlands län 3
Västmanlands län 7
Västra Götalands län 20
Örebro län 7
Östergötlands län 12
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Undersökningens resultat

Arbetslivsmuseernas ursprung, 
organisationsform och drift

Bransch
De 162 arbetslivsmuseer som svarat på enkäten har sitt 
ursprung i näringsverksamheter av skilda slag. Tre nä
ringsgrenar9 är speciellt väl representerade i enkätun
dersökningen: Tillverkning (46 %), Transport, magasi
nering och kommunikation (20 %) samt Jordbruk, jakt 
och skogsbruk (16 %). Metallframställning och metall
varutillverkning, som är en underavdelning inom Till
verkning, står ensamt för 20 % av enkätsvarens ur- 
sprungsnäringar. Värt att notera är att svarsfrekvensen 
bland de ca 25 museijärnvägar som fick enkäten har va
rit hög, då dessa bidrog med tolv svar.

Geografisk hemvist
De arbetslivsmuseer som svarat på enkäten finns sprid
da över hela landet (se fig. 1, s. 8). Den geografiska 
spridningen följer i stort landets befolkningsstruktur, 
dock saknas helt enkätsvar från Hälsinglands och 
Medelpads kustland. Adressregistret innehåller ett 20- 
tal arbetslivsmuseer i detta område som således fått en
käten, men inget av dessa museer har svarat.

Startår
Enkätundersökningen visar på en tydlig och kontinuer
lig ökning av antalet arbetslivsmuseer från och med 
1960-talet och framåt; 85 % av de 150 museer som 
svarat på frågan om startår har startats efter 1960 (se 
Eg- 2). Ökningen har accelererat under 1990-talet då 
hela 35 % av arbetslivsmu- 
seerna etablerats. De arbets
livsmuseer som svarat att de 
startades under 1900-talets 
första hälft kan i hög grad 
hänföras till verksamheter 
kopplade till hembygdsrörel
sen. Här återfinns, dels hem- 
bygdsmuseer som skildrar det 
agrara arbetslivet, t.ex. Vox- 
torpsgården (1933), dels 
hembygdsmuseer som skildrar

tidiga svenska industrigrenar inom framför allt gruv- och 
järnhantering, t.ex. Nordmarks gruvmuseum (1938). En 
grupp bland de tidigt uppbyggda museerna har startats 
inom ett större svenska företag som t.ex. Falu Gruv
museum (1922), Höganäs museum (1924) och Tänds- 
ticksmuseet i Jönköping (1948).

Bland de arbetslivsmuseer som etablerades under 
1960- och 1970-talen är museijärnvägarna välrepresente- 
rade; nio av de tolv medverkande museijärnvägarna in
ledde sin verksamhet under denna period. Här finns en 
tydlig koppling till samtida järnvägsnedläggelser. Under 
1980- och 1990-talen är det svårt att se några tydliga 
mönster i nyetableringarna. De förefaller representera 
flera näringsgrenar och den geografiska spridningen är 
också stor. De arbetslivsmuseer som deltar i enkätunder
sökningen och som startades före 1980 ligger, med något 
enda undantag, i landets södra och mellersta delar.

Startåret för de museer som deltagit i intervjuunder
sökningen överensstämmer ganska väl med enkätunder
sökningens resultat: fyra av de medverkande museerna 
startades på 1980-talet och lika många på 1990-talet. 
Liljedals glasbruk med sin starka koppling till en hem
bygdsförening startades 1952 och Torvsjö kvarnar in
ledde sin verksamhet 1972. För ångfartyget Mariefred är 
det svårt att ange ett exakt startår. Någon gång under de 
närmare hundra år som hon trafikerat sträckan Stock- 
holm-Mariefred har ”tolkningen” av båten förändrats. 
Först var ångfartyget ett transportmedel för människor 
och varor. Redan från början reste dock många männi
skor med ett turistiskt syfte, för att roa sig, rekreera sig 
och uppleva naturen. Eventuella kulturupplevelser tog

Startår

1950- 1960- 1990-1920- 1930-1900- 1910-

■ Antal museer

Fig. 2. Arbetslivsmuseernas startår. Antal svarande museer: ISO.

9 Kategoriseringen av näringsgrenar utgår från SNI:92 (Standard för svensk näringsgrensindelning 1992).
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man del av på utflyktsmålet (t.ex. Gripsholms slott). 
Någon gång under seklets gång har ångbåtsresan blivit 
en kulturupplevelse i sig. Den äldre tekniken och båtens 
historia har successivt blivit en del av kulturarvet. 
Mariefreds kapten tror själv att denna övergång varit 
en process över tid som pågått sedan början av 1960- 
talet - kanske ännu längre. Ångbåtarna kan ses som 
museer där den ursprungliga funktionen - transport av 
människor från en punkt till en annan - aldrig upphört.

Organisatoriskt ursprung
När det gäller arbetslivsmuseernas organisatoriska ur
sprung uppvisar enkätundersökningen en del intressan
ta tendenser (se fig. 3). En vanlig uppfattning har länge

Ursprung

Grävrörelsen
8%

Hembygds
rörelsen

19%

Fig. 3. Arbetslivsmuseernas organisatoriska ursprung. Antal 
angivelser: 226.

varit att många arbetslivsmuseer har sitt ursprung i den 
så kallade gräv-där-du-står-rörelsen, amatörforskning 
kring arbetslivets historia som framför allt fanns i slutet 
av 1970-talet och i början av 1980-talet.10 Enkätunder
sökningen ger dock en något annorlunda bild. Av de 
226 svar om ursprung som givits (många anger fler än 
ett organisatoriskt ursprung) utgör grävrörelsen endast 
8 %. Här bör man dock beakta att grävrörelsen var 
som mest aktiv under en period från och med 1977 och 
ett par år in på 1980-talet.11 Eftersom merparten av de 
arbetslivsmuseer som svarat på enkäten inte bildats un
der denna period är det knappast förvånande att gräv
rörelsen inte uppges som upphov till dessa. Ändå före
faller 8 % vara en överraskande låg andel. En annan 
källkritisk invändning är emellertid frågan om hur be
kanta de som svarat på enkäten varit med begreppet 
”gräv där du står”. Ett par enkätsvar beskriver ett tyd
ligt ”grävursprung” (t.ex. studiecirkelverksamhet runt 
bygdens arbetsliv) utan att de som svarat angett gräv
rörelsen som ursprung. Samtidigt ger det samlade mate

rialet få, om några, exempel på gräv-där-du-står-rörel- 
sens argument om arbetarklassens rätt att skriva och 
gestalta sin egen historia. Huruvida och hur gräv-där- 
du-står-rörelsen och den tidsanda som den var en del 
av, inte minst politiskt, påverkat tolkningen av kultur
arvet och synen på industrin och industrins arbete be
handlas i en pågående studie av Annika Alzén vid 
Linköpings universitet.

Ett annat enkätresultat som möjligtvis överraskar 
något är att företag står bakom 24 % av arbetslivsmu- 
seietableringarna, medan ursprung i fackföreningsrörel
sen anges i endast 7 %. Vidare uppger 19 % att de har 
sitt ursprung i hembygdsrörelsen. Flera av 1990-talets 
nya arbetslivsmuseer drivs av en hembygdsförening, 
t.ex. Jädraås bruk, Överums bruksmuseum och St. 
Mellby mekaniska museum.

Det klart dominerande organisatoriska ursprunget, 
42 %, är det som i enkäten sammanfattas under rubri
ken ”annat”. Utifrån de svarande museernas beskriv
ningar av sitt ursprung kan man utläsa några mönster 
som förklarar vad som avses med ”annat”. Med detta 
menar de flesta att en enskild individ eller grupp utifrån 
ett starkt intresse, ofta lokalhistoriskt och runt en för 
orten betydelsefull arbetsplats eller näringsgren, tagit 
initiativ till att starta ett arbetslivsmuseum. Ofta har 
detta föregåtts av en nedläggning eller radikal föränd
ring av en industri. En eller flera personer, ofta med 
egen arbetslivsbakgrund i industrin, har samlat föremål 
och utrustning under en längre eller kortare period och 
dessa föremål har sedan bildat basen i museet. Först när 
museet varit ett faktum har frågan om hur det ska dri
vas lett till en organisationsform - oftast en ideell fören
ing, ibland en stiftelse. Man har således sällan agerat i 
en organisationsform från början utan organisationen 
kan snarare ses som en konsekvens av museet. Andra 
organisatoriska ursprung som samlats under rubriken 
”annat” är t.ex. kommuner, landsting, regementen, 
länsmuseer och ALU-projekt.

Bland de museer som deltagit i intervjuundersök
ningen stämmer bilden av organisatoriskt ursprung väl 
överens med enkätundersökningens resultat. Två mu
seer, Östervåla möbelmuseum och Liljedals glasbruks- 
museum, har ett direkt ursprung i hembygdsrörelsen; 
övriga nio museers ursprung hamnar däremot under 
rubriken ”annat”. Hagalunds tvätterimuseum har en 
tydlig förhistoria där en enskild person samlade föremål 
och kunskap innan museet införlivades i en hembygds
förenings verksamhet. Norrbottens järnvägsmuseum 
och Holmens museum förverkligades i och med ett 
föreningsbildande, men flera pionjärer hade samlat fö
remål och utrustning under en lång tid innan. Vid Torv- 
sjö kvarnar, Rosenlöfs tryckerimuseum och Boxholms

10 Benämningen kommer från Sven Lindqvists bok Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb som kom ut 1978.
11 Se t.ex. Alzén, Annika 1996, s.89. af Geijerstam 1997, s. 8f. Cserhalmi 2000, s.16. Isacsson 1989, s. 28ff. Isacsson, 1997, s. 20f.
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bruksmuseum realiserades museerna genom en stiftelse
bildning, men även här fanns enskilda eldsjälar som i 
förväg lagt ner åtskilligt arbete för att bevara anlägg
ningar och föremål. Bakom varje tillblivelse av ett ar- 
betslivsmuseum finns naturligtvis en eller flera männis
kor med intresse, idéer och engagemang. Även bakom 
ett arbetslivsmuseum som Flogbergets gruva, som upp
rättades i kommunal regi, kan man spåra en enskild 
”pionjär” - en historieintresserad lärare som tog med 
sig sina skolklasser till gruvan långt innan den etablera
des som besöksmål. Det organisatoriska ursprunget bör 
kanske därför snarare ses som en fråga om var i en pro
cess som själva museitanken realiseras och om detta 
sammanfaller med en formaliserad organisering eller ej.

De två av intervjuundersökningens aktörer som drivs 
som aktiebolag - Ångfartyget Mariefred och Ebbamåla 
bruk - skiljer sig inbördes en hel del åt. Ebbamåla är ett 
tydligt exempel på ett 1990-talsföretag i kulturturism- 
branschen och som från början uppstått ur den tanken. 
Naturligtvis finns även här personligt intresse och enga
gemang med som grundläggande drivkrafter. När det 
gäller Ångfartyget Mariefred är, som redan nämnts, ur
sprunget som ”kulturarvsaktör” aningen diffust. Att 
Stiftelsen Skärgårdsbåten gick in som huvudägare i ak
tiebolaget i ett konkursläge i mitten av 1960-talet, fram
står dock som något av en skiljelinje mellan ren kom
mersiell drift och en fortsatt drift byggd på mer ideella 
insatser sprunget ur ett stort intresse för ångbåtar.

Driftsform
Enkätundersökningens nästa fråga syftade till att kart
lägga arbetslivsmuseernas driftsform (se fig. 4). Resul
tatet visar att en stor andel, 41 %, drivs som en ideell 
förening, medan 20 % drivs som en stiftelse. Endast 
11 % är kommunalt drivna. Många kommuner är dock 
huvudmän i stiftelser som driver arbetslivsmuseer. Av de 
svarande museerna drivs 16 % som 
ett företag, medan 4 % drivs helt pri
vat - d.v.s. av en eller flera privatper
soner helt utan formell organisations
form. Även vad gäller driftsform har 
8 % svarat ”annat”. Här avses i de 
flesta fall att arbetslivsmuseet drivs 
av statliga myndigheter som Sjöfarts
verket och Kriminal vårdsverket, an
dra offentligt finansierade museer el
ler fackföreningar.

Förvaltning och ägande
Landets arbetslivsmuseer är till det yttre mycket olika. 
Skillnaderna beror självklart på det breda spektrum av 
näringsverksamheter som museerna är uppbyggda 
kring; naturligtvis ser det väldigt olika ut runt tre så 
olika verksamheter som Korgmuseet i Lönsboda, Ra
diomasterna i Grimeton och Anten-Gräfsnäs musei- 
järnväg. Det kan förefalla svårt att överhuvudtaget 
jämföra byggnader, föremål och produktionsutrustning 
- såväl tekniken som storleken skiljer sig ofta mycket 
åt. Ändå finns det en hel del som förenar arbetslivsmu- 
seerna. Enkätundersökningen visar att grundförutsätt
ningarna är förhållandevis lika. De allra flesta (85 %) 
förvaltar någon typ av byggnad - ibland flera (se fig. 5). 
Drygt hälften (60 %) förvaltar ett större eller mindre 
markområde - men många har således ingen mark till 
sitt förfogande. Nästan alla (94 %) har någon typ av 
samlingar med föremål, verktyg, produktionsutrustning 
etc.12 Många förvaltar också arkivmaterial (77 %) och 
fotografier (84 %). En relativt stor andel (40 %) uppger 
att de därutöver förvaltar ”annat”. Exempel som järn-

D riftsform

Fig. 4. Arbetslivsmuseernas driftsform. Antal angivelser: 179.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Fig. 5. Vad arbetslivsmuseerna förvaltar. Antal svarande museer: 162.

2 De 6 % av arbetslivsmuseerna som uppger att de inte har några samlingar utgörs av några ångbåtar samt Tykarpsgrottan.

Undersökningens resultat 11



vägsfordon, järnvägsspåg fartyg, dagbrott, stollgång, 
vattenränna, bro, kyrkoruin, jordkällare, levande djur, 
odlingar, bok-, film- eller konstsamlingar samt vägg
målningar visar vad de som svarat på enkäten avser 
med ”annat”.

Bilden av vad arbetslivsmuseerna äger skiljer sig en 
hel del från bilden av förvaltandet. Ägarförhållandena 
är ofta komplexa med olika ägare till olika delar av 
museet. Till exempel, är marken kommunägd vid nära 
30 % av arbetslivsmuseerna, trots att endast 11 % av 
museerna drivs i kommunal regi. På motsvarande sätt 
står kommunen som ägare av byggnader för drygt 
20 % av de museer som deltar i enkätundersökningen. 
Frågan om ägande är för övrigt mycket svårtolkad. 
Komplexiteten i ägarbilderna samt att det ibland är en 
annan stiftelse eller förening än museets egna som står 
som ägare, gör att ett fullständigt klargörande av ägar- 
bilden utifrån enkätsvaren är närmast omöjlig. De tyd
liga mönster som ändå kan urskiljas är att merparten av 
museerna äger sina samlingar. Här bör dock observeras 
att delar av arbetslivsmusernas samlingar ägs av privat
personer som är engagerade i museets verksamhet. 
Detsamma gäller fotografier och arkivmaterial; för 
dessa står dessutom lokala och regionala museer och ar
kiv samt ursprungsföretag ofta som ägare.

I det följande ges några exempel från intervjuunder
sökningen i syfte att visa på den komplexa bild kring 
ägande och drift som ofta finns vid arbetslivsmuseerna.
• En del av föremålssamlingen vid Hagalunds tvätteri- 

museum ägs av museiföreståndaren själv, trots att 
verksamheten är inlemmad i hembygdsföreningens 
verksamhet. Byggnaderna där tvätterimuseet och 
hembygdsgården inryms var från början kommunal- 
ägda, numera ägs de dock av ett kommunalt fastig
hetsbolag.

• Även vid Norrbottens järnvägsmuseum ägs byggna
derna av ett kommunalt fastighetsbolag. Kommunen 
betalar hyran till sitt eget bolag och detta utgör sam
tidigt järnvägsmuseets kommunala bidrag.

• I Flogbergets gruva äger kommunen såväl mark som 
byggnader, men har under det senaste året överläm
nat driften till en huvudentreprenör. Denne har i sin 
tur överlämnat driften av kaféet till en underentre
prenör.

• Holmens museum drivs som en ideell förening, de 
äger sina samlingar, men ursprungsföretaget betalar 
hyran (av den kommunägda lokalen) samt andra 
driftskostnader och även större investeringar.

• Vid Östervåla möbelsnickerimuseum äger hem
bygdsföreningen i princip allt inom arbetslivsmuseet, 
men detta drivs ändå som en egen intresseförening.

Arbetslivsmuseernas verksamhet
Visningar
Den klart dominerande publika verksamheten vid de 
arbetslivsmuseer som svarat på enkäten är guidade vis
ningar, vilket erbjuds av 88 % (se fig. 6). De flesta,
69 %, har en basutställning medan 44 % uppger att de 
producerar tillfälliga utställningar. Hela 42 % uppger 
att de har en butik; som en butik uppfattas ibland även 
en hörna där man säljer vykort och några souvenirer.
Av de arbetslivsmuseer som svarat på enkäten uppger 
vidare 39 % att de har kafé eller restaurang. Därtill 
uppger 41 % att de dessutom bedriver ”Annat”.
Bakom denna rubrik döljer sig framför allt program
verksamhet i form av en rad olika arrangemang - tema
kvällar, föredrag, gudstjänster, barnverksamhet, verk
stad, hantverksdagar, byfest, midsommarfirande, jul
marknad, logdans, pubkvällar m.m. Många har också

100'

Publik verksamhet

Fig. 6. Arbetslivsmuseernas publika verksamhet. Antal svarande museer: 157.
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mer utbildningsinriktad verksamhet i form av t.ex. 
hantverkskurser. Under rubriken ”Annat” återfinns 
också ångfartygens och museijärnvägarnas resor.

I intervjuundersökningen framgår att guidning av 
besökare utgör en dominerande del av verksamheten. 
Flera betonar att själva verksamheten äger rum - ja, 
närmast skapas — i mötet med besökarna. Ebbamåla 
bruks ägare berättar att mycket av den kunskap han 
förmedlar vid guidningar har han själv lärt sig av besö
kare vid tidigare visningar. På liknande sätt domineras 
verksamheten vid Hagalunds tvätterimuseum av 
guidade visningar, där museets föreståndare i hög grad 
byggt upp sin kunskap om tvättning i dialog med besö
karna.

Forskning och dokumentation
Enkätfrågan om huruvida arbetslivsmuseet bedriver nå
gon forskning och dokumentation är svårtolkad (se fig. 
7). Drygt hälften, 56 %, svarar att de bedriver denna 
typ av verksamhet. Det är dock uppenbart att många 
räknar in för museiverksamhet erforderliga efterforsk
ningar, medan andra använder sig av en mer akademisk 
klassificering av dokumentation och forskning. Därtill 
är tidsperspektivet splittrat i denna fråga. Vissa svarar 
endast på vad som görs idag (vilket också var vad frå
geställaren avsåg), andra svarar på vilken dokumenta
tion och forskning som någonsin gjorts i anslutning till 
museet.

Handikappanpassning
En förvånansvärt stor andel av de som svarar på enkä
ten, 47 %, uppger att deras arbetslivsmuseum är handi- 
kappanpassat (se fig. 8). Flera av dessa anger dock att 
vissa delar inte uppnår denna standard. Nästan lika 
stor andel, 46 %, svarar att deras museum inte är han- 
dikappanpassat; uppgift saknas hos 7 %. I svaret från 
ett ångfartyg lämnas en kommentar till bristen på han
dikappanpassning ombord: ”fanns inte 1925... Inga 
klagomål.” Naturligtvis finns vissa praktiska problem 
när det gäller handikappanpassning vid vissa av indus

Forskning och dokumentation

Uppgift saknas 
12%

Fig. 7. Forskning och dokumentation vid arbetslivsmuseerna.

triarvets besöksobjekt. Ibland är tillgängligheten ett 
problem även för de som vanligtvis inte betraktas som 
handikappade. Vid Flogbergets gruva ser den nuvaran
de huvudentreprenören den långa och bitvis strapats
mässiga rundvandringen i gruvan - såväl ovan som un
der jord - som ett problem som måste lösas. Många 
äldre personer orkar inte med denna vandring.

Öppethållande
Enkätundersökningen bekräftar bilden av arbetslivsmu- 
seer som delvis en säsongsverksamhet (se fig. 9, s. 14). 
Endast 24 % uppger att de har öppet för besökare året 
runt, 12 % anger att de har öppet enbart efter överens
kommelse, 9 % svarar ej på frågan. De 54 % som upp
ger att de har öppet för besökare under en del av året 
avser med detta framför allt sommarmånaderna juni, 
juli och augusti. Många har dock en utökad säsong som 
innebär att de dessutom tar emot förbokade grupper i 
maj och september - ibland även i april och oktober, 
medan allmänhetens spontanbesök begränsas till som
marmånaderna.

Besöksmönster
Intervjuundersökningen visar tydligt hur besökskatego- 
rierna skiftar under året. Vårens besöksgrupper utgörs 
främst av pensionärer på bussresa och skolklasser på 
utflykt. Under sommarmånaderna utgörs besökarna av 
semesterfirande familjer och andra spontanbesökare 
och fram mot hösten återkommer pensionärerna och 
skolklasserna igen. Detta besöksmönster är mer eller 
mindre tydligt vid merparten av de museer som deltar i 
intervjuundersökningen, men det finns undantag. Haga
lunds tvätterimuseums öppethållande är helt koncentre
rat till vår och höst. Under sommarmånaderna stänger 
museet helt. I Stockholmsförorten Masmo, där museet 
ligger, bedöms besöksintresset som alltför ljumt under 
sommaren; när de som bor i Stockholmsområdet har se
mester åker de bort från storstaden. Av liknande skäl är 
verksamheten som minst under sommaren vid Remfab
riken i Göteborg. Ett annat undantag från det vanligas-

Handikappanpassning (även delvis)

Ingen uppgift
7%

Fig. 8. Handikappanpassning vid arbetslivsmuseerna.
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Öppethållande

Ingen uppgift 
9.3%

Fig. 9. Arbetslivsmuseernas öppethållande.

te mönstret utgör Holmens museum i Norrköping. Mu
seet har öppet två förmiddagar i veckan året runt. Den 
huvudsakliga besökskategorin är äldre Norrköpingsbor, 
framför allt före detta Holmenanställda, för vilka mu
seet mer har en funktion av social karaktär.

Entréavgift
Av de arbetslivsmuseer som deltar i enkätundersökning
en uppger 66 % att de tar ut en entréavgift medan 
27 % uppger att de har fri entré (se fig. 10). För reste
rande 7 % saknas uppgift. Bland de som tar betalt lig
ger den vanligaste entréavgiften mellan 20 och 30 kro
nor; medelavgiften är 29 kronor. En variant är att ta ut 
en frivillig avgift; Östervåla möbelmuseum - ett av de 
museer som deltog i intervjuundersökningen - har posi
tiva erfarenheter av detta. De har fått in mer pengar via 
det frivilliga bidraget än vad de tror sig kunna få via en 
normalstor entréavgift.

Besöksantal
De 140 arbetslivsmuseer som i enkäten uppger sina år
liga besökssiffror har tillsammans 1 415 800 besökare 
per år. Detta ger en genomsnittlig besökssiffra på ca 
10 000 besök per museum och år. Medianvärdet ligger

Entréavgift

Ingen uppgift

Fig. 10. Entréavgift vid arbetslivsmuseerna.

dock på 4 000 besökare och nästan hälften av arbets
livsmuseerna har mellan 1 000 och 7 500 besökare (se 
fig. 11). Det arbetslivsmuseum som uppger flest besö
kare är Djurgårdslinjens spårvagn i Stockholm, med 
över 100 000 besökare per år. De flesta arbetslivsmu
seer har dock inte tillgång till ett så stort besöksunder- 
lag; flera ligger på orter som har färre invånare än anta
let besökare per år vid museet. Trots detta kämpar 
många arbetslivsmuseer för att få fler besökare; besöks- 
talet ses ofta som den viktigaste värdemätaren av mu
seet och krav om ökade besökssiffror ställs från styrel
ser och ägare. Flera av de som deltar i intervjuunder
sökningen är bekymrade över besöksutvecklingen, som 
under år 2000 ofta har sjunkit. De flesta ser den kalla 
och regniga sommaren som en förklaring till årets vi
kande besökssiffror, men flera av arbetslivsmuseerna 
har haft en liknande utveckling i flera år. Flogbergets 
gruva och Rosenlöfs tryckerimuseum upplever båda att 
deras geografiska läge är en nackdel vad gäller besöks
siffror; ändå ligger de inte i någon utpräglad glesbygd, 
som t. ex. Torvsjö kvarnar. Det förefaller som om det 
över hela landet finns vissa områden som lättare ”pas
seras” och glöms bort; Rosenlöfs tryckerimuseum, upp
lever att de ligger för långt från kustvägen; Flogbergets

Årliga besökstal - spridning

Ingen
uppgift

1000- 5000- 7500- i 10000- 15000- 20000- i 30000- 100 000- 
7499 9999 14999 19999 29999 999992499 4999

■ Procent 13% 4% 8%

Fig. 11. Arbetslivsmuseernas årliga besökstal - spridning.
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gruva tycker att de ibland försvinner i förhållande till 
traditionella besöksmål i Dalarna som Siljansbygden 
och Falu gruva.

För att få fler besökare krävs marknadsföring av 
arbetslivsmuseet. Denna del av verksamheten beskrivs 
både i intervjuerna och i enkätsvaren som något man 
inte har tillräckliga resurser för att utföra på det sätt 
som man helst skulle vilja. Flera av intervjuundersök
ningens museer marknadsför sig främst direkt genom 
att skicka brev till t.ex. bussbolag, pensionärsförening
ar, företag och skolor. Annonsering sker oftast i sam
band med något arrangemang. Medverkan vid turism
mässor och liknande förekommer också. Flera av muse
erna presenteras på Internet och ett par, Torvsjö Kvar
nar och Norrbottens Järnvägsmuseum, har egna hem
sidor. Överlag är de intervjuade nöjda med samarbetet 
med den lokala/regionala turistorganisationen vad gäl
ler information i broschyrer o.dyl. Ångfartyget Marie
fred uppmärksammas framför allt inom Mariefreds 
kommuns turisinformation, trots att hemmahamnen är 
i Stockholm. Syftet är förstås att locka Stockholmare 
och andra till Mariefred sjövägen. Flera museer ingår 
dessutom i nätverk som framför allt syftar att stärka 
marknadsföringen. Ett tydligt exempel här är Flogber
gets gruva, som är ett besöksobjekt i Ekomuseum Berg
slagen. Torvsjö kvarnar är på liknande sätt ett av be
söksmålen inom projektet Sevärt i Västerbotten. Fler 
liknande samarbetsprojekt beskrivs nedan under rubri
ken ”Samarbeten med andra”.

Engagemang och drivkrafter hos de aktiva

Personella resurser
Enkätundersökningen visar att 83 % av de arbetslivs- 
museer som svarat på frågan om de har ideella perso
nalresurser uppger att så är fallet. Vid dessa museer 
finns i genomsnitt 22,3 fysiska personer som arbetar på 
ideell basis. Av dessa är 14,6 män och 7,7 kvinnor. De
ras genomsnittsålder är 56,9 år. Observera att varje fy
sisk person utför allt från hela årsverken till mer spora
diska arbetsinsatser under året. Av de arbetslivsmuseer 
som svarar på frågan om de har löneanställd personal 
svarar 54 % ja. Vid dessa museer är i genomsnitt 4,67 
fysiska personer anställda. (Observera att här avses så
väl hela årsverken som säsongsarbeten.) Av dessa är 
2,38 män och 2,29 kvinnor. Deras genomsnittliga ålder 
är 45,1 år. Av såväl enkät- som intervjuundersökningen 
framgår att feriearbetande skolungdomar ofta är flickor 
som arbetar i reception, kafé och butik — därav den 
jämna könsfördelningen bland de löneanställda. Det 
bör slutligen påpekas att det vid de allra flesta museer 
med löneanställd personal även finns en större eller 
mindre grupp som utför ideellt arbete.

Vem finansierar löneanställningar?
Övrigt

Arbetsmarknads
medel 

\ 29%
Ett företag

Kommunen
26% Egen finansiering 

22%

Fig. 12. Finansiering av löneanställningar. Antal svarande mu
seer: 103.

Utifrån de dryga hundra specificeringar över vilka som 
finansierar arbetslivsmuseernas löneanställningar fram
går att arbetsmarknadsmedel står för 29 % (se fig. 12). 
Motsvarande siffror för kommunal samt egen finansie
ring är 26 % respektive 22 %. Företag anges i 10 % av 
specificeringarna, resterande 13 % samlas under rubri
ken ”övriga finansiärer” och här återfinns t.ex. fackför
eningar, länsmuseer och projektmedel.

Bland de arbetslivsmuseer som deltar i intervjuun
dersökningen ser det ideella engagemanget ungefär lika
dant ut. Den dagliga verksamheten drivs av en handfull 
personer som utgör en slags kärntrupp, vilket för övrigt 
är ett ord som många använder. Utanför kärntruppen 
finns vanligen en mindre välavgränsad grupp på om
kring 10-30 personer som är aktiva i verksamheten lite 
då och då under året. I denna grupp finns ofta några fa
miljemedlemmar till de som ingår kärntruppen. Utanför 
denna större grupp finns ibland en stor medlemsskara 
eller vänförening som främst har en stödfunktion och 
sällan eller aldrig deltar i den praktiska verksamheten.

Drivkrafter
Orsakerna till varför människor startar och driver ett 
arbetslivsmuseum är många. En genomgång av de 162 
enkätsvaren ger dock en ökad förståelse av hur engage
manget och drivkrafterna bakom arbetslivsmuseirörel- 
sen ser ut. Ett allmänt historieintresse anges ofta som en 
grundläggande förutsättning, men det är det lokalhisto
riska intresset som framstår som den starkast domine
rande kraften bakom arbetslivsmuseerna. Det är den 
egna ortens människor och arbete man vill minnas; 
många som är aktiva inom arbetslivsmuseerna har 
själva sina rötter på orten och i den näring som museet 
lyfter fram.

”Många förstår sina rötter och framväxandet av
hela industriepoken då de kommer till museet och
får se och uppleva. Plus att hela området verkar
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som en oas med läkning för själ och kropp och det 
roliga är att idag vågar människor säga det högt.” 
(Kanalmuseet Skantzen)
Vid Boxholms bruksmuseum betonar man den funk

tion som museet har för att hjälpa ortsbefolkningen att 
genomgå den process som det innebär att lämna bruks
samhällets identitet och gå in i något nytt.

” Boxholmsborna kommer gärna på besök och 
känner igen sig. Skolklasserna får se den miljö de
ras förfäder arbetade i.” (Boxholms Bruksmu
seum)
En annan viktig drivkraft som även uttrycks i enkät

svaren är den möjlighet som man har att genom sitt ar- 
betslivsmuseum förmedla till barn och ungdomar hur 
det var att leva och arbeta i gamla tider. Den rent peda
gogiska funktionen understryks inte minst kring verk
samheter där skolbarn ges tillfälle att prova på olika ar
betsmoment.

”Vi visar den nya generationen att föräldrarna, far- 
och morföräldrarna, osv. hade en arbetsplats, ett 
arbete. De är inte bara figurer på ett fotografi 
längre”. (Gislaveds industrimuseum)
Bevarandetanken är också stark, speciellt under mu

seets tillblivelseperiod, men det är ändå förhoppningen 
att kunna påverka situationen på den egna orten som 
många uppfattar som det viktigaste syftet med arbets- 
livsmuseet. Flera skriver om museets identitetsstärkande 
roll för lokalsamhället - hur man lyckats vända en ne
gativ utveckling och pessimistisk anda. Några uttrycker 
känslan av återupprättelse och många uttrycker en 
stolthet över den egna bygdens ar betslivshistoria.

”Arbetsplatsen som man slitit ut sig i får ett värde. 
Förhoppningsvis skapas även en stolthet.” (Fors
backa bruk)
Många betonar att deras museum visar upp något 

som inte finns någon annanstans, t.ex. det enda kom
pletta tryckeriet från början av 1900-talet (Rosenlöf) 
och den enda ångbåten som trafikerar sin ursprungsrutt 
(Mariefred). Det unika kan också ligga i den egna 
ursprungsnäringen som sådan - även ur ett internatio
nellt perspektiv.

”Ett av Sveriges absolut äldsta företag med en unik 
produktion får inte glömmas. Vi som arbetat i fö
retaget måste ansvara för detta eftersom ingen an
nan tar detaljansvaret.” (Husqvarna Fabriks
museum)
Många menar också att ”orten blivit synlig” och att 

arbetslivsmuseet lockar turister till bygden. Detta är 
inte bara allmänt trevligt, utan ses också som en möjlig
het till ekonomiska fördelar och fler arbetstillfällen.

”Vi känner att den historia som museet tar upp ger 
stolthet och värde/identifikation för människorna i 
området. Vi vill skapa utveckling på orten.”13 
(Rallarmuseet i Moskosel)
Ett liknande perspektiv finns vid Ebbamåla bruk, 

där ägarparet är delaktiga i att utveckla kulturturismen 
inom Mörrumsåns dalgång. Föreståndaren vid Haga
lunds tvätterimuseum uttrycker en stark drivkraft för 
att värna om storstadsförortens egna kultur och exis
tensberättigande. Efter allt som rivits neg känns det 
dessutom viktigt att kunna bevara något av det gamla.

För många aktiva inom arbetslivsmuseer som speg
lar olika typer av tekniska och maskinella arbetsmiljöer 
finns ofta ett starkt teknik- och teknikhistorieintresse 
med som en viktig del i engagemanget, detta gäller inte 
minst för museijärnvägarna och ångfartygen.

”Intresserad av att bevara och visa ett stycke tek
nikhistoria. Av någon anledning är ångloket fortfa
rande en skapelse som än idag fascinerar många 
människor.” (Museiföreningen Skånska Järnvägar)
I en del fall, som för sättaren vid Rosenlöfs tryckeri

museum, innebär engagemanget vid ett arbetslivsmu- 
seum att man till viss del får arbeta kvar i sitt tidigare 
yrke.

En annan central funktion, som såväl enkätsvaren 
som intervjuundersökningen entydigt pekar ut, är ar- 
betslivsmuseernas betydelse som mötesplatser - både 
för de som är aktiva i museets verksamhet och för folk 
på orten. Flera talar om byns ”oas” och naturliga träff
punkt. För de aktiva beskrivs den sociala betydelsen 
som mycket viktig; de aktiva pensionärerna vid Box
holms bruksmuseum, Holmens museum, Liljedals glas- 
bruksmuseum och Östervåla möbelmuseum är långt 
ifrån ensamma om att se sitt engagemang i ett arbets- 
livsmuseum som en sysselsättning som ger vardagen 
innehåll och mening.

”Eftersom flertalet personer är i pensionsåldern så 
kan det vara en stimulerande verksamhet att få 
deltaga med sin livserfarenhet som är en värdefull 
tillgång i all dokumentation. ” (Degerhamns indu
stri- och sjöfartsmuseum)
Några berättar om hur arbetet vid ett arbetslivsmu- 

seum gett - inte minst långtidsarbetslösa - ökad själv
känsla och att de utvecklats som människor genom an
svarstagande, samarbete och möten med besökare. 
Kontakten och dialogen med besökarna lyfts fram av de 
allra flesta som en avgörande del i verksamheten. Gen
svaret från besökarna beskrivs genomgående som 
mycket positivt - och detta utgör naturligtvis en sporre 
för fortsatt verksamhet.

13 Museet har gjort det möjligt att starta kaféverksamhet, souvenirshop och ett turistföretag i byn.
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”Det gensvar som jag uppskattar mest är det stora 
intresse som barn och ungdomar visar. Även gamla 
skogs- och flotmingsarbetares ”tårar i ögonen”.
Alla tackbrev, rosor i pressen och telefonsamtal 
har också värmt.” (Laxvikens skogs- och flottar
museum)
Den bild av engagemanget som beskrivs i enkäterna 

sprudlar bitvis av utvecklingslusta och skaparglädje. 
Dels betonas tillfredsställelsen av att kunna rusta upp 
det som var på väg att försvinna, dels betonas glädjen 
av att skapa något tillsammans.

”Glädjen att se de gamla och tidigare förfallna 
byggnaderna rustas upp, samt den uppskattning 
som följer av detta.” (Gravendals Stångjärnsham
mare).

”Intresse av att bygga upp något gemensamt, vilja 
att skapa något för andra människor och förhopp
ningsvis kommande generationer.” (Risten-Lakviks 
museijärnväg)
Flera beskriver sitt engagemang som ”en livsstil” an

dra pratar om arbetslivsmuseet som sitt ”skötebarn” 
och ”andra hem”. Det framgår vidare att många lägger 
ner oerhört mycket tid och energi i sitt arbetslivsmu- 
seum och här och där i enkätsvaren skymtar spår av ut
mattning. För de allra flesta, och i synnerhet för de som 
driver sitt arbetslivsmuseum som ett eget företag, inne
bär driften av ett arbetslivsmuseum också ett ansvarsta
gande som kräver ett affärsmässigt agerande. En bety
dande drivkraft är därför att se till att verksamheten 
går ihop: att inte utgifterna överstiger inkomsterna och 
att besökssiffrorna inte sjunker. Denna kamp kan natur
ligtvis bli påfrestande emellanåt. Erkännande och stöd 
från de etablerade kulturarvsinstitutionerna kan då 
vara en viktig drivkraft för att orka fortsätta.

”Känslan av att få vår kvarn byggnadsminnes- 
märkt var nog en stor belöning och känslan av att 
ha gjort något bra för orten 
där vi bor.” (Kvarnvikens 
kvarn)

Samarbete med andra
Enkätundersökningen ger en 
bild av hur arbetslivsmuseernas 
samarbetsmönster med andra 
aktörer ser ut (se fig. 13). Hela 
84 % uppger att de samarbetar 
med den lokala turistnäringen; 
motsvarande siffra för kommu
nerna är 82 %. Andra viktiga 
samarbetsparter är kommunala 
och regionala museer, kultur
arvsmyndigheter samt näringsli

vet; mellan 69 och 75 % av arbetslivsmuseerna uppger 
att de samarbetar med dessa aktörer. Samarbetet upp
ges inte vara riktigt lika frekvent med andra arbetslivs- 
museer (57 %) och EU (44 %). Därutöver uppger 27 % 
av arbetslivsmuseerna att de samarbetar med ”andra”. 
Med detta avser de framför allt andra föreningar samt 
universitet, högskolor och studieförbund. Samarbetet 
med ”andra” är det som får absolut högst poäng (8,2 
av 10) i den betygssättning som arbetslivsmuseerna gör 
i enkäten (se fig. 14, s. 18). Förklaringen till detta ligger 
rimligtvis i att dessa samarbetsparter är aktörer som 
arbetslivsmuseerna valt att samarbeta med utifrån ge
mensamma idéer och mål, t.ex. inom ett projekt. Även 
övriga samarbetsparter får klart godkänt utom EU som 
endast får 3,5 i betyg, vilket i enkäten närmast motsva
rar ”dåligt”. Det är dock värt att notera att varje 
samarbetskategori som anges i enkäten, utom ”andra”, 
tilldelas bottenbetyg på 1 eller 1,5 i något eller några 
enkätsvar. Vidare ges varje samarbetskategori högsta 
betyg av något eller några av de svarande museerna. 
Botten- och toppbetygen tar på så vis ut varandra.

De arbetslivsmuseer som deltar i intervjuundersök
ningen beskriver i stort sett ett liknande samarbetsmön
ster som det som framkommer i enkätundersökningen. 
Här ges dock en fördjupad och mer nyanserad bild. I 
intervjuundersökningen framgår att den egna kommu
nen ofta utgör en bas och utgångspunkt för arbetslivs
museernas samverkan med andra. Erfarenheterna av 
samarbeten med den egna kommunen är slående ofta 
både positiva och negativa; kommunerna vill väl, men 
saknar ekonomiska möjligheter. Kommunernas skrala 
ekonomi under 1990-talet har inneburit sänkta eller in
dragna kommunala bidrag för många. De arbetslivs
museer som deltar i intervjuundersökningen ligger, med 
några få undantag, i glesbygds- och avfolkningskom- 
muner med fortsatt ansträngda ekonomier. Dessutom 
har de skrala kommunala kassorna lett till att skolorna 
inte har råd att ta skolbarnen till besöksmål som arbets-

Samarbetar med

Fig. 13. Arbetslivsmuseernas betygssättning av samarbeten. AntaI svarande museer: 162.
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Bedömning av samarbeten: 1-10
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Fig. 14. Arbetslivsmuseernas samarbeten. Antal svarande museer: 
162.

livsmuseer; även om många har fri entré så kostar resan 
dit för mycket, då ju många arbetslivsmuseer ligger 
utanför tätorter.

Lågkonjunkturen och arbetslösheten under 1990-ta- 
let medförde samtidigt vissa positiva effekter för arbets- 
livsmuseerna. Många har haft tillgång till större perso
nella resurser finansierade genom arbetsmarknadsmedel 
under dessa år. Samarbetet med den lokala arbetsför
medlingen har varit frekvent och oftast fungerat bra. På 
så vis har paradoxalt nog dåliga tider på ett sätt upp
levts som bra tider bland flera arbetslivsmuseer. Slående 
är att det idag blivit allt svårare att få personalförstärk
ningar genom arbetsmarknadsåtgärder. Den tjänst som 
sommartid skött trädgårdsarbetet vid Liljedals hem
bygdsgård och glasbruksmuseum kommer med all san
nolikhet inte att finnas kvar till sommaren 2001. Vid 
Boxholms bruksmuseum har man liknande problem. 
Den arbetsmarknadsåtgärd som under de senaste som
rarna möjliggjort en mycket värdefull förstärkning i 
form av en vaktmästare, kanske inte kommer att finnas 
kvar i framtiden.

Samarbetet med länsmuseerna beskrivs överlag som 
gott i intervjuerna. Visserligen handlar det mycket säl
lan om ekonomiskt stöd; länsmuseerna ses snarare som 
ett resurscentrum vad gäller antikvariska kunskaper. 
Flera arbetslivsmuseer har fått hjälp med föremålsre- 
gistrering av det egna länsmuseet, något som ofta ägt 
rum inom ramen för ett ALU-projekt och även det s.k. 
Sesamprojektet. Göteborgs Remfabrik, Torvsjö kvarnar 
och Ebbamåla bruk har av kulturarvsmyndigheter fått 
bidrag till antikvarisk renovering av bebyggelse, vilket 
naturligtvis hänger samman med att dessa miljöer till
mätts stort antikvariskt värde - alla tre är byggnads- 
minnesförklarade. EU-samarbeten har några av arbets- 
livsmuseerna direkt eller indirekt erfarenhet av. Flera 
planerar att söka EU-medel i framtiden. Stort utbyte av 
ELI har man hittills haft vid t.ex. Ebbamåla bruk, där 
mekaniska verkstadens maskinpark nyligen genomgått

en omfattande renovering inom ramarna för ett 
EU-projekt.

Med eller utan stöd från myndigheter betonar 
de allra flesta av intervjuundersökningens 
arbetslivsmuseer vikten av att lära sig hur man 
tar sig fram bland myndigheter, fonder och an
dra bidragsgivare. Sponsring från näringslivet 
handlar oftast om bidrag från lokala företag - 
inte sällan stiftare och ursprungsföretaget. Stort 
utbyte av samarbete med företag — då visserligen 
statliga sådana - har Norrbottens järnvägs
museum haft i form av gåvor och annat stöd 
från Banverket och SJ.

När det gäller samarbeten kring den egna 
verksamheten kan man upptäcka en hel del 
spännande utvecklingstendenser bland flera av 
de arbetslivsmuseer som deltar i intervju

undersökningen. Det samarbete som inletts vid 
Boxholms bruksmuseum, med ett EU-finansierat kom
munalt arbetslöshetsprojekt kallat ”Krafttaget”, har 
idag resulterat i att detta projekt utmynnat i en förening 
med flera yngre medlemmar som planerar ett fortsatt 
samarbete med bruksmuseet kring Boxholms historia i 
form av utställningar, programverksamhet m.m. Vid 
Rosenlöfs tryckerimuseum har samarbetet med en poet 
och konstnär resulterat i ett planerat samar betsprojekt 
som, om de blir beviljade EU-medel, kommer att leda 
till etablerandet av ett bokförlag vid Rosenlöfs. Även 
bokbindare från en hantverksutbildning deltar i detta 
projekt.

Intervjuundersökningen talar entydigt för en vilja till 
ökat samarbete mellan olika typer av besöksmål inom 
ett geografiskt område. Många samarbeten där man 
marknadsför en bygd genom att erbjuda både kultur, 
natur, mat och logi finns redan och många tankar i 
dessa banor frodas. Såväl Östervåla möbelmuseum som 
Rosenlöfs tryckerimuseum ligger utmed ”Tidernas väg” 
- ett regionalt samarbets- och utvecklingsprojekt med 
målsättning att få fler turister att välja inlandsvägen ge
nom Uppland, Gästrikland och Hälsingland. Också 
detta projekt är EU-finansierat. I ett liknande projekt 
kring turism i Sommenbygden deltar Boxholms bruks
museum. Ägarna av Ebbamåla bruk är medlemmar i en 
ekonomisk förening kallad Mörrumsåns Kultur- och 
industriminnen som syftar till att främja turismen längs 
Mörrumsån. Flera av de som medverkar i intervjuun
dersökningen betonar vikten av sådana samarbeten.

Betydelsefulla samarbeten äger också rum inom 
intresseföreningar som ArbetSam (Arbetslivsmuseernas 
Samarbetsråd), där tre av de museer som deltar i inter
vjuundersökningen är medlemmar. Rosenlöfs tryckeri
museum är dessutom med i Gramus (Grafiska museers 
samarbetsråd). Föreningar som samlar arbetslivsmuseer 
med järnvägsbakgrund är främst Museibanornas Riks
organisation och Järnvägshistoriska Riksförbundet.
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Malmbanans Vänner, som driver Norrbottens Järnvägs
museum, är medlem i en tredje sammanslutning: 
Svenska Järnvägsklubben, en förening för järnvägs- 
intresserade. Ångfartygen organiseras huvudsakligen i 
Sveriges Ångbåtsförening samt Stiftelsen Skärgårds
båten. På det lokala planet är, som också framgick av 
enkätsvaren, samverkan med föreningar och utbild
ningsenheter viktigt; det samarbete som Flogbergets 
gruva har med den lokala amatörteatergruppen Flog- 
bergssällskapet utgör en oerhört betydelsefull del av 
gruvans publika verksamhet; Liljedals glasbruksmu- 
seum samarbetar med ortens idrottsförening kring ett 
stort midsommararrangemang och intäkterna från 
detta finansierar sedan en betydande del av hembygds
föreningens verksamhet under resten av året.

Problem och möjligheter för 
arbetslivsmuseerna
Såväl enkät- som intervjuundersökningen pekar ut en 
övergripande problematik för de allra flesta arbetslivs- 
museerna: ekonomin. Att få verksamheten att gå ihop 
är den dagliga frågan för många. Eventuella bidrag kan 
oftast bara sökas till speciella satsningar i form av pro
jekt eller nyinvesteringar. Den stora kostnaden för 
många är dock den dagliga driften och under 1990-talet 
har kommunala driftsbidrag sänkts eller dragits in på 
många håll över hela landet. De finansieringsbehov som 
uttrycks i enkätundersökningen ryms inom följande 
områden:
• Underhåll och vård av byggnader/utrustning/sam

lingar
• Renovering av byggnader/utrustning
• Nyinvesteringar
• Större/fler/vinterbonade lokaler
• WC, vatten och avlopp
• Mer personal
• Utbildning (f.a. av guider)
• Marknadsföring, skyltning
• Registrering/katalogisering/digitalisering av sam- 

lingar/arkiv
• Handikappanpassning
• Ny teknik (f.a. datorer)

Sätten att lösa de ekonomiska problemen är dock 
många och den samlade bilden av både enkät- och 
intervjuundersökningarna är att det sällan råder någon 
brist på idéer. Att sätta sig in i bidragssystem och an- 
sökningsförfaranden är viktigt, men minst lika viktigt 
förefaller det vara att man lyckas skaffa sig ett kontakt
nät för samarbeten och sponsring. I hembygdsgården i 
Liljedal finansierar man ett nytt golv genom ett lotteri;

förutom vinstchansen så garanteras alla som köper en 
lott att få sitt namn inskrivet i golvlisten. En liknande 
lösning har man använt sig av vid Gislaveds industri
museum.

”Vi har en ekonomisk aktivitet som vi kallar 
”Tusenfotingen” som betyder att den som bidrar 
med 1000 kr/år får en namnskylt i foajén, vid den 
uppförstorade tusenfotingen.”
Projektsamarbeten i syfte att klara en långsiktig fi

nansiering och utveckling, typ det forlagsprojekt som 
arbetas fram vid Rosenlöfs tryckerimuseum, är ett av 
flera exempel på det starka problemlösande engage
mang som uttrycks på många håll i såväl enkätunder
sökningen som intervjustudien.

Ett annat stort problem för många arbetslivsmuseer 
är återväxten bland de aktiva. Många har en hög med
elålder och därför görs insatser för att värva nya, unga 
medarbetare och medlemmar. I sakens natur ligger att 
de arbetslivsmuseer som baserar sin verksamhet på ide
ellt arbete har svårt att få personer i arbetsför ålder att 
lägga ner mycket tid på verksamheten. Här dominerar 
pensionärerna. I Nevishögs smedja uttrycker man sina 
behov inför framtiden så här:

”Att tiden skall räcka till för oss, med avseende på 
vår åldei; att förverkliga våra visioner och att vi 
skall kunna intressera och entusiasmera yngre att 
ta över efter oss.”
Detta svar sammanfattar väl situationen runt om på 

många arbetslivsmuseer i landet. Oron för återväxten 
gäller inte bara fysiska personer utan även återväxten 
och överföringen av den yrkeskunskap, ibland hant
verksmässig, som riskerar att gå förlorad. Undantagen 
är i första hand museij ärnvägarna och ångbåtarna samt 
en del andra arbetslivsmiljöer med ett stort teknikin
slag. Här finns ofta fler yngre, företrädesvis män, som 
primärt är engagerade i verksamheten utifrån ett tek
nikintresse.

Intervjuundersökningen sätter därtill fingret på ett 
återväxtproblem knutet till enskilda personer som kan 
vara värt att begrunda. Vid såväl Torvsjö kvarnar som 
Östervåla möbelmuseum har museets initiativtagare 
och ”starke man” gått bort under 1990-talet. Båda 
dessa personer beskrivs som karismatiska och driftiga 
med förmåga att skapa kontakter på alla nivåer i sam
hället, vilket troligtvis varit avgörande för museets till
blivelse och utveckling. Att ersätta dessa personer har 
säkert inte varit lätt. Det är väsentligt att förbereda för 
att de mest brinnande eldsjälarna och entreprenörerna 
en dag kommer att försvinna och att verksamheten ska 
kunna fortsätta utan dem. I såväl Torvsjö som Öster
våla förefaller man ändå ha lyckats väl med detta.
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Sammanfattande diskussion

Denna studie av arbetslivsmuseernas insatser för indus
trisamhällets kulturarv har genomförts under hösten 
2000 av Arbetets museum, på uppdrag av Riksantikva
rieämbetet. Syftet har varit att tydliggöra arbetslivsmu
seernas situation som aktörer vid sidan av de etablerade 
kulturarvsinstitutionerna. Undersökningen inleddes 
med att en enkät skickades ut till ca 600 arbetslivsmu- 
seer. Totalt inkom 162 svar. Trots att svarsfrekvensen i 
statistiska sammanhang inte kan betraktas som hög, så 
har enkäten resulterat i ett värdefullt material där vissa 
intressanta mönster och tendenser är tydliga. En kvali
tativ studie har därtill kompletterat enkätundersökning
en, då aktiva vid tolv arbetslivsmuseer runt om i landet 
intervjuats på plats i sin verksamhet. De huvudsakliga 
frågeställningarna i såväl enkäten som intervjuunder
sökningen rörde:
• Ursprung, organisationsform och drift
• Publik verksamhet
• Engagemang och drivkrafter hos de aktiva
• Samarbete med andra
• Problem och möjligheter

Branscher
De ursprungliga näringsverksamheterna vid de arbets
livsmuseer som deltar i enkätundersökningen represen
terar i huvudsak tre olika näringsgrenar: ”Tillverk
ning”, ”Transport och kommunikation” samt ”Jord
bruk, jakt och skogsbruk”. Inom ”Tillverkning” är 
”Metallframställning och metallvarutillverkning” den 
dominerande branschen.

Kommentar
Resultatet talar för att arbetslivsmuseerna i hög grad 
speglar svenska basnäringar kring jord, skog, järn och 
verkstadsindustri - sågverks- och varvsindustrin undan
tagna. Därtill är transport- och kommunikationsnäring- 
ar väl representerade, inte minst genom museijärnvä- 
garna. Det förefaller således finnas visst fog för den kri
tik som ibland riktats mot fokuseringen av manligt do
minerade arbetsområden inom arbetet med industriar
vet även när det gäller arbetslivsmuseernas verksamhet.

Geografisk spridning
Den geografiska spridningen av de arbetslivsmuseer 
som svarat på enkäten följer i stort landets befolknings
struktur. Ett undantag är dock bristen på enkätsvar från 
Hälsinglands och Medelpads kustland. Trots att enkä
ter skickats till ett 20-tal arbetslivsmuseer i detta om
råde har inga svar inkommit.

Startår
Enligt enkätundersökningen hade de arbetslivsmuseer 
som startade före 1960 ofta en koppling till hembygds
rörelsen eller större företag. En övervägande majoritet 
av de arbetslivsmuseer som svarat på enkäten har inlett 
sin verksamhet efter 1960. Hela 35 % har startat under 
1990-talet. Det tydligaste branschmässiga mönster vad 
gäller nyetableringar är att många museijärnvägar in
ledde sin verksamhet på 1960- och 70-talen, vilket talar 
för en koppling till samtida järnvägsnedläggelser.

Kommentar
Ökningen av antalet nystartade arbetslivsmuseer under 
de senaste trettio åren kommer knappast som någon 
överraskning. Det är dock förvånande att andelen ar
betslivsmuseer som startats under 1990-talet och som 
svarat på enkäten är så hög. En första tanke värd att 
nämna är att de arbetslivsmuseer som är relativt nya 
också varit mer aktiva när det gällt att svara på enkä
ten. I perioder präglade av planering och uppbyggnad 
finns möjligtvis ett större engagemang för att svara på 
frågor om den egna verksamheten. Ur ett bredare per
spektiv bör man dock beakta att det var först under 
1990-talet som det industrihistoriska arvet på allvar 
kom upp på den kulturarvspolitiska dagordningen. Un
der detta decennium har dessa ämnesområden även fått 
allt större betydelse för de etablerade museernas och 
kulturmiljövårdens verksamhet. Därtill har vi allt oftare 
under 1990-talet fått höra att vi är på väg att lämna 
industrisamhället för kunskaps- eller informationssam
hället. Samtidigt har många industrinedläggelser varit 
en del av människors verklighet. Arbetslöshetssiffrorna 
var under några år i mitten av 1990-talet de högsta se
dan 1930-talet. Att 1990-talet bidragit med många nya 
arbetslivsmuseer kan därför ses som resultat av en pro-
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cess konstruerad i en växelverkan mellan samhällsde
batten och människors erfarenheter av ett förändrat 
samhälle och arbetsliv. Vad gäller 1990-talets arbetslös
het finns dessutom ytterligare en faktor som säkerligen 
spelat en viktig roll när det gäller nyetableringar av ar- 
betslivsmuseer; många av de arbetslivsmuseer som del
tar i undersökningen vittnar om vikten av personalre
surser baserade på arbetsmarknadsmedel. Ett par mu
seer har till och med uppstått ur s.k. ALU-projekt. Ar
betsmarknadsåtgärderna var som mest omfattande när 
arbetslösheten var som störst och flera av de intervjua
de personerna påpekar det paradoxala i att dåliga tider 
på ett sätt är bra tider för arbetslivsmuseirörelsen.

Organisatoriskt ursprung
När det gäller arbetslivsmuseernas organisatoriska ur
sprung pekar enkätsvaren ut en del intressanta tenden
ser. Det förefaller t.ex. som att den sedan länge domine
rande bilden av arbetslivsmuseirörelsen som i hög grad 
sprungen ur den så kallade gräv-där-du-står-rörelsen 
delvis måste ifrågasättas då endast 8 % av de svarande 
uppger detta ursprung. Detta resultat bör dock sättas in 
i ett större sammanhang som kräver en grundligare 
analys av ”gräv där du står” både som begrepp och fö
reteelse. Detta har inte varit möjligt inom ramarna för 
denna studie.

En jämförelse mellan arbetslivsmuseernas startår och 
organisatoriska ursprung talar för att 1990-talet satt 
sina spår i såväl tillkomst som organisationsmönster. 
Industrinedläggelser, arbetslöshet och avfolkningsprob- 
lem framträder ofta bakom den stora grupp (42 %) ar
betslivsmuseer som i enkäten uppger att de har ett ”an
nat” ursprung. Med detta avses vanligen att en enskild 
individ eller grupp vid bildandet av ett arbetslivsmu- 
seum ställt sig utanför de etablerade organisationerna 
och på egen hand byggt upp en verksamhet utifrån ett 
starkt lokalhistoriskt och arbetslivshistoriskt intresse. 
Först när museet varit ett faktum har frågan om en 
formaliserad organisationsform blivit aktuell och oftast 
har detta resulterat i ett bildande av en ideell förening.

Relativt många av de museer som svarat på enkäten 
(19 %) uppger att de har sitt ursprung inom hembygds
rörelsen. Detta resultat ringar in ett gränsland mellan 
hembygdsgårdar och arbetslivsmuseer, vars skiljelinje 
på intet sätt är skarp.

Kommentar
Detta talar för vikten av ökat samarbete mellan arbets
livsmuseirörelsen och hembygdsrörelsen. Ett exempel på 
sådant samarbete är den besöksdatabas som utvecklats i 
samarbete mellan Hembygdsförbundet, Arbetets muse
um, arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar (se not 8).

14 SFS 1994:1220.

Driftsform
Enkätfrågan om arbetslivsmuseernas nuvarande drifts
form visar att den största gruppen (41 %) av de svaran
de arbetslivsmuseerna drivs som en ideell förening. An
dra vanliga driftsformer är stiftelser (20 %), företag 
(16 %) samt att arbetslivsmuseer drivs i kommunal regi 
(11 %).

Kommentar
En ny stiftelselag trädde i kraft den 1 januari 1996.14 
Denna har sannolikt begränsat möjligheten till stiftelse
bildning kring denna typ av verksamhet, då anslags
beroende associationsformer enligt lag inte längre be
traktas som stiftelser. Vid stiftelsebildning fordras en 
tryggad finansiering via stiftarna, ett krav som påverkar 
stiftelser som bedriver kulturverksamhet.

Förvaltning och ägande
Såväl enkät- som intervjuundersökningen ger en kom
plex helhetsbild av arbetslivsmuseernas drift, förvalt
ning och ägande. Även om museet drivs som en fören
ing som förvaltar byggnader, samlingar osv. kan t.ex. 
kommunen stå som ägare. Ofta äger föreningen sam
lingarna men inte byggnader och mark. Ägarbilden av 
samlingar samt fotografier och eventuella arkivalier be
höver dock inte heller vara enhetlig. Ibland har vissa 
delar lånats in från arkiv och andra museer; att enskilda 
personer inom eller utom den aktiva gruppen låter ar
betslivsmuseer förvalta privata föremål och fotografier 
är inte heller ovanligt.

Publik verksamhet
Den publika verksamheten vid arbetslivsmuseerna do
mineras av visningar. I enkätundersökningen uppger 
närmare 90 % att de erbjuder guidade visningar. Inter
vjuundersökningen ger därtill en entydig bild av vis
ningarnas stora betydelse för verksamheten i sig, men 
också för de aktivas engagemang. Flera betonar att en 
betydande del av museets egna kunskapsuppbyggnad 
äger rum i dialog med besökarna. Såväl enkätsvaren 
som intervjuerna pekar dessutom ut arbetslivsmuseerna 
som viktiga lokala mötesplatser. Många arbetslivsmu
seer står för olika arrangemang såsom föredragskvällar, 
fester, marknader, kurser, gudstjänster m.m.

Forskning och dokumentation
Enkätsvaren ger tyvärr, på grund av en bristfälligt spe
cificerad frågeställning, en svårtydd bild av arbetslivs
museernas forskning och dokumentation. Klart är emel
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lertid att egna efterforskningar, i form av litteraturstu
dier, arkivstudier och intervjuer med t.ex. gamla arbe
tare, finns med som en naturlig del i verksamheten vid 
ett arbetslivsmuseum. Inte sällan deltar också museets 
besökare i dessa efterforskningar - genom att berätta 
sina minnen, namnge personer på fotografier, bidra 
med egna yrkeskunskaper kring maskiner, arbetssätt 
o.s.v.

Öppettider och besöksmönster
Bilden av arbetslivsmuseer som en säsongsverksamhet 
bekräftas till viss del i enkätundersökningen. En majori
tet (54 %) har öppet för besökare under en del av året. 
24 % uppger att museet är öppet året om, medan 12 % 
endast tar emot besökare efter överenskommelse. För 
många förefaller en vanlig säsong sträcka sig från om
kring slutet av april till början av oktober. Om några 
besökare vill komma under den stängda säsongen är det 
dock oftast möjligt att komma överens om en visning - 
om det är praktiskt genomförbart. Intervjuundersök
ningen pekar ut vissa besöksmönster under en säsong: 
vår och höst domineras av skolklasser och pensionärer 
på bussresa - och i vissa fall företag på studieresa; som
marmånadernas besökare består däremot till stor del av 
semesterfirande barnfamiljer och andra spontanbesöka
re. Detta besöksmönster är arbetslivsmuserna medvetna 
om och inför vår och höst marknadsför de sig ofta di
rekt mot t.ex. skolor, pensionärsföreningar och bussbo
lag. Marknadsföring riktad mot semesterfirande spon
tanbesökare får de dock ofta hjälp med via den lokala 
turistorganisationen i form av broschyrer och liknande.

Entréavgifter
De flesta (66 %) av de arbetslivsmuseer som deltar i 
enkätundersökningen uppger att de tar ut en entréav
gift. Medelavgiften bland dessa är 29 kronor. Ett alter
nativ är att ta ut en frivilig avgift. Entréavgiftsfrågan 
förefaller vara ett ämne för diskussion inom arbetslivs- 
museerna, då de ofta är viktiga för museets ekonomi 
och för vissa verksamheter, som t.ex. tåg- och båtresor, 
helt avgörande. Entréavgifter kan dock hindra utveck
lingen av arbetslivsmuseer som mötesplatser; vid de 
museer där vissa besökare återkommer gång på gång - 
kanske varje vecka - finns sällan någon entréavgift. Inte 
helt ovanligt är att museet endast tar ut en avgift för 
grupper som guidas.

Kommentar
När det gäller entréavgifter skiljer sig arbetslivsmuseer- 
na en hel del åt. Vissa är tydligt affärsdrivande och tar 
ut en marknadsanpassad avgift för den ”produkt” de 
har att erbjuda - en produkt vars höga kvalitet innebär

kostnader för museet som de måste ta betalt för. Vid 
andra arbetslivsmuseer dominerar de sociala inslaget 
starkt. Här bygger verksamheten mer på gemenskapen 
och glädjen av att göra något tillsammans än på försälj
ning av en genomtänkt produkt. En stor grupp arbets
livsmuseer befinner sig dock någonstans mitt emellan 
dessa ytterligheter och entréavgifter på 10 och 20 kro
nor kan kanske ses som en kompromiss mellan sociala, 
kreativa och ekonomiska behov.

Besöksantal
Enkätundersökningens arbetslivsmuseer har i medeltal 
ca 10 000 besökare per år. Några speciellt välbesökta 
museer drar dock upp siffran; medianvärdet är 4 000; 
nära hälften av de svarande museerna har besökstal 
inom intervallet 1 000-7 500 besökare. För de arbets
livsmuseer som är beroende av entréavgifter, men även 
för andra, är besökssiffrorna naturligtvis viktiga för 
museets överlevnad. Flera av de arbetslivsmuseer som 
deltar i intervjuundersökningen upplever att konkurren
sen om besökarna ökat under 1990-talet och vikande 
besökssiffror är en verklighet för många.

Personella resurser
En majoritet (83 %) av de arbetslivsmuseer som delta
git i enkätundersökningen uppger att verksamheten helt 
eller delvis bedrivs med ideella krafter. Bland dessa mu
seer finns i genomsnitt ca 22 frivilligarbetare. Av dessa 
är männen i stort sett dubbelt så många som kvinnorna. 
Deras medelålder är ca 57 år. Bland de 54 % som sva
rade att de har anställd personal finns i genomsnitt 4,7 
löneanställda och andelen män respektive kvinnor är i 
stort sett lika. Deras medelålder ca 45 år. Löneanställ
ningarna finansieras främst med hjälp av arbetsmark
nadsmedel, egna medel samt kommunala medel. Enkät
undersökningen ger en bild av de aktiva vid arbetslivs- 
museerna som stämmer väl överens med den bild som 
framkommer i intervjuundersökningen: vid ett arbets
livsmuseum finns en kärntrupp på ca 5-10 ideellt arbe
tande personer varav de flesta, men sällan alla, är män. 
Få av dem är under 50 år - flera är pensionärer. Utan
för denna grupp finns ytterligare 10-30 personer, 
främst män men även några kvinnor, som bidrar med 
frivilliginsatser mer sporadiskt. Om det finns några 
löneanställda vid ett arbetslivsmuseum är de sällan fler 
än två, vanligen män. Sommartid tillkommer dock ofta 
ett par skolungdomar, företrädesvis flickor, som arbetar 
i reception, butik och kafé.

Engagemang och drivkrafter
Enkätundersökningen och intervjuundersökningen ger 
tillsammans en rikt tecknad bild av det engagemang
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och de drivkrafter som ligger bakom arbetet inom ar- 
betslivsmuseirörelsen. I uppbyggnadsfasen av ett arbets- 
livsmuseum förefaller bevarandetanken vara en stark 
drivkraft. Ofta skapas museet runt en nedlagd industri 
med dess maskiner, verktyg och andra lämningar med 
ett övergripande syfte att bevara dessa för framtiden. Så 
småningom, när ”räddningsaktionen” lyckats, förefal
ler engagemanget även rikta in sig mot annat. Intresset 
för lokalhistoria och inte minst lokal arbetslivshistoria 
är en central drivkraft som många ger uttryck för. Syf
tet med att ha kunskaper om lokalhistorien uttrycks 
ofta som vikten av att känna till sina rötter och att för
medla dessa till det uppväxande släktet. Det finns något 
identitetsstärkande i detta, inte minst för de som bor på 
orter som blivit tilltufsade genom industrinedläggelser 
och arbetslöshet. I dessa fall tillskrivs arbetslivsmuseet 
en närmast terapeutisk funktion för att nå återupprät
telse, ökat självförtroende och stolthet. Den läkande ef
fekten beskrivs som om den både verkar på enskilda in
divider och på själva orten i sig i form av ett slags kol
lektiv rehabilitering. Många kämpar och hoppas på att 
arbetslivsmuseet ska bidra till ett synliggörande av den 
egna orten - ett arbete som förhoppningsvis kan leda 
till ökad turism, nya arbetstillfällen och allmän ekono
misk utveckling. Detta engagemang delar företrädarna 
för vissa arbetslivsmuseer med kommunen och den lo
kala turistorganisationen och man försöker tillsammans 
marknadsföra orten och arbetslivsmuseet. Andra ar
betslivsmuseer har inte alls detta stöd på hemmaplan. 
Dessa variationer förefaller främst bero på var arbets
livsmuseet ligger; om det finns många andra publikdra
gande besöksmål på orten eller inte.

Inte alla arbetslivsmuseer präglas av småskalig ama
törverksamhet, utan det finns även större museer med 
museiutbildad personal som inriktar sig på att skildra 
arbete och arbetsliv. Därtill finns arbetslivsmuseer som 
drivs som egna företag, vilket också kräver ett mer 
fackmässigt agerande.

Den vokabulär som används för att marknadsföra 
arbetslivsmuseet ger uttryck för en lokalhistorisk stolt
het. Absolut vanligast är att man lyfter fram någonting 
som ”unikt”. Det unika består t.ex. i den enda kom
pletta maskinparken, den enda ångbåten som går kvar 
på sin ursprungliga rutt, Sveriges största buteljglasbruk 
osv. Vid en genomgång av industriarvsprojekt inför en 
konferens 1999 fann Maths Isacson en liknande beto
ning av unika sevärdheter.15 Isacson har vissa farhågor 
för att det unika lyfts fram på bekostnad av det vanliga 
och det typiska. Denna risk finns säkert även vid vissa 
arbetslivsmuseer, men samtidigt uppvisar många ar
betslivsmuseer en grundläggande samlarlust där få före
mål, maskiner, företeelser eller människor ansetts för 
vanliga eller obetydliga för att få en plats i museet.

15 Isacson, Maths 2000.

Även om det unika kanske betonas i marknadsföringen 
utåt, skildrar verksamheten i sig oftast vardagens ar
betsliv utifrån ett brett perspektiv.

Kommentar
Den sammantagna undersökningen talar för att ar- 
betslivsmuseerna i hög grad, om än kanske inte alltid 
medvetet, intar ett brett perspektiv i enlighet med be
greppet ”industrisamhällets kulturarv”.

En viktig drivkraft för många av de aktiva inom ar- 
betslivsmuseirörelsen är ett intresse för teknik och tek
nikhistoria. I såväl enkätundersökningen som intervju
undersökningen märks här könsuppdelningen som 
mest, då de flesta som mekar med maskiner är män. 
Förhållandet mellan människor och maskiner finns väl 
representerat på många arbetslivsmuseer, inte minst 
bland de som genom sitt engagemang får möjlighet att 
utöva arbetsuppgifter från ett tidigare yrkesliv. Vid ar- 
betslivsmuseerna uttrycks vidare en stark vilja att för
söka föra vidare den s.k. tysta kunskap som ofta krävs i 
hanteringen av maskiner.

En viktig orsak till att engagera sig i ett arbetslivs- 
museum är den sociala samvaron. Detta lyfts fram med 
kraft i såväl enkätundersökningen som intervjuunder
sökningen. Det så ofta använda begreppet ”mötesplats” 
avser en träffpunkt för både de aktiva och besökarna 
vid ett arbetslivsmuseum. Det positiva i att göra något 
tillsammans, att bygga upp och att ta ansvar för något 
eget befruktas ytterligare i gensvaret från besökarna.
Att engagemanget ibland inkräktar på det övriga livet - 
att arbetslivsmuseet blir ett andra hem och engage
manget en livsstil - förklarar varför vissa med en tillba- 
kahållen stolthet menar att ”man måste nog vara lite 
tokig” för att lägga ner så mycket ideellt arbete vid ett 
arbetslivsmuseum.

Samarbete med andra
Arbetslivsmuseerna samarbetar utifrån många olika be
hov. Primärt för många är samarbetet med eventuella 
ägare och stiftare - vilket ofta är detsamma som kom
muner, länsmuseer, företag och fackföreningar. Med 
kommunen och länsmuseet har även de helt fristående 
museerna oftast kontakt. Andra betydelsefulla samarbe
ten som många nämner sker dels med turistnäringen, 
när det gäller marknadsföring och framför allt i form 
av turistbroschyrer och liknande, samt arbetsförmed
lingen, som står för förmedling av olika arbetsmark
nadsåtgärder. Kontakten med bidragsgivare av olika 
slag beskrivs som viktig samt att det är avgörande att 
man behärskar ”bidragsvärlden” och hur man tar sig 
fram i denna. Den betygssättning som ingick i enkäten 
visar att de flesta arbetslivsmuseerna är förvånansvärt
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nöjda med flertalet samarbeten. Här tar dock flera 
topp- och bottenbetyg ut varandra i den sammantagna 
bedömningen. Minst nöjda är arbetslivsmuseerna med 
EU-samarbeten - något som 44 % av de som svarar har 
erfarenhet av. Mest nöjda är museerna med de sam
arbeten där de gått ihop med andra lokala aktörer, t.ex. 
andra föreningar, studieförbund samt universitet och 
högskolor, i olika projekt i syfte att utveckla den egna 
verksamheten.

Problem och möjligheter
Det område som de flesta arbetslivsmuseer i såväl en
kät- som intervjuundersökningen ringar in som prob
lemfyllt handlar om ekonomin. Att få verksamheten att 
gå ihop - oavsett driftsform - utgör ett dagligt huvud
bry för många. Ändå har de flesta ambitionen att utöka 
och förbättra arbetslivsmuseet. Behoven och önskning
arna är många. Mer utbildning, ny teknik samt hjälp 
med katalogisering av samlingarna är vanligt förekom
mande önskemål jämte behov av ekonomisk hjälp till 
underhåll och vård av byggnader och utrustning. Reno
vering och utbyggnader i form av vinterbonade lokaler, 
vattentoaletter samt utökade förrådsutrymmen är van
liga specificeringar, likaså finansiering för att handi- 
kappanpassa anläggningen. I enkätsvaren uppger dock 
en majoritet att de har handikappanpassning - åtmins
tone delvis.

Ett annat problem som framför allt framträder i inter
vjuundersökningen är oron för vikande besökssiffror. 
Många av de arbetslivsmuseer som ingår i undersök
ningen finns i glesbygdsområden där det fasta besöks- 
underlaget är litet och konkurrensen om såväl lokala 
som utifrånkommande besökare hårdnat under senare 
år. Av egna erfarenheter påtalar några arbetslivsmuseer 
risken med att växa, ofta med hjälp av projektmedel, 
och sedan få svårigheter med att klara av att driva en 
utvidgad verksamhet med högre driftskostnader. När 
museets överlevnad hänger på att besökssiffrorna inte 
får sjunka kan allvaret lätt förta entusiasmen.

Ett tredje problemområde som framstår tydligt i 
båda delundersökningarna handlar om återväxten. De 
kärntrupper som upprätthåller den löpande verksamhe
ten vid arbetslivsmuseerna har ofta hållit på i många år. 
Medelåldern är vanligen hög - i vissa fall mycket hög. 
Risken för att såväl fysiska personer som deras kunskap 
ska försvinna är uppenbar. Allra svårast blir förlusten 
där dynamiska eldsjälar som en gång var med och 
byggt upp museet försvinner. På många håll satsar man 
medvetet på att värva nya, yngre medarbetare, något 
som många dock upplever som svårt. Vissa hävdar att 
yngre människor generellt inte är intresserade av ar- 
betslivsmuseirörelsen och att värvningsförsöken bör 
riktats mot folk som är 50 år och uppåt - gärna ny
blivna pensionärer. Andra menar att den lokala arbets- 
livshistorien intresserar personer i alla åldrar, men att 
yngre människor inte har tid att engagera sig i ett ar- 
betslivsmuseum på grund av arbete och familj.
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Slutord

1990-talets kraftiga ökning av antalet arbetslivsmuseer 
kan ses som resultat av en process i växelverkan mellan 
samhällsdebatt och -klimat och människors erfarenhe
ter av ett förändrat samhälle och arbetsliv. Tillsammans 
med ett ökat engagemang och intresse för kulturarv ge
nerellt i samhället, och människors vilja att bevara och 
berätta om den egna och näraliggande historien, har 
kulturarvsverksamheten breddats och är idag inte bara

en angelägenhet för de offentligt finansierade och pro
fessionellt drivna museerna eller kulturmiljövården. 
Många människor har - inom ramen för 1990-talets 
vardagsverklighet - känt behov av att bevara, bruka 
och tillgängliggöra industrisamhällets kulturarv. Det är 
angeläget att denna kraft tas tillvara och ges förutsätt
ningar att frodas och utvecklas.
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Appendix

Boxholms bruksmuseum
Ursprung, organisationsform och drift
Boxholm har en 250-årig järnbrukstradition. Malmfyn- 
digheter saknades i trakten, men tillgångarna på skog 
och vattenkraft var så goda att det lönade sig att köpa 
järnmalm utifrån. I början av 1980-talet sålde dåvaran
de ägaren, Iggesunds Bruk AB, ut brukets verksamhets
grenar till flera olika företag. Några personer insåg att 
bruksmiljön skulle komma att radikalt förändras och 
föresatte sig att försöka bevara brukets historia för ef
tervärlden. De samlade på sig en mängd olika föremål 
med koppling till bruket. År 1987 bildades stiftelsen 
Boxholms bruksmuseum och redan samma år kunde 
museet invigas.

Stiftelsen Boxholms bruksmuseum både äger och 
driver museet. Stiftare är de två stora företag som har 
sitt ursprung i bruket (Boxholms AB och Fundia AB), 
Boxholms kommun och Östergötlands länsmuseum. 
Därtill har berörda fackliga organisationer en styrelse
plats.

Eftersom brukets samlade verksamhet pågick ända in 
i vår tid, med vad det innebär av kontinuerliga föränd
ringar, har den ursprungliga bruksmiljön inte bevarats i 
Boxholm. Museet inryms dock i ortens äldsta bruks
byggnad, den gamla kvarnen från 1777. Kvarnverk
samheten upphörde 1968, men den maskinella utrust
ningen bevarades och idag körs kvarnen inför publik.

Verksamhet
Museiverksamheten är fördelad på tre av kvarnbyggna
dens våningar. Förutom de bevarade kvarnmaskinerna 
rymmer den första våningen en del tyngre objekt som 
t.ex. en fungerande klippspikmaskin från sekelskiftet. 
Huvudparten av museets föremål finns dock utställda 
på andra våningen. Här visas många enskilda föremål, 
med förklarande texter, från några olika närings- och 
arbetsområden: järnhanteringen, stålverksarbetet, tjäns
temännens arbete, skogsbruket samt lantbruket. Därtill 
finns två uppbyggda boendemiljöer från ett arbetarhem 
och ett tjänstemannahem. På våning tre finns en stor 
samlingssal där museet en gång i veckan under somma
ren arrangerar programkvällar med t.ex. föreläsningar,

berättarkafé, musik och folkdansuppvisningar. Bruks- 
museet har även en utomhusutställning med bland an
nat en ångdriven hammare, ett elektriskt lok och ett 
uppmonterat valsverk.

Boxholms bruksmuseum är öppet för allmänheten 
under vardagar i juni, juli och augusti. I maj och sep
tember tar man enbart emot förbokade grupper. Antal 
besökare per år är ca 2000. Boxholmsborna själva, så
väl äldre som barnfamiljer och skolklasser, är relativt 
flitiga besökare. Andelen turister har dock ökat. Mark
nadsföringen riktas främst mot hembygdsföreningar, 
pensionärsföreningar och bussbolag. Ett par informa
tionsblad och -foldrar har tagits fram, bland annat 
inom ramen för ett regionalt EU-projekt för turism i 
Sommenbygden.

Museet tar en entréavgift på 20 kronor. Kaffeserve
ring ordnas, i samarbete med ett lokalt konditori, om 
beställning görs i samband med bokning.

Engagemang och drivkrafter
För verksamheten vid Boxholms bruksmuseum står en 
grupp på ca tio ideellt arbetande personer, varav flera 
sitter i stiftelsens styrelse. De är alla män och mellan 65 
och 85 år. ”Idealistgänget”, som de själva kallar sig, 
träffas varje tisdag förmiddag under perioden maj-okto
ber och sköter om det som måste göras. Det handlar 
om allt från underhåll och vård av byggnader, utrust
ning och samlingar till ombyggnad av utställningarna. 
De 5-6 mest aktiva inom ”idealistgänget” är de som 
därtill håller i guidningen av besöksgrupper, marknads
föring och programplanering.

En grundläggande målsättning för Boxholms bruks
museum är att försöka ge en samlad bild av livet i 
brukssamhället - av näringarna, arbetet, människorna 
och miljöerna. Berndt Mattsson, Ingvar Tångring och 
Lennart Johansson tillhör den innersta kärnan av de ak
tiva vid bruksmuseet. Alla tre har arbetat på bruket - 
inom olika näringar och på olika befattningar. Alla 
tycker de att Boxholm har en intressant historia som är 
värd att berättas - även för människor utanför kommu
nens gränser. En viktig drivkraft för att fortsätta arbetet 
med museet är all positiv respons de får, både från orts
bor och människor på genomresa. Att museet blivit 
Boxholms största turistmål har ökat kommunens stöd 
och uppmuntran, vilket också känns viktigt för de ak

Appendix 27



tiva; de känner att de gör en insats för orten. Under året 
har Invar och Lennart dessutom hållit i en studiecirkel 
som handlat om Boxholms historia, men även framtid. 
Deras syfte är att vända den pessimistiska anda som 
många gånger kommit till uttryck i Boxholm efter bru
kets splittring, trots att arbetstillfällena i stort sett inte 
blivit färre. Ortens bruksidentitet måste ersättas med en 
ny, en process som tar sin tid och kräver att man kän
ner sina rötter.

En annan viktig drivkraft i arbetet är den sociala 
samvaron - ”vi har trevligt tillsammans”. De flesta av 
de aktiva är pensionärer som känner att de fortfarande 
har mycket att ge. Berndt, Ingvar och Lennart berättar 
att de alltid varit engagerade i mycket - både inom och 
utanför arbetet. Att då plötsligt bli helt inaktiv och bara 
sitta hemma för att man uppnått pensionsålder skulle 
kännas väldigt fel.

Samarbete och finansiering
Under de senaste somrarna har museet erhållit några 
viktiga personella resurstillskott, dels i form av en vakt
mästare, anställd inom ramen för arbetsmarknadsåt
gärder, dels i form av värdinnor, då kommunen ihop 
med Vattenfall erbjudit skolungdomar ett par timmars 
feriearbete om dagen. Därtill står kommunens turist
byrå för guider som visar museet vid en fast tid varje 
dag under högsäsong.

Boxholms bruksmuseum har en budget på ca 80 000 
kronor. Entréavgifterna ger vanligtvis omkring 30- 
40 000 kronor. Resten är bidrag från bl.a. stiftarna, 
som dock måste sökas för varje år, samt från andra 
olika sponsorer.

Länsmuseet bidrar med stöd och konkreta råd och 
för några år sedan fick bruksmuseet hjälp att registrera 
och katalogisera sina föremål genom ett ALU-projekt i 
länsmuseets regi.

Problem och möjligheter
Bristen på yngre människor som vill engagera sig i 
bruksmuseet uppfattas som det mest allvarliga proble
met för framtiden. Denna fråga diskuteras flitigt inom 
såväl styrelsen som ”idealistgruppen”. De upplever att 
det är mycket svårt att rekrytera de unga invånarna 
som inte har några egna minnen från brukstiden. Dess
utom är det många som inte tycker att de har tid på 
grund av arbete, familj o.s.v. Ett steg i positiv riktning 
har dock ett projekt som drivits inom bruksmuseets 
väggar inneburit. Detta arbetslöshetsprojekt, kallat 
”Krafttaget”, har pågått i två år och drivits av Kommu
nen med hjälp av EU-bidrag. Deltagarna har bildat en 
arbetsgrupp som gjort en omfattande inventering av 
Boxholms socknar förr och nu. Arbetet har både resul
terat i en bok och utställningen ”Det förvandlade bru
ket”, som visats i Kvarnen. När projektet avslutas i och 
med utgången av år 2000 hoppas bruksmuseet på ett

fortsatt samarbete med denna arbetsgrupp som består 
av en handfull kvinnor i 30-40-årsåldern med mycket 
kunskap om, och ett väckt engagemang för, Boxholm.

Ett mer direkt problem är att de ekonomiska till
gångarna inte räcker till några större investeringar. Det 
mest påtagliga behovet just nu är en vinterbonad del i 
museibyggnaden som ska innehålla arkiv, cafeteria och 
toaletter. Den nuvarande torrklosetten på gården blir 
ofta en källa till irritation när stora grupper med buss
resenärer får stå i långa köer och vänta.

Ebbamåla bruk
Ursprung, organisationsform och drift
År 1885 slog sig August Bengtsson Sandberg och hans 
hustru Johanna Johannesson ner i Ebbamåla, en liten 
plats invid Mörrumsån i nordvästra Blekinge. Paret, 
som ursprungligen hade sina rötter i Småland, hade 
återvänt från Nordamerika efter tio års vistelse där. I 
Ebbamåla byggde makarna upp ett gj uteri och en me
kanisk verkstad. Verksamheten byggde på såväl gam
mal småländsk järnhantering som modern amerikansk 
teknologi. Företaget utvecklades snabbt från tillverk
ning av marknadsgods, som spisar, kaminer och mort
lar, till produktion av maskiner och utrustning till hela 
fabriker. Ebbamålas produkter var: utrustning till stär
kelsefabriker, vattenturbiner, ångmaskiner, träullshyvlar, 
pressverktyg till Volvobilar m.m. På den lilla stationen 
på andra sidan ån lastades gods från Ebbamåla destine
rat till bl.a. Holland, England, Sydamerika, Sydafrika, 
Malaysia och Nya Zeeland. Verksamheten pågick ända 
fram till 1967, då anläggningen blivit alltför småskalig 
och omodern och tvingades till nedläggning.

I början av 1990-talet kom Anders och Anna-Karin 
Randver till Ebbamåla. De var ute efter en plats där de 
kunde driva sin belysningsfirma. Här vid Mörrumsån 
fann de användbara lokaler och en bostad med ett na
turskönt läge. De köpte det gamla bruket och flyttade 
in i boningshuset 1993. Från början hade de tänkt att 
bevara byggnaderna och återställa miljön, men inte be
vara hela den gamla maskinparken. Det kom emellertid 
spontant många besökare och ville titta på verkstad och 
gjuteri. Av det stora intresset och av kunniga besökares 
kommentarer förstod de att anläggningen inte bara var 
historiskt intressant utan, för att citera en besökare, 
”unik i Sverige och Europa”. Så småningom kom de att 
lägga belysningsfirman på hyllan och istället satsa på 
att återställa den gamla industrin, men för en ny funk
tion: som industriminne och kulturturistiskt besöksmål.

Randvers började att städa upp och ställa i ordning 
bruket för att kunna ta emot besökare. Ett kafé inrätta
des i det gamla personalutrymmet. Grannar, gamla 
bruksarbetare och inte minst Östen Sandberg, som till
sammans med sin far drev företaget till 1967, var till
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stor hjälp och kunde förklara för Randvers vad allting 
var och hur det hade använts. Sommaren 1995 började 
de, om än i försiktig skala, ta emot besökare. Industri
minnet Ebbamåla bruk drivs som ett aktiebolag. Anders 
Randver betonar att Ebbamåla inte är ett museum, utan 
snarare en levande industri som tillverkar upplevelser.

Verksamhet
Ebbamåla bruk består av tio byggnader som bl.a. in
rymmer ett modellsnickeri, ett gjuteri, en smedja, en 
mekanisk verkstad och ett vattenkraftverk. Eftersom 
ingen nyttjat lokalerna efter 1967 är all utrustning in
takt. Inom anläggningen finns allt som allt ett femtiotal 
industrihistoriska objekt - snickerimaskiner, smältugn
ar, svarvar; hyvlar, turbiner, ångmaskin e.t.c. Maskin
parken speglar den tekniska utvecklingen under århun
dradet 1850-1950.

Ebbamåla bruk har öppet alla dagar under juni, juli 
och augusti och erbjuder då 2-3 visningar per dag. Be
sökare får ej gå på egen hand - framför allt av säker
hetsskäl. Under år 2000 betalade vuxna besökare 50 kr 
och barn 25 kr för en visning som varar en timme. Un
der våren och hösten inriktas verksamheten mot be- 
söksgrupper. Dessa kommer främst från företag och 
skolor. Företag erbjuds dessutom paketlösningar med 
dagskonferens kombinerad med mat och ibland även 
underhållning. Under den varma årstiden används cen
tralgången i mekaniska verkstaden som samlings- och 
festlokal.

Enligt gammal tradition på bruket så gjöt man på 
torsdagar. Byborna samlades för att betrakta skådespe
let. Idag har dessa ”järnnätter” återupptagits. Varje 
torsdagskväll under sommaren hålls en gjuteriföreställ- 
ning då publiken får se hur gjutmästaren och hans med
hjälpare gjuter i sand. De produkter som gjuts, ljussta
kar, stövelknektar m.m., säljs sedan i brukets fabriks
bod. Under järnnätterna förevisas även smide och barn 
får prova på tennsoldatsgjutning. För att klara av detta 
har Randvers tagit hjälp av ett par äldre resurspersoner 
som besitter de rätta kunskaperna i handformning, 
gjutning och smide. Anders betonar att det är i dialog 
med gamla bruksarbetare, grannar och överhuvudtaget 
med besökare som Ebbamåla bruk byggts upp igen.
Han själv har lärt sig det mesta genom dem.

Antalet personer som besöker Ebbamåla bruk varje 
år är ca 7 000. Den typiske besökaren finns i princip 
inte. En förhållandevis vanlig kategori är dock en tek
niskt intresserad man som känner till besöksmålet i för
väg och som kommer tillsammans med sin familj. Det 
är inte många som kommer förbi av en händelse. De 
flesta kommer söderifrån - från Skåne, Danmark och 
även Tyskland - och är på väg norrut. Dessutom finns 
ett starkt lokalt intresse.

Engagemang och drivkrafter
Förutom de resurspersoner som tas in för att genomföra 
vissa förevisningar, gör Anders och Anna-Karin 
Randver allt själva. Anders arbetar framför allt med 
guidning och tillverkning, Anna-Karin ägnar mest tid åt 
kafé, butik och eventuell matservering. Båda hjälps åt 
med bokningar, marknadsföring, bokföring, städning 
och allmänt underhåll av byggnader och mark. Mycket 
tid tar dessutom utvecklingsarbetet - att planera, knyta 
kontakter och få till en nödvändig utvidgning av verk
samheten. Under vintern 2000/2001 handlar detta t.ex. 
om att få till övernattningsmöjligheter för nästa säsongs 
besökare och att försöka ordna finansiering till ordent
liga besökstoaletter. Därtill ska växthuset repareras, 
gjutgods slipas, fönster lagas och mycket mer.

Vinterhalvåret är således ingen viloperiod, trots att 
bruket i princip har stängt för säsongen. Att som egen 
företagare satsa på något så nytt som det industriella 
kulturarvet kan dessutom ibland kännas otryggt. Driv
kraften är dock den skaparglädje som det innebär att 
bygga upp något - och därtill något som varit döds
dömt och förfallet. Det intresse för historia och kultur 
som båda tidigare haft har växt sig allt starkare ju mer 
de lärt sig. Men i grunden måste det förstås gå att leva 
på företaget - hur stimulerande och roligt det än är. Ut
vecklingen har dock varit positiv och Randvers tror på 
Ebbamålas framtid. I detta sammanhang har en rad er
kännanden och stor positiv respons betytt mycket. Re
dan 1996 blev Ebbamåla bruk förklarat som byggnads- 
minne och samma år fick det utmärkelsen ”Årets 
Industriminne”. Landstingets kulturpris och att Ebba
måla bruk utförligt beskrivs i Blekingeboken 2000 är 
andra viktiga erkännanden som ytterligare stärker 
motivationen och engagemanget.

Samarbete och finansiering
Driften av anläggningen baseras helt på intäkterna av 
besök och försäljning. Via länsstyrelsen har de sökt och 
fått bidrag till upprustning av ”antikvariskt värdefull 
bebyggelse”. För övrigt har de haft ett gott samarbete 
med Länsstyrelsen i Blekinge Län, Riksantikvarieämbe
tet och kommunen som bl.a. tagit sig uttryck i ett EU- 
projekt - ”Industrins kulturarv som utvecklingsfaktor i 
Olofströms kommun”. Inom projektet har maskinpar
ken iordningställts och på nytt tagits i drift. I projektet 
har även Svenska metallarbetareförbundet, Blekinge 
läns museum och Jämhögs folkhögskola medverkat.
Den högtidliga driftstagningen av de remdrivna maski
nerna ägde rum den 13 oktober 2000. Under de sex 
månader som renoveringen pågått har Anders Randver 
och maskinreparatörerna gjort en noggrann dokumen
tation av arbetet.

Ett annat viktigt samarbete för Ebbamåla Bruk rör 
marknadsföringen. Mörrumsåns dalgång är en mycket
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gammal industriregion med järnbruk, pappersbruk, 
glasbruk, textilindustri, skogsindustri, fiskeindustri 
m.m. I syfte att utveckla områdets kulturturism samar
betar Randvers med bl.a. marknadsföring inom en för
ening som tog initiativ till att bilda ”Mörrumsåns kul
tur- och industriminnesförening”. För övrigt samarbe
tar de, när de gäller turism och marknadsföring, med 
Olofströms kommun, Blekinge turism, Blekinge ut
vecklingscentrum m.fl.

Problem och möjligheter
En stor del av den yrkeskunskap som krävs för att le
vandegöra Ebbamålas gjuteri, smedja och verkstad är 
på väg att försvinna. En viktig uppgift är därför att för
söka bevara kunskapen som finns kring hantverket och 
tekniken. Det är också en uppgift som måste lösas i 
samarbete.

Det innebär vissa problem och kostnader att anpassa 
en gammal industri till ett kulturturistiskt besöksmål. 
Till exempel måste toalettfrågan och vatten- och av- 
loppsfrågan lösas. Detta är särskilt svåra problem intill 
Mörrumsån. Anna-Karin och Anders ser dock med till
försikt på Ebbamålas framtid. De vill utveckla sin verk
samhet ytterligare. Till nästa säsong hoppas de kunna 
erbjuda ”Bed & Breakfast” för besökare som vill över
natta. De vill också utveckla de välbesökta järnnätterna 
ytterligare samt förbättra visningarna med hjälp av 
multimediateknik. På längre sikt vill de utveckla arbetet 
med kulturturism på temat ”teknik och kultur” med 
kulturarvet i Ebbamåla som bas. Därtill fortsätter sam
arbetet för att utveckla hela Mörrumsåns dalgång till 
ett attraktivt besöksmål.

Flogbergets gruva
Ursprung, organisationsform och drift
Järnmalmsbrytningen i Flogbergets gruva utanför 
Smedjebacken började redan på 1500-talet. Från början 
var gruvan en bergsmansgruva - ägandet var delat mel
lan ett antal bergsmän och dem som arbetade där när 
tid och möjlighet fanns. På 1870-talet tog ett gruvbolag 
över driften vilket resulterade i ett mer storskaligt ut
nyttjande av gruvan. Malmens järnhalt var dock låg 
och driften lades ner 1901. Fem år senare återupptogs 
driften av ett nytt bolag och med helt ny teknik; 1906 
introducerades en ny anrikningsmetod, den så kallade 
Gröndals briketteringsmetod, varvid järnhalten i den 
bearbetade malmen ökade från 30 till 70 procent. Nu 
följde några blomstringsår då gruvan som mest hade 
120 anställda. Efter första världskrigets slut minskade 
dock efterfrågan på järn drastiskt och Flogbergets 
gruva lades ner för gott 1918. Bara några dagar efter 
nedläggningen försvann all utrustning, främst till andra 
gruvor i närområdet.

Åren gick och växtligheten kom vartefter att dölja 
många av spåren efter gruvan. Efter att en lärare i bör
jan av 1980-talet börjat ta sina skolklasser på exkursio
ner till gruvområdet öppnades gruvan som en besöks- 
gruva 1984, men enbart ovan jord. Inledningsvis var 
det framför allt skolklasser från Smedjebacken och 
Ludvika som besökte gruvan. Så småningom har den 
dock utvecklats till ett besöksmål för allmänheten och 
är nu också ett av besöksmålen inom Ekomuseum Berg
slagen. Som ägare har Smedjebackens kommun stått för 
underhåll och drift. Planeringen av gruvans utveckling 
har dock letts av Dalarnas museum och länsstyrelsen. 
Som grund finns en vårdplan framtagen av Riksantik
varieämbetet.

För att göra gruvan tillgänglig för besökare krävdes 
en grundlig upprustning. Under 1980-talet byggdes 
trappor och gångar som möjliggjorde säkra rundvan
dringar ovan jord. I början av 1990-talet säkerställdes 
gruvans elförsörjning med hjälp av sponsormedel och 
inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd ge
nomfördes ytterligare säkerhetsarbeten, såväl under 
som ovan jord, så att besöksområdet kunde utvidgas. 
Bland annat sprängdes en ny stollgång upp intill den 
gamla igenrasade. Ett tidigare högt skyddsnät runt hela 
området har ersatts av lägre nät som endast omger 
varje farlig plats. På så vis välkomnas även de besökare 
som vill ströva runt området på egen hand. År 1995 in
vigdes den efterlängtade gruvstugan. Denna gamla 
gruvfogdebostad flyttades, stock för stock och sten för 
sten, från en annan gruva utanför Smedjebacken.

Kommunens kulturnämnd har huvudansvaret för 
Flogbergets underhåll, drift och utveckling. Sedan som
maren 2000 har driften emellertid lagts ut på entrepre
nad. Huvudentreprenör är företaget Barken Konferens 
AB och dess ägare Nils Aittamaa. Som ägare av en 
konferensanläggning utanför Smedjebacken letade Nils 
Aittamaa efter något besöksmål som ytterligare skulle 
attrahera företag att förlägga konferenser till Barken 
Konferens. Under sommaren 2000 har verksamheten i 
stort sett fortgått som tidigare år, på grund av att 
många avtal redan var klara o.s.v. Nils Aittamaa har 
dock en hel del idéer om förändringar för framtiden. En 
nyhet under året är dock att kaféverksamheten drivs av 
underentreprenören Monica Danielsson. Hon har redan 
utvidgat verksamheten och erbjuder idag catering till 
förbokade grupper -1.ex. dagkonferensgrupper, 50-års- 
fester, julfester o.d. Konferenslokal finns i gruvstugans 
övervåning.

Verksamhet
Flogbergets gruva har öppet för besökare från mitten av 
juni till mitten av augusti. Under denna period erbjuds 
tre guidade visningar dagligen. Under andra halvan av 
augusti och i september begränsas öppethållandet till 
söndagar. Den guidade rundvandringen går såväl ovan
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som under jord och tar drygt en och en halv timma. I 
ett av bergrummen visas ett dramatiserat bildspel om 
ett ras i gruvan. Priset för dessa visningar är 50 kronor 
för vuxna och 25 för barn. Enhetspriset för familjer är 
100 kronor. För den som hellre vill se sig om på egen 
hand är rundvandringen ovan jord väl skyltad. Till 
gruvans underjordiska delar har dock endast de guida
de grupperna tillträde. I gruvstugan finns, förutom kaf
feservering och vy kortsförsäljning, en skärmutställning 
som berättar om gruvans historia.

Sommarsäsongens mest publikdragande verksamhe
ten vid Flogbergets gruva är det så kallade Flogbergs- 
spelet. Detta uppfördes första gången 1991. För all
mänheten ges spelet varje tisdag och torsdag under hög
säsong, men det kan också specialbeställas av grupper. 
För spelet står Flogbergssällskapet - en ideellt arbe
tande amatörteatergrupp. Föreställningen är en tidsresa 
till 1904, då ny teknik står för dörren; gruvan ska för
ses med elektricitet och snart kommer Gröndals revolu
tionerande briketteringsmetod. Efter avslutad föreställ
ning grillar alla - besökare och skådespelare - korv till
sammans på höjden ovanför ruinen av anriknings- 
anläggningen. Här är utsikten över sjön Leran magni
fik, inte minst vid vackra solnedgångar.

På söndagar erbjuds specialvisningar för barn. Dessa 
byggs upp runt sägnen om Flogbergsdraken. Barnen får 
även en inblick i det barnarbete som pågick i gruvan. 
Därtill har ett speciellt bildspel producerats för barn.
En annan satsning för barn är de ”prova-på-dagar” 
som riktas mot mellanstadiebarn. En skolklass förläg
ger en undervisningsdag till Flogberget. Först klär de 
om till tidstypiska kläder i barnstorlek. Sedan får de 
prova på olika saker, som att borra i berg och sortera 
malm. De får även laga sin egen mat. De flesta skol
klasser har kommit från närområdet, men även Stock
holmsskolor har nappat på denna verksamhet.

Kommunens marknadsföring av Flogbergets gruva 
är framför allt lokalt orienterad. Det rör sig främst om 
information i kommunens turistbroschyrer o.d. Kultur
nämnden annonserar i lokaltidningar och sätter upp af
fischer - framför allt för att marknadsföra Flogbergs- 
spelet. Ekomuseum Bergslagens marknadsföring av de 
ingående besöksmålen riktar sig dock även utanför den 
egna regionen.

Antal besökare år 2000 var knappt 3 000. Denna 
siffra anger dock endast betalande besökare; det relativt 
stora antal besökare som strövar runt på egen hand 
kommer inte med i statistiken. Den typiske besökaren 
är svårt att peka ut. Både barnfamiljer, pensionärer och 
gruvspecialister besöker Flogbergets gruva.

Engagemang och drivkrafter
Inom kommunens kulturnämnd har engagemanget för 
Flogbergets gruva varit stort i många år. Såväl kultur
chef Monika Borg som kultursekreterare Pia Hilborn

har ägnat många timmar åt att försöka utveckla gruvan 
till ett spännande kulturhistoriskt besöksmål. Ansvaret 
för underhåll, utveckling och den publika verksamhe
tens innehåll har krävt en ständig kamp för pengar. Det 
är helt avgörande att kunna behärska konsten att ta sig 
fram bland myndigheter, företag och fondförvaltare, 
menar Monika Borg. Att på prov lägga ut driften på en
treprenad är ett sätt att söka nya vägar, som man hop
pas ska slå väl ut. Huvudansvaret ligger förstås fortfa
rande på kommunen. Monika Borg tror att denna lös
ning kommer att bli allt vanligare i Sverige i framtiden; 
kommunerna äger och ställer till förfogande; andra dri
ver affärsmässigt, men naturligtvis under ansvar och 
inom givna ramar. Nils Aittamaas drivkraft i Flogberget 
är naturligtvis i grunden affärsmässig - verksamheten 
måste gå ihop om man ska kunna leva på den. Samti
digt har han stor erfarenhet och engagemang i frågor 
som rör kultur, turism och glesbygdsutveckling i Berg
slagen.

Flogbergssällskapet, som står för Flogbergsspelet, har 
ca 40 medlemmar - både vuxna och barn. Även om med
lemmarna bytts ut under åren som gått finns en kärn
trupp som håller ihop verksamheten. Hittills har Flog
bergsspelet gått bra ekonomiskt. Biljetterna till före
ställningarna kostar 100 kronor och sällskapet behåller 
intäkterna själva. För övrigt är deras arbete helt ideellt.

Samarbete och finansiering
Under alla år med arbetet med Flogbergets gruva har 
Dalarnas museum varit en mycket viktig samarbetspart 
och bidragit med mycket kunskap och engagemang; 
både i planering, utvecklingsarbete och i produktion av 
informationsmaterial av olika slag. Ekomusem Bergsla
gen har stått för utbildning av guider och marknadsfö
ring.

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har också 
varit viktiga parter i frågor som rör bevarande och ut
veckling. Länsarbetsnämnden har varit hjälpsamma vad 
gäller att få till arbetskraftsinsatser med arbetsmark
nadsmedel. Naturligtvis måste kommunen också köpa 
in en del tjänster på vanligt vis. Visst underhåll, framför 
allt röjningsarbeten, har köpts in från Samhall.

Problem och möjligheter
Det stora problemet för Flogbergets gruva är att besök- 
stalen sjunkit. Kommunen hoppas att den nye entrepre
nören ska kunna ändra på detta. Själva hade de inte 
möjlighet till de marknadsföringsinsatser som egentli
gen är nödvändiga. Både Nils Aittamaa och Monika 
Borg anser att Flogbergets gruva har en god potential; 
det är en sevärdhet som håller i längden. Det gäller bara 
att folk måste veta att den finns och att den inte ligger 
så förfärligt avsides. Hela Mälardalen är i princip ett 
potentiellt upptagningsområde. Nils Aittamaa vill ar
beta för ett större samarbete inom södra Dalarna, där
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man gemensamt marknadsför en rad olika kultur- och 
naturupplevelser. Tyvärr är södra Dalarna ofta bort
glömt, i jämförelse med t.ex. Siljansbygden. En annan 
konkurrent om besökarna är Falu koppargruva, landets 
största och mest besökta besöksgruva. Monika Borg vill 
dock betona att Flogbergets mindre format kan ses som 
något positivt. Gruvan är en lättöverskådlig och peda
gogisk anläggning, där t.ex. tre olika brytningsmetoder 
syns tydligt bredvid varandra.

Ett annat problem, som utgör verkligheten för många 
industrihistoriska anläggningar, är att verksamheten till 
största delen sker utomhus. I Flogbergets gruva står is 
långt in på våren, vilket gör att säsongen blir kort.
Olika åtgärder för att få isen att smälta undan fortare 
har diskuterats. Detta skulle i så fall kunna förlänga sä
songen en del. Att Monica Danielsson därtill planerar 
att driva serveringen året runt ökar också möjligheten 
för fler och nya besökare under en utökad säsong.

Göteborgs Remfabrik
Ursprung, organisationsform och drift
Vid Mölndalsån, i Göteborgsstadsdelen Gårda, ligger 
Göteborgs Remfabrik. Företaget, som grundades 1891, 
tillverkade drivremmar av olika slag till den framväx
ande svenska industrin; genom s.k. taktransmission 
överförde textilremmar kraften från ångmaskiner, se
nare elmotorer, till axlar och därifrån till maskinerna. 
Remfabrikens ursprungliga byggnad i trä brann ner i 
maj 1900, men redan året därpå stod en ny fabrik i te
gel klar. Ett par tillbyggnader tillkom 1907 och 1915. 
Produktionen var som allra störst under första världs
kriget. Då arbetade ett 40-tal personer i remfabriken - 
de flesta kvinnor. Inom industrin blev dock taktrans
missionssystemet så småningom omodernt; varje ma
skin kom i stället att förses med en egen motor där 
överföringen skedde med korta gummiremmar. Göte
borgs remfabrik, som även tillverkade transportband, 
fortsatte sin produktion - om än i mindre skala - ända 
fram till 1977, då den siste disponenten av åldersskäl 
lade ner verksamheten.

Efter nedläggelsen köpte Göteborgs kommun fastig
heten med siktet inställt på att den skulle rivas. Fabri
ken var nedsliten - få förändringar hade gjorts efter 
1920. Redan 1976 hade dock en grupp arkitektur
studerande vid Chalmers Tekniska Högskola, som do
kumenterat remfabriken, framfört tankar om att den 
borde bevaras som ett industriminne. Samtidigt hade 
det då närbelägna Industrimuseet börjat visa intresse 
för remfabriken. Under 1977 bildades ”Arbetsgruppen 
för remfabrikens bevarande”, i vilken bl.a. Industri
museets chef och en av de arkitekturstuderande ingick.

I förlängningen av denna arbetsgrupps insatser bildades 
Föreningen Göteborgs Remfabrik i september 1978. 
Förutom från ”Chalmersgruppen” hämtades förening
ens medlemmar från ”Gamla Gårda-pojkar” - män 
födda i stadsdelen Gårda - samt bland teknikintressera- 
de personer. Till en början inriktade sig föreningen helt 
på att försöka förhindra kommunens rivningsplaner. I 
början av 1979 gjordes en överenskommelse och riv
ningen sköts på framtiden. Föreningen Göteborgs Rem
fabrik fick, tillsammans med Göteborgs museer, till
träde till fabriken. Göteborgs museer åtog sig att betala 
hyran och löpande utgifter för t.ex. värme och el. För
eningens uppgift blev att på plats förvalta anläggningen 
och försöka utveckla den till vad man kallade en 
”museifabrik”. I en rapport från 198316, framtagen på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
och författad av två av föreningens medlemmar, ges en 
programförklaring till verksamheten inom Föreningen 
Göteborgs Remfabrik.

Föreningens mål är:
• att bevara industrianläggningen Göteborgs Rem

fabrik som ett levande industriminne
• att hålla yrkeskunskaperna från den mekaniska 

vävnadsindustrin levande
• att visa fabrikens verksamhet, arbetsmiljö och histo

ria för allmänheten för att ge kunskaper om och in
tresse för arbetets och industrins historia.

Inledningsvis tog föreningen kontakt med flera av de 
personer som tidigare arbetat vid remfabriken för att 
visa hur produktionen gått till. Genom foton, film och 
anteckningar har medlemmar i föreningen kunnat lära 
sig köra maskinerna. År 1984 förklarades byggnader 
och maskiner som byggnadsminne. I samband med 
detta gjordes en renovering av fastigheten med hjälp av 
medel från Riksantikvarieämbetet.

Verksamhet
Göteborgs Remfabrik har öppet för allmänheten en lör
dag i månaden. Under dessa ”arbetslördagar” träffas 
föreningens ”kärntrupp” och arbetar tillsammans med 
det som för tillfället är aktuellt. (Därutöver träffas de 
som kan och vill varje onsdag.) Öppet hus är det även i 
samband med några årligt återkommande arrang
emang, t.ex. ”Kulturnatta” och "Kulturhusens dag”. 
Inför julen 2000 hölls för första gången en julmarknad, 
vilken blev en publikframgång. Merparten av besö
karna kommer dock på förbeställda visningar. Dessa 
kostar 450 kr per grupp. Antalet besökare per år är 
bortåt 1 000. Någon typisk besökskategori är svår att 
peka ut. Äldre, yngre, barnfamiljer - de flesta kan hitta 
något som väcker intresse. Ibland upplåts fabriken till 
olika kulturtillställningar - musik, konstgrupper, ut

16 Birgerson, Lisbeth & Wrigglesworth, Trad, 1983
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ställningar, filminspelningar m.m. Därtill erbjuds före
tag i området möjligheten att anordna sammankomster 
i den historiska fabriksmiljön.

Under de år som föreningen funnits har medlemmar
na byggt upp en egen maskinpark av äldre textilmaski
ner - främst genom gåvor. Dessa maskiner har man 
samlat i ett utrymme på fabrikens bottenvåning, där de 
används för tillverkning av bl.a. handdukar, band, snö
ren m.m. Produkterna finns till försäljning i en butiks- 
hörna. Från den ursprungliga maskinparken används 
endast två gamla vävmaskiner. Övriga maskiner är ej i 
bruk eftersom såväl taktransmissionssystemet som ma
skinerna kräver resurser för översyn. De två vävmaski
nerna har dock kopplats till en liten separat motor för 
att man ska kunna visa besökarna hur de fungerar.

Engagemang och drivkrafter
Föreningen består idag av ett hundratal medlemmar. Av 
dessa är ca hälften pensionärer, hälften i 50-årsåldern 
samt några få yngre. Könsfördelningen är jämn, möj
ligtvis är kvinnorna något fler. Föreningens kärntrupp 
består av ca tio personer, de flesta är också styrelsemed
lemmar. Det är kärntruppen som oftast träffas på ar- 
betslördagarna och ser till att den löpande verksamhe
ten hålls igång - inte minst visningarna. Det är också de 
som väver för försäljning och utför visst underhåll av 
maskinerna. De producerar också föreningens med
lemsblad ”Remma”, som utkommer två gånger om 
året. Allt arbete utförs ideellt. Vid några tillfällen har 
dock några personer arbetat på remfabriken inom ra
men för arbetsmarknadsprojekt.

Barbro Callheim, arkitekt som själv varit med i för
eningen sedan början av 1980-talet, upplever att de 
som är engagerade i remfabriken har flera olika ut
gångspunkter. Här finns arkitekter med bebyggelse- 
historiskt intresse och ett intresse för att bevara en gam
mal industrimiljö; här finns medlemmar vars huvudsak
liga engagemang rör vävningen; andra är främst intres
serade av maskinerna och tekniken. ”Gårda-pojkarnas” 
intresse för lokalhistoria och sina egna rötter är kanske 
den främsta drivkraften i deras engagemang. Därtill 
finns naturligtvis en social dimension - att det är trev
ligt att träffas och göra något tillsammans. Barbro 
Callheim menar att denna blandning av människor och 
intressen gör att det i Föreningen Göteborgs Remfabrik 
finns en speciell gemenskap.

Samarbete och finansiering
Föreningen Remfabrikens huvudsakliga samarbetspart- 
ners är kommunen och Göteborgs museum. Som fastig
hetsägare står kommunen för vård och underhåll av 
byggnader och tomt. Goda förbindelser har föreningen 
med ett par andra arbetslivsmuseer, t.ex. Repslagarmu- 
seet i Älvängen.

Vad gäller ekonomin har föreningen anpassat sig efter 
den verklighet som man mött. Gång på gång under 
årens lopp har föreningens medlemmar förgäves talat 
sig varma om remfabriken och skrivit skrivelser till 
kulturchefer och andra myndighetspersoner - allt för 
att försöka få någon att förstå det unika med anlägg
ningen, som ett levande exempel på ett göteborgskt in
dustriellt kulturarv, och att denna verksamhet kräver 
ekonomiskt stöd för att utvecklas vidare. En fast resurs 
skulle kunna säkra kontinuiteten i verksamheten och 
utveckla det utåtriktade arbetet. Även om föreningen i 
sig inte har en dålig ekonomi, finns inte ekonomiska 
möjligheter att finansiera en kontinuerlig verksamhet 
på fabriken.

Problem och möjligheter
Ett problem som blir alltmer aktuellt för varje år som 
går är bristen på föryngring inom medlemskåren. För 
att inte förlora den kunskap som de nuvarande med
lemmarna byggt upp under åren behövs yngre medlem
mar som kan lära sig att väva samt kompletterande do
kumentation av yrkeskunskapen.

En viktig utvecklingsmöjlighet ser föreningen i några 
medlemmars ökade intresse och kunskaper i vävning. 
Att utveckla produktionen levandegör remfabriken och 
ger även inkomster genom försäljningen.

Föreningen Göteborgs Remfabrik upplever att stat
liga och kommunala organisationer saknar tillit för att 
de som ideell förening kan utgöra en kontinuerlig kraft 
för fabrikens utveckling. Trots att de under alla år upp
levt detta som ett stort problem, hoppas de ändå på en 
framtid med samverkansformer som bygger på ömsesi
dig respekt för varandras verksamheter.

Hagalunds tvätterimuseum
Ursprung, organisationsform och drift
I Hagalund, vid Albysjöns strand i Vårby söder om 
Stockholm, startade Sofia Charlotta och August Wil
helm Johansson ett litet familjetvätteri 1906. Liksom 
många andra tvätterier i huvudstadens utkanter tog de 
hand om Stockholmarnas tvätt under 1900-talets första 
hälft - innan de elektriska tvättmaskinerna tog över. 
Nära nittio år senare, 1994, invigdes ett tvätterimu
seum i Johanssons gamla torklada. Initiativtagaren var 
konstnären och skribenten Olle Magnusson som med 
den lokala hembygdsföreningen i ryggen fått kommu
nen att rusta upp den gamla ladan. Redan i början av 
1970-talet hittade Olle en kartong med fotografier från 
1940-talet i ett närbeläget tvätteri som skulle rivas. 
Dessa välbevarade arbetsbilder väckte Olles intresse för 
att dokumentera den näringsgren som varit så betydel
sefull för den trakt där han själv växt upp. Under sina 
universitetsstudier skrev han en uppsats i etnologi som
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byggde på intervjuer med före detta arbetare vid tvätt
inrättningar i Vårby, Fittja och Alby. Under tiden växte 
sig tanken om att bygga upp ett tvätterimuseum allt 
starkare. Vid inflyttningen i Hagalund hade han hunnit 
samla på sig en hel del utrustning och föremål med 
tvätteribakgrund. Från det ursprungliga tvätteriet fanns 
dock ingen utrustning kvar.

Fastigheten Hagalund, som numer ligger i skuggan 
av Masmos höghus, ägs av Huddinge kommun. Redan i 
mitten av 1980-talet fick hembygdsföreningen hyra ett 
av de två boningshusen. Resten av familjen Johansson 
tvättarboställe och torklada var - och är fortfarande - 
uthyrda till sommargäster. På grund av att ladan ändå 
stod tom fick hembygdsförening ta över en del av 
denna och Olle kunde flytta in med sina grejer. Museet 
drivs som en del av verksamheten i Vårby-Fittja hem
bygdsförening.

Verksamhet
Under de år tvätterimuseet funnits har det utvecklats 
från att mer renodlat bevara och förmedla en lokal
historisk näringsgren till att gestalta tvätthistoria mer 
generellt. Olle Magnusson menar att detta är något som 
växt fram tillsammans med besökarna - de har skänkt 
föremål, de har bidragit med kunskap och de har velat 
bygga upp och ta del av ett mer allmänt tvätthistoriskt 
museum. Även om kärnan fortfarande utgår från de 
hittade fotografierna och Olles ursprungliga dokumen
tationer och insamlingsverksamhet, har museet växt så
väl på idéplanet som rent fysiskt. Numer måste en del 
av verksamheten flyttas utomhus vid visningar. Ute på 
gården eldar Olle med ved under den gamla bykgrytan, 
där han under omrörning kokar vittvätten i det lutade 
vattnet. Bredvid står en balja med såpvatten där smut
siga kragar och underkläder får sig en extra omgång 
med hjälp av tvättbräda och borste. Här finns också 
vevdrivna skölj- och vridmaskiner och nere vid sjön kan 
de besökare som vill prova på att klappa tvätten på 
klappbryggan. Torkvinden domineras av tvätt på linor; 
det mesta är gamla herrskapsunderkläder från det när
belägna Fittja gård. Här finns också olika årsmodeller 
av tvättmaskiner och manglar, en klädnypssamling, en 
strykhörna där bl.a. örngottsbandskrusningens konst 
förevisas och mycket mer.

Hagalunds tvätterimuseum är öppet en söndag i må
naden under våren och hösten. Olle Magnusson menar 
att intresset för att besöka museet under sommaren är 
litet, eftersom de flesta då förlägger sina utflyktsmål ut
anför Stockholmsområdet. Istället har Vårby-Fittja 
hembygdsförening satsat på ett hittills framgångsrikt 
koncept som innebär att söndagens program börjar 
med att Olle guidar besökare i tvätterimuseet mellan 
klockan 12 och 14. Därefter inbjuds besökarna till 
hembygdsföreningens hus och månadens evenemang 
som kan bestå av musik, teater, ett föredrag eller en

filmvisning med efterföljande diskussion. Denna pro
gramverksamhet, liksom den tillhörande kaffeserve
ringen, sköts av andra av hembygdsföreningens med
lemmar. Den mer eller mindre aktiva gruppen består av 
ca 20 personer, de flesta i femtioårsåldern och ungefär 
lika många män som kvinnor. Allt som allt har hem
bygdsföreningen omkring 150 medlemmar.

Under de år tvätterimuseet funnits har det i genom
snitt haft ca 400 besökare per år. En märkbar ökning 
skedde 1999 då besökstalet hamnade på strax under 
600. Olle Magnusson berättar att den mest typiska be
sökaren är en äldre svensk kvinna som med entusiasm 
känner igen mycket av såväl tvättmetoder som utrust
ning. Utanför ordinarie öppettider hålls visningar för 
framför allt skolklasser, men ibland även andra grupper. 
Speciellt när det gäller skolklasserna är visningarna in
riktade mot olika ”prova på-moment”. En beställd vis
ning för en grupp kostar 600 kronor. Entréavgift för en
skilda besökare är 20 kronor.

En del av marknadsföringen av tvätterimuseet utgör 
de artiklar och andra texter som Olle Magnusson själv 
skrivit. Lokalpressens reportage och även annonsering i 
annonsfinansierade gratistidningar har också varit vik
tiga. Ett par mediala höjdpunkter var dels ABC-nytts 
TV-inslag från invigningsdagen, dels en artikel i Dagens 
Nyheter 1998, med efterföljande besöksanstormning.

Engagemang och drivkrafter
Målet med tvätterimuseet är präglat av en övergripande 
idé som hembygdsföreningen ser som grundläggande 
för all sin verksamheten; att värna om och lyfta fram 
kulturen i förorten - både den gamla och den nya; att 
slå vakt om förortens egen identitet och självkänsla. För 
Olle Magnusson har det känts extra viktigt att få bygga 
upp någonting - efter allt som rivits i området. Det 
finns inte många hus kvar sedan han växte upp. Vårby- 
Fittja hembygdsförening har bildats ur en miljöaktivist
grupp som kämpade mot ett vägbygge i nästan 10 år. 
Trots att de inte lyckades stoppa vägen, känns det posi
tivt att nu kunna göra något aktivt för att bevara och 
gestalta det gamla Vårby-Fittja. På så vis innebär 
tvätterimuseet lite av en revansch. Att museet därtill 
fått stor uppmärksamhet och uppskattning har förstås 
stärkt både Olle och hembygdsföreningen i arbetet.

Samarbete och finansiering
Idag står inte kommunen som direkt ägare till fastighe
ten Hagalund. Istället har ett kommunalt fastighetsbo
lag trätt in. Hittills har detta bara varit positivt för 
tvätterimuseet. Bland annat har bolaget ställt upp med 
magasineringsutrymme för viss utrustning som tvätteri
museet, i sin nuvarande storlek, inte får plats med.

För år 2000 har tvätterimuseet sökt och fått ett 
kommunalt bidrag på 14 000 kr. Tidigare har man kla
rat sig helt utan bidrag; entréavgifterna har fått täcka

34 Man måste vara lite tokig



alla kostnader. Olle Magnussons ideella arbete är natur
ligtvis omfattande. Av stor ekonomisk betydelse har 
därför alla de många skänkta föremålen varit. Olle har 
byggt upp ett gediget kontaktnät - inte minst via besö
kare - för att kontinuerligt tillföra museet både nya fö
remål och ny kunskap.

Problem och möjligheter
Ett uppenbart problem för Hagalunds tvätterimuseum 
är utrymmesbristen. Museet skulle kunna växa om det 
fanns tillgång till fler lokaler. Redan idag står en del fö
remål magasinerade - inte minst efter att man fått ta 
över alla inventarier i en strykinrättning i Stockholm. 
Olle skulle dessutom slippa bära så mycket saker ut på 
gården, och tillbaka in igen, i samband med visningar. 
Lokalbeståndet på Hagalund är idag uthyrt och en ut
vidgning inom området är inte att vänta inom den när
maste framtiden. Hembygdsföreningen har haft funde
ringar på att söka tillstånd om att få flytta dit ett ned
plockat gammalt hus från en annan del av kommunen. 
Detta projekt skulle kanske kunna finansieras genom 
EU-medel.

Holmens museum
Ursprung, organisationsform och drift
En vårdag 1986 stängdes den sista pappersmaskinen i 
Holmens Bruks fabrik i centrala Norrköping av för 
gott. Företaget, som grundades av Louis De Geer i bör
jan av 1600-talet, inledde sin pappersproduktion 1633 i 
ett handpappersbruk som låg nästan exakt på den plats 
där Holmen museum idag ligger. Museet berättar om 
såväl denna tidiga handpapperstillverkning som 1900- 
talets storskaliga pappersindustri, där samtliga av de 
aktiva inom museet själva har arbetat. Initiativtagarna 
till museet var en grupp Holmenanställda som 1985 
började samla in föremål och produktionsutrustning för 
att bevara något från sin gamla arbetsplats. Samtidigt 
bildades en fackligt initierad grupp för social samvaro 
för de som drabbades av fabriksnedläggningen. Är 
1987 slogs de båda grupperna samman till en ideell för
ening vars mål var att förverkliga ett Holmens museum. 
Varken facket eller företaget hade längre någon del i 
denna verksamhet; medlemmarna ville ej ha någon styr
ning, utan själva utforma museet med egna idéer. Efter 
flera år av föremålssamlande och planering kunde för
eningen inviga sitt museum hösten 1996.

Holmens museum drivs idag som en ideell förening. 
De äger själva sina samlingar. Museets lokaler ägs av 
kommunen och Holmen Paper betalar hyran. Ur- 
sprungsföretaget har också gått in med ekonomisk 
hjälp vid större investeringsbehov och de står också för 
kontorsmateriel, telefonabonnemang o.d. I gengäld får 
Holmen Paper hälsa sina besökare välkomna till museet 
för att visa upp företagets tidigare historia.

Verksamhet
Holmens museum vill förmedla en bild av den arbets
plats där de aktiva själva arbetat från och med 1930-ta- 
let och framåt. Pappersmaskinerna var dock för stora 
för det museum som de hade möjlighet att bygga upp, 
så istället visas delar av pappersmaskiner. Museet visar 
också olika handverktyg och även en del interiördetal
jer från arbetsmiljön, t.ex. olika skyltar och en stämpel
klocka. Gamla fotografier och handlingar som löne- 
listor och liknande bidrar också till en ökad förståelse 
för hur det var att arbeta på Holmen. Föreningens mö
ten hålls runt bordet från Holmens Bruks gamla styrel
serum. Här kan också besökarna slå sig ner och få en 
kopp kaffe.

Museets andra fokus, handpapperstillverkningen, re
presenteras främst av en erforderlig utrustning för till
verkning av lumppapper med Holmens vattenmärke 
från 1630-talet. Bomullslumpen skänks av givmilda 
Norrköpingsbor. Besökare får själva tillverka sitt pap
per, pressa det i den gamla skruvpressen och hänga upp 
det på tork.

Holmens museum är öppet för allmänheten på tisda
gar och torsdagar, klockan 09.00-12.30. Grupper tas 
emot även andra tider efter överenskommelse. Vid star
ten bestämde föreningen sig för att begränsa öppethål
landet till dessa tider. Redan då var samtliga medlem
mar pensionärer och idag är genomsnittsåldern 74 år 
och många orkar inte engagera sig mer än så. Då känns 
det bra att slippa dra ner verksamheten.

- När museet är öppet är det alltid fullt med folk, 
berättar Pelle Hellberg, föreningens ordförande och en 
av initiativtagarna till museet. Han berättar vidare att 
museet eftersträvar ett möte med varje besökare - om 
denne så själv så önskar förstås. Alla ska känna sig per
sonligt välkomna och få möjlighet till en personlig 
guidning i museet utifrån egna önskemål. Pelle Hell
berg, som själv blivit något av en amatörforskare i Hol
mens historia, har sammanställt en guidningspärm så 
att alla medarbetare ska kunna besvara besökarnas 
olika frågor. I huvudsak utgår dock var och en från sitt 
eget arbete i företaget och berättar om sina egna erfa
renheter från detta. Museet vill gärna lyfta fram ”det 
där nära som hände” - dråpliga händelser, anekdoter, 
användningen av öknamn o.s.v.

Holmens museum har ca 1 500 besökare per år. De 
spontanbesökare som kommer till museet under ordina
rie öppettid domineras av pensionärer, många med ett 
förflutet inom Holmen. Förbokade grupper är framför 
allt skolklasser och föreningar med intresse för historia 
och konsthantverk samt fackföreningar.

Museet tar ingen entréavgift. Även kaffe och kakor 
serveras gratis. Däremot säljer museet egenhändigt till
verkade handpappersprodukter såsom brevpapper, ku
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vert och korrespondenskort. Intäkterna går till kaffe
serveringen och en del andra mindre löpande utgifter.

Engagemang och drivkrafter
Den ursprungliga drivkraften för att bygga upp Hol
mens museum grundade sig i en vilja att bevara delar 
av det som var på väg att försvinna. Några upplevde 
det som en skyldighet mot kommande generationer att 
de som arbetade i den sista industrin, i det för Norrkö
ping så betydelsefulla Holmenområdet, själva berättade 
sin historia.

En annan viktig orsak till engagemanget i museet är 
den sociala betydelse som det har för de medverkande. 
Även om föreningens alla 18 medlemmar inte är lika 
aktiva så är det sociala utbytet väldigt viktigt för de 
flesta. Till detta bidrar naturligtvis även besökare utan
för föreningens krets.

Det är det främst en kärntrupp på 7-8 personer som 
kan betecknas som kontinuerligt aktiva inom museets 
verksamhet. Under åren har de lagt ner tusentals tim
mar av ideellt arbete. Pelle Hellberg menar att för sin 
egen del har det varit utvecklande och inspirerande. Det 
känns bra att ha vissa skyldigheter och uppgifter även 
om man är pensionär - ”det håller oss gamla vid liv”.

Förutom guidning och dialog med besökarna arbetar 
kärntruppen med handpapperstillverkning för försälj
ning. En annan viktig arbetsuppgift är städningen. Där
till är det alltid någon del av museet där man vill göra 
en förändring - kanske har något nytt föremål tillkom
mit o.s.v. Underhåll av maskiner och elinstallationer 
och liknande får föreningen dock hjälp med från Hol
men Paper. Detta gäller även viss marknadsföring, som 
t.ex. en broschyr som producerats av företagets 
marknadsföringsavdelning. För övrigt satsar gruppen 
inte så mycket på marknadsföring. De ber besökare att 
berätta om museet för vänner och bekanta. Holmens 
museum har ett perfekt läge mitt i ett ”kulturstråk” där 
Norrköpings Stadsmuseum, Arbetets museum och 
Louis De Geer-hallens konserthus är de stora besök
smålen. Dessutom passerar här alltfler studenter på väg 
mellan Campus Norrköping och innerstadens affärscen
trum.

Samarbete och finansiering
Holmen museum är fullt medvetna om den privilegie
rade situation som det goda samarbetet med Holmen 
Paper innebär. Att museet lyckats balansera självstän
dighet och ekonomiskt stöd känns oerhört positivt.

Andra viktiga samarbeten är t.ex. tillgången till 
bandinspelade intervjuer med gamla Holmenarbetare 
som gjordes under 1980-talet inom ett projekt kallat 
”Arbetarminnen”. Dessa intervjuer arkiveras idag på 
Norrköpings stadsmuseum, men Holmens museum har 
kopior som besökare kan få lyssna till. Ett annat aktu
ellt samarbete har museet med en konstnär som ställer

ut och samtidigt pryder väggarna med sina tavlor i mu
seets lokaler. Holmens museum har därtill ett visst sam
arbete med andra arbetslivsmuseer, speciellt sådana som 
också speglar pappersarbete och grafiskt arbete. Vidare 
är museet medlem i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 
ArbetSam.

Problem och möjligheter
Det stora problemet är återväxten. Eftersom medelål
dern i föreningen är hög måste nya, yngre krafter kom
ma till - och det ganska snart. Föreningen försöker re
krytera nya medlemmar bland de anställda som närmar 
sig pensioneringen vid Holmen Papers nya fabrik utan
för Norrköping; 65-åringar är relativt sett unga i denna 
församling och museet har den erfarenheten att ändå 
yngre inte anser sig ha tid att delta i denna verksamhet. 
Rekryteringen har hittills dock gått trögt. Pelle Hellberg 
tycker att det måste finnas ett spontant engagemang, 
som inte kräver massiva övertalningsförsök, hos med
lemmarna.

Ett annat problem är utrymmesbristen. Föreningen 
förvaltar mycket mer än det som kan visas upp i museet 
- bl.a. fem ton maskindelar och en ansenlig mängd ar
kivmaterial — papper och böcker som idag finns magasi
nerade på annat håll. Om en lokalutvidgning vore möj
lig skulle dock museet gärna utöka verksamheten. Än 
så länge är det ingen brist på idéer och engagemang.
Om museet inte klarar att överleva på lång sikt kom
mer dock samlingarna att skänkas till Norrköpings 
Stadsmuseum.

Liljedals glasbruksmuseum
Ursprung, organisationsform och drift
Liljedals glasbruk, vid Vänerns strand en knapp mil sö
der om Grums, grundades 1781. Platsen valdes på 
grund av tillgången till en bra djuphamn. Flera av de 
glasblåsare som anställdes på Liljedal kom ursprungli
gen från Tyskland. Släktnamn som Wentzel, Lüppert, 
Wolfbrandt, Heintz m.fl. påminner ännu idag om detta.

Under Liljedals storhetstid runt sekelskiftet 1900 var 
det ett av Europas största buteljglasbruk. Tre hyttor 
gick för fullt och fick fram ca 13 miljoner flaskor per 
år. Exporten var omfattande och gick över hela världen. 
Stora kunder var Sydafrika och Australien. I det lilla 
samhället bodde som mest 1 500 personer; de allra 
flesta arbetade på glasbruket - män, kvinnor och barn. 
Kvinnornas främsta arbetsuppgift var att tillverka 
halmhylsor som emballage till flaskorna.

År 1917 hade plötsligt bilden blivit en helt annan. 
Nya tillverkningsmetoder gjorde att man bestämde sig 
för att lägga ner glasbruket i Liljedal, där man fortfa
rande munblåste buteljerna. Företaget var också delä
gare i Surte glasbruk, där man hade investerat i nya 
maskiner, och det ansågs lämpligt att flytta Liljedals

36 Man måste vara lite tokig



tillverkning dit. 24 familjer flyttade med. Det enda som 
idag återstår av det gamla glasbruket är en ruin av den 
så kallade Sibirienhyttan.

I avsikt att utforska och dokumentera ortens historia 
bildades 1945 Liljedals hembygdsförening. Avsevärt 
material fanns att tillgå. En arbetarbostad från 1780-ta- 
let, som undgått rivning, donerades till föreningen som 
i och med detta fick en fungerande samlingssal och ett 
utrymme för de samlingar av föremål, fotografier m.m. 
som man fått fram.

År 1959 föddes tanken på att försöka insamla stoff 
till en skrift som skildrade ortens historia under glas- 
brukstiden. Studiecirkeln som bildades fann ett källma
terial som i stort sett oavkortat kunde användas. Resul
tatet blev boken, Det gamla glasbruket (1973), som för
fattats av Simon Överström. Han hade verkat som lära
re i Liljedal strax efter glasbrukstiden.

Liljedals glasbruksmuseum ägs fortfarande av Lilje- 
dals hembygdsförening och drivs inom ramen för dess 
verksamhet.

Verksamhet
Glasbrukssamlingarna visas i tre av hembygdsgårdens 
rum. Museets stolthet är samlingen av buteljer och flas
kor. Här finns hundratals flaskor i olika modeller - alla 
tillverkade i Liljedal. I samma rum finns också en upp
sättning av den mest elementära utrustningen från 
flasktillverkningen - pipor, pinnsaxar, former i olika 
modeller m.m. Fotografier och en modell visar hur glas
bruket en gång såg ut i sin helhet. I ett angränsande 
rum visas mer av företagsledningarnas värld, bl.a. 
några räkenskapsböcker. Företagets arkivhandlingar 
finns dock numer på Värmlands arkiv i Karlstad. Ett 
tredje rum visar en bostadsinteriör från slutet av 1800- 
talet. Här finns en rad olika gamla föremål från den 
gamla glasbrukstiden.

Under sommartid visas glasbruksmuseet lördagar 
och söndagar klockan 13-18. Därutöver guidas grup
per efter överenskommelse. Hembygdsföreningen inklu
sive glasbruksmuseet har ungefär 1 000 besökare på ett 
år. Ingen entréavgift tas ut, men vid guidningar tas en 
frivillig avgift upp. I hembygdsföreningens styrelse har 
man dock nyligen bestämt att en visningsavgift på 10 
kronor per person kommer att tas ut från och med sä
songen 2001.

Besökarna är en heterogen grupp. I och med läget 
intill gästhamnen är andelen småbåtsägare stor under 
semestersäsongen. Många som kommer för att dricka 
kaffe i hembygdsgårdens kaffeservering blir nyfikna och 
vill se glasbruksmuseet. Det finns också ett ökande an
tal besökare, ofta yngre, som har ett specialintresse för 
glas och glasflaskor. En annan kategori av besökare är 
de som har sina rötter i Liljedal och som kommer för 
att söka efter sina släktingar som arbetade på bruket. 
Många från bygden emigrerade till Nordamerika på

1920-talet och en del museibesökare är ättlingar från 
USA på besök.

Engagemang och drivkrafter
Hembygdsföreningens främsta uppgift och ansvar är 
bevarandet av och omsorg om hembygdsgården med 
dess kulturhistoriska samlingar samt att väcka intresse 
för dessa. Ett stort mått av ideella insatser erfordras för 
att upprätthålla verksamheten. Ett tiotal intresserade, 
både kvinnor och män, ansvarar för det mesta av det 
löpande arbetet kring hembygdsgården och glasbruks
museet - underhåll, städning, visningar o.s.v. Snitt
åldern i denna grupp är omkring 50 år, men de personer 
som besitter de största kunskaperna om glasbruket är 
äldre.

Samarbete och finansiering
Sommarsäsongen är föreningens bästa tid att finansiera 
sin verksamhet. Detta sker främst genom en traditions
enlig midsommarfest med ansenligt publikdeltagande 
som arrangeras tillsammans med en idrottsförening. In
täkter i samband med detta evenemang utgör ett viktigt 
tillskott till hembygdsföreningens ekonomi. Vid större 
investeringar är medel utifrån nödvändiga. Då gäller 
det att vara uppfinningsrik; för tillfället pågår ett ”golv
lotteri”, där varje golvplanka kostar 20 kr och samti
digt utgör en lott. Så småningom blir det dragning och 
vinstutdelning. Alla som köpt lotter får sitt namn in
skrivet i golvlisten.

Liljedals hembygdsförening upplever att samarbetet 
med såväl länsstyrelsen, kommunen och arbetsmark
nadsmyndigheter varit gott under de år som gått. Lilje- 
dal ingår i Grums kommuns turistsatsning och i bro
schyrer uppmärksammas såväl glasbruksmuseet som 
gästhamnen och samhällets natursköna läge vid Vänern.

Då hembygdsgården är Liljedals enda gemensamma 
samlingslokal upplåts denna till andra lokala verksam
heter t.ex. gymnastik för äldre, musikgrupper och även 
kyrkan.

Problem och möjligheter
Liljedals hembygdsförening erhåller kommunala medel 
mot att de sommartid ansvarar för daglig skötsel av 
gästhamnens serviceanläggning. Under flera somrar har 
en person som varit anställd med hjälp av arbetsmark
nadsmedel skött denna syssla samt klippt gräset runt 
hembygdsgården m.m. Till sommaren 2001 är det tvek
samt om anställningen längre kan organiseras som en 
arbetsmarknadsåtgärd. Föreningen har dock ingen möj
lighet att finansiera en vanlig anställning, vilket innebär 
att såväl gästhamn som trädgårdsarbete måste skötas 
på ideell basis av hembygdsföreningens medlemmar.
Ett annat problem är återväxten bland hembygdsföre
ningens medlemmar. Flera i den nuvarande kärntruppen 
närmar sig 80 år. Under året som gått har man försökt
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åtgärda detta genom att hålla en studiecirkel i lokal
historia. Denna har slagit mycket väl ut. Flera yngre 
personer har deltagit och nu finns det hopp om att 
Liljedals glasbrukshistoria kommer att kunna fortsätta 
berättas i framtiden.

Norrbottens järnvägsmuseum
Ursprung, organisationsform och drift
Norrbottens järnvägsmuseum drivs av den ideella för
eningen Malmbanans Vänner, som bildades i mars 
1982. En av de mest drivande initiativtagarna var Bertil 
Persson. Med ett mångårigt järnvägsintresse i kombina
tion med ett arbete som ingenjör och konstruktör inom 
stålindustrin, hade han en god inblick i Malmbanans 
betydelse för malm- och järnhanteringen, för Norrbot
ten och också för hela landet. Redan 1976 hade han 
börjat samla fordon och utrustning med anknytning till 
Malmbanan. Han ville försöka bevara något av allt det 
som i rask takt höll på att försvinna. Museitanken upp
stod ur en önskan om att allmänheten skulle kunna ta 
del av detta kulturarv.

I december 1982 accepterade kommunen Malmban
ans Vänners plan om att förlägga museet till det före 
detta industriområdet Karlsvik, 10 km väster om Luleå. 
Runt förra sekelskiftet hade här funnits ett sågverk och 
ett tackjärnsverk, vilka dock lades ner redan 1902 res
pektive 1925. Industribyggnaderna revs i nära anslut
ning till nedläggelserna. I Karlshäll, ca 1 kilometer bort, 
bedrev dock en massafabrik sin verksamhet ända in på 
1960-talet. Från denna industri finns två stora massa
magasin från 1910- respektive 1920-talet kvar. De till
mäts industrihistoriskt värde och skall bevaras.

Under många år stod Karlsviks industriområde öde 
och de närliggande arbetarbostäderna förföll alltmer. I 
början av 1980-talet inleddes dock en upprustning av 
bostäderna, samtidigt som en campingplats etablerades 
i närheten. I detta läge såg Malmbanans Vänner att 
Karlsvik skulle vara en lämplig plats för ett järnvägs
museum. Omfattande anläggnings- och renoveringsar- 
beten skulle dock vara nödvändiga innan någon verk
samhet skulle kunna komma igång. Dessa arbeten möj
liggjordes genom arbetsmarknadsprojekt; gamla maga
sinsbyggnader iordningställdes som fordonshallar och 
successivt kunde det järnvägsspår som en gång gått ut 
till Karlsvik återläggas. Det var en stor dag för Malm
banans Vänner när de första gången kunde växla ner 
ett tåg till Karlsvik den 14 juni 1986.

Malmbanans Vänner äger alla fordon och all annan 
utrustning. Idag finns inom museiområdet åtta byggna
der, varav föreningen äger och har uppfört sex. Till sitt 
förfogande har föreningen även ett av massamagasinen

17 Priserna avser år 2000.

i Karlshäll. Marken ägs av Luleå kommun; de två bygg
nader som från början fanns inom museiområdet samt 
magasinet i Karlshäll ägs av ett kommunalt fastighets
bolag. Kommunen står för hyreskostnaderna för dessa 
men har sedan några år, på grund av höjda hyror, 
i stället dragit in föreningens driftsbidrag.

Verksamhet
I och med bildandet av Malmbanas Vänner inleddes ett 
utökat och intensivt samlande på järnvägsfordon inom 
föreningen. Med hjälp av sina järnvägskunskaper och 
kontakter inom framför allt Banverket, SJ och LKAB 
kunde föreningen på kort tid utöka fordonsbeståndet; 
järnvägsvagnar har de ofta fått till skänks, då dessa an
nars skulle ha skrotats medan loken har köpts in.

År 2000 har Norrbottens järnvägsmuseum byggts ut 
till en järnvägsmiljö bestående av ett stationsområde 
med spår och byggnader; ett spårområde med fordon; 
en fordonshall med fordon samt en museidel med före
mål, ritningar, kartor, modeller samt modelljärnvägar. 
Antalet järnvägsfordon är allt som allt drygt 140, varav 
sex ånglok, sex ellok och tio diesellok. Från början låg 
fokus på malmtågen och deras sekellånga historia, så 
småningom har verksamheten även kommit att omfatta 
järnvägshistoria mer allmänt; av några olika vagnstyper 
har föreningen valt att samla och visa alla länkar i en 
100-årig utvecklingskedja. Malmbanans Vänner uppger 
att deras syfte är att bevara och utveckla Norrbottens 
transport- och industrihistoria samt att göra den till
gänglig för allmänheten.

Museet har öppet för allmänheten varje dag i juni, 
juli och augusti. I maj och i september tar man dess
utom emot förbokade grupper. Varje helg under som
maren körs turtrafik med veteranrälsbuss på förening
ens egna normalspåriga museibana Gammelstadens- 
Karlsvikshyttans Järnväg - ett spår mellan Karlsvik och 
Luleå Gammelstad. Turen, som tar ca 15 minuter, er
bjuds tre gånger per dag i vardera riktningen. Ett par 
gånger varje säsong körs sträckan med ångtåg istället. 
Det är i samband med något evenemang, t.ex. den år
ligt återkommande marknaden i Gammelstaden. Att 
man inte kör oftare med ångtåg är en kostnadsfråga. 
Övrig publik verksamhet består av en reception med 
butik och kaffeservering där man säljer glass, kaffe, vy
kort, t-shirts o.s.v. På tågresorna utnyttjas restaurang
vagnarna till servering.

Såväl rälsbuss- som ångtågsresor kostar 40 kronor 
för vuxna och 20 kronor för barn - ett enhetspris för 
familjer är på 100 kronor. Vid speciella tillfällen, t.ex. 
Tågets Dag, gäller denna biljett till fritt åkande under 
en hel dag samt inträde till järnvägsmuseet. För de som 
endast besöker järnvägsmuseet är entréavgiften 25 kro
nor för vuxna, 15 kronor för barn samt 65 kronor för 
en hel familj.17
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Tåg som står stilla är inget självändamål för Malmban
ans Vänner, i stället eftersträvar man ett levande mu
seum; besökarna vill att det ska röra på sig, pysa och 
låta, berättar Bertil Persson.

-Ju mer sot i ögonen, desto bättre!
Som sin målgrupp ser Malmbanans Vänner en bred 

allmänhet och den ”typiske besökaren” är främst famil
jer med barn. En målgrupp som föreningen själva kän
ner ett speciellt ansvar för är skolungdom och studeran
de. Tyvärr har skolorna sällan råd att ta eleverna till 
museet - inte ens med transporten dit. En besökskate- 
gori som naturligtvis är specifik för ett järnvägsmuseum 
är personer med ett specialintresse för järn vägshistoria 
och -teknik.

Förutom de turer som Malmbanans Vänner själva 
arrangerar finns det möjlighet för föreningar, företag 
och enskilda att chartra ett tågset. Föreningen är god
kända trafikoperatörer och har således tillstånd att 
köra även på statens järnvägsnät. Föreningens järnvägs- 
fordon är dessutom eftertraktade av filmregissörer som 
letar efter autentiska järnvägsscener. Senast användes 
ett tågset i Jan Troells film ”Så vit som en snö”.

Marknadsföringen av museet och dess verksamhet 
anpassas till de ekonomiska ramarna - det finns inget 
utrymme för satsningar som ”kostar mer än de sma
kar”. Inför evenemang annonserar föreningen i lokal
pressen - annars inte. De har själva tagit fram foldrar 
och affischer som de försöker sprida med gemensamma 
krafter. Turistbyrån och Teknikens hus i Luleå informe
rar om Järnvägsmuseet och det finns också med i en lo
kal utflyktsguide. Föreningens styrelse har dock nyligen 
beslutat att i framtiden satsa på en mer offensiv mark
nadsföring, där man riktar sig direkt till t.ex. buss
bolag.

Engagemang och drivkrafter
Malmbanans Vänner har idag ca 600 medlemmar. Av 
de omkring 40 personer som är mer eller mindre aktiva 
i verksamheten vid Norrbottens Järnvägsmuseum är en 
övervägande majoritet män. Åldersmässigt är de från ca 
30 år och uppåt. Föreningen är glada över att själva be
sitta en bred kompetens; många medlemmar är skick
liga hantverkare och här finns även ett stort järnvägs- 
kunnande som är viktigt för att upprätthålla säkerheten 
vid tågresor. De medlemmar som kör tåg på den egna 
museibanan har genomgått av Järnvägsinspektionen 
godkänd utbildning avseende trafiksäkerhet och 
förarkompetens. För trafik på statens spårnät nyttjas 
medlemmar som är anställda vid SJ eller annan större 
trafikutövare.

Ursprungligen skedde alla underhålls- och renove- 
ringsarbeten med hjälp av medlemmar på deras fritid. 
Allt eftersom verksamheten utvidgades räckte inte 
denna resurs till. Från och med 1994 har därför arbets- 
marknadspolitiska möjligheter utnyttjats: arbetslösa

hantverkare, tekniker och andra har inom ramarna för 
ALU, API och APR bidragit med viktiga arbetsinsatser. 
Vintern 2000/2001 renoveras ett ånglok och tre person
vagnar. En lönebidragsanställd arbetsledare står för 
kontinuiteten och upplärningen. Mycket av renovering 
och underhåll görs dock fortfarande på ideell basis av 
föreningens medlemmar.

Sommartid får museet hjälp av kommunen som fi
nansierar skolungdomars feriearbete i kaféet och recep
tionen. På helgerna sköts dock dessa uppgifter ideellt. 
Likaså biljettförsäljning och servering under helgernas 
tågresor. Det är framför allt i denna del av verksamhe
ten som föreningens fåtaliga kvinnor träder in.

Museiverksamheten kräver också planeringsarbete, 
marknadsföring och ekonomisk förvaltning, vilket 
också sköts på ideell basis. De flesta intresserar sig dock 
inte så mycket för just de delarna av verksamheten, 
medger föreningens ordförande Bertil Persson; de enga
gerar sig på grund av ett stort intresse för teknik och 
teknikhistoria och inte minst järnvägshistoria. Mycket 
tungt och smutsigt mekande krävs av de som hanterar 
dessa gamla fordon. Själv har Bertil Persson tidigare er
farenhet av affärsmässig projektering och budgetering 
och han sköter det mesta av detta inom föreningen. 
Därtill lägger han ner mycket tid och engagemang på 
att läsa och skriva om Malmbanans historia - om for
donen, lasten, industrierna, byggnaderna och männis
korna som arbetat kring denna livsnerv i Norrbotten. 
Hans stora intresse och kunskap har resulterat i ett par 
publikationer. Malmbanans Vänner utkommer därtill 
med två olika medlemstidningar, dels Karven, för samt
liga medlemmar, dels Skarven för kärntruppen. Bertil 
Persson är ansvarig för en stor del av texterna i båda 
dessa och står därtill för innehållet i en rad informa
tionsfoldrar som finns för utdelning i museet.

Samarbete och finansiering
För driften av Norrbottens Järnvägsmuseum står 
Malmbanans Vänner helt själva och de agerar som en 
självständig trafikoperatör. För att klara av finansie
ringen av verksamheten samarbetar dock föreningen 
med många olika parter. Den viktigaste sponsorn under 
alla år har varit Banverket. Därifrån har museet fått 
många fordon och även spårmateriel. Även SJ och LKAB 
har varit betydelsefulla samarbetsparter för museets 
uppbyggnad. Många fler sponsorer har i större eller 
mindre grad varit viktiga, bl.a. en kranfirma som hjälpt 
till med åtskilliga tunga och besvärliga lyft. Utom spon
sorsamarbetena utgör systerföreningen kring Malm
banans norska sträckning en viktig samarbetspart.

För föreningens intäkter står medlemsavgifter, entré
avgifter, biljettintäkter vid resor, butiks- och postorder
försäljning samt servering i museet och ombord på tå
gen. Uthyrning av järn vägsfor don till charter och film
inspelningar innebär andra viktiga inkomstkällor.
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Problem och möjligheter
Då ekonomin ständigt är det överskuggande problemet 
och då biljettintäkterna är viktiga i detta sammanhang 
är det naturligtvis avgörande att det kommer tillräckligt 
med besökare till Norrbottens Järnvägsmuseum. Bertil 
Persson hoppas i framtiden på fler gemensamma sats
ningar inom det så kallade 4-kanten området - Luleå, 
Piteå, Älvsbyn och Boden - där besöksmålen berikar 
och drar besökare åt varandra.

Föreningens närmaste framtidsplaner är att få möj
lighet att bygga en ny fordonshall och att överhuvudta
get utveckla området kontinuerligt — utifrån noggrant 
upprättade planer. En sida av gestaltandet och levande
görandet av järnvägsmiljön är att i framtiden lyfta fram 
folklivet runt järnvägen mer än vad som hittills kunnat 
göras. Detta skulle förhoppningsvis ytterligare bredda 
besöksunderlaget.

Rosenlöfs tryckerimuseum
Ursprung, organisationsform och drift
Rosenlöfs tryckeri i Kungsgården, en knapp mil väster 
om Sandviken, grundades av bröderna Helmer och Ru
ben Rosenlöf 1890. Helmer dog redan 1896 - fyra år 
innan det stora tryckeriet stod klart. Ruben Rosenlöf 
drev tryckeriet vidare på egen hand. Som störst var fö
retaget under 1920- och 30-talen, med omkring femton 
anställda. Rosenlöfs var ett s.k. accidenstryckeri som 
specialiserat sig på kassaböcker och andra kontors
böcker, men trycksaker som broschyrer, postkort och 
visitkort tillverkades också. År 1938 sålde den då ålder
stigna fabrikör Rosenlöf tryckeriet till åtta av sina an
ställda. Strax därpå avled han. Under 1940-, 50- och 
60-talen fortsatte verksamheten på tryckeriet sin gilla 
gång utan några egentliga nyinvesteringar. Det musei- 
tryckeri som besökare idag träder in i är därför i hög 
grad en grafisk arbetsplats från 1900-talets början.

Vid arbetsdagens slut den 5 juli 1974 lämnade arbe
tarna allt som det stod för att aldrig komma tillbaka. 
Sandvikens kommun köpte byggnaderna med innehåll 
och allt. I början av 1980-talet började tankarna på att 
göra tryckeriet till ett museum att anta mer konkreta 
former. Av ett eget brinnande intresse och helt ideellt 
gjorde grafikern Bo Berndal en omfattande inventering 
och registrering av tryckeriets maskiner och material - 
inklusive alla blytyper. År 1983 bildades stiftelsen 
Rosenlöfs tryckeri - Sveriges bruksgrafiska museum 
och samma år öppnades museet för allmänheten. Stifta
rna är Sandvikens kommun, de grafiska fackförening
arna, de grafiska arbetsgivarorganisationerna samt 
länsmuseet i Gävleborgs län. Kommunen äger fortfa
rande både byggnader och inventarier, men stiftelsen 
driver verksamheten. Knutet till museet finns även en 
vänförening med drygt 40 medlemmar.

Verksamhet
Bottenvåningen i Rosenlöfs stora tryckeri domineras av 
ett tiotal större och mindre digel- och cylinderpressar - 
remdrivna in i det sista. I angränsande rum finns ett 
komplett sätteri där arbetet med blytyper aldrig ersattes 
av nyare teknik. En betydande mängd blystilar, linjer 
och ornament förvaras här i sina ursprungliga kaster. 
Bottenvåningen rymmer också ett packrum och två 
kontorsrum, varav det ena var fabrikör Rosenlöfs rum 
med ett helt intakt möblemang från hans tid. En impo
nerande maskinpark återfinns också i övervåningens 
bokbinderi samt linjeringsrum. Förutom bokbinderiets 
pressar och skärmaskiner finns här t.ex. en speciell ma
skin för att häfta kartonghörn. En annan maskin är en
dast till för att perforera papper.

Rosenlöfs tryckerimuseum är öppet för besökare 
året runt, men under vinterhalvåret endast efter över
enskommelse. Under sommarmånaderna juni-augusti är 
det däremot öppet alla dagar, klockan 11-17.1 maj och 
i september hålls museet därtill öppet på helger och an
dra helgdagar. Förutom den ordinarie publika verksam
heten med guidningar, reception, kaffeservering och bu
tik, arrangeras fem programkvällar per år. En gång 
varje år hålls t.ex. ”typernas dag” som har en grafisk 
inriktning, men även musikaliska och litterära teman är 
vanliga.

Antalet besökare per år ligger på ungefär 2 000. 
Besöksantalet under år 2000 minskade något jämfört 
med året innan, vilket sannolikt sommarens dåliga vä
der hade stor del i. De vanligaste besökarna är pensio
närer och sällskap på bussresa. Museet tar en entréav
gift på 20 kr per person. Sommaren 2000 anställdes två 
semestervikarier - tidigare år har de varit tre, men eko
nomin tillät bara två denna sommar.

Engagemang och drivkrafter
Museets föreståndare, Maritha Hansson, är anställd av 
kommunen. Tillsammans med Kenny Forslund är hon 
den enda fast anställda personalen. Maritha har främst 
hand om guidningar, marknadsföring och annat admi
nistrativt arbete. Marknadsföringen riktas främst mot 
bussbolag och pensionärsföreningar. Annonsering sker 
dessutom i grafiska facktidningar. Maritha har också 
genomfört en hel del efterforskningar och dokumenta
tion av tryckeriets historia och planerar ytterligare en 
intervjuundersökning med gamla tryckeriarbetare och 
deras familjer. Kenny, som är utbildad sättare, arbetade 
själv på Rosenlöfs tryckeri 1969-1974. Idag är han an
svarig för maskinparken på museet, även om Maritha 
också behärskar tekniken. Kenny arbetar också med 
guidningar, underhåll m.m. Tillsammans hjälps Maritha 
och Kenny åt med underhållsarbetet runt museet, dvs. 
gräsklippning, maskinvård m.m. Det gäller också att ha 
koll på saker som brandskydd och elsäkerhet. Både
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Maritha och Kenny känner ett djupt engagemang för 
Rosenlöfs tryckeri och uttrycker en viss besvikelse över 
att omvärlden inte riktigt verkar förstå hur speciellt 
detta kulturarv är - för hela landet.

Samarbete och finansiering
Museets verksamhet finansieras genom ett litet kommu
nalt bidrag. Övriga stiftare bidrar inte med några eko
nomiska medel. Länsmuseet bidrar med råd kring be
varandefrågor o.d. Bidrag ur fonder söks regelbundet. 
En grundregel är att man aldrig får bidrag för den lö
pande verksamheten, utan endast till projekt. För något 
år sedan sökte och beviljades tryckerimuseet fondmedel 
för att kunna bjuda in Sandvikens skolungdomar gratis 
och även bekosta deras transport, eftersom skolorna 
själva inte hade råd. Även om detta inte ger några di
rekta inkomster innebär det en viktig marknadsföring 
av museet och ett synliggörande av äldre tiders teknik 
och arbete för dagens barn och ungdomar.

Rosenlöfs tryckeri är medlemmar i såväl ArbetSam, 
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, som Gramus, Gra
fiska museers samarbetsråd. Sedan ett par år finns 
Rosenlöfs tryckerimuseum dessutom med som ett be
söksmål inom EU-projektet ”Tidernas väg” - ett regio
nalt samarbets- och utvecklingsprojekt som syftar till 
att öka strömmen av turister längs vägarna 272 och 83 
mellan Uppsala och Ramsjö, genom Uppland, Gästrik
land och Hälsingland.

Ett projekt som delvis syftar till att bevara den 
gamla grafiska kunskapen inleddes under sommaren 
2000 då konstnären och poeten Carolina Thorell ställde 
ut sina alster på Rosenlöfs tryckerimuseum. Ett annat 
intressant projekt som man hoppas mycket på inför 
framtiden är ett samarbete med bokbinderiutbildningen 
vid Hantverkets folkhögskola i Leksand. Hittills har 
detta resulterat i helgkurser i sättning för bokbinderi- 
eleverna - en kurs som drivits som en studiecirkel.

Problem och möjligheter
Det stora problemet för Rosenlöfs tryckeri handlar om 
att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Sandvikens 
kommun - liksom många andra kommuner - har under 
1990-talet haft stora ekonomiska problem; tryckeri
museets kommunala bidrag har närmast halverats.

Som ett annat stort problem beskrivs det geografiska 
läget - bortom allfartsvägarna och södra Sveriges stor
stadsregioner. När museet presenterade sig på Bok & 
Biblioteksmässan i Göteborg 1998 blev många mäss
besökare oerhört intresserade, men när de fick veta var 
det låg tyckte många att det låg långt upp i Norrland, 
berättar Maritha och Kenny.
Det samarbete som inleddes sommaren 2000, med 
konstnären och poeten Carolina Thorell, resulterade i 
en önskan om ett fortsatt samarbete; nu söker de till
sammans EU-medel till ett projekt som går ut på att

göra Rosenlöfs till ett förlag. Carolina Thorell planerar 
att själv trycka sin nästa diktsamling hos Rosenlöfs och 
dessutom verka för att knyta fler författare och konst
hantverkare till projektet - för fortsatta utgåvor. På sikt 
räknar man med att förlaget ska kunna bli ekonomiskt 
självbärande. Maritha och Kenny hoppas mycket på 
detta projekt och ser det som en stor möjlighet att driva 
museet vidare i en annorlunda, mer levande form. Om 
allt går som det är tänkt ska intresserade bokbindare 
från Leksand också kunna kopplas till detta förlags- 
projekt.

Torvsjö kvarnar
Ursprung, organisationsform och drift
I södra Lappland, Västerbottens län, 2,5 mil norr om 
Åsele ligger den lilla byn Torvsjö. Byn har sitt ursprung 
i det nybygge som anlades här vid Torvsjöns strand år 
1752. Med åren växte byn och i början av 1900-talet 
levde här mellan 100 och 150 personer; här fanns 
skola, handelsbod och poststation. Expansionen möjlig
gjordes bl.a. av ett ovanligt sinnrikt och hantverks- 
skickligt tillvaratagande av vattenkraften från Svartsjö
bäcken, eller Kvarnbäcken som den också kallas. Vatt
net utnyttjades för drift av skvaltkvarnar, slipstenar, en 
såg, en spånhyvel, en tröskloge och från och med 1918 
ett litet elkraftverk.

I mitten av 1960-talet var bilden emellertid en an
nan. Byn hade avfolkats kraftigt, strömmen kom numer 
via statliga kraftledningar och kvarnarna och de andra 
anläggningarna stod stilla och var mer eller mindre för
fallna. I detta läge tog några bybor, med Bernhard 
Westman i spetsen, initiativ till att rusta upp de vatten- 
drivna anläggningarna. Snart utvecklades denna sats
ning till ett samarbete med Åsele kommun, Västerbott
ens länsmuseum och Länsarbetsnämnden. År 1969 bil
dades Stiftelsen Kvarnbäcken, som samtidigt fick ta 
över såväl byggnader som den mark som dittills varit 
byns samfällda. Stiftare var Torvsjö by, Åsele kommun 
och Länsmuseet. Efter sex års arbete var alla delar av 
anläggningen återställda till ursprungligt skick och i 
juni 1972 invigdes Torvsjö kvarnar. Samma år förklara
des anläggningen som byggnadsminne.

Inom ramen för projektet ”Sevärt i Västerbottens 
län” - ett samarbete mellan länsstyrelsen, länsturist- 
nämnden och länets museer - uppfördes 1996 en mu- 
seibyggnad, eller ett så kallat Kulturrum, med utställ
ning, filmvisningsrum, butik och toalett. Utställningen 
speglar Erik Johan Johanssons och hans familjs liv och 
arbete i Torvsjö runt förra sekelskiftet. I butiken säljs 
stenmalt kornmjöl, souvenir-hyvelspån m.m. Intill den 
nybyggda museibyggnaden ligger Erik Johans ursprung
liga stuga, byggd i slutet av 1800-talet på en plats i väs
tra byn. År 1973 flyttades huset till kvarnområdet och
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sommartid fungerar det numer som kafé. Kaféet drivs 
på entreprenad.

I syfte att ytterligare öka Torvsjös attraktionskraft 
genomdrev Åsele kommun, 1992-1994, uppförandet av 
ett skogsbruksmuseum en knapp kilometer söder om 
byn. Museet är uppbyggt utmed en stig där besökarna 
får ta del av det gamla skogsbrukets miljöer, t.ex. en 
skogshuggarstuga och en kolmila. I en byggnad visas en 
basutställning om skogsbruket.

Verksamhet
Länsstyrelsen har producerat de informationsskyltar 
som finns vid varje sevärdhet utmed Skarpsjöbäckens 
fall genom Torvsjö. På så vis kan besökare ta del av an
läggningarna på egen hand och i princip året om. Mu
seet och kaféet är öppet dagligen under juni och juli. I 
juli erbjuds därtill dagliga guidade visningar av anlägg
ningen. Museet tar ingen entréavgift och de fasta vis
ningarna är också gratis. Längre guidade visningar för 
förbokade grupper erbjuds mellan 1 maj och 31 okto
ber. Dessa guidningar kostar ca 1 000 kr per grupp. Un
der år 2000 hade Torvsjö kvarnar omkring 3 000 besö
kare.

Årets höjdpunkt i Torvsjö är Kulturdagen i början av 
juli. Då levandegörs alla anläggningar utmed Skarpsjö- 
bäcken med tidsenligt klädda personer som förevisar 
hur arbetet gick till. Ingemar Lindberg, som är en av 
byns representanter i styrelsen, berättar om hur det då 
är febril aktivitet överallt; i kvarnarna mals kornmjöl; i 
spånhyveln hyvlas takspån; i sågen sågas golvplank; i 
trösklogen tröskas kornet i det snillrika tröskverket dri
ven av ett stort vattenhjul med överfall. Under kultur
dagen smids det också i smedjan och i kornbastun röks 
det fläsk. Många andra aktiviteter, såsom folkdans, mu
sik, hästridning, yxkastning och stockstötning finns 
också på programmet denna dag. Andra arrangemang 
som förläggs till Torvsjö under sommaren är t.ex. barn
verksamhet, utomhusgudstjänster och temadagar kring 
jakt och fiske.

För marknadsföringen av Torvsjö kvarnar står i för
sta hand Västerbottens länsmuseum. De har producerat 
en omfattande broschyr och en enklare informations
folder. Anställd av länsmuseet är bybon Bo-Staffan 
Westman, son till Bernhard. Han och hans fru, som dri
ver kaféet, gör förstås en hel del direktinsatser för att 
locka folk till Torvsjö - och att få dem att komma till
baka. Åsele kommuns turistbyrå står därtill för en vik
tig marknadsföringsinsats. Naturligtvis är man angelä
gen om att lyfta fram kommunens mest kända sevärd
het i broschyrer, tidningar och annat tryckt material. 
Både länsmuseet och kommunen informerar dessutom 
om Torvsjö kvarnar på sina hemsidor på Internet. Stif
telsens egna hemsida är dock den mest omfattande och 
informativa.

Engagemang och drivkrafter
Länsmuseet bidrar till en stor del av det arbete som be
hövs kring anläggningen. Som anställd ansvarar Bo- 
Staffan Westman för daglig skötsel och tillsyn av an
läggningen. Han håller också i de guidade visningarna, 
han mal kornmjöl och hyvlar takspån till försäljning. 
Hans hustru Anne Westman driver under sommaren 
kaférörelsen i Erik Johans stuga. Idag är Westmans, för
utom en pensionär, de enda åretruntboende i Torvsjö.

Under uppbyggnadsfasen av Torvsjö kvarnar i slutet 
av 1960-talet var de ideella insatserna mycket omfat
tande. Även idag genererar anläggningen en hel del ide
ellt arbete. En grupp på 6-7 män med rötter i byn kan 
ses som en ideellt arbetande kärntrupp. Tillsammans 
med sina fruar och sambos engagerar de sig framför allt 
i genomförandet av olika arrangemang vid såväl Torv
sjö kvarnar som Skogsbruksmuseet. En av de aktiva är 
Ingemar Lindberg. Han har växt upp i Torvsjö, men 
bor och arbetar numer i Åsele. Hans anknytning till 
byn är dock påtaglig; Erik Johan Johansson var Inge
mar Lindbergs morfars far. Ingemar erkänner att det 
känns lite speciellt att hans gamla släktingar lyfts fram i 
museet.

När Torvsjö kvarnars initiativtagare Bernhard West
man dog i början av 1990-talet upplevde många ett 
stort tomrum. Han var en utpräglad eldsjäl med en 
stark personlig utstrålning. Ingemar Lindberg berättar 
att många besökare kom bara för att få höra honom 
prata. Hans visningar var rena föreställningarna. Han 
drog historier och lyckades verkligen få med sig publi
ken. Han hade dessutom en stor förmåga att knyta 
kontakter med politiker och myndigheter och lyckades 
driva igenom det han ville. Den grupp som idag arbetar 
runt Torvsjö kvarnar är bra på olika saker och kom
pletterar varandra väl, ändå finns en viss längtan efter 
en ny eldsjäl som på något sätt lyfter verksamheten.

Samarbete och finansiering
Torvsjö kvarnars stiftare stöttar anläggningen på 
många sätt. Att Bo-Staffan Westmans tjänst finansieras 
av Länsmuseet är en förutsättning för att kunna sköta 
en så stor anläggning som detta innebär - hans arbets
uppgifter omfattar även Skogsbruksmuseet. Kommunen 
bidrar med ett årligt driftsbidrag, år 2000 var det på 
20 000 kronor. För vård av anläggningen krävs att man 
söker ytterligare externa medel. Ett viktigt bidrag under 
senare år var de medel som beviljades av Sparbanks- 
fonden och som gick till en grundlig renovering av 
kraftverksstugan och dess tilloppstunnel. Av Kungafon- 
den fick stiftelsen nyligen dessutom ett bidrag för ”kul
tur i glesbygd”.

De arrangemang som förläggs till Torvsjö är ofta 
samarbeten med studieförbund, föreningsliv och även 
kyrkan. I samband med t.ex. kulturdagen medverkar
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flera studieförbund genom att visa upp sig och sin verk
samhet. Man samarbetar också för att marknadsföra 
dessa arrangemang, t.ex. genom annonsering i dags
press.

Problem och möjligheter
Under några guldår på 1970-talet besöktes Torvsjö 
kvarnar av mellan 12 000 och 14 000 personer per år. 
Dagens 3 000 innebär således en kraftig minskning. Bo- 
Staffan Westman pekar ut några troliga orsaker till den
na utveckling. Som något av en pionjär startade Torvsjö 
kvarnar sin verksamhet under en period med få liknan
de besöksmål. Idag har konkurrensen ökat betydligt. 
Därtill har bussturismen minskat; i mitten av 1970-talet 
kunde det komma 100-150 bussar på en säsong; besö
karna kom från såväl hela Sverige som övriga Norden; 
de tyska bussresenärerna var också många. På senare år 
har siffran legat runt 30-60 bussar per säsong - huvud
sakligen från den närmaste regionen.

Ett uppenbart bekymmer, när det gäller att få fler 
besökare, är förstås det geografiska läget. Södra Lapp
land är inte tätbefolkat och här finns inga stora genom- 
fartsvägar åt något håll. Tidigare gick dock huvudvägen 
mellan Åsele och Vilhelmina genom Torvsjö. I och med 
att en ny, större väg stod klar 1978 försvann många av 
de spontanbesökande bilresenärer som stannade till vid 
anläggningarna i Torvsjö, tittade runt och kanske tog 
sig en kopp kaffe på kaféet. Besökarna består numer till 
största delen av specialintresserade som planerat besö
ket i förväg samt skolklasser.

Bo-Staffan Westman funderar ibland över om det 
bara varit en fördel att verksamheten växt i och med 
uppförandet av Skogsbruksmuseet och Kulturrummet; 
kanske har man förlorat något av det man ursprungli
gen ville förmedla i Torvsjö? Samtidigt finns de första 
pionjärerna i Torvsjö inte längre i livet och det omgi
vande samhället ser annorlunda ut. I stiftelsen Kvarn
bäcken funderar man mycket över dessa frågor och hur 
man ska kunna locka fler besökare till Torvsjö kvarnar. 
Besökarna behövs av ekonomiska skäl - verksamheten 
kan inte vila helt på bidrag, utan man måste ha in in
täkter från gruppvisningar och försäljning.

Ett annat problem är återväxten bland de familjer 
som har hus och mark kvar i byn. Även om de nu ak
tiva i byns ”kärntrupp” inte är lastgamla, så finns en 
tydlig tendens att deras barn flyttar; de utbildar sig och 
får jobb på andra håll i landet och eftersom de själva 
inte växt upp i Torvsjö är inte deras engagemang för 
byn lika stort som den tidigare generationens. På sikt 
riskerar därför bybornas roll att minska.

Ångfartyget Mariefred
Ursprung, organisationsform och drift
I början av 1900-talet förekom en omfattande ångbåts
trafik på Mälaren. Båtarnas viktigaste uppgift var att 
frakta livsmedel från mälardalens gårdar till Stock
holms växande befolkning. Även passagerartrafiken var 
betydande, inte minst Stockholmarnas utflykter till 
besöksmål som Skokloster och Gripsholms slott. Ett av 
de bortåt femtio koleldade fartyg som trafikerade Mä
laren var S/S Mariefred. Det 32 meter långa fartyget 
byggdes 1903 för att gå i linjetrafik mellan Stockholm 
och Mariefred; det unika med detta fartyg är att hon 
utan avbrott och än idag trafikerar denna sträcka.

Ångfartyget Mariefred drivs av Gripsholms-Marie- 
freds Ångfartygs AB, grundat 1905. VD i styrelsen är 
idag fartygets kapten Claes Insulander. Huvudägare är 
Stiftelsen Skärgårdsbåten. I en ekonomiskt konkursläge 
i mitten av 1960-talet räddade denna ideella stiftelse 
ångfartygets framtida drift genom att gå in som huvud
ägare.

Verksamhet
Ångfartyget Mariefred går i regelbunden trafik Stock- 
holm-Mariefred, tur och retur, från 15 maj till 15 sep
tember. Under semestersäsongen körs turer under veck
ans alla dagar, undantaget måndagar; övrig tid trafike
ras sträckan endast på helger. Båten utgår från Stads
husbron i Stockholm klockan 10.00 och når Mariefred 
omkring klockan 13.30. På vägen angör hon fem andra 
hamnplatser. Klockan 16.30 går båten tillbaka till 
Stockholm, där ankomsttiden beräknas till klockan 
20.00. Under resan kan passagerarna äta en bit mat i 
restaurangen eller ta en kopp kaffe i cafeterian. Den 
som vill får besöka båtens samtliga utrymmen och få en 
inblick i hur tekniken ombord fungerar. Det går åt två 
ton stenkol för en resa tur och retur. Mariefred bunkrar 
sex ton kol åt gången, vilket således räcker för tre resor. 
Från kommandobryggan kan kaptenen endast styra far
tyget med rodret. Med hjälp av en maskintelegraf ger 
han istället order om hastighet, stopp och back till ma
skinisten i maskinrummet.

Det är fortfarande möjligt att skicka gods med 
Mariefred, men det är numer ytterst sällsynt. En tur och 
returresa kostar 180 kronor, medan enkel resa går på 
120 kronor. Årligen reser ca 20 000 passagerare med 
S/S Mariefred.

Utöver den reguljära trafiken erbjuds varje sommar 
ett antal specialresor, framför allt i samband med olika 
evenemang som t.ex. ”Skärgårdsbåtens dag” i Stock
holm och ”Ångans dag” i Mariefred. Därutöver an
vänds S/S Mariefred i en omfattande charterverksamhet 
i Mälaren och Stockholms skärgård.
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Engagemang och drivkrafter
S/S Mariefred är en arbetsplats som under trafiksäsong
en har 18-20 anställda. Under en resa består besätt
ningen av tio personer: Kaptenen har befälet och styr 
fartyget. Styrman biträder kapten, tar hand om passa
gerarna, säljer biljetter o.s.v. I maskinrummet arbetar 
en maskinist som sköter ångmaskinen och en eldare 
som eldar i ångpannan och passar vattennivån i pan
nan. För diverse sysslor på däck och vid kaj finns dess
utom en matros. I restaurangen, köket och cafeterian 
arbetar allt som allt fem personer.

Kapten Claes Insulander har arbetat på Mariefred 
sedan 1965 - som kapten sedan 1978. Han har trivts 
oerhört bra under alla år. Han menar att det beror på 
att arbetet utgör en stimulerande kombination av tek
nik, administration, kundservice och kulturarvsarbete.
I en jubileumsskrift från 1993 ges följande programför
klaring: ”Hela verksamheten kring fartyget syftar till 
att bevara ångbåten som ett kulturhistoriskt museum 
och för att upprätthålla trafiken till glädje och nytta för 
den resande allmänheten.” Claes Insulander betonar att 
båten både måste bevaras och brukas, i en väl avvägd 
balans. Utställd på museum skulle båten vara död; på 
sjön är den ett levande museum i sig.

Samarbete och finansiering
Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB samarbetar 
mycket med en rad olika organisationer, framför allt 
när det gäller båtens ekonomi. Dessa samarbeten har 
varit livsnödvändiga för att klara av kostnader för un
derhåll, reparationer och nödvändiga investeringar. Av 
båtens totala intäkter, de som måste täcka alla utgifter, 
utgörs ett normalt år ca 30 % av bidrag, gåvor och 
ekonomiskt stöd för båten och verksamheten. Den 
främsta bidragsgivaren är föreningen Stiftelsen Skär
gårdsbåten, som sedan 1966 har haft huvudansvaret för 
ångbåten och dess trafik. Varje år insamlar föreningen 
närmare 300 000 kronor till fartyget. Då inräknas bi
drag från Stockholms stad, Strängnäs kommun och 
Södermanlands läns landsting. Bidragens storlek från 
dessa tre parter varierar dock år från år. Den huvudsak
liga finansieringen står stiftelsens 3 600 medlemmar 
och deras frikostighet för. Därtill finns sedan femton år 
tillbaka en stödförening i Mariefred - Ångfartyget 
Mariefreds Vänner - vars hjälp också är mycket viktig. 
Under år 2000 lyckades denna förening att få en dona
tion till båten på 100 000 kronor. Om man om Stiftel
sen Skärgårdsbåtens insatser kan säga att de bygger på 
medlemmarnas antal, så kan man om stödföreningen i 
Mariefred säga att de vilar på det stora engagemang 
som Mariefreds borna känner för ”sin” ångbåt.

När det gäller marknadsföring finns ett vittgående 
samarbete med en rad olika parter. Mariefreds kommun 
och Sörmlands turistorganisation förordar gärna

ångbåtsresan som ett trevligt alternativ att ta sig till 
Mariefred. Andra samarbetspartners i Mariefred är 
dessutom Gripsholms slott, hembygdsföreningen, Gra
fikens Hus, Mariefreds Båtklubb, Kyrkan samt alla bu
tiker och företagare och golfklubben. Den närmaste 
kontakten har ångfartyget Mariefred dock med musei- 
järnvägen Östra Södermanlands Järnväg. - De är våra 
bästa vänner, berättar Claes Insulander. Förutom att de 
marknadsför sig tillsammans så samarbetar de kring 
problem med ångmaskinerna och andra tekniska frågor.

Problem och möjligheter
Pengar har alltid varit det stora problemet. De intäkter 
som båten tar in under trafiksäsongen går helt till löner 
och driftskostnader. För att täcka kostnader för under
håll, investeringar och annat har det alltid krävts ex
terna medel i form av bidrag och sponsormedel. Sedan 
ett par år tillbaka har en privat finansiär kommit in i 
bilden. Detta har möjliggjort att bolaget till sommaren 
2001 sjösätter sin nybyggda ångbåt Fritjof. Under två 
års tid har bygget pågått; skrovet är ett gammalt 
ångbåtsskrov från förra sekelskiftet. Påbyggnaden blir 
större än ursprungsfartygets, men är tidsenlig vad gäller 
stil och material. På plats finns redan en ångpanna och 
en ångmaskin - båda nytillverkade. Om allt går som 
det ska kommer Fritjof att gå i chartertrafik i Mälaren, 
med Mariefred som hemmahamn.

Östervåla Möbelmuseum
Ursprung, organisationsform och drift
Möbelsnickerinäringen i det lilla västmanländska sam
hället Östervåla, drygt fem mil nordväst om Uppsala, 
hade sin blomstringstid under några årtionden i mitten 
av 1800-talet. En uppgift talar om att 1875 tillverkades 
här 48 000 stolar och därutöver en ansenlig mängd an
dra möbler. Det var dock stolar som Östervålas 300 
snickare specialiserat sig på och även de 100-200 
bondesnickare som också bidrog till produktionen.
Även om snickerierna så småningom blev betydligt 
färre, har traditionen överlevt och under 1900-talet ut
vecklades flera ansedda stilmöbelsnickerier. Fortfarande 
år 2000 finns fyra möbelsnickerier på orten.

Östervåla Möbelmuseum ägs av den lokala hem
bygdsföreningen, men drivs som en separat intresseför
ening. Museets två byggnader ligger intill hembygds
gården. Denna byggdes upp på 1930-talet och speglar 
framför allt det agrara samhällets historia. I slutet av 
1980-talet hördes allt starkare röster om att även 
snickarepoken borde lyftas fram inom hembygdsgård
ens verksamhet. Dessa tankar kom att konkretiseras 
1991 då föreningen fick ett hus av HSB Västmanland. 
Byggnaden, som skulle rivas, hade tidigare rymt ett 
snickeri och stilmöbelskola. Hembygdsföreningen satte
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hjul under huset och flyttade det helt sonika från cen
trala Östervåla till hembygdsgården.

Verksamhet
Efter att det gamla snickeriet satts på plats inreddes ett 
rum som en autentisk snickarverkstad från början av 
1900-talet, med handverktyg och maskiner hämtade 
från ett annat gammalt Östervålasnickeri. I ett annat 
rum finns en historisk utställning om Östervålas möbel
tillverkning. Med hjälp av föremål, fotografier och tex
ter får besökarna möta snickarepokens människor och 
miljöer och möbelsnickeriets tekniker och stilar. Bland 
annat får man veta att kvinnorna i högsta grad deltog i 
produktionen genom att fläta rottingstolssitsar.

Efter något år upptäckte eldsjälarna runt möbel
museet att snickeriet var för litet. Då byggde de det 
knuttimrade hus som sedan 1995 fungerar som recep
tion, butik och utställningslokal för nya och gamla 
möbler tillverkade i Östervåla.

Östervåla möbelmuseum har öppet kl 14-17 fyra 
dagar i veckan - tisdagar, torsdagar, lördagar och sön
dagar - från och med maj till och med september. 
Guidade visningar för grupper erbjuds utanför de ordi
narie öppettiderna och ofta tar museet emot sällskap 
långt in i oktober. Några gånger per år arrangeras 
temadagar då olika delar av den hantverksmässiga mö
beltillverkningen visas upp och levandegör museimiljön. 
Ett fyrtiotal värdar, i huvudsak gamla snickare och an
dra pensionärer, hjälps åt att bemanna museet under de 
ordinarie öppettiderna. En vecka var finns de i receptio
nen där de ger information och säljer vykort, souvenirer 
m.m. i butiken. Ofta har de med sig sin fru eller sambo 
som står för kaffeserveringen.

Besöksantalet för år 2000 var omkring 6 000 för 
hela hembygdsgården, varav ca 2 000 besökte möbel
museet. Av dessa tillhörde ungefär hälften guidade 
grupper. Den typiske besökaren är en pensionär på 
busstur. Andra vanliga besöksgrupper är skolklasser 
och sommargäster. Guidade grupper får betala 20 kr 
per person, annars tar museet ingen entréavgift. Nytt 
för säsongen är dock en bössa där besökare kan lägga 
ett frivilligt bidrag. Denna har fungerat över förväntan; 
många besökare har bidragit med mer än vad museet 
någonsin skulle kunna ta ut i entréavgift.

Sedan 1998 har hembygdsföreningen utökats med 
ytterligare ett snickeri - Kartans Möbelsnickeri, som 
ligger 3 km norr om samhället. Kartans är det enda 
kompletta möbelsnickeriet från äldre tid som finns be
varat i Östervåla. Verksamheten här upphörde så sent 
som 1996, då den siste snickaren lämnade verkstaden 
som efter en vanlig arbetsdag. Verktyg och redskap 
samt halvfärdiga möbler vittnar på ett levande sätt om 
möbeltillverkningen. Kartans snickeri förvaltas också 
av Föreningen Östervåla Möbelmuseum. Än så länge är 
det inte öppet för allmänheten, utan visningar erbjuds

endast grupper med specialintresse för möbeltillverk
ning, t.ex. från hantverksutbildningar.

Engagemang och drivkrafter
Allt arbete inom möbelmuseet är och har varit ideellt, 
med undantag av vissa byggarbeten som organiserats 
som ALU-projekt - speciellt under 1990-talets arbets
löshetsår. Olov Andersson, Sven-Erik Olsson, Bertil 
Gustafsson och Gull-Maj Bolin (ordf. i hembygdsföre
ningen) utgör den kärntrupp som utför det mesta av ar
betet runt museet. Det som upptar mest av deras tid är 
att guida bussturer; sommaren 2000 kom sammanlagt 
45 grupper. Kärntruppen sköter dessutom ekonomi, 
planering, marknadsföring samt aktiverar frivilliga till 
underhåll och vård av byggnader, mark och inventarier. 
De träffas varje måndag och planerar för den komman
de veckan. Alla fyra kommer från orten och Olov, 
Sven-Erik och Bertil har alla en snickarbakgrund - som 
byggnadssnickare, möbelsnickare respektive bildhug
gare. Genom sitt engagemang i museet får de utveckla 
och förmedla sina kunskaper. Att det dessutom handlar 
om en näringsgren som haft stor betydelse för den egna 
hembygden gör att det känns ytterligare angeläget att 
bevara denna kunskap. En annan viktig drivkraft är att 
de har ”förbaskat roligt” också. Det roliga ligger i att 
göra något tillsammans och att träffa folk som uppskat
tar det man gör.

- Det är det som är moroten i det hela, säger Sven- 
Erik, att folk tycker det är bra.

Samarbete och finansiering
Såväl Heby kommun som Länsstyrelsen i Västmanland 
har stöttat möbelmuseet. Det årliga kommunala bidra
get är på 40 000 kronor. Länsstyrelsen bidrar till kost
naden för restaurering och underhåll av Kartans möbel
snickeri. Kungafonden gick dessutom in med 75 000 för 
förvärvandet av Kartans, vilket täckte halva kostnaden. 
Därutöver har möbelmuseet lyckats skrapa ihop en del 
pengar från sponsorer och de är glada över att inte ha 
några stora skulder. Från länsmuseet - inom ramen för 
det så kallade Sesamprojektet - har möbelmuseet fått 
hjälp med att katalogisera sina drygt 3 000 föremål.

Marknadsföringen utgörs främst av ett par enkla 
men klargörande foldrar som presenterar museet och 
dess verksamhet. Dessa foldrar finns utspridda på tu
ristbyråer och en del andra, av turister välbesökta, stäl
len i de närmaste kommunerna. Föreningen har dess
utom presenterat sig på turismmässan i Göteborg. De 
betonar vikten av lokalt samarbete när det gäller mark
nadsföring. Till exempel samarbetar de med det lokala 
gästgiveriet, som bl.a. gjort PR för Östervåla på Stock
holms Centralstation. Östervåla möbelmuseum är 
också, liksom Rosenlöfs tryckeri, ett av besöksmålen 
utmed Tidernas väg.
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Olov Andersson är även kassör i den lokala PRO-före- 
ningen. Det gör att han kan värva ett tjugotal pensionä
rer till hembygdsgården under en vecka varje vår för att 
kratta och städa upp på tomten. Sedan blir de bjudna 
på sillfest som tack för hjälpen. På samma sätt blir de 
fyrtiotalet värdarna, med sina respektive, inbjudna till 
en höstfest efter säsongens slut. Museet ser det som vik
tigt att ge något tillbaka till de som ställer upp.

I kommunens ägo finns ett större antal fotografier 
från bland annat snickeriepokens blomstringstid. Hem
bygdsföreningen har fått kopiera en del av dessa bilder 
och satt in dem i album. Besökare som känner igen per
soner och miljöer på bilderna uppmanas att hjälpa till 
med dokumentationen. På så vis har kunskapen konti
nuerligt växt fram tillsammans med besökarna.

Problem och möjligheter
Ett problem för Östervåla Möbelmuseum är att de fles
ta av de som nu är aktiva är pensionärer och att deras

krafter inte varar för evigt. De lägger ner ett betydande 
ideellt arbete och ibland kan det kännas som det blir för 
mycket. Ett extra hårt slag blev det när den förre före
ståndaren Waldemar Ludvigson dog i början av året. 
Övriga styrelsen har ännu inte helt kommit över detta 
och de menar att det blir svårt att ersätta honom. Han 
var en utåtriktad, färgstark människa med ett stort 
kontaktnät och att han lyckades driva igenom det 
mesta han företog sig.

En framtida utmaning är att försöka rekrytera yngre 
personer till museet. Ett viktigt steg i den riktningen 
kan den återuppståndna stilmöbelskolan vara. Öster
våla möbelmuseum var pådrivande part i inrättandet av 
den utbildning i bildhuggeri, stolmakeri och möbel
historia som finns i Östervåla sedan 1994. Skolan bety
der mycket för återväxten av möbelsnickare och för
hoppningsvis även för museets framtid.
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Bilaga 1. Enkät

Enkät
Skriv kortfattat - texta gärna.
Om ni inte kan ge ett exakt svar - svara ungefärligt.
Om ni inte får plats inom skrivfälten - gör en pil och skriv på baksidan! 
En fråga med kryssrutor kan ofta besvaras med flera kryss!

Arbetslivsmuseets namn Telefon (museum):

Fax:

Kontaktperson(er) Telefon (kontaktperson):

Postadress E-post:

Postnr, och ortnamn Egen hemsida:

htro://www.

1. Arbetslivsmuseets ursprung

Startår:.................................................

Museet har sitt ursprung i:

I I Den s.k. gräv-där-du-står-rörelsen (t.ex. studiecirkelverksamhet)
fl Företaget:................................................................................... (Kvarstår denna koppling? Ja Q Nej Q )

□ Fackföreningsrörelsen 

I I Hembygdsrörelsen

f~l Annat: ................................................................................................................
H Ingen koppling alls

Ge en kort beskrivning av museets ursprungshistoria.
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2. Kort beskrivning av arbetslivsmuseet
Ge en kort beskrivning av vad museet förvaltar.

fl Mark
Kort beskrivning av markinnehavet:

Storlek....................................

l~~l Byggnader
Kort beskrivning av byggnadstyper:

Antal....................................

l~l Samlingar (föremål, maskiner, annan utrustning etc. ) 
Kort beskrivning av samlingarna:

Antal....................................

□ Arkiv
Kort beskrivning av arkivbeståndet:

Storlek....................................

1 1 Fotografier
Kort beskrivning av fotosamlingen:

Antal....................................

] Annat.............................................................................
Kort beskrivning:

Antal....................................

3. Ägarförhållanden
Vilka är arbetslivsmuseets nuvarande ägarförhållanden?

Stiftelse Förening Kommunen Privat Annat...

Mark □ □ □ □ □
Byggnader □ □ □ □ □
Samlingar □ □ □ □ □
Arkiv □ □ □ □ □
Fotografier □ □ □ □ □
Annat (enl. fråga 2) □ □ □ □ □
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4. Driftsform
Arbetslivsmuseet drivs som en:

□ Stiftelse
I I Forening
fl I kommunal regi
□ I privat regi (Företagets namn:................................................................................................................................................... )
□ Annat.................................................................................................................................................................................................

5. Verksamheten

Antal besökare per år:........................................

Öppethållande:....................................................

Entréavgift? Ja □..................kr. Nej □

Handikappanpassning? Ja □ Nej □

Vad består museets publika verksamhet av?

□ Basutställning(ar) □ Skolverksamhet □ Café

□ Tillfälliga utställningar □ Lägerverksamhet □ Butik

IH Guidade visningar IH Musik H Annat.

1~~1 Levande visningar / förevisningar fl Teater

Bedriver museet någon egen lokalhistorisk forskning? Ja □ Nej □
Om ja - beskriv kortfattat denna forskning.

Höjdpunkter under museets historia - t.ex. utställningar, publikationer, teater annat?

Vad ägnar ni mest tid åt? Rangordna sysslorna från 1 till 6 (el. 7) - där 1 är det mest tidskrävande.

[~1 Vård/underhåll av byggnader, mark

□ Vård/underhåll av maskiner/utrustning 

1 I Vård/ordning av samlingar/arkiv

□ Information, utställningsproduktion

□ Visningar/annan publik verksamhet

□ Service (t.ex. café, butik)

□ Annat............................................................................................................................................................
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6. Personer som är engagerade i museets verksamhet 

Totalt

Gör en uppskattning av hur många personer totalt som är engagerade - aktivt eller passivt - i museets verksamhet! 
Antal......................
Varav...................... kvinnor och........................män.
Ungefärlig genomsnittsålder......................

Ideellt arbetande

Antal personer.......................

Varav...................... kvinnor och........................män.

Genomsnittsålder......................

Antal årsverken......................

Funktioner/arbetsuppgifter:

Anställda

Antal personer.......................

Varav...................... kvinnor och........................män.

Genomsnittsålder......................

Antal årsverken......................

Vem finansierar anställningen?

Funktioner/arbetsuppgifter:

7. Samarbete
Arbetslivsmuseet samarbetar med: Hur tycker du samarbetet fungerar? Sätt ett kryss på linjen!

Mycket dåligt Dåligt Godkänt Bra Mycket bra
□ Turistnäringen 1 —-—2— —3—•—4——5——6——7—-—8-- —9------ -10
□ Regionala/kommunala museer 1—■—2—---3—-■—4——5——6——7—■—8-- —9------ -10

□ Myndigheter, länsstyrelsen 1——2—.—3—.—4——5——6—-—7—■—8——9------ -10
□ EU 1—■—2——3—-—4——5——6——7—--8—-—9------ -10
□ Andra arbetslivsmuseer 1——2——3—,—4——5——6——7——8—.—9——-10
□ Kommunen 1——2——3——4——5——6——7—-—8—-—9------ -10

□ Näringslivet 1——2——3-— —4——5——6——7—.—8-— —9------ -10
□ Andra..................................................... 1——2—.—3—,—4——5——6——7—-—8---—9------ -10
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8. Drivkrafter
Hur kommer det sig att ni är engagerade i ert arbetslivsmuseums verksamhet (motiv/drivkrafter osv.)?

Vilken betydelse tror ni att ert arbetslivsmuseum har för den ort där museet ligger?

Vilken betydelse tror ni att museet har för de människor som är engagerade i dess verksamhet?

Vilket gensvar har ni mött?
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9. Framtidsvisioner
Hur ser ni på ert arbetslivsmuseums framtid?

Vilka är era behov - investeringsbehov, utbildningsbehov, andra behov - inför framtiden?

Har ni några förväntningar på centrala myndigheter (t.ex. Riksantikvarieämbetet) och centrala museer (t.ex. Arbetets 
museum)?

Ja □ Nej □

Om ja - vilka förväntningar?

10. Månadens museum
Arbetets museum planerar att varje månad presentera ett av landets arbetslivsmuseer i form av en liten utställning. 
Skulle ni vara intresserade av att medverka som ”månadens museum”?

Ja □ Nej □

11. ArbetSam
Är ert museum medlem i Arbetslivsmuseemas Samarbetsråd, ArbetSam?

Ja □ Nej □

Om inte - och om ni är nyfikna på att få veta mer om ArbetSam - kontakta gärna Barbro Franckie (ordf.), S tatarmuseet i 
Skåne, tel. 040-44 70 90, alternativt Torsten Nilsson, Arbetets museum, tel. 011-23 17 26.
ArbetSam:s hemsida på Internet finns på: httn:/Avww.arbetsam.com

Vid eventuella frågor om enkäten, kontakta:
Birgitta Burell, tel. 011-18 98 00 eller Torsten Nilsson, tel. 011-23 17 26. 
E-post: torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se

Vi vill helst ha era svar före den 1 november 2000!

Adress: Arbetets museum
Att: Birgitta Burell 
Laxholmen 
602 21 NORRKÖPING 
Fax: 011-18 22 90
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Bilaga 2. Förteckning över museer som 
svarat på enkät
Nr Museum Ort Lätt Nr Museum Ort Län
1 A6 Försvarshist. Museum lönköping Jönköpings 42 Hallandsgården, Halmstad Hallands
2 ABU-museet Asarum Blekinge friluftsmuseet

Östergötlands3 Almgrens sidenväven Stockholm Stockholms 43 Harstena Byskoleförening Gryt

4 Altappens museum Luleå Norrbottens 44 Hjärtenholm,
Lantbruksmuseet
Holmens museum

Växjö Kronobergs

5 Anten-Gräfsnäs Museijärn- 
väg

Alingsås Västra Götalands
45 Norrköping Östergötlands

6 Arbetarrörelsens arkiv Landskrona Skåne 46 Holmöns Båtmuseum Umeå Västerbottens

7 Bergkvara Sjöfartsmuseum Bergkvara Kronobergs 47 Horns tegelbruk Väring Västra Götalands

8 Blidösund, Ångfartyget Stockholm Stockholms 48 Hospitalsmuseet Vadstena Östergötlands

9 Bläse kalkbruksmuseum Lärbro Gotlands 49 Hudiksvalls bruksminnen Iggesund Gävleborgs

10 Boxholms Bruksmuseum Boxholm Östergötlands 50 Husqvarna Fabriksmuseum Husqvarna Jönköpings

11 Bungemuseet Fårösund Gotlands 51 Hylténs metallvarufabrik Gnosjö Jönköpings

12 Dala-Hälsinglands Järnväg Edsbyn Gävleborgs 52 Hård klang, museiföreningen Oskarshamn Kalmar

13 Degeberea hembygdsgård Degeberga Skåne 53 Höganäs museum Höganäs Skåne

14 Degerhamns Industri & Degerhamn Kalmar 54 Högbo Bruk Sandviken Gävleborgs

Sjöfartsmuseum 55 Högbo Textilmuseum Sandviken Gävleborgs

15 Djurgårdslinjens spårvagn Stockholm Stockholms 56 Högsjö bruksmuseum Högsjö Södermanlands

16 Dyvelstens Flottnings- Forshaga Värmlands 57 Hörle bruksherrgård Värnamo Jönköpings
museum 58 Jonsereds museum Partilie Västra Götalands

17 Ebbamåla Bruk Kyrkhult Blekinge 59 Jädraås bruk Jädraås Gävleborgs
18 Emåns ekomuseum Bodafors Jönköpings 60 Jädraås-Tallås Järnväg Jädraås Gävleborgs
19 Eriks bergs mejeri Glanshammar Örebro 61 Järnvägssällsk. Åmål-Årjäng Svanskog Värmlands
20 Erlandergården Ransäter Värmlands + Svanskogs jvstn.

21 Fagersta Bruksmuseum Fagersta Västmanlands 62 Kalmar Sjöfartsmuseum Kalmar Kalmar

22 Falkenbergs museum Falkenberg Hallands 63 Kanalmuseet Håverud Håverud Västra Götalands

23 Falu Gruva - Gruvmuseet Falun Dalarnas 64 Kanalmuseet Skantzen Hallstahammar Västmanlands

24 Figeholms sjöfartsmuseum Figeholm Kalmar 65 Kanalmuseet, Trollhättan Trollhättan Västra Götalands
25 Flogbergets Gruva Smedjebacken Dalarnas 66 Karmansbo Bruksmiljö Kolsva Västmanlands

26 Folketorps Bränneri Linderöd Skåne 67 Korgmuseet i Lönsboda Lönsboda Skåne
27 Forsbacka bruk Forsbacka Gävleborgs 68 Kornettgården Vreta Kloster Östergötlands

28 Forsviks industriminnen Forsvik Stockholms 69 Kriminalvårdens historiska Norrköping Östergötlands

29 Freja, Ängbåtsföreningen; Kil Värmlands samlingar
fyndutställning 70 Kukkola Fiskemuseum Haparanda Norrbottens

30 Fristads fhsk/Lantbruks- o. Fristad Västra Götalands 71 Kulturfabriken med Örnsköldsvik Västernorrlands
Hembygdsmuseum MODO-museum

31 Gammelstilla Bruk Sandviken Gävleborgs 72 Kvarnvikens kvarn Vällingby Stockholms

32 Garphyttans industrimuseum Garphyttan Örebro 73 Kvinnomuseum Olofsfors Västerbottens
33 Gislaveds industrimuseum Gislaved Örebro ”Som vi minns...”

34 Gjuterihistoriska museet Kallinge Blekinge 74 Kåge gamla repslageri Skellefteå Västerbottens

35 Gotlandståget i Dalhem Dalhem Gotlands 75 Kålaboda lantbruksmuseum Anäset Västerbottens

36 Gravendals Stångjärns
hammare

Fredriksberg Dalarnas 76 Köpmanholmens
bruksmuseum

Köpmanholmen Västernorrlands

37 Grimeton, Radiostationen Rolfstorp Hallands 77 Laxvikens skogs- och Föllinge Jämtlands

38 Gruvmuseet i Bjuv Bjuv Skåne
78 Lesjöfors museum Lesjöfors Värmlands

39 Grännamuseerna / Gränna Jönköpings
79 Liljedals Glasbruksmuseum Segmon Värmlands

40 Gustavsbergs
Porslinsmuseum

Gustavsberg Stockholms 80 Lilla Götafors 
handpappersbruk

Mölndal Västra Götalands

41 Hagalunds tvätterimuseum Huddinge Stockholms 81 Lindesbergs museum Lindesberg Örebro
82 Ljungbyheds Ljungbyhed Skåne

Militärhistoriska Museum
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Nr MuseumNr Museum Ort Län
83 LKAB:s gruvmuseum Malmberget Norrbottens
84 Mackmyra bruk Valbo Gävleborgs
85 Majorna-muséet Göteborg Västra Götalands
86 Mariefred, ångfartyget Stockholm Stockholms
87 Medicinhistoriska museet 

i Lund
Lund Skåne

88 Mekaniska verkstaden, 
Skansen

Stockholm Stockholms

89 Modellboden i Karlsdal Karlskoga Örebro
90 Motala Express, ångfartyget Motala Östergötlands
91 Munksjö Pappers bruks- 

museum
Jönköping Jönköpings

92 Museifartygen, Sjöhistoriska Stockholm 
museet

Stockholms

93 Måleryrkets museum Stockholm Stockholms
94 Nartorp-Börrums hem- 

bygdsfören ./Malmkullen
Söderköping Östergötlands

95 Nevishögs smedja Staffanstorp Skåne
96 Nobelmuseet i Karlskoga Karlskoga Örebro
97 Nordmarks gruvmuseum Nordmarks-

hyttan
Värmlands

98 Nors ångsåg Järvsö Gävleborgs
99 Nynäshamns järnväg- 

museum
Nynäshamn Stockholms

100 Nyströmska gården Köping Västmanlands
101 Nävekvarns idégrupp Nävekvarn Södermanlands
102 Oljeön Fagersta Västmanlands
103 Pengsjö museum Umeå Västerbottens
104 Pythagoras industrimuseum Norrtälje Stockholms
105 Rademachersmedjorna Eskilstuna Södermanlands
106 Rallarmuseet Moskosel Norrbottens
107 Regementsmuseet

I 21/FO 23
Sollefteå V ästernorrlands

108 Repslagarmuseet Älvängen Västra Götalands
109 Ringugnen i Tjörnarp Tjörnarp Skåne
110 Rismyrliden nybygge Skellefteå Västerbottens
111 Risten-Lakvik museijärnväg Åtvidaberg Östergötlands
112 Rosenlöfs Tryckerimuseum Kungsgården Gävleborgs
113 Roslagsmuseet Norrtälje Stockholms
114 Rubens maskinhistoriska 

samlingar
Götene Västra Götalands

115 Rydals museum Rydal Västra Götalands
116 Rydö Bruksmuseum Rydöbruk Hallands
117 Ryttarens torvströfabrik Tostared Västra Götalands
118 Råås Kvarn Tranås Jönköpings
119 S/S Saltsjön, ångfartyget Stockholm Stockholms
120 Sagabiografen Adak Västerbottens
121 Siggebohyttans bergsmans

gård
Nora Örebro

122 Sikfors Gamla Kraftverk Sikfors Norrbottens
123 Siljansfors skogsmuseum Mora Dalarnas

Ort Län
124 Skandiamuseet/Lysekils 

motor- och marinmuseum
Lysekil Västra Götalands

125 Skara-Lundsbrunns
Järnvägar

Skara Västra Götalands

126 Skogsbruksmuseet i 
Storforsen

Bredsel Norrbottens

127 Skånska Järnvägar, 
museiföreningen

Brösarp Skåne

128 Slöinge Lantbruksmuseum Slöinge Hallands
129 Smedjebackens industrihist. 

o. hamn
Smedjebacken Dalarnas

130 St. Mellby Mekaniska 
Museum

Sollebrunn Västra Götalands

131 Stafsjö Bruksmuseum Stavsjö Södermanlands
132 Statarbostaden, Lagersbergs 

säteri
Eskilstuna Södermanlands

133 Statarmuseet i Skåne Torup Skåne
134 Stockamöllans industri

museum
Stockamöllan Skåne

135 Stockholm-Roslagen
Järnvägar

Uppsala Uppsala

136 Stockholms spårvägsmuseum Stockholm Stockholms
137 Stollbergs Gruvor Ludvika Dalarnas
138 Säfsens Arbetaremuseum Fredriksberg Dalarnas
139 Särestad Lantbruksmuseum Grästorp Västra Götalands
140 Sörmlandsgården Eskilstuna Södermanlands
141 Tararps Lanthandelsmuseum Asarum Blekinge
142 Thorstenssons Industri

museum
Åmål Västra Götalands

143 Tibro Museum Tibro Västra Götalands
144 Tidaholms museum Tidaholm Västra Götalands
145 Träskeppsvarvet i Gamleby Gamleby Kalmar
146 Tykarpsgrottan Hässleholm Skåne
147 Tänsticksmuseet, Jönköping Jönköping Jönköpings
148 Töllstorps industrimuseum Gnosjö Jönköpings
149 Uppsala industriminnes- 

förening
Uppsala Uppsala

150 Vadstena-Fogelsta Järnväg Vadstena Östergötlands
151 Varuträsk Mineralpark Skellefteå Västerbottens
152 Verkstaden Herkules 

Industrimuseum
Gemla Kronobergs

153 Wij valsverk Ockelbo Gävleborgs
154 Wirsbo Bruksmuseum Virsbo Västmanlands
155 Virserums möbelindustri

museum
Virserum Kalmar

156 Voxtorpsgården Bor Jönköpings
157 Väsby Kungsgård Sala Västmanlands
158 Åminne Bruksmuseum Värnamo Jönköpings
159 Ångfärjan, Färjan 4 Göteborg Västra Götalands
160 ÅSSA-museet Åtvidaberg Östergötlands
161 Österfors smedja Österbymo Östergötlands
162 Överums Bruksmuseum Överum Kalmar
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Bilaga 3. Intervjuundersökningens frågelista

1. info om projektet
• Det här projektet är...
• Jag använder bandspelare!
• Arkivering...
• Intervjuerna kommer att användas...
• Några frågor?
2. Ursprung? Framväxt?

3. Förvaltar — vad?

4. Ägarförhållanden? Driftsform?

8. Mål
• Målformulering? (Vad vill ni åstadk?)

9. Målgrupp
• Vilka ser ni som era besökare?
• Vilka är era besökare?

10. Framtiden
• Framtidsvisioner ?
• Hot? Möjligheter?

5. Verksamheten
• Antal besökare?
• Öppethållande?
• Entréavgift?
• Publik verksamhet - vad?
• Forskning/Dokumentation?
• Vård/Underhåll?
• Marknadsföring?
• Ägnar mest tid åt?
• Mest kostnadskrävande?

6. De engagerade
• Hur många?
• Olika basis?
• Vilka är de? Bakgrunder?
• Kvinnor/Män. Ålder?
• Vem gör vad?
• Varför har ni valt att jobba så?
• En ”vanlig” månad?

7. Samarbete
• Med vem?
• Fungerar hur?
• Myndigheter/Bidrag O.S.V.?

11. Avslutning
• Mer att berätta?
• Frågor?
• Tack!!!
• Ge boken!!!

Syfte:
Att ge en bild av arbetslivsmuseerna och 
de människor som är engagerade i denna 
verksamhet

Personligt
• När började du?
• Hur gick det till?
• Vad fick dig att fortsätta?
• Din bakgrund?
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Figurförteckning

1. Översikt med de svarande museernas geografiska sprid

ning (svarta prickar). Objekten i intervjuundersökningen 
är markerade med röda ringar. 8

2. Arbetslivsmuseernas startår. Antal svarande 
museer: 150. 9

3. Arbetslivsmuseernas organisatoriska ursprung.
Antal angivelser: 226. 10

4. Arbetslivsmuseernas driftsform. Antal 
angivelser: 179. 11

5. Vad arbetslivsmuseerna förvaltar. Antal svarande
museer: 162. 11

6. Arbetslivsmuseernas publika verksamhet. Antal svarande 
museer: 157. 12

7. Forskning och dokumentation vid arbetslivsmuseerna. 13
8. Handikappanpassning vid arbetslivsmuseerna. 13
9. Arbetslivsmuseernas öppethållande. 14
10. Entréavgift vid arbetslivsmuseerna. 14
11. Arbetslivsmuseernas årliga besökstal - spridning. 14
12. Finansiering av löneanställningar. Antal svarande 

museer: 103. 15
13. Arbetslivsmuseernas betygssättning av samarbeten. Antal 

svarande museer: 162. 17
14. Arbetslivsmuseernas samarbeten. Antal svarande 

museer: 162. 18
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Under hösten 2000 har Arbetets museum, på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet, genomfört en undersökning av 
arbetslivsmuseernas insatser för industrisamhällets kulturarv. 

Syftet har varit att tydliggöra arbetslivsmuseernas situation som 
aktörer vid sidan av de etablerade kulturarvsinstitutionerna.

Frågeställningarna har rört följande områden: Ursprung, 
organisationsform och drift; Publik verksamhet; Samarbete 
med andra; Problem och möjligheter.

Arbetslivsmuseerna fyller en stor och viktig roll i arbetet med 
bevarandet av industrisamhällets kulturarv. Genom ökade 
kunskaper om deras insatser hoppas vi kunna förbättra förut
sättningarna för arbetslivsmuseerna att arbeta vidare med 
denna uppgift.

Riksantikvarieämbetet 

Box 5405

114 84 STOCKHOLM 

Tei. 08-5191 8000 

www.raa.se

ISSN 1650-1667

ISBN 91-7209-212-2


