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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Aktuellt/kalendarium
NAV’s ÅRSMÖTE 16 april 2016
NAV’s årsmöte kommer i år att hållas den 16 april.
Årsmötet kommer att anordnas på Mikaelsgården i Vårgårda.
Kallelse med erforderliga handlingar kommer att sändas ut separat.

Tånga-mässan 17-18 september 2016
I förra nyhetsbrevet (nr 4 – 2015) fanns en artikel om Tånga-mässan den 17-18 september 2016.
Inom den närmaste tiden kommer ett separat utskick med mer information.
Tveka inte att anmäla er. Det är en unik möjlighet att presentera er verksamhet och delta i olika aktiviteter.
Kontaktpersoner för NAV är:
Ingvar Axelsson tel: 0302-342 47 eller 0736-91 35 72
Einar Brodin
tel: 0705-30 77 70 eller einar.brodin@telia.com

ArbetSams kurser & konferenser våren 2016
Söka pengar kurser:
16 februari Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövifors – informationsblad
17 februari Furudals Landsbygdsmuseum, Furudal – informationsblad
23 februari Bruksmuseet Köpmanholmen, Köpmanholmen
Lilla museiskolan
31 mars-1 april F 15 Flygmuseum, Söderhamn
14-15 april Gislaveds industrimuseum, Gislaved
Växtnäring för arbetslivsmuseer – konfererns
18 maj Arbetets museum, Norrköping
Maskinvård II
20-22 maj Wij valsverk industrimuseum
Utförlig information finns på ArbetSams hemsida: http://www.arbetsam.com/pedagogik/kurser/

Ansökningar om projektmedel
Fartygsstöd 2016 - Ansökningstid: 15 januari-15 mars. Söks hos Sjöhistoriska museet.
Bidrag till arbetslivsmuseer - Sista ansökningsdag för 2016 års bidrag är den 18 mars 2016.
Söks hos Riksantikvarieämbetet (stödet har i år höjts från 6 till 8 miljoner).

Ny hemsida
Vi håller på att ta fram en ny hemsida för NAV, som förhoppningsvis kommer att vara i drift under första
halvan av 2016. Hemsidan kommer att presenteras på årsmötet den 16-17 april.
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Besöksmålskartan
Arbetet med årets besöksmålskarta håller på för fullt.
Har Ni justeringar från 2015 års karta, så meddela detta till:
info@navivast eller till NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Box 15, 534 21 VARA

Nya medlemmar
Gamla Masthuggspojkar, Göteborg
Tôllar ô Seiel, Kungshamn
Hamburgsunds Bildarkiv, Hamburgsund
Vi är nu 126 medlemmar i NAV

Rapporter
Ideell kraft för framtiden
Samverkan mellan föreningar och kommuner
NAV, hembygdsförbunden inom regionen samt Innovatum har under november månad 2015 genomfört
seminarier på fyra olika platser inom regionen enligt följande
3 nov
12 nov
19 nov
25 nov

—
—
—
—

Vårgårda
Mellerud
Mariestad
Munkedal (Hällevadsholm)

Totalt har cirka 140 personer deltagit i seminarierna, med högst deltagande i Mariestad.
Representanter från VGR politiker och/eller tjänstemän deltog i samtliga seminarier.
Totalt har minst 46 olika föreningar varit representerade. Vissa deltagare uppgav att de var medlemmar i
fler än den förening som de anmält sig för.
Seminarierna i Vårgårda, Mellerud och Mariestad har refererats med artiklar i lokalpressen.
Seminarierna följde samma form men skilde sig något åt beroende på lokala förutsättningar.
Förmiddagarna omfattade främst en omvärldsanalys med den regionala kulturpolitiken med projekt såsom
IMVG och Kompetensväxling samt vissa övergripande konventioner.
Eftermiddagarna användes till olika workshops som syftade till ökad förståelse för parternas olika förutsättningar för samverkan, kunskap om varandras nulägen och utmaningar samt möjligheter för att bidra till
varandras verksamheter och aktiviteter.
Utfallet från de olika semniarierna kommer att sammanställas och utvärderas inom den nämaste tiden som
underlag för framtida seminarier/konferenser.

Kulturinsatser för asylsökande
I nyhetsbrev nr 4-2015 berättade vi om erhållna ekonomiska medel från Västra Götalandsregionen för att
genomföra kulturinsatser för asylsökande.
Projektet har genomförts under november/december månad 2015.
Forts på nästa sida
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Rapporter (forts.)
Kulturinsatser för asylsökande
I nyhetsbrev nr 4-2015 berättade vi om erhållna ekonomiska medel från Västra Götalandsregionen för att
genomföra kulturinsatser för asylsökande.
Projektet har genomförts under november/december månad 2015.
Vi tackar de NAV-föreningar som på ett meningsfullt sätt tagit emot besöksgrupper
- Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
- Repslagarmuseet i Älvängen
- Veterinärmusset i Skara
Totalt har cirka 160 personer genomfört besök.
Fördelning män/kvinnor uppskattas till 80/20 %.
För genomförande fick NAV hjälp från Innovatum, som i sin tur gjorde hela arbetet ihop med deras nya
praktikant, Abdu, från Syrien som precis fått uppehållstillstånd och flyttat från flyktingförläggningen
Restad Gård. Abdu har varit mycket aktiv i den viktiga grupp, support Group, på Restad Gård som medverkat till en omfattande självorganisering där.
Dessa erfarenheter har på ett avgörande sätt påverkat utformning av projektet. Dessa besök gav även Abdu
mersmak kring att fortsatt få jobba med besök från asylboende till kulturarvsföreningar. Tankar om fortsättning har väckts.
De medlemmar som vill läsa mer om projektet kan vända sig till NAVs kansli via e-post
info@navivast.se eller per telefon 072-246 92 32 för att ta del av den redovisningsrapport som insänts till
regionen. Till rapporten hör även bilagor med kommentarer från föreningar och besökande.

NAV’s styrelse
Ingvar Axelsson

Tollereds Öfvre Kraftstation

Ordförande

Einar Brodin

Göteborgs Remfabrik

Vice ordförande

Åke Paulsson

Skara-Lundsbrunns järnvägar

Kassör

Thomas Gruvesäter

S/S Trafik Hjo

Sekreterare

Ingvar Kronhamn

Sällskapet Ångbåten

ord. Ledamot

Roger Eliasson

Aeroseum

ord. Ledamot

Per Rosén

Brandkårsmuseet, Borås

ord. Ledamot

Ulf Hedin

Nostalgimuseet

ord. Ledamot

Pia Åkesson

Qvarnstensgruvan Minnesfjället

ord. Ledamot

Lena Tybrandt-Strand

Aeroseum

Suppleant

Sten Björkman

Vagnshistoriska Museet

Suppleant

Loic Manchec

Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening

Suppleant

Agneta Ekman Wingate Linmuseet

Suppleant
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Mitt (vårt) museum
Om Linmuseet i Kville i Tanums kommun. Av Agneta Ekman Wingate
2020 skall vi ge 2000 besökare en textilkulturell aha upplevelse genom att se förvandlingen av linstråt till en glänsande
vacker urstark och hälsosam fiber.
Linmuseet ligger 1 km norr om Kville i Tanums kommun.
Linmuseet drivs av en ideell förening BOHUSLIN med över
60 medlemmar. Det är ett arbetslivsmuseum som har i sin samling alla hantverks maskiner som används för beredning av lin
samt en industri del med beredningsverk från 50 talet samt tillhörande jordbruksmaskiner. Närmaste större orter är Fjällbacka och Hamburgsund. Den stora turistströmmen går förbi
vårt museum. Detta år stannade 700 besökare under våra 6
sommaröppet veckor med öppet tider torsdag till söndag 12 – 16.

Två flickor repar lin

Vi tar emot studiebesök och gör workshops för skolbarn. Vi för de 1000 åriga kunskaperna om odling
och beredning av lin vidare. Vi förser konsthantverkare och byggnadsvårdare med råmaterialet lin i olika
stadier.
För 3 år sedan var det nära att Linmuseet måtte läggas ner i brist på pengar. Vi beslöt då att ändra namn
från Linverkstan till Linmuseet. Vi fick även en ny ordförande.
Linverkstan har funnits i över 20 år. Målsättningen då var att få igång odling och produktion av lin i stor
skala. Men av olika anledningar nådda man inte det målet. Vi fick en ny ordförande.

Vi beslöt att gå ut bredare till den kulturintresserade besöks turism. Vi startade med sommaröppet. Vi startade också ett samarbete med textilkonstnärer och andra kulturorganisationer i vårt område.
Vårt utgångsläge är att lin är en inne fiber i den ekologiska rörelsen inom kläder och hemtextil. Våra besökare ger uttryck för att ha varit med om något magiskt när de får se hur de styva linstråna blir förvandlade till glänsande fina långa urstarka fibrer. Vi som guidar upplever att de blir berörda. Våra besökare får
också själva vara med att bråka, skäkta, häckla och spinna med slända om de önskar det.
Vår uppgift som guider är att knyta an till - och genom praktiska demonstrationer visa - hur våra förfäder
i Sverige odlade beredde och tillverkade kläder och linne. Och att vi var mycket duktiga inom detta område. Vi skall inspirera till användning av lin som en ekologisk fiber och göra jämförelser med den mycket giftiga och vattenslukande odlingen av bomull idag.
I höstas startade vi ett samarbete med Göteborgs universitet. Studenter som går en kurs i ”Ledarskap i
slöjd och kulturhantverk” gjorde ett projekt arbete som vill hjälpa oss att utvecklas vidare.

Om nyhetsbrevet
Redaktion:
Ingvar Kronhamn
Einar Brodin
Thomas Gruvesäter

076-881 08 85
031-82 95 44
0503-314 15

ingvar@navivast.se
einar@navivast.se
thomas@navivast.se

Papperspost:
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15
S-534 21 VARA
e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet):
info@navivast.se

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av både
intressant och underhållande material i Era gömmor. Vi är
alltså tacksamma för alla bidrag till, och synpunkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder.

Hemsida: www.navivast.se
Tel:
072-246 92 32
Org.nr.
80 24 61-1413
Bankgiro 780-7365
Nästa nummer utkommer den 1 maj 2016.
(Presstopp 2016-04-20)
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