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Beställ Museiguide
Har ditt museum några ex av årets
Museiguide? Se till att fylla på lagren inför
säsongen. Gå in på www.tbshopen.se och
beställ, det är helt kostnadsfritt.
Ladda även ner appen och tipsa besökarna om
den. Vi har tagit fram en affisch som ni kan
skriva ut och sätta upp också.
Läs mer
Foto: Museiguide 2022 - katalog och app

Tack för Museidagar 2022
Äntligen fick vi träffas igen! 22-24 april hade vi
tre intensiva, inspirerande, lärorika och roliga
dagar tillsammans i Nyköping och Oxelösund.
Stort tack till alla som deltog!
Nu finns ett bildspel från dagarna att se på
ArbetSams hemsida.
Läs mer

Foto: Oxelusdsrummet. Montage ArbetSam

Skrivelse Kultursamverkansmodellen
I senaste rapporten för
Kultursamverkansmodellen lyser civilsamhället
med sin frånvaro.
ArbetSam och Arbetets museum har skickat
varsin skrivelse till Kulturdepartementet där vi
önskar se att civilsamhället får en tydliga roll i
modellen.
Läs mer
Foto: Rapport Kultursamverkansmodellen. Beskuren.

Transporthistoriskt Nätverk till Almedalen 2022
Nätverket planerar nu för full deltagandet under
Almedalsveckan i Visby.
Vi tänker ha en veteranbuss i vår monter som
också kommer bli platsen för
vårt gemensamma seminarium om stärkt
lagskydd för det rörliga kulturarvet tisdagen
den 5 juli kl 13.30.
Välkommen!
Bild: Transporthistoriskt Nätverks logga

Almedalen - ArbetSam

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2023
Nu har du chansen att välja din favorit bland
landets alla cirka 1 500 arbetslivsmuseer till
nästa års pris.
Beskriv hela verksamheten och vad som gör
att du tycker att de bör uppmärksammas med
att tilldelas utmärkelsen Årets
Arbetslivsmuseum.
Nominera senast 31 augusti 2022.
Bild: Karmansbo Bruksmiljö Årets Arbetslivsmuseum 2022
Foto: Anders Storm

Läs mer

Nominera Årets Arbetsmyra 2023
Arbetets museums vänförening vill genom att
utse Årets Arbetsmyra tacka och uppmuntra
alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare.
Utan deras arbete hade vi inte lika många
historier att berätta och inte lika många
smultronställen att besöka.
Nominera en eldsjäl på ett arbetslivsmuseum
senast 15 september 2022.
Bild: Sven Gustavsson Årets Arbetsmyra 2022 Foto: Ida
Rådegård

Läs mer

Vi letar kvarn eller kvarnsten
Vi planerar höstens kurskalender! En av
kurserna ska handla om att hacka och
reparera kvarnstenar.
Därför letar vi nu en plats att vara på (en kvarn
eller ett stenhuggeri) och också objekt i form
av kvarnstenar som vi kan arbeta med under
kursen.
Hör gärna av dig med tips till:
Bild: Qvarnstensgruvan Lugnås Foto: Magdalena
Åkerström

arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se

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

Länk till Pelle och finansieringsstöd

Bild: Pelle Filipsson Foto: privat

Vattenhistoriskt Nätverks vårmöte
Nätverket träffades på plats på Arbetets
museum för första gången på två och ett halvt
år. Under pandemin har alla möten varit
digitala.
VhN arbetar vidare med att en
helhetsbedömning ska göras vid processer
som gäller införande av den nationella planen
för vatten och enligt EUs vattendirektiv.
Läs mer
Bild. Vattenhistoriskt Nätverk Foto: Ida Rådegård
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