
  yyhetsbrevhetsbrev NN  
Nummer  3        Augusti     2018          info@navivast.se

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

från

TEXT TEXT 
TEXTTEXT  



NAVs Nyhetsbrev nr 3 2018

Redaktion:
Elin Andersson        tel.   070- 977 92 61   e-post  elin.andersson@navivast.se 
Einar Brodin        tel.   070- 530 77 79    e-post  einar.brodin@navivast.se
Ingvar Kronhamn    tel.   076- 881 08 85   e-post  ingvar.kronhamn@navivast.se

Vi i redaktionen vet att alla medlemmar och museer har massor  av  intressant och 
underhållande material i sina gömmor. 
Vi är tacksamma för alla synpunkter, ideer, och inte minst alla bidrag, text och 
bilder till nyhetsbrevet.

Nästa nyhetsbrev utkommer i november 2018.    
(Presstopp 2018-10-31)

Innehåll:           sidan 

Nyhetsbrevet Nr 3 2018     2
Innehåll      2
Aktuella notiser:      3
Arbetslivsmuseernas Dag 2018    4-5
Vänereskadern      6
Slussdagen i Trollhättan     7 
Smalspårig järnväg i Komlösa     8
Årets Industriminne:  Dalslands kanal   9
Perrongteater även 2018 i Munkedal!   10
GDPR - personuppgiftslagen    11
Kurser hösten 2018     11
Bidrag från RAÄ     11
Lär dig gjuta och smida på Forsviks Bruk  12
Nya NAV-medlemmar     12

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 2 Nummer  3  aug   2018

Fotot på första sidan: Ångaren 
BOHUSLÄN från Göteborg   
ledde Vänereskadern till övre 
slussen i Trollhättan 30 juli 
2018. 

Foto Henrik Olsson

Välkommen att läsa NAVs tredje Nyhetsbrev för 2018!

Omslaget illustrerar sommarens stora händelse på vårt 
innanhav Vänern där en eskader av seglande och ångande 
fartyg besökte fl era hamnar i regionen.

Om detta fi nns mera att läsa i Nyhetsbrevet.

Men först kommer aktuella notiser där vi samlar ”lite 
av varje”. Bland annat gratulerar vi Rubens maskin-
historiska samlingar där Tore Blom fått motta Konungens 
medalj.

Vi efterlyser en bra plats för Arbetslivsmuseernas Dag 
2019. Kom gärna med förslag!

Och missa inte möjligheten att berätta om ditt eget 
museum i kommande Nyhetsbrev!

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15,  S- 534 21   Vara                     
Org. nr. 80 24 61- 14 13          
www.facebook.com/industriocharbetsliv.se

E- post:  info@navivast.se
Hemsida:  www.navivast.se 

Tel:  072- 246 92 32
Bankgiro: 780- 73 65          

Järnvägsinvigningar är inte så vanliga nu för tiden. Läs 
om den nybyggda smalspåriga järnvägen i Komlösa.

Att Dalslands Kanal i år fi rar 150 år har nog inte und-
gått någon av läsarna. Nu är kanalen även 2018 års 
industriminne.

Och så får vi veta att det minsann blev perrongteater även 
i år på Munkedals Järnväg.

Vi gratulerar även medlemsmuseer som lyckliggjorts 
med Riksantikvarieämbetets projektbidrag.

Detta tillsammans med en påminnelse om personupp-
giftslagen samt information om några intressanta kurser 
utgör innehållet i detta Nyhetsbrev.

Läs om detta och lite till i vårt Nyhetsbrev!

REDAKTIONEN
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NAV-kartan
Vi hoppas att årets NAV-karta med sin nya utformning 
har blivit omtyckt och fått en stor spridning bland besö-
kare och andra intresserade.
Om någon av er behöver fl er kartor, eller av någon anled-
ning inte fått några kartor, så kontakta vårt kansli via mail 
info@navivast.se eller via telefon 072-246 92 32.
Detta erbjudande gäller givetvis alla läsare av vårt Ny-
hetsbrev.

Kulturarvsdagarna 2018
Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days 
och fi ras i Sverige alltid andra helgen i September må-
nad.
Temat för året är Dela Kulturarvet.

Under 2018 fi rar Kulturarvsdagen 30 år i Sverige och 
är också en del av Europaåret för kulturarv 2018.

Alla som kan arrangera någon form av aktivitet på årets 
tema är välkomna att delta.

Att delta som arrangör är kostnadsfritt. Visa upp lokala 
miljöer, byggnader, och omgivningar och låt besökarna 
ta del av historien genom dina berättelser.

Låt traditioner, språk och mat synliggöra såväl likheter 
som olikheter.
Dela med dig och delta i Kulturarvsdagen 2018!
Anmäl ert arrangemang på Riksantikvarieämbetets hem-
sida – och i NAVs evenemangskalender! 

Ditt museum i Nyhetsbrevet!
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst – in-
bjuder medlemsmuseerna att medverka i Nyhets-brevet 
som kommer ut fyra gånger per år.

Under vinjetten ”Vårt museum” är ni välkomna att pre-
sentera ert museum och er verksamhet. Text med bilder 
bör vara högst en sida

Välkommen med ert bidrag till kommande Nyhetsbrev!

Nästa Nyhetsbrev, nr 4 2018, kommer ut i november, ma-
nusstopp är 31 oktober. 

Adressen är info@navivast.se eller
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15
534 21 VARA 

Kunglig medalj till Rubens     
maskinhistoriska samlingar
Kungen hedrar medlemsmuseet Rubens maskinhistoris-
ka samlingar, genom Tore Blom som kallades till slottet 
för att motta en medalj av Konungen den 12 juni.

I motiveringen står det följande “Hans Majestät Konung-
en har behagat förläna Eder Sin medalj i 5:e storleken i 
högblått band för förtjänstfulla insatser rörande svensk 
teknik och industrihistoria”.

Medaljen överlämnades personligen av Konungen i när-
varo av Drottningen under en ceremoni på Drottning-
holms slott den 12 juni.

“Rubens maskinhistoriska samlingar är vida kända och 
respekterade långt utanför landets gränser. Verksamheten 
som har pågått i två generationer i över 50 år och har va-
rit mycket målinriktat”, hävdar Tore Blom som tillägger, 
“samlingarna har nu mer eller mindre nått sin volymom-
fattning varför vi står inför utmaningen att upparbeta och 
utveckla innehållet. Inför det föreliggande arbetet kom-
mer ett erkännande som denna väl till pass som en verifi -
kation på att vi verkar seriöst i sak”.

Stort grattis till denna välförtjänta medalj!

Efterlysning!
Inom NAVs styrelse diskuteras platsen för Arbetslivsmu-
seernas dag 2019.

Vi hoppas nu att ni läsare kan hjälpa oss med förslag till 
en bra plats som kan locka både utställare och besökare. 
Ni får gärna också ha synpunkt på dag under året.

Hör av er så fort som möjligt till vårt kansli, mail info@
navivast.se, eller tel 072-246 92 32.

Vår ambition är att platsen ska vara utsedd före årsskiftet

Spridning av Nyhetsbrevet     
och annan information
En uppmaning till alla de personer som inom varje med-
lemsförening står som mottagare till Nyhetsbrev och an-
nan information från NAV:

   Sprid dokumenten till övriga intresserade! 

Aktuella notiser
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För femte året i rad arrangerades Arbetslivsmuseernas 
Dag för våra medlemmar lördagen den 9 juni 2018. 
Denna gången var platsen för evenemanget Håverud som 
i år fi rar Dalslands Kanal 150 år.

Dagen öppnades med musik av Bengtsfors Musikkår och 
dagens konferencier Johan Abenius, VD för Dalslands 
Turist AB.

Conny Brännberg, ordförande i VG-regionens 
kulturnämnd invigde dagen med berömmande ord 
till NAV och alla våra engagerade eldsjälar på olika 
arbetslivsmuseer runt om i regionen.

Deltagande föreningar och NAVs samarbetspartners 
visade upp sina verksamheter både utomhus och inomhus.

Intresserade besökare kunde
•  Ta del av repslagning, linberedning och fl ätning av 

         snören
•   Bekanta sig med veteranbilar (SAAB o Volvo) och 

         hästdragna vagnar
•   Lyssna till tändkulemotorer
•   Lockas av museijärnvägar
•   Smaka på mejeriprodukter
•  Prova att spruta vatten med brandkårens gamla 

          brandspruta

•    mm

Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden,
Västra Götalandsregionen

Arbetslivsmuseernas Dag  2018

Några besökare valde att klä sig tidsenligt

Det fanns många färdsätt  för att besöka Håverud och 
Arbetslivsmuseernas Dag. 

Även några tyngre tändkulemotorer fanns på plats
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Det vackra vädret lockade många besökare från olika 
håll.

På scenen framför Dalslands Center spelade Leif Hultins 
kvartett underhållande musik vid några tillfällen under 
dagen.

Inomhus lockade Innovatum med den digitala plattformen 
”Prisma VG”.

Förutom våra medlemmars olika verksamheter kunde 
besökarna ta del av utställningen om Nils Ericson och 
Akvedukten, besöka Håveruds kraftstation, handla in 
olika butiker, åka båt genom slussarna mm.

Tävlingen om bästa klädsel från slutet av 1800-talet 
lockade några deltagare.

Kanalmuseet hade vernissage på utställningen ”Drömmen 
om en kanal”

Denna dag var det även invigning av Tomtemuseet som 
fl yttat sin verksamhet från Mellerud till Håverud.

Arbetslivsmuseernas Dag genomfördes i samarbete med 
Melleruds kommun, Dalslands kanal, Dalslands Center 
och Skålleruds Hembygdsförening.

Enkät

I en enkät till deltagande föreningar/utställare har frågor/
synpunkter ställts om evenemanget.

Inkomna svar har sammanställts och utgör ett värdefullt 
underlag till kommande år.

TEXT: EINAR BRODIN

FOTO: HENRIK OLSSON, EINAR BRODIN, 
PER ROSÉN, JOY ANNA-ROSÉN

I NAV-tältet presenterades årets nyhet,  nya NAV-kartan med bilder och 148 arbetslivsmuseer

Några utställare under sina för dagen provisoriska tält
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En fartygseskader bestående av skutor, skonare, kutt-
rar och ångbåtar besökte under sommaren hamnar i 
Trollhätte kanal och på Vänern.
Evenemanget gick under benämningen Vänereska-
dern och arrangerades av Maritimt i Väst och Väst-
kustskutorna i samarbete med respektive hamnstäder 
samt Prisma VG.
Syftet med arrangemanget var att knyta kontakter 
mellan ideella och offentliga parter för att tillsam-
mans lyfta vårt maritima kulturarv.

Från Göteborg till Vänern
Vänereskadern utgick från Göteborg söndagen 29 juli. 
De tio skutorna övernattade i Lödöse medan ångaren 
BOHUSLÄN på måndagen förde med sig passagerare 
från Göteborg till Trollhättan.

Slussdag i Trollhättan
Måndagen 30 juli var eskadern framme i Trollhättan 
där BOHUSLÄN inledde slussningen. Slussdagen i 
Trollhättan beskrivs på nästa sida i Nyhetsbrevet.

Glädjande nog bjöd Sjöfartsverket på slussavgifterna.

Uppehåll i Köpmannehamn
Tisdagen 31 juli fortsatte eskadern till Köpmanne-
hamn som ligger på en ö i inloppet till Dalslands ka-
nal. Hamnen byggdes som omlastningshamn för far-
tyg på Dalslands och Trollhätte kanal.
Under onsdagen gick skutorna upp i Dalslands kanal 
till Upperud där de mindre slussarna börjar. BOHUS-
LÄN fi ck vackert bli kvar i Köpmannehamn på grund 
av sin storlek. Ångbåten HERBERT hämtade besätt-
ningarna som fi ck tillfälle att besöka Håverud och Ka-
nalmuseet.

Hamnfest i Åmål
WESTVIND av Göteborg löper in i Åmåls hamn                  

Vänereskadern 2018

WESTVIND av Göteborg löper in i Åmåls hamn                         
___________________________________________ 
Torsdag eftermiddag 2 augusti löpte Vänereskadern in i 
Åmåls hamn. Skutan WESTVIND sköt salut vilken be-
svarades av ”Åmåls karoliner”.
Ytterligare några fartyg anslöt, vänergaleasen MINA från 
Lidköping och minsveparen M 20 som minsann besökt 
Åmål redan 1953! Den drivs nu av en förening. 

Under torsdag till söndag pågick därefter Hamnkalaset 
med Old Ships Race som ett inslag i Åmåls 375-årsfi ran-
de. De besökande fartygen tilldrog sig publikens intresse 
med ”öppet skepp” och rundturer ut på Vänern.
Hamnfesten i Åmål och Old Ships Race lockade cirka 
5000 besökare.

Flottans Män underhöll med sång och musik i Åmål
___________________________________________
Avsegling från Åmål
Söndag 5 augusti lämnade eskadern Åmål under av-
skedssalut. Några båtar gjorde sällskap med ångaren 
BOHUSLÄN som tog med passagerare till Vänersborg.

MATHILDA seglade mot Sjötorp medan övriga skutor 
seglade till Kållandsö för att fortsätta till Mariestad.

Eskadern i Mariestad
Tisdagen 7 augusti sammanstrålade skutorna i Marie-
stad. MATHILDA hade, med kommunens hjälp, nio ny-
anlända ungdomar med sig som fi ck segla från Sjötorp 
till Mariestad. Detta var en del i Maritimt i Västs projekt 
Maritimt Äventyr. Flera blev intresserade av skutsegling 
och fi ck kontakt med MINA i Lidköping.

I Mariestad var det fullt av besökare i hamnen. Kommu-
nen, som hade fl era aktiviteter på kajen, var nöjda med 
arrangemanget och tackade Vänereskadern för gott sam-
arbete.

Avslutning i Lidköping
Onsdagen 8 augusti seglades ett Old Ships Race från 
Mariestad till Lidköping. MATHILDA, WESTVIND, 
NYMLAN och LAURA deltog medan MINA gick för 
motor. Efter ankomst till Lidköping väntade många besö-
kare som fi ck tillfälle att komma ombord i båtarna.

Även Lidköpings kommun var nöjda med arrangemanget 
och ser fram mot ett återbesök inför stadens jubileumsfi -
rande 2021. Blir det en ny Vänereskader?

Så avslutades Vänereskadern, var och en återvände hem 
till sitt efter händelserika sommardagar på vårt innanhav.

TEXT & FOTO: INGVAR KRONHAMN
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Slussdagen i Trollhättan

Måndagen 30 juli genomfördes Slussdagen i Troll-
hättan. I år gästades Slussdagen av anrika segelskutor 
som passerade Trollhätte kanal på väg till Vänern.

Skutorna och fartygen som deltog i eskadern på Vänern 
2018 höll öppet skepp för besökare. Eskadern arrange-
ades av Maritimt i Väst och Föreningen Västkust-
skutorna.

Andra aktiviteter var besök på Sjöfartsverkets 
Vänerisbrytare Ale, Rövarrock med Daftölands pirater 
och en konsert med Doug Seegers.

Man kunde också handla närproducerade matprodukter, 
Höljebacka brandmuseum visade veteranbrandbilar och 
motorsprutor, Repslagarmuseet slog rep och det fanns 
barnaktiviteter med maritimt tema. 

Höjdpunkten var när skutorna anlände genom kanalen, 
med ångaren BOHUSLÄN i täten. Det blev en unik in-
blick i hur området kunde sett ut för 100 år sedan.

Vänereskadern var en del i samverkan för Prisma Västra 
Götaland och Slussdagen arrangerades av Innovatum 
tillsammans med Trollhättans stad och Sjöfartsverket.

TEXT & FOTO: HENRIK OLSSON

Skutorna slussar på samma gång i övre slussen 

Besöket av skutorna och slussandet genom kanalen 
lockade en stor intresserad publik.
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Smalspårig järnväg i Komlösa

Premiärturen  med två tåg på banan.

Söndagen den 27 maj 2018 var det dags för invigning av 
en ny smalspårig järnväg i Komlösa.

Här har Sten Björkman, välkänd med sitt vagnshisto-
riska museum och sitt bränntorvsmuseum, nu skapat en 
1 km lång järnväg av motsvarande typ som användes vid 
torvbrytning i grannskapet.
Sten hälsade välkommen och berättade om bakgrunden 
till projektet.

Representanter från Borås stad, Kerstin Hermansson 
och Monica Lindqvist, hyllade Sten för hans insats lik-
som Karl-Hugo Fogelberg från Ryttarens Torvströfabrik.

De inbjudna gästerna bjöds på buffé samt kaffe och 
kaka.

Ortens trubadur Fredrik Berg svarade för underhåll-
ningen med gitarr och sång.

Efter att Jan Ericson från Industribaneföreningen klippt 
bandet blev det premiärtur med två olika tåg.

Nöjda gäster gav många berömmande ord till Sten för 
hans enorma arbetsinsats.

Nu hoppas Sten Björkman få många besökare som 
kommer för att se och uppleva den nya järnvägslinjen

TEXT & FOTO:  EINAR BRODIN

Dags för premiärturenSten  Björkman och Fredrik Berg.
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Årets industriminne gick förtjänstfullt åter till en 
industrimiljö i Västra Götaland. Sedan 1995 delar 
Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen 
Årets industriminne till ett industriminne där för-
tjänstfulla insatser bedrivs för att bevara och utveck-
la vårt industriella kulturarv.

   I år tilldelas Dalslands Kanal AB utmärkelsen 
med motiveringen; för ett ambitiöst arbete med beva-
rande, informationsspridning och samverkan kring 
Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industrimin-
ne där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen 
sätter fokus på vattnet som bärare av ett industrihis-
toriskt kulturarv i form av kraft och logistik. 

   Utmärkelsen delas ut den 31 augusti i Håverud i 
samband med kanalens jubileumshögtid.

Kanalen planerades och byggdes för 150 år sedan på 
grund av de dalsländska och västvärmländska järn-bru-
kens behov av effektiva transportvägar. Då var den inter-
nationella efterfrågan på svenskt järn stark.

Kanalen med slussar och akvedukt binder samman na-
turliga vattendrag från Vänern och ända in i Norge. Vid 
fl era slussar fi nns bruksmiljöer, vilka uppstått ur den 
träbaserade industri som med kanalens draghjälp ersat-
te järnbruken när bruksdöden drabbade regionen under 
1800-talets slut.

Håverud där vattenled, järnväg och landsväg möts i ett 
dramatiskt landskap, har blivit en symbol för svensk väg- 
och vattenbyggnadskonst. Det forsande vattnet har också 
använts som kraftkälla för den industri som kanalen be-
tjänade och platsen visar hur människor strävat efter att 

Årets industriminne 2018: Dalslands kanal

bemästra naturen genom tekniska landvinningar. Kanal-
sträckorna i Håverud och Upperud är byggnadsminnen 
och kanalen är i sin helhet av riksintresse.

Kanalen användes för frakt ända in på 1970-talet men 
frakttrafi ken har gradvis ersatts av fritidsbåtstrafi k och 
därför har kanalen underhållits. I dag drivs ett medve-
tet arbete för att bevara slussar och andra anläggningar 
på samma sätt som när kanalen en gång byggdes. Flera 
slussar har restaurerats och i år är akvedukten i Håverud 
nyrenoverad. Det fi nns fl er intressanta kulturmiljöer av 
olika slag att besöka.

Flera arbetslivsmuseer på NAV-kartan fi nns utmed de 
olika vattenvägarna såsom Eds MC och Motormuseum, 
Skåpafors servetthistoria, Kanalmuseet i Håverud och 
Dal–Västra Värmlands Järnväg som långa sträcker just 
följer Dalslands kanal. I år fi rar kanalen sitt 150 års ju-
bileum med ett gediget program som pågår fram till 14 
november.

Se: www.dalslandskanal.se/wp-content/uploads/2018 
/06/jubileumsprogram_LR.pdf

Utdelare av priset är Svenska industriminnesfören-
ingen (SIM) som bildades 1989 och är en ideell organi-
sation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för 
industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar 
Sverige inom den internationella organisationen The In-
ternational Committee for the Conservation of the Indu-
strial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda 
och organisationer.

TEXT & FOTO:  PER ROSÈN

Passagerarbåten DALSLANDIA gör fortfarande sina resor på Dalslands kanal. 
Med någon decimeter tillgodo passeras en av slussarna i Billingsfors
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Perrongteater även 2018 i Munkedal!

Museiföreningen Munkedals Jernväg anordnade förra 
året en teater på perrongen på Åtorps station. Det var 
tre ungdomar som framförde episoder och händelser 
som historiskt hänt vid Munkedals Jernväg.

I år kallades projektet Unga Värdar och det var fyra 
ungdomar, Patrik, Natalia, Elli och Emanuel som fi ck 
en ny upplaga underlag från händelser som ägt rum un-
der den nästan 100-åriga epoken järnvägen var i bruk 
från 1895. De utarbetade själva manus efter de under-
lag som tillhandahölls.

Tre händelser spelades upp, varav en vid tåguppehållet 
i Munkedals hamn och de två andra på perrongen vid 
Åtorp. Det hela blev ett omtyckt komplement till tåg-
resan och museibesöket vid nedre stationen. Förutom 
Perrongteatern deltog ungdomarna två dagar i veckan 
som värdar på Gamla bruket i Munkedal och deltog 
i de aktiviteter som bjöds där. Teatern spelades  sex 
veckor i juni, juli och augusti.

Projektet genomfördes med stöd av Munkedals kom-
mun, Fyrbodals Kommunalförbund, Innovatum och 
från företagen Arctic Paper i Munkedal och Lutze 
Conveying i Mölnlycke samt tidsenliga kläder från 
Odensåkers Hembygdsförening

TEXT & FOTO:  DAG LEGNESJÖ Årets fyra unga värdar, Patrik, Natalia, Elli och Emanuel

Två händelser spelades upp på perrongen i Åtorp,vid avgång och ankomst, med publiken sittande i vagnarna
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Under våren trädde den nya personuppgiftslagen, GDPR, 
i kraft. Lagen innebär vissa skärpningar i hur personupp-
gifter skall hanteras. 

NAV hanterar i första hand föreningsuppgifter med kon-
taktuppgifter till respektive kontaktperson. I de fall en-
skilda personer är medlemmar registrerar vi namn, adress, 
e-post och telefonnummer. Registret är inte offentligt och 
vi delar inte vidare kontaktuppgifter till tredje part.

För er som förening bör ni behandla personuppgifter en-
ligt följande principer:

Ändamålsbegränsning: Samla bara in uppgifter för spe-
cifi ka ändamål.
Exempel: Om ni samlat in uppgifter för att administrera 
medlemskap får dessa inte senare användas till mark-
nadsföring. 

Uppgiftsminimering: Samla bara in de uppgifter som är 
relevanta.
Exempel: Om ni bara behöver namn och telefonnummer 
skall ni inte samla in personnummer.

Lagringsminimering: Spara inte uppgifter längre än 
nödvändigt.
Exempel: Efter avslutat medlemskap skall uppgifterna 
raderas.

Ni måste även informera medlemmarna om vem som är 
personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter ni behandlar och 
varför ni behandlar dem. Medlemmarna har rätt att få 
veta vilka uppgifter som fi nns lagrade om dem.

För mer information, läs mer på Datainspektionens hem-
sida. www.datainspektionen.se

ELIN  SÖRENSSON

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren fördelat 
totalt 16 miljoner kronor i projektbidrag till kulturarvs-
arbete. 

Totalt 84 arbetslivsmuseer i landet fi ck vara med och 
ta del av dessa 16 miljoner.
   8 miljoner kr är reserverade för arbetslivsmuseer, av 
dessa fi ck sex arbetslivsmuseer i Västa Götaland ta del 
av 893 500 kronor. Tre museer var medlemmar i NAV:

•  Anten–Gräfsnäs Järnväg – 125 000 kr till lyftanord
    ning för underhåll av rullande kulturföremål
•  ASTA av Smögen (Tôllar o Seiel) – 330 500 kr R
    enovering av LL 667 ASTA
•  Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri – 48 000 kr till ut
    vecklandet av ny hemsida.

NAV önskar alla arbetslivsmuseer lycka till med 
projektbidragen!

Prisma VG
Var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

Har du ett spännande material som handlar om utveck-
lingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och 
samhället från mitten av 1800-talet och framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Gö-
taland! 

Under hösten fi nns fyra tillfällen att bekanta sig och 
lära sig mer om hur man lämnar och gör sina egna berät-
telser i Prisma. Se www.prismavg.se

25 september kl.13.00 i Tidaholm 
26 september kl.13.00 i Mariestad 
16 oktober kl.09.30 i Göteborg 
17 oktober kl.09.30 på Bohusläns museum, Uddevalla.

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår 
Kursens innehåll:

•   Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra 
        Götaland

•   Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar
•   Lägga upp och bearbeta innehåll 
•   Hur jobbar vi när vi kommer hem?

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” 
där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder. 

Du behöver ha med dig följande:
•   Bärbar dator, och att du kan koppla upp dig på ett 
     trådlöst nätverk
•   En eller fl era äldre bilder på en plats som du har 
     något att berätta om
•   En eller fl era nytagna bilder på samma plats, tagna 
     ur samma vinkel
•   En kort text som beskriver bilderna och platsen

Separat inbjudan skickas till NAVs medlemmar i slutet 
av augusti, och fi nns även att hämta på hemsidan.

Anmälan görs direkt till Vuxenskolan.

Museiskola för arbetslivsmuseer
Fördjupningskurs

4 oktober Brandkårsmuseet Borås

En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställ-
ningsteknik. Material, metoder, design samt medietek-
nik: Hur man på enkelt sätt kan arbeta med ljus, ljud och 
annan teknik i sina utställningar.

ArbetSam arrangerar kurser runtom i Sverige. Informa-
tion, program och anmälningslänkar fi nns på; 
www.arbetsam.com/kurser eller 
www.arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer

Kurser hösten 2018

Projektbidrag från
Riksantikvarieämbetet
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NAV har fått ytterligare tre nya medlemmar:

Lidköpings Maskinnostalgiska Förening är en ideell 
förening för motorintresserade som verkar för att tillva-
rata och bevara intresset för gamla motorer och maskiner. 
Ett stort antal fullt fungerande tändkule-motorer fi nns i 
deras samlingar. Vi har sett och inte minst hört några av 
deras motorer på arbetslivs-museernas Dag i Tidaholm 
och i Håverud.
se hemsida; http://lmnf.se/index.html

Ingvar Axelsson, tidigare ordförande i NAV, är idag 
medlem som privatperson.

Norra Billings Hembygdsförening, med ett nyöppnat 
arbetslivsmuseum, ”Skogsmuseet i Remningstorp” Mu-
seet visar skogsbrukets historia, med handsågar, olika 
typer av verktyg och inte minst en stor samling äldre mo-
torsågar.

I samband med invigningen av det nya museet överläm-
nades vår skylt MEDLEM I NAV att fästas på museets 
vägg.

Se hemsida; 
www.hembygd.se/norra-billing/skogsmuseet/

Nya medlemmar i NAV

På Forsviks Bruk i Karlsborgs kommun kommer två 
konkreta och spännande kurser att arrangeras för dem 
som vill lära sig smida eller gjuta i brons. Forsviks Bruk 
tar ett nytt grepp för att föra kunskaperna om gammalt 
hantverk vidare.

Tack vare gemensamma intressen har Forsviks Bruk, 
Västarvet,  tillsammans med styrelsens ledamot Elin An-
dersson satt samman två kurser. Bruket vill bevara och 
återupprätta kunskap kring smide och bronsgjutning. 

Den 15 september hålls en dagskurs för grundläggande 
tillvägagångssätt i smide för hus och hem. Exempel på 
vad man kan göra då är krokar eller spikar under ledning 
av brukets smed Linnea Lindgren. Endast fyra deltagare 
får plats, men då får alla varsin ässja.

8 september och 6 oktober erbjuds dagskurs i bronsgjut-
ning. Här kan 8 till 10 personer vara med respektive dag. 
Ledare är Anders Nyberg och deltagarna får med sig sina 
små och egengjorda föremål hem, precis som i smides-
kursen.

Smideskursen 8 september och 6 oktober erbjuds dags-
kurs i bronsgjutning. Här kan 8 till 10 personer vara med 
respektive dag. Ledare är Anders Nyberg och deltagarna 
får med sig sina små och egengjorda föremål hem, precis 
som i smideskursen.

För att anmäla sig till kurserna går man in på studieför-
bundet ABFs hemsida www.abf.se, väljer ”Sök kurser 
och evenemang”, söker på Forsviks Bruk och anmäler 
sig sedan där, eller via tel 0735-187 302. Möjlighet till 
övernattning på bruksområdet fi nns för mer långväga 
gäster.

TEXT: ELIN ANDERSSON

Foto: Linnea Lindgren

Dag Legnesjö, NAV och Ola Wirtberg ordförande i Norra 
Billings Hembygdsförening.             Foto: Tove Wirtberg


