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Anmäl dig till vårens kurser nu
 

Vårens kurskalender är här!

Ett späckat program med både fysiska och
digitala kurser erbjuder vi er under våren.

Turbiner, remdrift, utställningar och ideellt
engagemang står på agendan. Även favoriten
”Museiskola för arbetslivsmuseer” och ett stort
utbud digitala kurser.

Läs mer

Museidagar med årsmöte 2023
 

Nästa års museidagar blir i Kalmar med
omnejd. Vi gör även en dagsutflykt till Öland.

Datum: 14-16 april
Med i programmet: Årets Arbetslivsmuseum
och Årets Arbetsmyra 2023. K A Almgren
sidenväveri & museum berättar om ett
pedagogikprojekt. SFHM och RAÄ om
beredskapsarbete och vi hoppas även å en
lägesrapport kring RAÄs digitaliseringsarbete.

Läs mer

https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42361602&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0
https://arbetsam.com/evenemang/museidagar/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42361603&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0


Bild: Hylténs Industrimuseum Foto: Bengt Larsson (CC-
BY)

Bild: Tändkulemotor, Pythagoras Industrimuseum
Foto: I Boberger (CC BY-SA)

Dags att söka bidrag till kulturarvsarbete 
 

Ansökan än nu öppen för att söka bidrag till
kulturarvsarbetet via Riksantikvarieämbetet. 
Bidrag 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.

Senast 31 januari 2023.

Läs mer

Passa på! Sista kursen i höst
 

Inspirationsseminarium:
Bli ett besöksmål 15 dec kl 10.00

Tips, strategier och förebilder till er som vill
vässa förmågan att locka besökare. Se hur
andra gör, lär om trender och fundera på era
möjligheter.

Läs mer

Tändkulehistoriskt Nätverk
 

Nätverket bildades under våren 2022 och har
nu gjort en avsiktsförklaring med inriktningen
av nätverkets ambitioner.

Vi planerar för en träff under 2023. Är du
intresserad av nätverket och vill vara med?

Kontakta: Leif Holmberg
leffe144@gmail.com

 

https://www.raa.se/2022/12/ansok-om-bidrag-till-kulturarvsarbete-2/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42361606&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0
https://app.eduadmin.se/form/4f6191c3d2525f61/1897896?publicFormId=696c3170-6812-4170-9f88-a8f0f7f3d12b
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42361602&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0
mailto:leffe144@gmail.com


Bild: Ånghallen Eskilstuna stadmuseum
Bild: Ångvolontärerna Eskilstuna

Bild: Verket/Avesta art
Foto: Raven Carlzon (CC BY-SA 4.0)

European Route of Industrial Heritage 
 

Är ni intresserade av European Rout of
Industrial Heritage, ERIH så finns möjligheten
att utan medlemskap bli så kallad "Friends of
ERIH" då syns ni på hemsidans karta över
industriarvsplatser i Europa för enbart 25 Euro/
år.

Läs mer

Ånghistoriskt Nätverk 
 

Nätverket har inlett en närmare dialog med
Arbetsmiljöverket för att möta upp kravet att
certifiera pannoperatörer som skjutits upp och
träder i kraft först 1 december 2025.

En utbildning för handhavande av historiska
pannor börjar ta form och är planerad att
starta nästa år 2023. Är du intresserad av
nätverket och vill vara med?

Kontakta: Kjell Arvidsson
fordenergy@hotmail.com
 

Grattis Verket/Avesta art
 

Wiki Loves Monuments 2022 - nationella
tävlingen - är klar. Grattis till alla vinnare och
särskilt grattis till Verket/Avesta art, medlem i
ArbetSam, som kom på delad fjärde plats.

Wikimedia Sverige arrangerar tävlingen.
ArbetSam är samarbetspart. Övriga
samarbetspartners är Sjöhistoriska och
Riksantikvarieämbetet.

Läs mer

https://www.erih.net/fileadmin/Mediendatenbank/Downloads/4_ABOUT_ERIH/Membership-Forms_en/ERIH_Information_Brochure_Membership_2020_en.pdf
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42361608&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0
mailto:fordenergy@hotmail.com
https://arbetsam.com/evenemang/wiki-loves-monuments/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=526106&userid=0&linkid=42364456&readid=A491427C7C77&test=&umailid=0


Bild: Kubbgolv på Spårvägsmuseet
Foto: Lovisa Almborg (CC BY)

Bild: Industrilandskapet i Norrköping
Foto: Lovisa Almborg (CC BY)

Kubbgolv i industrimiljö
 

Finns det bland er arbetslivsmuseer gamla
kubbgolv?

En student i Mariestad vill göra en studie om
historiska kubbgolv i industrimiljö och söker
objekt att undersöka.

Kontakta: Linnea Halldin  
linnea.halldin@hotmail.com

God jul & gott nytt år
 

Tack för i år.

Vi önskar er alla en
riktigt god jul och

ett gott nytt år!
 

Kurser
 

På gång
 

Beställ
emaljskylt
 

mailto:linnea.halldin@hotmail.com
https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/
https://www.arbetsam.com/aktiviteter/pa-gang/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3FFIM2g4qc6FS6TGWsdaMznH5efkGaC4zWLZHLLiLaOhiVQ/viewform?c=0&w=1
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