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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Medlem nr 100 - Kulturreservatet Vallby - Sörgården
Nu är vi över 100 medlemmar i NAV!
Vår 100:e medlem är Vallby - Sörgården.
Vallby Sörgården, i Tidan, är Skaraborgs första kulturreservat. Sörgården är en väl
bevarad trakttypisk 1800-talsgård. I reservatet ingår såväl bostad som ekonomibygg
nader och jordbrukslandskap med en promenadvänlig kulturslinga.
Vallby Sörgården ser idag fortfarande ut som många familjejordbruk såg ut under
1800-talet. Bostaden renoverades på 1910-talet, sedan dess har inte mycket föränd
rats. All inredning och utrustning finns fortfarande kvar. Inget har tagits bort eller
tillförts. Välkomna på en intressant guidning i byggnaderna!
Den ogifta hemmadottern Tyra Johansson bodde hela livet på gården. När hon gick
bort 1996, var hon sista generationen på släktgården, som gått i arv sedan 1700-talet.
Gården ägs idag gemensamt av Tidanbygdens och Wäring- Locketorps hembygds
föreningar.
Markerna brukas återigen med ett sjuårigt cirkulations-jordbruk, som på tidigt 1900tal och med den tidens grödor. På sommaren hässjas höet och havren skördas med
självbindare för att bli till julkärvar.
Välkomna att vara med!

Årets Arbetslivsmuseum
Hatten av för årets arbetslivsmuseum
Den 25 /9 utsågs Borgquistska Hattmuseet till 2014
års Arbetslivsmuseum i konkurrens med 1450 museer
från hela landet.
Tanken med priset är att uppmärksamma och upp
muntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns i
våra arbetslivsmuseer. Bakom det står Arbetslivsmu
seernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens för
svarshistoriska museer, Statens maritima museer och
Trafikverkets Museer.
Juryns motivering:
-Borgquistska hattmuseet tilldelas utmärkelsen Årets
Arbetslivsmuseum 2014 för att de på ett föredömligt
sätt bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö och
för ett stort ideellt engagemang.

Utbildningar / seminarier
Framtidens förening TÄNK NYTT - FINANSIERA VERKSAMHETEN - BEHÅLL VÄRDERINGARNA!




Vilka är föreningens styrkor och vad behövs för att gemensamt ta nästa steg?
Hur kan ert museum/förening hitta sätt att finansiera verksamheten?
NAV och Innovatum erbjuder arbetslivsmuseerna en avgiftsfri utbildning för att stötta er kring dessa utma
ningar.

Se nästa sida
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Utbildningar / seminarier (forts)
Kurs för valberedningar, den 18 november i Uddevalla. Inbjudan har sänts ut tidigare.

Då ska du anmäla dig/er till Kompetensväxlings utvecklingsdag den 12 november på Textilmuseet i Borås.

===========================================

Information och anmälan länken: http://www.innovatum.se/

Utvecklingsdag Kompetensväxling.

aktiviteter/kompetensvaxlings-utvecklingsdag/

Kommunala feriearbetare är en värdefull resurs! Är du nyfi
ken på hur ni som förening eller kommun kan bidra till ungas
möte med arbetsmarknaden samtidigt som ni utvecklar kultur
arvet och besöksnäringen? Eller vill du veta mer om hur ni
kan arbeta med studenter i kreativa projekt?

Anmälan kan även göras via telefonsvarare (tala in namn,
förening/kommun, telefonnummer, mailadress, vilka delar av
dagen du deltar samt ev. specialkost): 0520-289431.

Anmälan senast - 4 november
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"Textilmaskinskonferens på Rydals museum och Textilmuseet i Borås "
Efter välkomsthälsning av Gunvor Alexandersson Marks kommun så presenterades konferensen av Kjell Nordeman
från Arbetets Museum Norrköping.
Ca 30 representanter från olika museer och näringslivet deltog och kan ses som en uppstart för något som kommer
att bli bestående. Efter uppdelning i ett antal grupper så arbetade varje grupp med frågor som:
 Material – tillgång och underhåll( remmar, oljor,
reservdelar, reservdelsbank) miljö (arbetsmiljö,
luftfuktighet.
 Dokumentation - produktion, intervjuer, film
ning, fotografering, ljudupptagning.
 Museernas roll – föremålsvård och gallring –
hur förvarar man en maskin? Ska maskiner vara i
produktion eller inte? Säkerhet och skydd i mu
seimiljö.
Visning av en av de sinnrikt konstruerade maskinerna
på Textilmuseet i Borås

Efter gruppvis bearbetning av ovanstående frågor
redovisade varje grupp vad dom kommit fram till och många bra synpunkter kunde noteras.
Därefter visades Rydals museum och med ett öronbedövande oljud kunde man se och höra en av de stora spinneri
maskinerna i rörelse. Vidare visades kraftverket i full drift, och nästan lika öronbedövande.
Vid sen eftermiddag åkte vi till Borås och fick där en fin visning av Textilmuseets maskinpark som ännu inte öpp
nat för allmänheten. Därefter mingel och kvällsmat.
Dag två var vi åter i Rydal. Efter fortsatt arbete med första dagens arbeten så beslutades att verksamheten för att
bevara och skydda vårt textila arv skall fortsätta. En arbetsgrupp bildades och vi fattade beslut om att nästa konfe
rens skall förläggas till Norrköping nästa vår.
Bakom penna och kamera: Sten Björkman

Aktuellt
Vid ett nyligen genomfört seminarium för NAV’s styrelse var en av punkterna på arbetsordningen/dagordningen
följande: "Medverkan från medlemmar i projekt där NAV är engagerad".
Styrelsemedlemmar i NAV deltar i flera projekt som berör vår verksamhet på olika sätt, t ex ekonomiska frågor,
bevarande av kulturarv mm. Styrelsen i NAV vet att det i våra medlemsföreningar finns en betydande kompetens
att nyttja i olika sammanhang. Det är viktigt att ta till vara den kunskap och kompetens som finns i våra föreningar.
Vi återkommer med mer information om hur vi kan åstadkomma en utökad representation och ett bredare engage
mang i olika projekt från våra medlemmar.
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