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Insamling besöksstatistik
Arbetslivsmuseernas står för en stor del av
museisverige. Extra betydelsefulla har de varit
under pandemin. Hur många besök gjordes på
arbetslivsmuseer 2021?
Under den första veckan i februari skickar
Myndigheten för kulturanalys (MyKa) ut enkät
för insamling av besökssiffror under 2021.
Genom att synas i statisken får vi en mer
rättvis bild av museisverige.
Läs mer

Glöm inte att ansöka projektbidrag från RAÄ
Nu har ni möjlighet att söka
Riksantikvarieämbetets bidrag för ideellt
kulturarvsarbete.
Bidraget riktar sig till arbetslivsmuseer,
hembygdsmuseer och andra ideella
kulturarvsverksamheter.
Sista ansökningsdag är 31 januari 2022.
Läs mer
Bild: Litografiska museet – ett av ArbetSams
medlemsmuseer som beviljades bidrag 2021 för att kunna
förse Johanna med en ny kuggstång. Foto: Litografiska
museet.

Ansök om fartygsstöd under januari
Nu är ansökan öppen för fartygsstöd.
Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt
bidrag till reparationer av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg.
Bidraget fördelas till fartyg av olika typ. Stödet
ska stimulera till insatser som gör att fartygen
bevaras med en kulturhistorisk inriktning.
Sista ansökningsdag är 31 januari.
Bild: T/S Kvartsita Foto: Joakim Heimer

Läs mer

Museidagar med årsmöte
22-24 april är ArbetSams medlemmar varmt
välkomna till Museidagar med årsmöte 2022.
Tema: Hållbara samlingar
Ort: Nyköping och Oxelösund
Värdmuseum: Sörmlands museum
Invigning av riksantikvarie Joakim Malmström
Vi planerar att träffas på plats men förbehåller
oss ändringar beroende på pandemins
utveckling.
Bild: Oxelösundsrummet.Invigningsgästerna framför
masugnen vid invigningen av den första kokshyttan år
1917 i Oxelösund. Montage: ArbetSam

Läs mer

Vårens kurser 2022
Vill du vara med på ”cirkelträning antikrundanstyle” och lära dig mer om samlingsvård? Eller
starta ett Leaderprojekt? Kanske vill du lära
dig göra en marknadsföringskampanj på
Facebook, skapa en bra pedagogisk visning
eller gå med i nätverket för tändkulemotorer?
Inledningsvis är vårens kurser digitala för att
sedan förhoppningsvis kunna genomföras på
plats. Välkommen att ta del av massor av
kunskap.

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

Läs mer

Gå med i vår Facebookgrupp
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 Pelle och finansieringsstöd
Länk till Facebookgruppen
Foto och bildkollage: Magdalena Åkerström
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