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Östen i Norrtälje Årets Arbetsmyra 2021
Östen Runelind på Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje har utsetts till
Årets Arbetsmyra 2021. I mer än 35 år har han arbetat i tändkulemotorns
tjänst.
Bakom utmärkelsen står Arbetets museums vänner. Utmärkelsen har som
syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i
arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. I år går priset till Östen Runelind,
Sollentuna.
I drygt 80 år tillverkades tändkulemotorer på Pythagoras Fabriker i Norrtälje,
motorer som exporterades över hela världen. I början på 1980-talet hotades

fabriken av rivning. Östen Runelind var då med och bildade Pythagoras
vänner och har sedan dess varit engagerad i det som idag är ett levande
museum som gläder både turister och lokalbefolkningen.
I motiveringen till priset framhålls att Östen är en nyckelperson som är helt
avgörande för underhållet av maskinparken på Pythagoras industrimuseum i
Norrtälje.
Om någon maskin krånglar så är det till Östen man ringer. Han svarvar, mekar,
smider, fräser, slipar, gjuter och lagar allt. På så vis hjälper han till att förvalta ett
levande kulturarv, skriver Arbetets museums vänner.
Utmaningen i att få allting att gå och att kunna visa maskinerna i fungerande
skick ser Östen som sin drivkraft.
– Tändkulemotorn måste vårdas hela tiden. Den sköter sig inte själv. Man måste
pyssla om den helt och hållet, säger Östen Runelind, som också själv tillverkar
reservdelar till motorerna.
Östens vilja att dela med sig av sitt kunnande om tändkulemotorer på
evenemang runtom i Sverige är ytterligare en sak som framhålls i
motiveringen.
Kunskaperna kommer även till användning i Museiföreningen StockholmRoslagens järnvägar, där Östen också är engagerad.
Läs mer:
https://www.arbetetsmuseum.se/arets-arbetsmyra-2/
Pressbilder:
www.arbetetsmuseum.se/pressbilder
För mer info:
Östen Runelind, Årets Arbetsmyra 2021: 070-236 82 88
Li Teske, Arbetets museums vänner: 0709-48 10 33, teske@telia.com
Mårten Mellberg, programansvarig Arbetets museum, 011-231723,
marten.mellberg@arbetetsmuseum.se

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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