
FRAM MED PENGARNA 
En rolig, allvarlig och dramatisk utställning om och med arbetare            
inom värdetransport på Loomis! 
Det finns människor med vanliga jobb. Som tar sig upp tidigt för att ställa sig vid en maskin, ta hand om 
gamla och sjuka eller köra värdetransport. Serietecknare Mats Källblad har under hösten 2021 och våren 2022 
samtalat och tecknat anställda inom värdetransport på Loomis. 

Vi lever i ett digitalt samhälle. Allt färre kontanter används och värdetransportbranschen är i förändring. Samti-
digt är Loomis numera i princip det enda företaget i landet som sysslar med att transportera pengar i fysisk form. 
Situationen påverkar i högsta grad de som jobbar där. I serien Fram med pengarna får du möta fem av dessa 
arbetare. Det blev serieberättelser om arbetets utmaningar och värde, vardagsliv och fest, kärlek och sorg. Nu 
finns det en utställning och en katalog som vi sprider gratis.

Känner du igen dej?
”Jag råkade spränga en väska inne på en bank, och där är gardinerna fortfarande rosa.”

”Tjuven sprang iväg med sjutusen enkronor.”

”Efter rånet funderade jag på att byta jobb, jag tog det rätt hårt min dotter var nyss född”

”När jag var 17 år fick jag barn och hoppade av gymnasiet.”

”Vissa dagar är såklart pest, men det är det nog var fan man än är.”   

Människorna i känner du igen dej? är lätta att identifiera sig med. Därför passar utställningen bra för 
att diskutera om samhälle och arbetsliv. Vem bestämmer över bilden av samhället? Vem får synas och hur? 
Utställningen och katalogen består av fem serieporträtt och -berättelser. Mats skildrar människor precis så 
vanliga och ovanliga som de är. Känner du igen dej?

Låna utställningen gratis!
Utställningen är gratis att låna. Kontakta Transport avd 12. Prata med Anna eller Camilla på 010 - 480 32 12, 
för att boka! Den är avsedd för snabb uppsättning och utställningsperioder i lokaler som kanske inte är gjorda 
för utställningar. Den passar i hallar och korridorer. Perfekt för avbrottet under kursen eller konferensen. Det 
kan också vara aktuellt med längre 
utställningsperioder i exempelvis 
foajéer och bibliotek. Tveka inte att 
fråga!

Utställningen består av en skärmvägg 
a 296 x 185 cm. Skärmen har tryck på 
båda sidor och är vikbar.
Transporteras sammanvikt liggande 
i vanlig kombi med passagerarsätet 
nedfällt. Varje sammanvikt skärm 
har ett eget och enkelt lådemballage. 
Uppsättning och nedplockning tar ca 
10 minuter.
Det är gratis att låna utställningen 
men ni ansvarar för transporten.

Känner du igen dej?



Vill ni att mats ska presentera utställningen
Mats kommer gärna under en timme och presenterar sitt arbete med utställningen och de lärdomar det givit. 
Kostnaden för resor och ersättning för förlorad arbetstid är 1750 kr + moms. Kontakta Mats Källblad!

känner du igen dej? är ett nationellt pilotprojekt som genomförs 2020–2022 i Kalmar och Skåne län. Syftet är att engagera 
medlemmar i olika LO-förbund och på olika arbetsplatser till att i samarbete med en fältkonstnär dokumentera arbetslivet och livet 
i stort. känner du igen dej? har inspirerats av Gräv där du står-rörelsen på sjuttio- och åttiotalen. Denna rörelse ledde till böcker, 
teaterpjäser och också museer. Målet är att dokumentationsarbetet ska spridas över hela landet. känner du igen dej? genomförs 
av Folkets Konsthall och projektledare är Henrik Teleman. I Malmö stad genomförs projektet tillsammans med Transport avd 12 
och ABF Malmö. Övriga samarbetspartner och finansiärer är Region Skåne, Statens kulturråd, GS-facket avd 3, Hälsa-, vård- och 
omsorgsförvaltningen, Kommunal sektion 4 Malmö, ABF Kalmar och Arbetarrörelsens kulturfond.

Katalogen
Till utställningen hör en katalog. Där finns alla serieberättelser.  
20 exemplar är gratis. Fler kan köpas till självkostnadspris.

Om Mats Källblad
Serietecknaren Mats Källblad är född 1969 och uppvuxen i Osby. 
Numera boende i Malmö. Förutom långa seriealbumsprojekt som Polly 
och Vimmelgrind jobbar han löpande med humorserierna Sture Stelben 
i tidningen MC-Folket och Påväg i Transportarbetaren. Han är också 
regionombud för organisationen Svenska Tecknare. 

Boka utställningen  
i tid!
Kontakta Anna eller Camilla på 
Transport Avd 12
010 - 480 32 12
transport.12@transport.se
Kosterögatan 5
211 24 MALMÖ

Vill du veta mer!?
Hemsida Folkets Konsthall
www.folketskonsthall.com

Känner du igen dej?

ARBETARRÖRELSENS  
KULTURFOND

folkets konsthall


