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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst 

NYHETER 
för registrerade 

medlemmar 
  i NAV 

Mitt i sommarruschen 

Redaktion: 
Maj-Lis Carlsson 072-246 92 32  info@navivast.se 

Einar Brodin 031-82 95 44 einar@navivast.se 

Thomas Gruvesäter 0503-314 15 thomas@navivast.se 

Om nyhetsbrevet 

Papperspost: 
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 6009 
S-461 06 TROLLHÄTTAN 

e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet): 
info@navivast.se 
Tel: 072-246 92 32  
 

Nästa nummer utkommer den 1 november 2013. 

Så här års har vi alla, eller åtminstone de flesta av våra 

organisationer högsäsong.  

 

Efter en något kylslagen inledning av sommaren har vi 

haft en verkligt vacker och varm juli. Vi i vår förening, 

Sällskapet S/S Trafiks Vänner, har haft riktigt god be-

läggning på våra resor. 

 

Vi har även haft påhälsning av både Eric Nordevall II 

och vänergaleasen Mina, under hamndagarna 6-7 juli. 

Besöken ingick som en del i firandet av Hjo stad som 

fyller 600 år. 

 

Traditionellt kom även ”Byabåtarna” seglande från Vi-

singsö med färska jordgubbar, potatis och annat ”grönt” 

från Öa, som de själva säger. ”Vising” är ett gammalt 

ord för Västgöte. Visingsö betyder alltså Vätgötarnas ö, 

trots att den numera tillhör Jönköpings kommun i Små-

land.

Hjo Hamn: 

Vänergaleasen Mina och hjulångaren Eric Nordevall II, 

sedda från bryggdäcket på ångaren S/S Trafik 
 

Foto: Thomas Gruvesäter 

På gång 

 Årets höstkonferens kommer att genomföras den 12 oktober. Plats är inte fastställd, men boka dagen i kalendern. 

 Utbildning i omhändertagande av arkiv kommer att genomföras i höst, när besöksruschen mattats av. 

Vi återkommer med närmare information. 

 Utbildning i sociala medier (Facebook etc.) planeras som ett led i IMVG-projektet. 

 Arbetslivsmuseernas dag i Västra Götaland 2014. 

Som vi antydde i förra numret av nyhetsbrevet, planerar vi att, tillsammans med Innovatum Science Center, 

samla så många arbetslivsmuseer som möjligt på en plats för att skapa en dag för besökare. 

Boka in den 26-27 april 2014 för Ditt museums medverkan. 
Tanken är att skapa ett publikt arrangemang, kombinerat med NAV’s årsmöte. Har DU och/eller Ditt museum, 

idéer och uppslag? Hör av dig till info@navivast.se. 

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av 

både intressant och underhållande material i Era göm-

mor. Vi är alltså tacksamma för alla bidrag till, och syn-

punkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder. 

mailto:info@navivast.se
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Kulturarvsakademi 

Samverkan mellan Göteborgs universitet och Västarvet skapar ny Kulturarvsakademi. 
Göteborgs universitet och Västarvet vill tillsammans med flera andra starka kulturinstitutioner med kulturarvsinrikt-

ning skapa ett väl förankrat forsknings– och praktikbaserat forum där utvecklingen av vårt gemensamma kulturarv 

står i centrum. 

Kulturarvsakademin ska stödja kunskapsutvecklingen inom kulturinstitutionerna och museerna. 

Nyhetsbrev nr 3 - 2013 

Retro 

Saxat ur ”KULTURSEKRETARIATETS NYHETSBREV NR 2 2013”. 

”Retro! 
Är det dagens osäkra tid som gör att retroperspektiva upplevelser verkar vara mera inne nu än någonsin tidi-

gare? Nedan kan ni läsa om om retroprojektet i Nossebro/Essunga där besökande turister kan frossa i autentiska 50-

60-talsmiljöer.” 

Länk till hela krönikan  

Länk till ”Retro Nossebro” 

Varvs- och Industrihistoriskt centrum  

Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Landsarkivet i Göteborg har startat en förstudie om att samla 

institutionernas omfattande arkiv och föremålssamlingar i en gemensam byggnad på Hisingen. 
 

Dessa planer presenterades vid en informationsträff den 4 juni i Älvrummet, Göteborg.. 
 

Tänkt läge för byggnaden — som storleksmässigt omfattar 40-50 000 m² — är i anslutning till Radio/TV-huset. 
 

Projektet är en del av planerade åtgärder inför Göteborgs 400-års-jubileum 2021 men är också viktigt som kun-

skapskälla för hela regionen. 
 

Med ett politiskt beslut om genomförande under innevarande år skall projektet kunna vara färdigställt till 2019. 
 

Nämnda år står för ”Kunskap och upplysning” bland planerade åtgärder för jubileet. 

Svenska Industriminnesföreningen 

Svenska Industriminnesföreningen värnar det industriella arvet 

Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan starten 1989 arbetat för att främja 

intresset för industrihistoria och industriminnesvård i Sverige. Vi skall verka för forskning, bevarande och 

internationellt utbyte. Som opinionsbildare och en central kontaktlänk mellan alla aktörer inom industri-

arvsfältet vill Sim göra industriarvet till en aktiv del av samtidens samhälle. SIM:s medlemmar är såväl en-

skilda som institutioner. Genom att vara medlem i Sim är Du/Ni med och bidrar till att vårt industriella kul-

turarv bevaras och 

uppmärksammas!  

 

Industriminnesföreningen – ett levande nätverk  

SIM fungerar som ett nätverk för såväl professionellt verksamma inom det industrihistoriska området i 

främst Sverige som för alla andra som delar målsättningen. Vi samarbetar med andra föreningar och grup-

per inom det industrihistoriska fältet. En genomgripande omarbetning av hemsidan www.sim.se pågår och 

under sommaren 2013 kommer den nya hemsidan att lanseras. Via vår hemsida förmedlar vi de senaste rö-

nen inom industrihistorisk forskning i Sverige och internationellt och industriarvsaktualiteter inom kultur-

miljövård, museer och arkiv. Tipsa oss gärna! 

 

Forts. nästa sida 

http://www.meint.se/me3/open/page.jsp?_function=init&versionid=181732
http://www.vgregion.se/kultur/SC-kronika-2
http://www.meint.se/client/191/extern/Reportage_nossebro_1969.pdf
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Svenska Industriminnesföreningen Forts. 

Industriminnesföreningen – utser Årets Industriminne 

Sedan 1997 stöjder SIM industriarvsarbetet i Sverige genom priset ”Årets Industriminne”. Utmärkelsen 

tilldelas särskilt värdefulla industrimiljöer och industriarvsprojekt. Förutom att lyfta fram en välbevarad 

anläggning, är ett viktigt syfte med priset att premiera nyskapande insatser och lokalt arbete med långsik-

tiga mål. 2012 utsågs Göteborgs Remfabrik till årets industriminne. 

 

Industriminnesföreningen och TICCIH  

SIM är Sverigerepresentant för den världsomspännande industriarvsorganiationen TICCIH (The Internat-

ional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Föreningen är också remissinstans i inter-

nationella frågor. Ett medlemskap i SIM innebär fullvärdigt medlemskap i TICCIH.  

 

Välkommen som medlem i Sim! Som medlem får Du/Ni 

* Kontinuerlig information om det industriella arvet och industriminnesvård i Sverige 

och andra länder  

* Inbjudan till föredrag och seminarier  

* Medlemskap i TICCIH, TICCIH’s nyhetsbrev, tillträde till TICCIH:s konferenser, kongresser och publi-

kationer till rabatterat pris. 

* Särskild inloggning på vår nya hemsida som har premiär under 2013 

* Inflytande över utnämningen av priset Årets industriminne 

 

Så blir du medlem 

Bli medlem direkt genom att betala medlemsavgiften till plusgirokonto 77 02 42-6! 

Avgifterna är för 2013: Enskilda 370 kr, Studerande 260 kr, Institutioner och organisationer 940 kr. Om du 

har vidare frågor eller vill komma i direkt kontakt med föreningen, skriv till: 

info@sim.se 

 

Text: Ida Wedin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Marie Nisser  
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