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Var med i Museiguide 2023
Nu är anmälan öppen till Museiguide 2023!
På land, i luften och ute på havet – överallt kan
man hitta ett arbetslivsmuseum eller en
kulturupplevelse. Gårdagens teknik, dofter,
ljud, människor och spännande historier.
Museiguide produceras av ArbetSam i
samarbete med Arbetets museum.
Länk till anmälningsformulär
Läs mer

Nominera Årets Arbetsmyra 2023 nu!
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: Årets Arbetsmyra 2022 Sven Gustavsson
Foto: Ida Rådegård

Läs mer

Vi har många kurser att erbjuda er i höst
Redan 7 september hålls en digital kurs om
värdskap och pedagogik och därefter följer
flerakurser.
Bor du norrut? Passa på att anmäla dig till
museiskolan i Timrå 14-15 september eller
kursen om farliga samlingsföremål i Gällivare
28 september.

Foto: Kurs på Blåherremölla Foto: Magdalena Åkerström

Under hösten är det Cornelia Andersson som
administrerar kurserna. Ni når henne på
cornelia.andersson@arbetetsmuseum.se

Läs mer

Kulturarvsdagen 9-11 september
Förra året arrangerades nära 300 lokala
arrangemang runt om i landet med över 62 000
besökare.
På Riksantikvarieämbetets hemsida hittar du
alla arrangemang per landskap - länk.
Riksantikvarieämbetet står för samordningen i
Sverige och marknadsför evenemanget i
samarbete med ArbetSam och Sveriges
Hembygdsförbund .
Läs mer

Stärk er ekonomi
För att stärka er ekonomi erbjuder vi fyra olika
kurser i höst.
Söka pengar-kursen, Lyft er ekonomi, Starta
ett Leaderprojekt samt inspirationsseminariet
Bli ett besöksmål.
På samma sida hittar du också webbversionen
av Söka pengar-kursen, som du kan gå i din
egen takt.
Foto:

Anmäl dig och läs mer

Så var det då - arbetslivsmuseer visar
Lördagen den 24 september kl. 12-17,
Laxholmstorget framför Arbetets museum,
Norrköping.
Kom och träffa arbetslivsmuseer som visar upp
sin verksamhet. I år Reijmyre Glasbruk och
från Nyköping Automobilsällskapets
Ångsektion, Norbergska Ångvagnen.
Se, lyssna, lukta och känn hur allt fungerar.
För hela familjen! Kostnadsfritt.
Foto: Så var det då 2019 Foto: Magdalena Åkerström

Läs mer

Wiki Loves Monuments 2022
Wiki Loves Monuments är en internationell
fototävling som synlig- och tillgängliggör vårt
gemensamma kutturarv.
Under september månad kan du ladda upp
bilder till Wiki Loves Monuments och på så
sätt också vara med i tävlingen.
Sedan tävlingens start har 29 170 bilder
laddats upp i Sverige. Var med och synliggör
industrisamhällets kulturarv du också!
Bild: Hylténs industrimuseum. Beskuren.
Delad 4:e plats, svenska bidragen WLM 2021. Foto: Leif
Gustafsson CC BY-SA

Läs mer

Båtmotor söker nytt hem
Vill ni ha en tändkulemotor med ett tändstift
istället för en tändkula?
Motorn ingick i en utställning på Arbetets
museum för flera år sedan och nu är det dags
för motorn att få ett nytt hem.
Hör av er till Helena Törnqvist,
arbetslivsintendent på Arbetets museum, om
ni är intresserade, senast 10 september.
E-post: helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se
Bild: Båtmotor tillverkad av Bergsbolagen i
Lindesberg. Foto: Carina Milde
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