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Arbetslivsmuseer är inte riktigt som andra museer – de är 
så mycket mer. Att ha en museal kompetens och yrkesutbild-
ning är viktigt, men det räcker inte på ett arbetslivsmuseum. 
Där måste man kunna annat också, ofta kopplat till museets 
inriktning. Vad vore museet Ebbamåla bruk utan kompetens 
om järngjutning, verkstadsarbete, marknadsföring, turist-
erfarenhet och god kundkap kring drift av en mindre kraftsta-
tion med 90 graders vinkelväxel? Hur skulle vi kunna bevara 
museet Remfabriken i Göteborg utan föreningsmedlemmarnas 
goda kunskaper i skötsel och underhåll av textilmaskiner? 

Hur skulle Skolsegelfartyget Ellen kunna segla utan en 
besättning med praktiska kunskaper i navigering, skeppsbygg-
nad, splitsning, drevning, marknadsföring och erfarenhet av 
att ta emot ungdomsgrupper? Vad vore Norrbottens järnvägs-
museum om inte föreningsmedlemmarna hade goda kunskaper 
i svetsning, nitning, metallarbete – och hur långt kom deras 
museiångtåg utan utbildade eldare, lokförare och säkerhets-
ansvarig. Deras ånglok skall framföras lika säkert som en  

kommersiell tågoperatör och Ellen skall segla lika säkert som 
en Finlandsfärja. Det finns mängder med utbildad personal 
på ett arbetslivsmuseum, men med den skillnaden att de ofta 
arbetar ideellt.

När Tekniska museet sommaren 2010 skulle visa upp sin 
Blériot f lygande över Gärdet i samband med firandet av Flyget 
100 år var det inte museets personal som renoverade museifö-
remålet till f lygvärdigt skick. Detta uppdrag och f lygandet av 
detta unika museiföremål överläts till en f lygentusiast som be-
satt de rätta kunskaperna. Industrisamhällets kulturarv består 
av komplicerade föremål som består av f lera olika sorters mate-
rial och kräver specialkunskaper. I många fall är ett försiktigt 
brukande av kulturarvet en nödvändighet för ett bra bevarande 
och då behövs f ler kunskaper än de museala.

Vi vill genom att utse Årets arbetslivsmuseum 2011 göra ett 
försök att tacka och uppmuntra alla dessa fantastiska kultur-
arvsbevarare. Utan deras arbete hade vi inte lika många histo-
rier att berätta och lika många smultronställen att besöka.

Årets arbetslivsmuseum 2011
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Ebbamåla bruk El l en Norrbot tens järnvägsmuseum, Foto: Jan Bergsten Göteborgs remfabr ik
  



VILKA MUSEER KAN NOMINERAS?
Alla museer som finns med i databasen www.arbetslivsmuseer.se  
kan nomineras.

VEM KAN NOMINERA?
Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum. Men det är 
ju inte helt fel om man besökt museet någon gång och känner 
till verksamheten.

HUR GÅR NOMINERINGEN TILL?
Skicka ett brev på max en A4 där du berättar varför just det 
här museet borde utses till Årets Arbetslivsmuseum. Titta på 
punkterna nedan, hittar du några av dessa hos ditt museum?
· Stabilitet, långsiktiga strategier
· Genusperspektiv · Ideellt engagemang
· Kunskapsbevarande · Nöjda besökare
· Pedagogiskt arbete · Tillgänglighet
· Utställningar · WOW-effekt

NOMINERINGEN SKICKAS SENAST 
DEN 12 AUGUSTI 2011 TILL
nominering@arbetslivsmuseer.se
Eller till Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping
Skicka gärna med broschyrer, bilder och annat som kan berätta 
om museet.

PRISET
Det museum som utses till Årets Arbetslivsmuseum vinner äran 
och allas respekt, en emaljskylt med det egna namnet och texten 
Årets Arbetslivsmuseum samt prissumman 25 000 kronor.

VEM UTSER PRISTAGAREN?
Årets Arbetslivsmuseum utses av en jury som i sin tur utses  
av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd,  
Statens Försvarshistoriska museer, Statens Maritima Museer 
och Sveriges Järnvägsmuseum.
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Skebobruks Museum
Första museum att skriva in sig i historieböckerna som 
Årets Arbetslivsmuseum 2010 blev Skebobruks Museum som 
ligger i Roslagen, 3 mil norr om Norrtälje. I museet berättar  
man om Skebo bruk, ett vallonbruk som grundades på 1600- 
talet och drevs fram till 1924. Bruket tillverkade det berömda 
Öregrundsjärnet som baserades på Dannemoragruvans rika 
malm. Stångjärnet smiddes ut i vattendrivna stångjärnsham-
mare och exporterades i huvudsak till Storbritannien.  
Så småningom byggdes ett valsverk. Man tillverkade även en 
del föremål som spisar, sparkmedar, pannor och verktyg till 

bruket. Museet ligger i den gamla brand-
stationen från 1850. I Skebobruks  
Museum finns ett stort ideellt engage-
mang. Föreningen består av cirka 250 
medlemmar varav drygt 50 deltar aktivt 
och utan ersättning i byggnadsarbeten, 
guidning, textilarbeten och genomför-
ande av arrangemang, utställningar, 
hemvändardag och julbasar.

Museet nominerades med följande ord ”Skebobruks Museum 
har skapat en kulturell turistattraktion av stort värde för orten 
och dess omgivning. För drygt tio år sedan samlades ideella 
krafter i Skebo bruk för ett rädda det förfallna museet och ge 
det nytt liv”. Hur lyder din nominering till Årets Arbetslivs-
museum 2011?

Olle Ringenson, Hans Hammar fors och Birg it ta Jonson  
tar emot pr i se t t i l l  Året s Arbet sl ivsmuseum 2010. Foto: Torsten Nil sson.


