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Museiguide 2022 är klar
504 arbetslivsmuseer finns presenterade i
Museiguide 2022 samt presentation av Årets
Arbetslivsmuseum 2022 och Årets Arbetsmyra
2022.
Beställ dina exemplar kostnadsfritt från
www.tbshopen.se
OBS! Inga automatiska utskick.
Läs mer
Foto: Framsida Museiguide 2022 och app

Årets Arbetsmyra 2022 Sven Gustavsson
Arbetets museums vänförening har beslutat att
utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2022 går till
Sven Gustavsson, Torstamåla torvmuseum för
hans mångåriga och gedigna arbete för det
som resulterat i Torstamåla torvmuseum.
Sven blev redan 2006 engagerad i ett projekt
för att rädda och rusta torvfabriken vid
Torstamåla torvmosse och därmed även en
kulturhistoria i form av spår av en gammal
hantering i en unik naturmiljö.
Bild: Sven Gustavsson Foto: Ida Rådegård

Läs mer

Stöd Ukrainas kulturarvsinstitutioner
Riksantikvarieämbetet uppmanar att stödja
Ukrainas kulturarvsinstitutioner.
ArbetSam och Arbetets museum ställer sig
bakom Riksantikvarieämbetets uppmaning och
arbete, och önskar se att Ryssland
respekterar Haagkonventionen från 1954.
Riksförbundet Sveriges Museer har gjort
ett gemensamt uttalande med de nordiska
systerorganisationerna i Danmark, Finland,
Island och Norge.
Foto: Ukrainas flagga CCBY Alex Maisuradze

Läs mer

Nytt krisstöd att söka
Kulturrådet utlyser ett nytt krisstöd på 650
miljoner kr. Syftet med krisstödet är att lindra
akuta ekonomiska behov, säkra produktion
och arbetstillfällen.
Ansökningsperiod för museer:
21 februari - 14 mars
Läs mer

Väl mött på Museidagar
Datum: 22-24 april
Tema: Hållbara samlingar
Ort: Nyköping och Oxelösund
Värdmuseum: Sörmlands museum
Invigning av riksantikvarie Joakim Malmström
Målgrupp: ArbetSams medlemmar
Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 22 mars
Läs mer
framför masugnen vid invigningen av den första
kokshyttan år 1917 i Oxelösund. Montage: ArbetSam

Vi träffas på Utvecklingsforum
När: 1 april kl.10-16.30
Var: Arbetets museum, Norrköping
Premiär för ett helt nytt forum där
arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar
äntligen kan träffas.
Mingla med kollegor, intendenter och
utställningsproffs. Lär dig om besöksnäring,
ekonomi och få nya intryck för att stärka
verksamheten.
Bild: Arbetets museum Foto: Peter Holgersson

Läs mer

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
Bild:Pelle Filipsson Foto: Privat

Länk till Pelle och finansieringsstöd

Remissvar till Havs- och vattenmyndigheten
Vattenhistoriskt Nätverk, Arbetets museum
och ArbetSam har skickat svar på remissen
gällande vägledning för förklarande av kraftigt
modifierade ytvattenförekomster och
bedömning av annat sätt till Havs- och
vattenmyndigheten.
Vi anser att det är av stor vikt att kraftigt
modifierat vatten, KMV, och undantaget mindre
stränga kvalitetskrav, MSK, används och att de
undantag som medges i EU:s vattendirektiv
kommer att användas fullt ut.
Bild: Järle Foto: Helena Törnqvist

Läs mer

Äskande om stärkt fartygsstöd
Arbetets museum och ArbetSam har skickat
en skrivelse till kulturminister Jeanette
Gustafsdotter.
Vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och
brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt
förordningen (2011:1565) om statsbidrag till
kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla
fartyg anslås i budgeten och regleringsbrevet
för myndigheten.
Bild: Vega

Läs mer

Foto: Helena Törnqvist
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