
Bild: Kalmar slott. Foto: Lovisa Almborg

Bild: Loos koboltgruva Foto: Meta Sjödin

Det här är ett utskick från Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

NOVEMBER 2022
 

Museidagar 2023 - anmälan öppen
 

Varmt välkommen att anmäla er till
Museidagar med årsmöte 2023!

Datum: 14-16 april. Vi börjar på Kalmar slott
sedan besöker vi Kalmar läns museum,
medlemsmuseer på Öland och i trakterna runt
Kalmar.

Skrivelser till årsmöte ska vara kansliet
tillhanda senast 31 januari 2023.

Läs mer

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2023
 

Vi har nöjet att dela ut priset till vinnaren av
utmärkelsen Loos koboltgruva den 2 december
kl.11 på plats vid gruvan.

Prisutdelare är Robert Sjöö, chef för
Järnvägsmuseet i Gävle.

Varmt välkomna!

Läs mer
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Bild: Forsviks bruk Foto: Cornelia Andersson

Bild: Maskinrummet på S/S Nalle Foto: Bengt A
Lundberg 

Bild och foto: T/S Kvartsita

Sista kurserna för hösten
 

I november kan du gå digitala kurser i
marknadsföring och utställningsteknik.

Läs mer

Har du sett att vi även har en Facebook-grupp
där vi tillsammans kan tipsa varandra om
saker som är på gång och hjälpa varandra med
olika funderingar.

Facebookgruppen 
 
 

Sök bidrag till kulturarvsarbete 
 

Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag som kan
sökas för insatser som syftar till att bevara,
använda och utveckla kulturarvet.

Projektet ska vara tydligt avgränsat från
ordinarie verksamhet och ha ett start- och
slutdatum.

Ansök: 1 december 2022 - 31 januari 2023

Läs mer

Sök fartygsstöd 
 

Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt
bidrag till reparationer av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg.

Bidrag kan sökas under ansökningsperioden  
1 december 2022 - 31 januari 2023.

Läs mer
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Bild: ThN hösten 2022 Foto: Malin Erlfeldt

Bild: Tennisbana för ingenjörer och brukstjänstemän,
anlagd i Rydöbruk i inledningen av 1900-talet

Vägen till mer pengar
 

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.

Läs mer

Transporthistoriskt Nätverks höstmöte 
 

Nätverket träffades den 26 oktober hos
Statens maritima och transporthistoriska
museer (SMTM) i Stockholm. 

Mötet handlade inledningsvis om
SMTM:s arbete men det rörliga kulturarvet.

Vi i nätverket diskuterade hur vi fortsatt vill
arbeta för ett bättre lagskydd för det
transporthistoriska kulturarvet.

Läs mer

Konstnärer till bruksmiljö
 

Rydö Bruksmuseum och Region Halland letar
efter konstnärliga utövare till ett konstresidens
i Rydöbruk, Halland, under 2023.

Ansökan senast 14 november 2022.

Läs mer
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Bild och foto: Jamtli

Projekt om volontärarbete på museer och arkiv
 

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik-
NCK på Jamtli arbetar med ett projekt för att
bidra till en ökad medvetenhet och
professionalisering i hur museer och arkiv
arbetar med volontärer/frivilliga.

Nu görs enkätundersökningar i Sverige, Norge,
Finland och Danmark för att kartlägga hur det
ser ut. Resultatet kommer att publiceras i en
rapport som skrivs inom ramen för projektet.

Läs mer

Eurpean Route of Industrial Heritage - ERIH
 

Arbetets museum är en anchor point i det
europeiska nätverket, European Route of
Industrial Heritage ERIH. Nätverket samarbetar
för att lyfta fram eurpeiska industriarvsplatser
som spännande besöksmål.

Intresserade arbetslivsmuseer av att delta
i internationellt samarbete i ERIH kan ansluta
sig till en lägre kostnad.

Läs mer

Höstmöte - Mötas i förändring
 

Riksantikvarieämbetet bjuder in till Höstmöte.
Datum: 16-17 november. 
Plats: Nalen, Stockholm och digitalt.
Tema: Mötas i förändring. Om hur vi med mod,
öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i
kulturarvsarbetet.

Läs mer
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Bild: Herrviks motormuseum. Foto: Lovisa Almborg

Lägesbild kostnader el och energi
 

NOD Sverige har tagit fram en lägesbild över
kostnader för el och energi för civilsamhället.

ArbetSam är en av organisationerna som
bidragit med underlag. På en förfrågan som
gick ut till ArbetSam medlemmar inkom 62
medlemsmuseer/-organisationer med
information om hur deras verksamheter
påverkades av de höga kostnaderna. Stort
tack!

Läs mer

Kurser
 

På gång
 

Beställ
emaljskylt
 

011-23 17 30 | info@arbetsam.com

011-23 17 26 | arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se
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