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NAVs Nyhetsbrev Nr 1 2018
20 januari hade NAV en Kunskapsdag med temat ”Hur
vi får fler besökare”. 3 och 4 februari arrangerade vi
ordförandeträffar i Trollhättan och Stenstorp. Den ena
av vårens temakvällar om industrisamhällets historia och
framtid hölls 30 januari på Remfabriken i Göteborg, den
andra hålls 1 mars på Rydals museum, välkommen dit!

Välkommen att läsa NAVs första Nyhetsbrev för 2018!
Bilden på första sidan är hämtad från Håverud vid
150-årsfirande Dalslands kanal. Där arrangerar vi den
9 juni Arbetslivsmuseernas dag. Välkommen dit för att
presentera er verksamhet och locka besökare!
Innan dess håller vi vårt årsmöte den 7 april på
Radiomuseet i Göteborg. Välkommen!

Nu är det hög tid att söka bidrag för att vårda kultur
arvet! Riksantikvarieämbetet har 16 miljoner kronor att
fördela, därav åtta miljoner för arbetslivsmuseer. Även
det flytande, k-märkta kulturarvet delar på en miljon från
Sjöhistoriska museet.

Just nu arbetar vi med årets NAV-karta som i år kommer
i ett förbättat utförande, allt för att ge våra medlemmar
möjlighet att synas bättre! Kom ihåg att uppdatera era
uppgifter på kartan!

ArbetSam håller kurs i ”söka pengar”, se kurspro
grammet. Det finns flera möjligheter till utbildning
i vinter, bland annat hur man lockar besökare och
presenterar sitt besöksmål.

Till NAVs karta och hemsida vill vi också ha foton på
alla besöksmål. Den digitala kartan blir allt viktigare
när det gäller att locka besökare till våra medlems
museer. Besök NAVs hemsida (www.navivast.se) för att
se möjligheterna till marknadsföring! Och kom ihåg att
hålla den egna hemsidan uppdaterad!

Läs om detta och lite till i vårt Nyhetsbrev!
REDAKTIONEN

Innehåll:					sidan

Fotot på första sidan visar akvedukten och slussområdet i
Håverud vid Dalslands kanal.
Det är i Håverud som Arbetslivsmuseernas Dag utspelar sig
lördagen 9 juni 2018.
Foto: Loic Manchec
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Årsmötet 2018
NAVs årsmöte 2018 hålls på Radiomuseet i Göteborg
lördagen den 7 april med början kl. 10.00. Kaffe och
fralla från kl 09.30.
Radiomuseet är ett av våra medlemsmuseer och är beläget på Götaverkens gamla varvsområde.
Under förmiddagen blir det olika informativa inslag.
Eftermiddagen innehåller ett intressant föredrag och efter
trekaffet årsmötesförhandlingar.
Separat inbjudan med program kommer att skickas ut i
början av mars månad.
Reservera lördagen den 7 april för årsmötet!

Medlemsenkäten

Kunskapsdagen med NAV

Under första halvan av januari månad fick alla medlemmar i NAV en enkät med frågor om antal medlemmar,
besök etc samt medverkan i evenemang.
Ett antal svar har inkommit men vi skulle vilja att fler
besvarar frågorna så att det redovisade resultatet blir så
rätt som möjlig.
Vi är tacksamma om de som ännu inte svarat gör det
omgående.
Resultatet kommer att finnas med i NAVs verksamhetsberättelse som ska skickas in till Västra Götalandsregionen.
Vi kommer även att redovisa resultatet på årsmötet.

NAVs andra Kunskapsdag hölls i Kulturhuset i Herrljunga 20 januari. 12 medlemmar hade lockats av dagens
tema ”Hur får vi fler besökare?” Linn Heiel Ekeborg från
Innovatum och Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan svarade för Kunskapsdagen.
Det framgick bland annat att turistorganisationerna
inte alltid arbetar på ett sätt som gynnar NAVs medlemmar. Det är inte alltid så att arbetslivsmuseerna marknadsförs av Turistrådet. Det är även stor skillnad på de
kommunala turistorganisationerna om hur de behandlar
”sina” museer.
Det är viktigt att satsa på ”sociala medier” men även att
hänga med i utvecklingen. När en generation anammar
Facebook har ungdomen lämnat det för något nytt.
Det är idag museernas hemsidor som är den viktiga
plattformen för att synliggöra information exempelvis
om öppettider. Hemsidan måste vara proffsig och anpassad för dagens teknik med telefoner.
Ett bra medel för marknadsföring är NAVs hemsida där
varje museum har en egen sida med en länk till museets egen hemsida. Den nya funktionen på NAVs hemsida
”Evenemang” kan också vara till stor hjälp i marknadsföringen.
En stor del av dagen användes för att låta de olika föreningarnas berätta och dela med sig om sina egna erfarenheter.
Nästa Kunskapsdag behandlar just Marknadsföring.
Datum och inbjudan kommer i senare Nyhetsbrev.

Ny medlem i NAV
Vi hälsar Föreningen Hållö fyr välkommen I NAV!
Hållö fyr står på ön Hållö utanför Smögen i Sotenäs
kommun. Den byggdes 1842 och genomgick en omfattande renovering 2010. Det var då Föreningen Hållö fyr
bildades för att bevara fyrens traditioner.
Föreningen har inrättat ett museum i fyren som tillsammans med ett ”kulturrum” intill fyren visas för besökare
under sommaren. Då är Hållö ett populärt utflyktsmål
med båttrafik från Kungshamn och Smögen. På ön finns
vandrarhem, kafé och kapell.

Uppdatera NAV-kartan

INGVAR KRONHAMN

Så är det dags att uppdatera och lämna uppgifter till
NAV-kartan, Som tidigare år finns ett formulär under
MEDLEMSSIDOR på NAVs hemsida för att uppdatera
eller skriva in nya uppgifter.
Är Ni nöjda med de uppgifter som finns på kartan idag,
måste ni ändå fylla i och skicka formuläret senast 28 februari.
Skriv ett OK, i rutorna, så vi vet att uppgifterna stämmer. Formuläret finns på;
www.navivast.se/uppdatera-nav-kartan
NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Spridning av Nyhetsbrev och
annan information
En uppmaning till alla de personer som inom varje medlemsförening står som mottagare till Nyhetsbrev och annan information från NAV:

Sprid dokumenten till övriga intresserade!!
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Arbetslivsmuseernas Dag i Håverud!

NAV hälsar arbetslivsmuseerna välkomna att delta i
Arbetslivsmuseernas Dag lördagen 9 juni 2018!
I år är vi i Håverud i Dalsland.

Det är vid Dalsland Center vid kanalen i Håverud som
Arbetslivsmuseernas Dag utspelar sig

Håverud ligger vid Dalslands kanal som i år är 150 år.
Kanalen är ett enda stort arbetslivsmuseum, om än inte
medlem i NAV. I Håverud möts kanalen, järnvägen och
landsvägen. Det är i Håverud som kanalen leds genom
en akvedukt, en plåtränna, över forsen mellan två sjöar.
Akvedukten lockar årligen mängder av besökare.

Vi ser även fram mot besök av äldre båtar på kanalen
liksom ångtåg och veteranfordon som transporterar
besökare till Håverud. Även luftfarkoster är inbjudna så
att alla kan mötas på samma plats.
Vi samarbetar med Innovatum, Västarvet, hembygds
förbunden och Maritimt i Väst. I år finns även lokalt
samarbete med Dalsland Center och Melleruds kommun.

Från Håverud kan man under sommaren färdas med
passagerarbåtar genom kanalen till Bengtsfors. Längs
kanalen går järnvägen DVVJ, Dal–Västra Värmlands
Järnväg som numera uttyds De Vackra Vyernas Järnväg

Än en gång, välkommen att delta i detta NAV-evenemang!
Ett utsökt tillfälle för alla våra medlemmar att presentera
sin verksamhet och locka besökare!
Som medlem i NAV deltar man utan kostnad. Man kan
ställa ut utomhus, med eller utan tält, eller inomhus i
Dalsland Center.
Det går att övernatta i Håverud, på Håveruds vandrarhem
eller i The Visitors stugby.
Vidare information finns på NAVs hemsida. Anmälan till
Arbetslivsmuseernas Dag görs på hemsidan, 		
www.navivast.se
Välkomna till Håverud!
NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Kanalmuseet finns sedan 50 år i det gamla kontoret för
Håfreströms bruk, alldeles intill kanalen

I Håverud finns även Kanalmuseet i det tidigare konto
ret för Håfreströms Bruk. Museet levandegör kanalens
historia och drivs av Skålleruds Hembygdsförening.
Under Arbetslivsmuseernas Dag invigs jubileums
utställningen ”Drömmen om en kanal”.
I de gamla bruksbyggnaderna invid kanalen finns
Dalsland Center med turistinformation, utställningar,
glashytta, butiker, kafé och restaurang. Det är här, i den
anrika miljön vid kanalen och slussarna, som Arbets
livsmuseernas Dag utspelar sig den 9 juni 2018.
I Dalsland Center invigs samma dag det nyöppnade
Tomtemuseet. Boken om akvedukten i Håverud presen
teras även denna dag. Här finns också utställningen om
Nils Ericson, kanalens skapare.
NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plan över utställningsområdet
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Dalslands kanal 150 år
igång så gott som dygnet runt, hade en besättning på
upp till sju personer inklusive restauratris.
När järnvägarna drogs genom Dalsland avtog godstrafiken på kanalen för att slutligen så gott som upp-höra. Den sista lastbåten gick med kvarts på Snäcke kanal
från Fröskog till Vargön 1971. Lastkapaciteten var här
drygt 100 ton.
Men allt gods transporterades inte på fartyg. Timmer
och ved buntades till så kallade mosor som bogserades
på kanalen. De var så stora att de kunde slussas.

Passagerartrafik

Kanalen invigdes av kung Carl XV 18–20 september
1868. Kungen färdades på kanalen med turistångaren
LAXEN.
Vid en av slussarna i kanalen gick kungen obemärkt
iland och träffade en gumma som, utan att veta vem
hon mötte, frågade ”kan denne herrn säja mej, hur ja
ska gå, så ja får se kungen?” Kungen stannade upp och
beskrev var LAXEN befann sig. Så tillade han ”så kan
ni hälsa dom andra, att ni sett kungen”
LAXEN trafikerade kanalen mellan Köpmannebro och
Strand, senare Ed, vid Stora Lee fram till 1896. LAXEN hade den första ångbåtspostexpeditionen i landet,
en mobil postanstalt.
När järnvägen Uddevalla–Bengtsfors tillkom 1895
öppnades båtlinjer på det övre sjösystemet, på Stora
Lee, Lelången samt Östra och Västra Silen. Det var
Ångfartygs AB Bengtsfors–Nordmarken) som stod för
trafiken med tre passagerarångare.
Denna trafik var till stor nytta innan busstrafik och
nya järnvägar kom till. Båttrafiken upphörde på sjöarna
sedan Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ, Mellerud–Bengtsfors–Årjäng–Arvika, öppnats 1928.
Då hade turisttrafiken återupptagits på den nedre delen av kanalen. 1938 började STORHOLMEN den trafik på kanalen som denna veteran ännu upprätthåller.
De passagerarfartyg som nu trafikerar kanalen är
STORHOLMEN och DALSLANDIA (Håverud–
Bengtsfors) samt NILS ERICSON (rundturer från Håverud).

Dalsland kanal förbinder norra Dalslands och sydvästra
Värmlands sjöar med Vänern. Den äldsta leden, mellan
Vänern och Stora Lee, anlades 1864–68 under ledning
av Nils Ericson. Han hade tidigare varit chef för byggandet av statens järnvägar.
Kanalen som är 250 km lång utnyttjar många naturliga vattendrag, endast 12 km är grävd eller sprängd
kanal. Nivåskillnaden mellan Vänern och Stora Lee är
66 m. Det finns även några sidokanaler med slussar till
andra sjöar. Kanalsystemet har totalt 17 slusstationer
med totalt 31 slussar.
Medan slussen i Köpmannebro vid Vänern medger
passage av fartyg med Göta kanaldimensioner är övriga
slussar mindre. Fartyg på Dalslands kanal kan ha en
största längd på 22 meter och fyra meters bredd med ett
djupgående på 1,80 meter.
Dalslands kanal byggdes ursprungligen för att underlätta transporterna för de dalsländska järnbruken. I slutet av 1800-talet skedde en omläggning av driften till
trä- och pappersindustri
Numera är kanalen endast öppen sommartid (juni–
august) och trafikeras då av fritidsbåtar och tre passagerarfartyg.

Akvedukten i Håverud

Akvedukten i Håverud är en 33,5 meter lång plåtränna
som leder båttrafiken över forsen mellan sjön Åklången
och Övre Upperudshöljen. Den lockar enligt uppgift årligen 250.000 besökare.
Akvedukten byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm och väger 80 ton. Den är sammanfogad av 33.000 nitar. Akvedukten byggnadsminnesförklarades tillsammans med slussarna i Håverud och
Upperud 2013. Hösten 2017 renoverades akvedukten
för 4,4 milj. kronor.

Godstrafik

Kanalbåtarnas dimensioner möjliggjorde en lastförmåga på 70 ton vilket med tiden blev en hämmande
faktor. De privatägda skutorna hade en besättning på
ett fåtal man medan de bolagsägda ångbåtarna, som var
NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

INGVAR KRONHAMN
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Två uppskattade ordförandeträffar genomförda
De ordförandeträffar som genomfördes första helgen
i februari uppskattades mycket av deltagarna. Ett 20tal medlemsföreningar var representerade i antingen
Trollhättan eller Stenstorp.
Gemensamma frågor och utveckling stod i fokus.

Det blir en broschyr med fyra kartor, en för varje del av
Västra Götaland. Skaraborg, Bohuslän och Dalsland,
Sjuhärad och Göteborg med omnejd. Det blir cirka nio
museer på en A4-sida och troligen 28 sidor totalt. 2017
trycktes NAV-kartan i 15 000 exemplar.

En ny idé som testats är att genomföra ordförandeträffar
för medlemsföreningarna i NAV. För att underlätta för
så många föreningar som möjligt att delta förlades programmet på två dagar med samma innehåll.

Berätta berättelserna
Möjligheten för medlemmarna att lägga ut sina evenemang på den gemensamma hemsidan presenterades också.

Lördagen genomfördes på Innovatum i Trollhättan och i
Stenstorp på söndagen på Restaurang Fyrvaktaren. Sammantaget deltog ett 20-tal representanter för olika medlemmar

Där kan vi hjälpas åt. Evenemangskalendern kommer att
bli intressantare ju fler som använder den, sade Per.
Märta Gustafsson från Innovatum berättade om projektet
Prisma VG.

NAVs ordförande Ingvar Axelsson hälsade välkommen.
Vi uppskattar att ni är här. Vi kan göra mer tillsammans
än var för sig. Styrelsen jobbar med det vi känner till behövs men det är alltid bättre att tala med varandra och
inte bara maila, sade han och berättade också om bildandet av NAV.

Det handlar om att presentera och synliggöra industrisamhällets framväxt i Västra Götaland de senaste 150
åren. Både offentliga och ideella aktörer deltar tillsammans och de ideella är av största vikt.
Plattformen är en hemsida som heter prismavg.se och
allt handlar om att berätta berättelsen om sin plats eller person. Det vi vill berätta kan framföras genom film,
text, röster. Är man med på NAV-kartan är man med på
Prismavg.se också så man slipper jobba dubbelt, sade
Märta.

Oöverträffat att mötas
Närvarande medlemmar lämnade flertalet förslag på
hur verksamheten och NAV kan utvecklas. En synpunkt
många framförde var hur bra det är att träffas och diskutera gemensamma saker och lära känna varandra.
Det efterlystes också en kunskapsdag om hur man jobbar
med internet och en vilja av att erbjuda paketerbjudanden
från medlemmar som ligger nära varandra eller har något
annat gemensamt.

Deltagarna i ordförandeträffen i Stenstorp lyssnar på NAVs
vice ordförande Einar Brodin

Gemensam marknadsföring

Ingvar Axelsson avrundade och sammanfattade dagen i
Stenstorp med orden:
”Historien drivs ideellt. Men det är inte bara maskiner
och byggnader som ska underhållas. Ideella människor
måste också underhållas. Vi hoppas att ni fortsätter att
driva era föreningar och det ska bli fler tillfällen då vi
kan mötas. Det är oöverträffat att mötas människa med
människa”.

Delar av dagen ägnades åt marknadsföring av olika slag.
Den tidigare NAV-kartan lovordades av flertalet medlemmar, men man gillade också att den kommer att utvecklas.
Gemensam marknadsföring är också en av orsakerna för
många att välja att vara med i NAV. En av grunderna för
en bra gemensam marknadsföring är att använda bilder
från de olika museerna eller platserna.

TEXT & FOTO: ELIN ANDERSSON

Bilder är viktigt när vi annonserar, både i exempelvis
ArbetSams katalog och på hemsidan. Det är ingen skillnad om man är stor eller liten. Vi uppmanar varandra att
skicka in minst en bild, sade Per Rosén från styrelsen
innan han förklarade den nya ”NAV-kartan”.

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
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Temakvällar
Den 30 januari på Göteborgs Remfabrik var det dags
för den första av två planerade temakvällar om industrisamhällets historia och framtid. Ett tjugotal åhörare fick
lyssna på två intressanta föredrag om vardera cirka 30
minuter.
Henrik Olsson från Innovatum i Trollhättan inledde
med att berätta om industrisamhällets framväxt och betydelse. Olika bilder och diagram visades som ett komplement till det muntliga.
Johannes Daun från Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg följde upp detta med exempel från arkiven. Intresset
från åhörarna steg ytterligare när Johannes visade exempel från Remfabrikens arkiv.
Efter föredragen och några frågor följde en visning av
modellen över Gårda från 1930-talet där man ser hur industrierna ligger längs Mölndalsån som var en transportled för pråmtrafik ända fram till Mölndal.
Kvällen avslutades med visning och körning av några
av de gamla textilmaskinerna.
Nästa Temakväll är den 1 mars 2018 på Rydals museum.
Övre bilden från Temakvällen på Remfabriken på Gårda
i Göteborg.
Nedre bilden visar inventarieförteckning från Remfabrikens arkiv som förvaras vid Riksarkivet/ Landsarkivet i
Göteborg
TEXT & FOTO EINAR BRODIN

Bidrag till kulturarvsarbete
Bidrag till arbetslivsmuseer

Fartygsstöd 2018

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Det är förordning
(2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete som styr
bidragsgivningen.
Under 2018 kommer Riksantikvarieämbetet att fördela
16 miljoner kronor till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter. Av den totala
summan är 8 miljoner reserverade för arbetslivsmuseer.
Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida om ”Ansök om bidrag till kulturarvsarbete”. Där står om vem
som kan söka bidrag, vad man kan söka bidrag för och
vad man i övrigt behöver tänka på inför bidragsansökan.
På hemsidan finns den anmälningsblankett som ska användas. Ansökningsperioden pågår fram till och med den
9 mars 2018.
På hemsidan finns även en handbok för att söka bidrag.
ArbetSam arrangerar även kurser hur man ”söker pengar”, se kursprogrammet på ArbetSams hemsida!

Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och
kostsam uppgift. Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika
fartyg.
Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen
bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör
normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.
Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Läs mer på Sjöhistoriska museets hemsida. Där står att
läsa vad fartygsstöd innebär och hur ansöknings-förfarandet fungerar.
Där finns även blanketten för ansökan om fartygsstöd.
Ansökningsperioden är 15 januari-15 mars.
INGVAR KRONHAMN
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Ett västsvenskt kulturarv

De enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Boken som utkom hösten 2017 redovisar Landsarkivets
bestånd av bevarade arkiv från den privata sektorn.
Innehållet är hämtat från de cirka 20 000 hyllmeter arkivhandlingar som finns på Landsarkivet. Detta bakgrundsmaterial har gett en bok om cirka 800 sidor.
Författare är Peter Nordby, ekonomihistoriker vid Göteborgs Universitet och före detta förste arkivarie vid
Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Landsarkivet i Göteborg har funnits sedan 1911.
Boken inleds med ett avsnitt om hur arkiv-verksamheten
har utvecklats både i Sverige och internationellt.
Därefter följer en lång och innehållsrik redovisning av
arkivhandlingar uppdelade på i olika kategorier enligt
följande:
Företagsarkiven
Bruk och järnmanufaktur
Industri
Handel och transport
Finans, försäkring och övriga

Inom de olika kategorierna finns intressant läsning om
företag, föreningar och personer inom hela västsverige.
Boken avslutas med ett bra register och olika översikter.
För den som vill veta mer om det västsvenska kulturarvet
är denna bok en stor tillgång.

Föreningsarkiven
Person-, släkt- och gårdsarkiven
Samlingarna, stiftelse- och fondarkiven samt övriga

EINAR BRODIN

Evenemang på NAVs hemsida
I anslutning till det gångna årsskiftet gjordes några uppdateringar på NAVs hemsida.
En ny rubrik ”EVENEMANG” har tillkommit. Här kan
medlemmarna presentera sina evenemang på ett enkelt
sätt. Gå in på hemsidan under den nämnda rubriken och
titta på redan inlagda evenemang så ser ni några exempel.
Presentation/inläggning av en aktivitet gör ni genom
att gå till rubriken ”MEDLEMSSIDOR” följt av ”Anmäl
evenemang” där ni fyller i den blankett som finns samt
”Skicka”.
Före synliggörande på hemsidan kommer kontroll av
innehåll och medlemskap att göras.
Bifogat foto bör vara i liggande format, storlek 800x500
pixlar.
Ett ”evenemang” är en aktivitet som varar en till två
dagar. Vid evenemang/utställningar som varar en längre
period kan presentationen göras genom att lägga in första
och sista dag som två olika evenemang typ ”invigning”
respektive ”avslutning”.
NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

I er textpresentation av evenemanget bör det också finnas en länk till er egen hemsida där det kan finnas mer
information.
EINAR BRODIN

Bilden visar hur evenemang presenteras på NAVs hemsida
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CHRISTA – ett EU-projekt för arbetslivsmuseer
Under perioden 2014-2016 deltog NAV i ett utvecklingsprojekt, Industrimuseum Västra Götaland (IMVG) vars
syfte var att skapa en långsiktig samverkansform för industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland.

Totalt 13 besöksmål ingår i en första testgrupp.
Besökmål som ingår i testgruppen är:
Dalénmuseet, Falköpings kommun
Fengersfors bruk, Åmåls kommun

Inom ramen för projektet utvecklades och byggdes de
första ramarna upp för en gemensam webbplats www.
prismavg.se. Från 2017 fortsätter samverkan inom plattformen men nu under namnet Prisma Västra Götaland.

Forsviks bruk, Karlsborgs kommun
Glasets hus i Limmared, Tranemo kommun
Kanalmuseet, Håverud, Melleruds kommun

Övriga samarbetspartner i Prisma är Hembygd Väst (regionens fyra hembygdsförbund), Maritimt i Väst, Göteborgs Stads kulturförvaltning (genom Stadsmuseet),
Borås kulturhistoriska museer, (genom Textilmuseet)
Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg samt Turistrådet
Västsverige.

Munkedals järnväg, Munkedals kommun
Qvarnstensgruvan, Mariestads kommun
Repslagarmuseet, Ale kommun
Rydals museum, Marks kommun

Ett av de områden man samverkar kring är utveckling
av besöksnäringen kopplat till industrihistoria, detta görs
inom ramen för CHRISTA.

Stenhuggerimuseet, Sotenäs kommun
Tidaholms museum, Tidaholms kommun
Vadsbo museum, Mariestad

CHRISTA är ett EU-projekt och står för Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions. Tillsammans med nio andra europeiska länder har Västra Götalandsregionen valt att ingå i projektet
för att samarbeta kring hållbar natur- och kulturturism.

På olika sätt har man arbetat med dessa besöksmål för att
stärka deras kapacitet som besöksmål och deras kontakter med turistorganisationerna. Tanken med denna testgrupp är att undersöka förutsättningarna för att förbättra
småskaliga besöksmåls förutsättningar och möjligheter.

VG-Regionen har valt att framhäva industrisamhällets
kulturarv med målvisionen att öka besöksnäringen i
Västsverige. Västarvet är projektägare men verksamheten i regionen drivs utifrån samverkansplattformen Prisma Västra Götaland.

Exempelvis görs fortbildningssatsning för besöksmålen
som bland annat innefattar Turistrådets digitala värdskapsutbildning och en workshop kring hur ideella besöksmål bättre kan presentera ditt besöksmål,
se inbjudan:
www.innovatum.se/aktiviteter/presentera-besoksmal/

I Västra Götaland finns ett stort antal industrihistoriska
besöksmål. Merparten av dessa drivs av ideella föreningar, ett fåtal drivs av offentliga aktörer och några av
privata aktörer.

Mer information finns på Västarvets hemsida;
www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/
christa/

HENRIK OLSSON

Björn Ohlén från Västarvet, Henrik Olsson och Elin Sörensson
från Innovatum besökte Kanalmuseet i Håverud 2017

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
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ArbetSams kurser och konferenser våren 2018
Ett urval av de kurser och konferenser som hålls i regionen eller i dess närhet.
Det fullständiga programmet liksom information, program och anmälningslänkar
finns på www.arbetsam.com/kurser eller på www.arbetetsmuseum.se/%20kunskapscentrum/
Söka pengar-kurs

Museiskola för arbetslivsmuseer

22 februari Lotsångfartyget POLSTJÄRNAN, Karlstad.

21–22 mars Kanalmuseet, Håverud

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig
mer om var och hur du kan söka pengar till arbetslivsmuseer.

Lär dig om museipedagogik, marknadsföring, samlingar,
utställningsbygge samt hur man bemöter besökare.
Och så framtiden – hur tar vi hand om museiorganisationen inför morgondagen.

Lär dig locka besökare med personliga berättelser
6-7 mars på Innovatum Science Center
få liv så att de blir användbara och tillför något till den
egna verksamheten.

Inom ramen för samverkan Prisma Västra Götaland
har det framkommit behov av att stärka kompetensen kring berättande, såväl vid visningar som digitalt. Av denna anledning har vi i sam¬arbete med
ArbetSam förlagt en kurs i Västra Götaland med
detta tema.

Både digitalt och analogt berättande och praktik med
praktiska övningar.
Kursen vänder sig till verksamma på arbetslivsmuseer.
Läs mer om kursen på
www.innovatum.se/aktiviteter/locka-besökare-medberattelser/

Fokus på varför man ska lyfta fram och gestalta berättelser och hur man gör det, och också hur berättelser kan

Anlita ungdomar från Ung företagsamhet!
Om man som ideell kulturarvsförening vill ha hjälp med
att utvecklas finns det möjlighet att samarbeta med ung
företagsamhet. De var på plats på Arbetslivs¬museernas
dag i Tidaholm förra året då flera föreningar visade sitt
intresse. Munkedals Jernväg anlitade UF-företaget Addle
UF som spelade in reklamfilmer för föreningen för ett par
år sedan.

kan svara mot de behov man har. Först och främst är det
viktigt att veta vad man vill ha hjälp med. I steg två, när
man har kontakt med UF-företag, är det viktigt att låta
dem få stort utrymme att finna lösningen på ert behov.

Som förening kan man ta kontakt med sitt delregionala
UF-kontor och se om det finns någott UF-företag som

Hitta delregionala kontor på www.ungforetagsamhet.se

Tidshjulet gör att ni lätt kan följa ”UF-året” och se när
lämpligast kontakt med UF-företag skapas.

Besök oss på facebook;

www.facebook.com/industriocharbetsliv.se

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
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Få hjälp med att presentera ditt besöksmål!
TISDAG 13 MARS 2018
En kurs som riktar sig till föreningar med syfte att ta fram tydlig och kortfattad information och där
man får hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med
turismaktörer.

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi tillsammans öva på hur ni enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som
tydligt presenterar er plats, en så kallad hisspresentation, så besökare vill komma till just er!
Med oss under dagen är Elin Karlsson, coach på Inkubatorn Innovatum, som också kommer hjälpa till att
coacha eftermiddagens presentation tillsammans med Maria Weber på Visit Trollhättan Vänersborg.
PROGRAM:
10:00 		

Kaffe och inledning

10:15 		

Genomgång av exempel på presentationer

11-12		

Workshop, öva på er presentation i smågrupper

12-13 		

Lunch på egen bekostnad

13:00 		

Förbereda presentation

13:15 		

Alla gör en presentation för varandra och får coachning

14-15 		

Nästa steg – vilken hjälp vill vi ha med att nå ut med vårt säljsamtal

DATUM:				13 mars 2018
TID:					10-15
PLATS:				
Innovatum byggnad 73, Nohabgatan 18A, Trollhättan
ARRANGÖR:			
Innovatum Science Center
ANMÄLAN: 				marta.gustafsson@innovatum.se
KOSTNAD:				
Gratis, men lunch bekostas av deltagarna själva
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
5 mars
			

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
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