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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Årsmöte 2015
NAV’s årsmöte på Innovatum Science Center i Trollhättan den 10 maj.
Styrelsens sammansättning efter företagna val:
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ord ledamot
Ord ledamot
Ord ledamot
Ord ledamot
Ord ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ingvar Axelsson
Einar Brodin
Åke Paulsson
Thomas Gruvesäter
Ingvar Kronhamn
Roger Eliasson
Per Rosén
Ulf Hedin
Pia Åkesson
Lena Tybrandt-Strand
Sten Björkman
Loic Manchec
Agneta Ekman Wingate

Tollereds Öfvre Kraftstation
Göteborgs Remfabrik
Skara-Lundsbrunns järnvägar
S/S Trafik Hjo
Sällskapet Ångbåten
Aeroseum
Brandkårsmuseet, Borås
Nostalgimuseet
Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Aeroseum
Vagnshistoriska Museet
Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening
Linmuseet

Arbetslivsmuseernas dag
Arbetslivsmuseernas dag 2015 genomfördes den 9 maj, på Innovatums område i Trollhättan. Vi hade tur med

vädret även i år, men antalet deltagare och besökare var dock i knappaste laget.
2016 kommer Arbetslivsmuseernas dag att genomföras den 3-4 september på Tånga hed i Vårgårda. Arrangemanget görs i samarbete med Hembygdsrörelsen som firar 100 år under 2016.

Aktuellt
FIRE TRUCK TO MONGOLIA
”Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, organiserar och bedriver räddningstjänst i sex kommuner i
Västra Götaland. Den 12 december 2014 beslutade ansvariga politiker att skänka en brandbil till Mongoliet som en
del i ett större hjälpprojekt med flera syften.”
Två av NAV’s styrelseledamöter, Per Rosén och Sten Björkman kommer under hösten att leverera bilen till Mongoliet. De kommer att köra den hela vägen från Borås för egen motor genom 19 länder, 1 800 mil, under minst 6
veckors tid, innan den når mottagaren.
Läs mer, och följ Per och Sten på www.firetrucktomongolia.com

Ideell kraft för framtiden
Samverkan mellan föreningar & kommuner
Under november månad 2015 planeras för seminarier på tre olika platser inom Västra Götalandsregionen.
Tänkta platser och datum är: Vårgårda, 3 november, Mellerud, 5 november, Mariestad, 19 november
Seminarierna avser att vara ett startskott för en långsiktig samverkan mellan kommuner och dess ideella aktörer
(civilsamhället).
Det ideella kulturarvet har ett behov av tydligare och närmare kontakt med sina kommuner.
Seminarierna arrangeras av NAV, hembygdsförbunden inom regionen, Innovatum och Västa Götalandsregionen.
Mer information och inbjudningar kommer senare.
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Kalendarium
Kulturarvsdagen 2015
Söndagen den 13 september och Lilla Kulturarvsdagen, fredag och lördag den 11-12 september.
Tema: Människans värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria
I år handlar Kulturarvsdagen om allt ifrån uppfinningar och smarta tekniska lösningar till hur det såg ut i industrin,
verkstaden och jordbruket förr. Men även om människorna i historien. Kulturarvsdagen och Lilla Kulturarvsdagen är
en del av European Heritage Days som firas i samtliga Europarådets 50 medlemsstater, under september månad varje
år, då ett flertal av våra museer medverkar. Mer information finns på Riksantikvarieämbetets hemsida:
http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/kulturarvsdagen-2015/

Bokmässan 2015
Vi ska ha en liten monter (4 kvm) och där kommer vi att presentera föreningen och dela ut besöksmålskartor.

Utbildningar / seminarier
Framtidens Förening
Utbildningen Framtidens Förening har delvis genomförts under första delen av året. Deltagande föreningar har varit mycket nöjda.
En av kurserna kom inte att genomföras på grund av för få anmälningar. Styrelsen har därför tagit tillfället
i akt och beslutat att gå utbildningenunder hösten.

Besöksmålskartan 2016
Kartgruppen påbörjar arbetet med 2016 års besöksmålskarta inom kort.

Årets industriminne 2015
I Dalslands skogstrakter ligger pappersbruket Fengersfors. Bruket speglar en avgörande del av svensk industrihistoria, men har också fått en ny roll som kulturellt center och blivit ett av regionens främsta besöksmål. Svenska industriminnesföreningen har utsett Fengersfors bruk till Årets industriminne 2015 för ”omvandlingen av en överbliven
processindustri till en spännande arena för industrihistoria, konstnärligt skapande och företagande”.
Utmärkelsen delades ut på plats lördagen den 15 augusti 2015 i närvaro av Conny Brännberg, ordförande i Västra
Götalandsregionens kulturnämnd och Västsvenska turistrådet.

Läs mer på:
Fengersfors bruks hemsida:
Svenska industriminnesföreningen:

http://bruket.se/
http://www.sim.se/arets-industriminne-2015-fegersfors-bruk
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MITT (VÅRT) MUSEUM
Som Ni läst i tidigare, har vi beslutat att låta ett museum presentera sig i varje nummer av NAV’s Nyhetsbrev.
Först ut är Qvarnstensgruvan i Lugnås
Qvarnstensgruvan i Lugnås drivs sedan 1998 av en liten ideell förening med ca 150 medlemmar. Vi anställer varje
år ca 10 ungdomar mellan 15-22 år från trakten som får sina första sommarjobb hos oss. Vi utbildar dem i vår egen
guidekurs på våren och sedan driver de i princip anläggningen under sommaren. Vi har också ett litet museum och
café med hembakt fikabröd och alla intäkterna går till guidernas löner. I våra stadgar står nämligen att ”... vi ska
visa gruvan för allmänhet…” och ”… erbjuda traktens befolkning arbete…”.
Gruvan har varit ett museum sedan 1933, som ett minne av den mycket omfattande kvarnstensbrytningen på
Lugnåsberget. Lugnåsberget är Västergötlands minsta platåberg men här finns ett speciellt vittrat lager överst på
urberget som gjort att man kan bryta kvarnstenar här av yppersta kvalitet. Detta har man också gjort mellan ca 1147
och 1917. Berget är perforerat av ca 600 dagbrott och 50 gruvor, men det är endast en som är öppen för besökare.
Det är faktiskt den enda kvarnstensgruvan i norra Europa som besökare har tillträde till. Det som för 100 år sedan
var en kal och dammig arbetsplats har nu blivit en oas i grönskan, där man i lugn och ro kan spendera några timmar.
Under sommaren 2015 har vi erbjudit teater varje söndag och den 2 augusti är sista chansen för i år. Öppet 12-17
varje dag fram till 16 augusti, därefter helger fram till 13 september. Därefter endast bokade sällskap.
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