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Stöd till Ukraina
 

Stiftelsen Nordiska museet startat en fond för
insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och
Norden för att rädda Ukrainas kulturarv.
Insamlingens syfte är i första hand att ge
ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för
Ukrainas historia i Kiev. 

ArbetSam har beslutat att skänka 5 kr per
medlem till fonden. Pengarna tas från intäkten
för medlemsavgifter.

Läs mer
 

Handlingsplaner på arbetslivsmuseer
 

Handlingsplaner är bra att ha i många
situationer. Vi har genom åren haft flera kurser
där vi t ex pratat om vikten av systematiskt
brandskyddsarbete etc.
Det kan också vara bra att se över andra
handlingsplaner för att kunna ta hand om sin
verksamhet och föremålssamlingar i extrema
situationer.

Läs mer
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Bild: Kulturrådet

Bild: Gamla mastkranen Karlskrona. Foto: Boatbuilder,
CC BY-SA 3.0

Bild Östergarnholms fyrplats Foto: Erik Stattin, CC
BY-SA 2.0

Återstartsbidrag till kulturen
 

Nytt stöd att söka för att kulturlivet ska kunna
återhämta sig från pandemins effekter:
Återstartsbidrag till kulturen. 
Man kan söka för framåtblickande projekt.

Ansökningsperiod för museer är 11 april-2 maj.
Stödet söks hos Kulturrådet.

Läs mer

Varvsforum 6-7 maj i Karlskrona
 

Marinmuseum är platsen för första dagens
programpunkter. På lördagen planeras besök
på Örlogsbasen med visning av marinens
dykericentrum, Polhemsdockan, Wasaskjulet
och repslageriet m.m.  

Nätverket Svenska varv vill samla alla som är
intresserade av att bevara och bruka
varvsnäringens kulturarv. Tillsammans vill
nätverket lyfta fram varvshistoria som en del av
det industriella kulturarvet.

Läs mer

Fyrforum 14-15 maj på Gotland 
 

Sjöhistoriska museet arrangerar tillsammans
med Svenska Fyrsällskapet nästa fyrforum.

Platsen är Gotland där Fyrtillsyn Gotland
tillsammans med lokala hembygdsföreningar
sköter, visar och levandegör fyrarna. Två
exempel är Östergarnsholm och Faludden.

Läs mer
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Bild: Framsida Museiguide 2022 samt appikon

Bild: Kurs i remdrift på Göteborgs remfabrik.
Foto: Magdalena Åkerström

Museiguide 2022 - över 500 arbetslivsmuseer
 

Museiguide 2022 är omfångsrik
- presentation av 504 arbetslivsmuseer
- artikel om Årets Arbetslivsmuseum 2022
- artikel om Årets Arbetsmyra 2022
- annonssidor med andra museer och
organisationer inom kulturarvsområdet

Beställ dina exemplar och/eller ladda ned
appen.

Läs mer
 

Ljuva maj bjuder på fysiska kurser
 

Det är först till kvarn som gäller på de platser
som finns kvar på följande kurser:

Kvarnmekanik, Blåherremölla på Österlen den
12–13 maj – 1 plats kvar

Museiskola för arbetslivsmuseer, Kyrkeby
bränneri i Småland den 17–18 maj – 4 platser
kvarVarmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här

 

Gå med i Facebookgrupp & kontakta Pelle
 

Arbetets museum har skapat gruppen ”För
arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar”
som kanal för diskussioner och tips; teknik,
finansiering, utställningskunskap och mycket
annat.

Kontakta Pelle Filipsson för mer information
och för frågor om finansieringsstöd.

Länk till Facebookgruppen
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Bild: Pelle Filipsson Foto: Privat

Foto: ICOM:s logga. Wikimedia Commons

Länk till Pelle och finansieringsstöd

ICOMs museidefinition
 

ICOM är en internationell medlems-
organisation för museer. Nu arbetar man med
att ta fram en ny museidefinition. ArbetSam
har sedan projektets start fått vara delaktig i
arbetet. Det är en välkommen och
betydelsefull signal. 

I Sverige rådde ICOMs museidefinition fram till
2017 då Sverige fick en museilag. Det var ett
bekymmer då nuvarande definition
exkluderar ett stort antal museer.

Läs mer

Moms- och skattefrågor civilsamhället
 

ArbetSam är en av paraplyorganisationerna
i NOD Sverige (Nationellt organ för dialog och
samråd mellan regeringen och civilsamhället).

Nu har NOD Sverige släppt en lägesbild
över moms- och skattefrågor utifrån
civilsamhällets perspektiv. ArbetSam är en av
organisationerna som bidraget med underlag.

Läs mer

Utställning med industrihistoriskt perspektiv
 

Vissa dagar lever vi 
19 februari - 8 maj 2022
på Arbetets museum, Norrköping

En arbetsplats läggs ner. Anställda varslas
och slungas ut i osäkerhet. Ett samhälle
förändras för alltid.

Fotograf Kristoffer Granath visar på
försvinnandets kraft genom fyra högaktuella
bildreportage. Alla med människan och de
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Bild: Barsebäck Foto: Kristoffer Granath
anställdas berättelser i fokus.

Läs mer
 

Kurser
 

På gång
 

Beställ
emaljskylt
 

011-23 17 30 | info@arbetsam.com

011-23 17 26 | arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se
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