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Årets Arbetslivsmuseum 2023
Hipp hipp hurra!!Grattis Loos koboltgruva
Årets Arbetslivsmuseum 2023!
Ur juryns motivering:
"Med uthålliga och ideella krafter har man vid
Loos koboltgruva lyckats göra det omöjliga
möjligt - gruvan har återuppväckts ur sin 250åriga Törnrosasömn. Här synliggörs 1700talets gruvdrift, blåfärgsverk och världens första
nickelfyndighet...."
Bild & foto: Loos koboltgruva

Läs mer

Möjlighet att ge stöd till Ukraina
Riksantikvarieämbetet har genom EU:s
civilskyddsmekanism (EUCPM) fått förfrågan
om konkreta stöd till Ukraina.
Vill din organisation donera något av det som
finns angivet på ukrainska ministeriets lista ber
vi er fylla i bilagan "Donationer till Ukraina".
Denna behöver sedan sändas till
registrator@raa.se senast måndagen den 7
november.
Listan, frågor och läs mer

Var med i Museiguide 2023
Än finns möjlighet att vara med i Museiguide
2023. Sista anmälningsdag 16 oktober.
Museiguide trycks i 40 000 ex och produceras
även som app. Museiguide produceras av
ArbetSam i samarbete med Arbetets museum.
Länk till anmälningsformulär
Läs mer

Aktuella kurser under hösten - passa på!
Höstens mest explosiva kurs Samlingsvård:
Farliga ämnen gick av stapeln i Gällivare.
Nästa praktiska kurs är gjuterikursen i
Jönköping, 27–28 oktober. Vi kommer gjuta
egna former och göra studiebesök på Forsviks
bruks gjuteri.
Fler kurser, många digitala finns att välja på
under hösten.
Läs mer
Bild: Samlingsvård: Farliga ämnen på Gällivare museum
Foto: Cornelia Andersson

Svensktillverkad planslip söker nytt hem
Planslip Malcus MP-9 (No. 15) tillverkad 1943
av AB Malcus Holmquist. Maskinen är helt
igenomgången och målad i delar. Den är fullt
fungerande och håller trots sin ålder fina sliptoleranser.
På grund av utrymmesbrist skulle vi nu vilja
hitta ett nytt hem för detta stycke svensk
industrihistoria där dess historia fascinera fler
människor.

Bild: Planslip Malcus MP-9 (No. 15) Foto: Lars
Engström

För mer information:
lars.engstrom@deventech.se

Var finns pengarna?
Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er
kompetens i finansieringsfrågor, förbereder ni
en bidragsansökan eller vill ni arbeta
strategiskt med er ekonomiska utveckling?
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.
Collage Pelle Filipsson

Anmäl dig och läs mer

Handbok i evakuering av kulturföremål
Nu finns en handbok i att evakuera
kulturföremål i en katastrofsituation. Fri att
ladda ner i pdf-format.
Titel: Hotat kulturarv: evakuering av
kulturföremål i en katastrofsituation
Utgivare: Unesco och ICCROM
Länk till handbok

Bild: Kortedala museum

Se även vår kurs ”Kris- och riskhantering:
Skydda era samlingar” 2 november, för
ytterligare råd i ämnet. Läs mer

Vad ingår i er försäkring?
Vi har fått kännedom om att hårddiskar
inte gäller som säkerhet hos flera
försäkringsbolag.
Vi vill här bara tipsa om att det kan vara värt
att undersöka vad som gäller hos ert bolag i
fall olyckan skulle vara framme!

Bild: Uppsala medicinhistoriska museum

Inbjudan samtal kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansutredningen bjuder in
kulturaktörer till dialoger om hur
kultursamverkansmodellen kan vidareutvecklas
för att främja ett rikt kulturliv i hela landet och
bättre ta tillvara det civila samhället och fria
kulturlivet.
Läs mer

Bild: Pumphuset foto: Lovisa Almborg

Museidagar 2023 i Kalmar
Museidagar med årsmöte genomförs nästa år i
Kalmar med omnejd. Vi inleder dagarna på
Kalmar slott. Lördag och söndag besök på
medlemsmuseer på Öland och fastlandet.

Datum: 14-16 april

Vi återkommer med mer information.
Bild: Kalmar slott. Foto: Lovisa Almborg

Så var det då - arbetslivsmuseer visar 2022
Äntligen vågade vi genomföra Så var det då arbetslivsmuseer visar, lördagen den 24
september på Laxholmstorget framför Arbetets
museum i Norrköping. Solen sken och
utställarna drog många besökare.
Från Stadsvakten Nyköpings
Kulturarvsmuseum kom Automobilsällskapets
Ångsektion med Norbergska Ångvagnen
som nu visades den färdiga vagnen i drift.

Foto:Norbergska Ångvagnen Foto: Helena Törnqvist

Kurser

Reijmyre Glasbruk visade gravering av glas
och sin nya kolletion av glas.

På gång
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