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NAVs Nyhetsbrev nr 4 2020 

Lördagen den 29 augusti kunde vi äntligen  
genomföra vårt försenade årsmöte i samarbete 
med Munkedals Jernväg.Dagen startades med 
en kort tågresa från Åtorps station med  
destination Munkedals Jernvägsmuseum. 
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Min påhittade redigering av förra texten.... 

Det är en underlig värld vi lever i just nu. Den har på 
något sätt blivit stående på ett ben och väntar. Vän-
tar på att få komma igång som vanligt igen. Väntar 
på att det ska klinga av. Väntar. Samma känsla tror 
jag många av oss inom våra föreningar och besöks-
mål känner. 
Vi väntar. Det kommer att bli som vanligt igen, när 
vet ingen, men det kommer. 
. 
 

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om ni...  

Årsmöte blev det också, med ett modernare kom-
plement i annan form. 

Information skickas ut via e-post från vårt kansli 
med ny adress i Skara, så håll utkik efter detta. 
Med detta önskar jag alla medlemmar en solig höst 
och en härlig vinter. Håll avstånd och håll ut – snart 
är vi igång igen! 

 
LISE-LOTTE 

Ordförande har ordet 

Redaktion: 
 

Karin Askberger / Einar Brodin / Ola Nilsson 

 
 

Nästa nyhetsbrev utkommer i februari 2021. 
(Presstopp 2021-01-31) 

 
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 er och bilder till nyhetsbrevet. 

 
info@navivast.se 

Första sidan: 
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Lördagen den 29 augusti kunde vi äntligen fysiskt 
genomföra vårt försenade årsmöte i samarbete med 
Munkedals Jernväg. 
 
Klockan 10 startade vi dagen med en kortare 
tågresa från Åtorps station med destination  
Munkedals Jernvägsmuseum.  Väl framme, utan 
försening, fick vi en visning av museet med bland 
annat många foton om järnvägens historia i dåtid 
och nutid. Besöket inkluderade även en efterlängtad 
fika, särskilt för de som var långväga. 
 
Vi förflyttade oss sedan till närbelägna Folkets Hus  
i Munkedal för resten av dagens övningar som  
inleddes med en god lunch. 
 
Efter lunchen berättade Sverker Balksten från 
Munkedals Hembygdsförening om Munkedals  
historia under rubriken ”Från munk till finpapper”.  
Åhörarnas intresse var stort. 
  

Föredraget följdes av aktuell information från NAV 
om pågående projekt mm.  
Bland annat ”Museiresan” som kommer att  
fortsätta nästa år med fler deltagande besöksmål. 
 
 Årsmötesförhandlingarna inleddes efter en kort 
paus. Ordföranden i föreningen Munkedals  
Jernväg, Thomas Lange, tog över ordförande-
klubban och ledde förhandlingarna på ett förtjänst-
fullt sätt.  
  
Avgående styrelseledamöter avtackades med  
blommor. 
 
Dagen avslutades med kaffe och en god ”sötsak”.  
 
Totalt deltog 25-30 personer under dagen. 
 
NAV tackar Museiföreningen Munkedals Jernväg  
för en mycket fin insats under dagen. 
 

NAVs styrelse för 2020/21  
 
Ordförande:   Lise-Lotte Kolmberger 
Vice ordförande:  Henrik Olsson 
Sekreterare:   Ingvar Kronhamn 
Kassör:   Einar Brodin 
Ledamot:   Loic Manchec 
Ledamot:   Ola Nilsson 
Ledamot:   Karin Askberger 
Ledamot:   Christer Blomqvist 
Ledamot:   Åke Paulsson 
Suppleant:   Cheyenne Röckner 
Suppleant:   Börje Gustavsson 

Två suppleantplatser är vakanta. 
 

Ytterligare information finns på vår hemsida. 

Foto: Einar Brodin 

Sverker Balksten ”Från munk till finpapper”. 
  

Foto: Einar Brodin 

NAVs årsmöte 
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Aktuella notiser 

 
Nyhetsbrevet förnyas! 
 
Under hösten har vi diskuterat former, innehåll och layout för att nå ut och förnya, när allt fler övergår till 
digitala medier för att nå ut med aktuell information. 
 
Att kunna erbjuda en utskriftsvänlig version även fortsättningsvis vill vi kunna erbjuda med intressanta 
berättelser, information och mycket annat läsvärt. Till detta behövs delaktiga medlemmar som då vill dela 
med sig och sända in artiklar till oss så att övriga kan få läsa om och ta del av just er hembygd, verksam-
het eller ert arbetslivsmuseum. (Välkomna att skicka in era bidrag till Redaktionen!)  
 
Med detta nummer vill vi nu testa och erbjuda er Nyhetsbrevet i två versioner.  
Dels via e-post. Ett Nyhetsbrev med kort och aktuell information för att väcka intresse, där ett  
enkelt ”klick” tar er vidare för att läsa mer.  
(länkade knappar och texter hänvisar er till sådant som finns på NAVs hemsida eller till externa sidor) 
 
Den andra (även länk från del 1) är då i form av detta exemplar och likt tidigare Nyhetsbrev.  
En PDF som kan skrivas ut, samt hämtas via Hemsidan senare.  
 
För att detta ska fungera som det är tänkt behöver ”Nyhetsbrev del 1” hamna i er mail-korg.  
Obs! kontrollera ”skräp-post”  utifall att viss e-post sorteras bort.  
 
Vill ni få eget exemplar av NAVs Nyhetsbrev via e-post?  
Anmäl ert intresse på Hemsidan: www.navivast.se/nyhetsbrev/ 
eller till: info@navivast.se  
 
 
Tyck till om NAVs Nyhetsbrev.   
 
Vi i Redaktionen tar gärna emot era synpunkter.  
Skriv till:  namn.efternamn@navivast.se  eller  info@navivast.se   

Museiresan 
 
Under sommaren har 9 olika arbetslivsmuseer deltagit i projektet 
Museiresan för att locka barnfamiljer till sina besöksmål.  
 
Barnen har fått leva sig in i hur det är att arbeta på en fabrik eller 
gått en tipspromenad med  kluriga frågor.  
Efter utfört uppdrag har de fått en stämpel i ett pass och efter tre 
stämplar har de fått en liten present i form av material för att göra  
en bivaxduk eller bivaxljus. 
  
Museiresan har tagits fram som ett test sommaren 2020 för att  
förhoppningsvis vara en hjälp i att få fler barnfamiljer att besöka  
museerna.  
 
Projektet kommer att utvärderas och har fått finansiering för att  
fortsätta även nästa sommar. Då hoppas vi att fler besöksmål vill 
vara med och bidra med sina aktiviteter och bli en del av  
Museiresans nätverk. 

 
https://www.innovatum.se/nyheter/museiresan-2020/ 

https://www.innovatum.se/nyheter/museiresan-2020/


 

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst    5    Nummer 4  november 2020 

Färjan 4 – Ångar på över Göta älv 

Ingvar Kronhamn berättar här om… ??? 
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Inom samverkan erbjuds en rad utbildningar till NAVs medlemmar kostnadsfritt.  
 
 

Utbildningar och kurser kommer att erbjudas även kommande säsong 2021  
vilka då kommer synas på bland annat NAVs Hemsida.  

 
Besök gärna NAVs Hemsida regelbundet ! 

 
Läs då hela programmet och anmäl dig och din förening,  

eller kontakta oss för individuell rådgivning. 

Folkets hus i Krokstrand 

Krokstrands Folkets hus anses vara Bohusläns äldsta 
Folkets hus. Byggnaden invigdes 1902 då Krokstrand 
var en stenmetropol som sjöd av stenhuggarliv och  
bryggorna dignade av huggen sten på väg  ut till  
Europas framtida infrastruktur.  
 
Syftet med huset var att erbjuda en lokal där  
yttrandefrihet råder. Syftet är detsamma än i dag.  
 
Vill ni veta mer så besök deras hemsida  
www.krokstrandsfolketshus.se/  

Foto: Karin Askberger 
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I vårt Folkets hus i Krokstrand har kampen för det fria 
ordet varit den bärande idén allt sedan invigningen 1902. 
Huset restes för att försvara rätten att fritt få uttrycka sin 
mening utan att bli svartlistad. 
 
Det som är unikt är att huset finns kvar och har samma 
ändamål än i dag. Fast i stället för med agitation,  
uttrycker vi oss genom kulturens olika medel.  
Lägg handen på en vägg och du får kontakt med den 
svenska demokratin. 
 
Nästa år är det hundra år sedan kvinnor fick rätt att rösta 
i Sverige vilket även vårt Folkets hus bör fira - en av våra 
hyresgäster under 1910-talet var nämligen Krokstrands 
Kvinnliga rösträttsförening. 
 
Ordet är fritt syftar till att aktualisera demokratins  
grundelement. Med inspiration från det standar som  
stenhuggarnas fackförening lät tillverka vill vi fortsätta 
samtalet. Vilka gemensamma mål vill vi ställa upp i dag? 
Hur skulle samhället se ut om alla bara har individuella 
standar, inte gemensamma? Ordet är fritt vill stimulera 
delaktighet och det fria ordet i eftertänksamhetens takt. 
Hur då? 
 
Vi har sökt pengar för projektet hos Västra Götaland och 
vi samarbetar med bland andra Strömstads kommun, 
Krokfest, Lahälla Knottfabrik, ABF och Winter Word  
Festival 2021 som har temat kvinnlig rösträtt. 
 
 

Kulturutskottet, Folkets hus i Krokstrand: 
Mikela Hero, Maria Sjöström,  

Anders Jernelius, Karin Askberger 

Ordet är fritt – ett demokratiprojekt 

Projekttid januari-april 2021.  
 
Vi utgår från standaret som vi låter printa till full skala på tyg - 1,40 m brett och 2,10 m högt - och hänger upp det i 
Folkets hus. 
 
1. Demokrativerkstad. Tio lördagar kl 14-16, januari till april 2021, i Folkets hus. Öppet för samhällets invånare.  
Vi broderar och snidar medan vi pratar om demokrati. Vackra material. 
Kanske blir det ett nytt standar. Kanske blir det helt nya sorters ytor med demokratibudskap. 
Handledning med Maria Sjöström/texterska m m, Mikela Hero/idéhistoriker och Maria Rudolfsson/brodös.  
Soppa. 
 
2. En temadag för Skee skolas mellanstadiebarn: Expedition i stenhuggarsamhället. 
Formulera och enas om ett mål för klassen. Skapa banderoller eller standar med dito.  Tofsar och snoddar.  
Snida ordförandeklubba. Lära sig svinga den! 
 
3. Dokumentera med film och foto. 
 
4. Dra slutsatser inför ev. fortsättning. 
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Utbildningar & Kurser 

 
Höstens utbildningsprogram inom Prisma 
 
Inom samverkan erbjuds en rad utbildningar till NAVs medlemmar kostnadsfritt. I höst genomför 
vi både digitala och fysiska utbildningar i bland annat om hur ni som besöksmål kan använda er 
av prismavg.se och mobilguiden eller hur du skapar en enkel hemsida. Läs hela programmet och 
anmäl dig och din förening, eller kontakta oss för individuell rådgivning. 

Läs mer och anmäl er här: 
https://www.innovatum.se/nyheter/hostens-utbildningar-inom-prisma/ 

En dag om ”tidsresor” 
 

De sedan tidigare  
planerade dagarna är åter uppskjutna. 

 
Vi hoppas detta blir av till våren 2021 istället 

– mer information kommer! 

http://prismavg.se/
https://www.innovatum.se/nyheter/hostens-utbildningar-inom-prisma/
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NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
 
Box 82, S- 532 21 Skara   Org.nr. 802461- 1413    E- post: info@navivast.se 

Tel: 072- 246 92 32    Bankgiro: 780 - 7365             Hemsida: www.navivast.se 
                    www.facebook.com/industriocharbetsliv.se 


