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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Årets industriminne 2014: Olofsfors bruk
Svenska industriminnesföreningen har utnämnt Olofsfors bruk i Nordmalings kommun till Årets industriminne
2014. Läs mer på www.sim.se/172505.

Ångaren Bohuslän 100 år
Den 14 maj 1914 ägde leveransprovturen med ångaren Bohuslän rum. Bohuslän sattes därefter, den 19 maj i trafik
utmed kusten i Bohuslän mellan Göteborg och Gravarne (nuvarande Kungshamn).
Läs historien om ångaren Bohuslän på deras hemsida: www.steamboat.se.
Då Stenpiren genomgår en större ombyggnad har Sällskapet Ångbåten firat ångaren Bohusläns 100-årsdag i Lysekil, under några dagar i slutet av juli. Den 25 juli uppvaktades Bohuslän av, bland andra, Lysekils kommunalråd.
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Bohuslän, 100 år uppvaktades med tal av Lysekils
kommunalråd Mats Karlsson i mitten Till vänster syns
kapten Kim Forsblad och till höger Terje Fred Lysekilsbo som skrivit många böcker om fartyg och fraktfart.

Ångaren Børøysund har kommit från Oslo för att gratulera Bohuslän. Här på väg ut för en tur tillsammans
med Bohuslän, från Lysekil norrut förbi Stora och Lilla
Kornö och runt Bohus Malmön.
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Ångaren Trafik från Hjo gratulerade med en tavla föreställande ångfartyget Trafik. Från vänster: Kapten Kim
Forsblad, Mats Karlsson, Göran Jonsson, ordförande i
Sällskapet S/S Trafiks vänner.

Kaptenen på Børøysund gratulerar Bohuslän vid 100årsfirandet.

Även Sveriges Ångbåtsförening uppmärksammade
Bohusläns 100 år. Seved Gericke (för dagen ombud för
SÅF, på grund av sjukdom) överlämnade diplom och
standar till kapten Kim Forsblad.
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Kurser
Gör ditt museum till ett levande klassrum!
ArbetSam arrangarerar två workshops i museipedagogik i
samarbete med Statarmuseet i Torup och Qvarnstensgruvan i
Lugnås.

För mer information kring innehåll samt anmälan, se ArbetSams hemsida www.arbetsam.com
18-19 augusti 2014, Statarmuseet i Torup, Skåne
25-26 augusti Qvarnstensgruvan, Lugnås, Västergötland
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"Historia som kunskap"
Utdrag ur boken "Historia som kunskap" utgiven av NAP, Nordic Academic Press,
Historia är en naturlig del av människors liv. Den historiska dimensionen är vid och omfattar såväl minnet av
vad vi gjorde i förra veckan som berättelser om människors liv och samhällens förändringar i ett annat århundrade. Människor har gemensamma minnen och därför är händelser som vi har varit med om eller hört berättas
om ett givet och vardagligt samtalsämne människor emellan. Minnet av, och relationerna till, det förflutna binder grupper av människor samman. För den enskilde utgör relationen mellan då och nu en identitetsskapande
trygghet och den bidrar dessutom till att forma oss som människor, liksom vårt sätt att förhålla oss till världen
och till framtiden. På en samhällelig nivå kan minnen röra sig om allt från en näst intill mytologisk berättelse
om det lokala fotbollslagets-framgångar på 1940-talet, till när ortens stadshotell brann eller då en högt uppsatt
politiker mördades. I många länder har man därtill levande minnen från krig och starka berättelser om nationella trauman.
Olika grupper använder historia i olika sammanhang. I film och litteratur är historiska teman vanliga och historiska referenser nödvändiga för att man ska förstå innehållet. I idrottsvärlden refererar man till tidigare resultat,
företrädesvis framgångar. En lång historia anses vara en kvalitetsstämpel på ett universitet, ett företag, ett militärt förband eller på statussymboler som klockor eller bilar. I en politisk debatt hinner kombattanterna knappt
passera mer än ett enda replikskifte förrän man ger varandra skulden för något som hände, eller inte hände,
under förra eller förrförra mandatperioden. Historia är sannerligen en naturlig och därtill närvarande dimension
i människors liv.
Vi har alla en historia och vi är delar av en historia, som vi relaterar till i olika sammanhang. Dessutom gör vi
historia då vi återskapar det förflutna, forskar om det förflutna, orienterar oss i och tolkar tiden samt när vi använder eller brukar historia för att minnas, glömma, uppleva eller relatera till något. Begreppet historia ska i
det här sammanhanget förstås som såväl det förflutna i sig, som berättelser och representationer av det förflutna. 1 en omfattande studie av hur genomsnitts-amerikanen ägnar sig åt historia, visar historikerna Rosenzweig & Thelen att 70% av amerikanerna känner sig starkt knutna till det förflutna och att 40% har en
hobby som relaterar till det förflutna. Kort sagt, historia - i form av det förflutna men också tankar om framtiden - är naturlig och påtagligt närvarande förmänniskor i nuet. På så sätt definierar man också vanligtvis begreppet historiemedvetande. Då en individ upplever samband mellan, och ömsesidig betydelse av, tolkningen
av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden har hon ett historiemedvetande.
Inom den historiedidaktiska forskningen har begreppet historiemedvetande varit centralt under några decennier. Historiemedvetande är en väl fungerande beskrivning av hur människor förhåller sig till olika tidsdimensioner, förstår det förflutna och är inflätade i tiden. Ur den mångbottnade relationen mellan då, nu och sedan
skapar människor mening i tillvaron och på omvänt sätt är det mening som bär relationen mellan de olika tidsdimensionerna.
Artikeln är hämtad ur boken ”Historia som kunskap” och är återgiven med benäget tillstånd av författaren
Niklas Ammert, Nordic Academic Press i Lund, www.nordicacademicpress.com.
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