
JONSEREDS SKATTKAMMARE
Lars-Inge Stomberg, som då var 
ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden, svarade lärarna 
att detta var en utmärkt idé. 
Ingenstans i läroplaner står det att 
lärare måste undervisa i klassrummen. 
Tvärt om, detta var en fantastisk plats 
att lära barnen hur kultur, industri och 
samhället förändrats under 150 år. I 
Jonsered fans i stort sett hela industrin 
och samhället kvar.

Två lärare från Jonsereds skola, ville 
använd sig av en bostad från 1840, 
som av genom ekonomiskt bidrag från 
Partille kommun och Länsstyrelsen 
återställts till sitt forna ursprung. Där 
ville de driva ett pedagogiskt 
besökscentrum med inriktning på bl a 
historia, teknik och bild i det unika 
brukssamhället Jonsered, strax utanför 
Göteborg. I samarbete med Partille 
kommun, Göteborgs insjörike, Leader 
och Vision Jonsereds öppnande av ett 
arbetslivsmuseum i de gamla 
fabrikerna erbjöd de olika aktiviteter.



Så här kunde att besök se ut:

Oscar ska gå och jobba och barnen ska till skolan. Charlotta är hemma med den minsta. Till 
lunchen kommer de hem för att äta, Charlotta frågar klassen om de också går hem och äter på 
lunchen.

"Nej, de gör vi inte, säger de i kör. Vi äter i bamba, det är gratis och som en restaurang". "Är det så 
i hela världen", frågar Charlotta. "Nej, inte i hela världen men i Sverige." Barnen är måna om att 
försöka förklara för Charlotta hur det fungerar i nutid.
– Det är en ny miljö för dem och de jämför hela tiden då och nu. De måste förstå historien för att 
kunna förstå sin samtid.

Helt plötsligt störtar Oscar in i köket. Han berättar att han somnat på jobbet, kontrollanten har 
kommit på honom och nu riskerar han att bli av med jobbet. Charlotta slår händerna för munnen:
"Nu måste vi flytta, vi kommer att svälta". De frågar barnen vad de tror kommer att hända med 
Oscar.

Reaktionen är i stort sett den samma varje gång de gör det här. Barnen vill hjälpa till, de lever sig in 
och är engagerade.
– Det bygger på ett samspel, de får vara barn i en autentisk miljö, de får fundera tillsammans. 
Kunskapen sätter sig bättre om man får uppleva det.



Samverkan

Det EU-LEADER-projekt inom Göteborgs Insjörike, som

museet varit en del av, avslutades slutgiltigt under våren 2014.

Museet hade sommaren 2014 besök av två företrädare för

länsstyrelsen i Västra Götalands län, som var helt nöjda med

resultatet av satsningen för att starta museet.

Museet är medlem i ArbetsSam, som organiserar

arbetslivsmuseer i landet och vars centrum är Arbetets

Museum i Norrköping. Vi finns även med i Västra Götalands

karta över kulturella besöksmål i regionen. Vi har samverkan

med Hembygdsföreningarna i Jonsered och Partille. Jonsereds

Hembygdsförening är våra grannar i Porthuset i fabriksområdet.



Jonsereds skattkammare vände sig till Partilles elever och använde museets lokaler 
under torsdagar och fredagar. 

En av medlemmarna i föreningen deltog på ideell basis i arbetet, liksom två lärare 
som på deltid vari anställda med

medel från EU-projektet. Från och med höstterminen 2014 kunde lärarna på 40 % av 
sin arbetstid i sin grund anställning fortsätta arbetet. 

Ett stort antal elever kunde på detta sätt ta del av Jonsereds historia på ett intressant 
och interaktivt sätt. 

Under läsåret 2014 besökte cirka 1 200 elever museet och deltog i dramatiserade 
föreställningar om livet i Jonsered på 1800-talet. 

Jonsereds Skattkammare, upphörde med sitt arbete fr o m höst terminen 2017 på 
grund av att Partille kommun inte kunde finansiera verksamheten längre.

Den verksamhet som kvarstår av Jonsereds Skattkista i dag är:

Partille Kommun bedriver under sommarlov och vid några tillfällen per år en 
teatralisk upplevelse, med berättelse om hur en familj på sju personer levde i ett 
spisrum på 1840-talet. Skådespelare medverkar ibland. Då och då kommer självaste 
Oscar II på besök.

Elever från skolor i kommunen kommer från våren 2023 att kunna guidas av lärare 
vid och omkring Jonsereds kraftverk, vattenkanal och dämme. Beskrivande skyltar 
placeras utmed området. Skyltarna har framtagits av Partille kommun, med material 
från Jonsereds Hembygdsförening.

Jonsereds Skattkammare blir ”Ett hem i 
Jonsered”



Vänföreningen ”Ett hem i Jonsered”

I dag driver vänföreningen med namnet ”Ett hem i Jonsered” Museal verksamhet i 
lokalerna, där de har öppet under söndagar, klockan 11–14, 14 augusti – 4 december. 

”Ett hem i Jonsered i bostadslängan Nyegården visar hur en arbetarfamilj kunde bo 
1840–1920. På Nyegården fanns både spisrum med spisen inne i det enda rummet och 
lägenheter på ett rum o kök. Museet visar två spisrum från olika tidsperioder. Som 
besökare kliver du in i en arbetarbostad som den kan ha sett ut i Jonsered på 1800-
talet. Museet ligger i huslängan Nye Gården till vänster från Porthuset. Längan byggdes 
på 1840-talet som bostäder åt fabrikens arbetare.



Slutord: 

Tyvärr finns inte så mycket kvar av Jonsereds Skattkammare. Utbildningsförvaltningen ströp 
hela sin finansieringen av verksamheten 2017.

Verksamheten hade mycket väl kunnat finnas kvar och utvecklats. Lärare från hela kommunen 
kunde använt sig av området i och kring fabrikerna i utbildningssyfte. 

Länkar: 

https://www.facebook.com/Jonseredsskattkammare/

http://jonseredsskattkammare.blogspot.com/

https://www.partille.se/uppleva--gora/evenemang/ett-hem-i-jonsered/


