Januari 2013

Nyheter för
3-4 maj
Kristianstad

- museidagar 2013

Välkomna till ArbetSams museidagar.
Vi utlovar intressanta föredrag, spännande studiebesök men framförallt möjligheten att
träffa museifolk från hela landet med outsinliga möjligheter till erfarenhetsutbyte. Missa
inte ett vårprunkande Skåne med äppelblom, cider och spännande tungomål.

PROGRAM
Fredag 3 maj
9
Registrering, Regionmuseet, Stora torg, Kristianstad
9.30 Välkommen och inledning av:
Barbro Melander, landsantikvarie i Skåne
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
10
ArbetSam – verksamhetsåret 2013
Hållbara museer - människor, maskiner och miljöer
10.10 Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Feriearbetande ungdomar på arbetslivsmuseer
– så här rekryterar och utbildar vi våra sommararbetare
10.30 Kaffe/te
11.00 Margareta Kling, Museispårvägen Malmköping
Ungdomsläger på arbetslivsmuseer
– så här arbetar vi i Malmköping
11.20 Axel Pettersson, Wikimedia Sverige
Wikipedia - en resurs för skola och museer
Arbetslivsmuseerna en del av skolundervisningen
11.40 Ungdomsgruppen Kristianstad
Hur bygger man utställningar tillsammans med
ungdomar? Erfarenheter från ett samarbetsprojekt
mellan museer, konstnärer, studieförbund och skola
med stöd av Kulturbryggan
12
Lunch på Regionmuseet
13
Visning av museets utställningar
14
Busstur med studiebesök på Silversmedjan och
Järnvägsmuseet
16.15 Tillbaka på hotellet
17
Årsmöte på Regionmuseet
18.30 Festmiddag på Regionmuseet

Foto: Evelin Thomasson, Miguel Muñoz, Regeringskansliet och Torsten Nilsson
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Årets arbetslivsmuseum

QVARNSTENSGRUVAN MINNESFJÄLLET
Speglar 800 år av kvarnstenstillverkning

Lördag - Utflyktsdag till Kivik
8.30 Bussarna avgår från Quality Hotel Grand, Västra
Storgatan 15. Vi besöker Folkestorps Bränneri i Olseröd,
Skånska Järnvägar och Blåherremölla kvarn
12.30 Lunch och shopping på Kiviks musteri
14
Bussar avgår till S:t Annas gille där vi får se Anders
Håkansgården, repslageriet och tobaksladan
16.30 Bussar avgår mot Kristianstad station
17
Avslutning

ARKIV • BOSTÄDER • BRUK • ENERGI OCH VATTENFÖRSÖRJNING • FISKE • FLYG • FORDON, BILISM OCH MASKINER
FOTO, FILM OCH TEATER • FÖRSVAR • GLAS OCH PORSLIN • GRUVA • HANTVERK • IDROTT • INDUSTRI • JÄRNVÄG
KONSUMTION
• KVARN LANTBRUK • MEKANISK VERKSTAD, GJUTERI OCH SMEDJA • OFFENTLIG FÖRVALTNING
PERSONMUSEER • RADIO • SJUKVÅRD SJÖFART OCH VARV • SKOG OCH PAPPER • SKOLA • STEN OCH KALK
TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI • TRYCKERI • TVÄTT

Museimässan

pantofflor bagvänd böjser chokela hossor

Äntligen dags för Museimässan 2013. Platsen är Norrköping och Arbetets museum. Där disponerar vi ett helt hus utan större kostnader och på
så sätt klarar vi av att genomföra detta stora event. Mässan arrangeras
av Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd tillsammans med de 20 utställarna.

Nyheter från webben

2013-01-15
Bidrag till arbetslivsmuseer. Riksantikvarieämbetet har lagt ut ansökningshandlingarna för projektbidrag
till arbetslivsmuseer.
Se www.raa.se
Temat för årets Museimässa är hållbara museer och den hållbarhet vi Sista ansökningsdag 18 mars 2013
vill fokusera på under dessa två dagar är människan. Hur tar vi hand om
de som engagerar sig i museerna, får dom att trivas och vilja vara kvar. 2013-01-15
Till detta har vi bjudit in forskaren Johan von Essen som forskat på Sjöhistoriska museet fördelar ett
ideellt arbete. Jan Larsson, Jädersbruks vänner kommer att berätta om ekonomiskt bidrag till historiskt värhur de får folk att orka på Jädersholmarna där man byggt upp ett stort defulla fartyg. Stödet ska stimulera
event, Jädersdagarna, och nu bygger nytt museum. Pia Sander, Skånes till insatser som gör att fartygen behembygdsförbund, kommer att berätta om hur det lokala kulturarvet varas med en kulturhistorisk inriktkan bli temaresor. I Skåne paketerar man bussturer till arbetslivsmuseer ning. Information om stödet och en
och det har blivit en succé. Men det finns andra aspekter på hållbarhet. särskild ansökningshandling finns
Karin Faxér, Norrköpings kommun, kommer att berätta om Fair trade, att hämta på Sjöhistoriska museet
vad det innebär och hur vi kan göra skillnad.
eller Statens maritima museer. Ansökningar tas emot från och med 15
januari till och med 15 mars.
På arbetslivsmuseerna finns många
duktiga människor med stor kunskap. ArbetSam har skrivit ett
samarbetsavtal med Wikimedia
Sverige som innebär att de verksamma på arbetslivsmuseerna under året skall få utbildning i hur
man redigerar artiklar på Wikipe15-16 mars 2013 • Arbetets museum i Norrköping
dia. I skolundervisningen är wikipedia en av flera viktiga källor och
genom artiklar når vi skolan. Mer
information om detta kommer under våren.
Vill ni förlägga ett styrelsemöte till
Norrköping i samband med Museimässan så ställer vi upp med fria
mötesrum så långt det räcker. Kontakta Lovisa Almborg på ArbetSams kansli, 011-23 17 30 eller lovisa.
almborg@arbetsam.com
Lär känna delar av museisverige som du inte
visste fanns och hi a nya upplevelser för utflykten,
bussresan och semestern. Vi har samlat både
stort och små , känt och okänt.

Museimässan vänder sig ll bussresearrangörer,
turistnäring, andra museer och intresserad
allmänhet. Kom och inspireras av våra utställare,
besök föredrag och ta med dig nya idéer hem!

15 mars klockan 11.00 - Kommunalråd Lars Stjernkvist öppnar
mässan och pris delas ut ll Årets Arbetsmyra.
15 mars klockan 14.00 - Invigning av utställningen Årets
Arbetslivsmuseum - Qvarnstensgruvan Minnes ället.
16 mars Barnakviteter -Träffa trollkarlen Mr Mac,
Viggo och Drakel från Flygvapenmuseum och
Myran från Arbetets museum. Prova, pyssla och
lär i mässans barnhörna och Kreava verkstan.

Öppettider

Fredag 15 mars kl 11–17
Lördag 16 mars kl 11–16

Fri entré

Mer informaon om utställare och program
finns på www.museimassan.se.

Workshops

Missa inte våra söka pengar workshops inför vårens ansökningar.
Januari
28 Svartviks industriminnen
30 Teknikland, Optand, Östersund
31 Ludvika Gammelgård,
31 Västanfors hembygdsgård
Februari
01 Hallstahammar, Skantzen
11 Brio Lekoseum, Osby
12 Statarmuseet, Bara, Skåne
20 Försvarsmuseum Boden
21 Robertsfors bruksmuseum, Sikeå
Anmälan Lovisa Almborg på ArbetSams kansli, 011-23 17 30 eller
info@arbetsam.com
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Öka intresset genom webbteve

Arbetets museum kan nu erbjuda er vägledning med
att göra er verksamhet tillgänglig på webbteve. I ett
nytt projekt försöker vi hitta nya sätt att marknadsföra
och öka kännedomen om våra museer. Tillsammans
med filmaren Per Nilsson har vi tagit fram ett användbart paket för att göra webbteve. Projektet är under
utveckling men går ut på att ett filmteam tillsammans
med er tillverkar trailers för museet. En trailer kan se
olika ut beroende på verksamhet. Det kan röra sig om
enklare dramatiseringar av ett skeende, presentation
av ett eller flera objekt som man lockar besökaren att
komma och vilja se i verkligheten eller varför inte visa
en sak som en besökare kan komma och prova på. Filmerna är korta lättillgängliga med längd på 1-2 min
och kan när de är färdigställda användas på webben,
i en monitor på museet som del av utställningen, som
inledning på föredrag eller varför inte till alla som är
med i facebookgruppen eller som länk i nyhetsbrev.

Museiguide 2013

Aldrig tidigare har vi samlat så många museer i en
museikatalog. Årets upplaga av museiguiden får ett
dramatiskt omslag med en dunkel känsla av något
otäckt. Men var inte oroliga det ni ser på omslaget
är en gruvhacka som användes i Qvarnstensgruvan
där man ur berget hackade fram runda kvarnstenar.
Qvarnstensgruvan Minnesfjället utsågs till Årets Arbetslivsmuseum 2012 och därför får de pryda katalogens framsida 2013.

ARBETSAMMA MUSEER

Museiguide 2013

Låter detta som något för er? Hör av er snarast till
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se Antalet platser i
denna första utvecklingsfas är begränsat.

Årets arbetslivsmuseum

QVARNSTENSGRUVAN MINNESFJÄLLET
Speglar 800 år av kvarnstenstillverkning

Webbteve på hemsidan? Varför inte göra som det fiktiva museet
Råbyfors? Obs detta är en provskiss.

Kalendarium

Event
Organisation
Museimässa
ArbetSam och Arbetets museum
Ordförandemöte Arbetslivsmuseernas centrala
organisationer
Årsmöte
SSF
Årsmöte
BHRF
Årsmöte
SÅF
Tågsläpp		
Museidagar, årsmöte ArbetSam

ARKIV • BOSTÄDER • BRUK • ENERGI OCH VATTENFÖRSÖRJNING • FISKE • FLYG • FORDON, BILISM OCH MASKINER
FOTO, FILM OCH TEATER • FÖRSVAR • GLAS OCH PORSLIN • GRUVA • HANTVERK • IDROTT • INDUSTRI • JÄRNVÄG
KONSUMTION
• KVARN LANTBRUK • MEKANISK VERKSTAD, GJUTERI OCH SMEDJA • OFFENTLIG FÖRVALTNING
PERSONMUSEER • RADIO • SJUKVÅRD SJÖFART OCH VARV • SKOG OCH PAPPER • SKOLA • STEN OCH KALK
TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI • TRYCKERI • TVÄTT

Datum
15-16 mars
14-mars
16-17 mars
20 mars
23-24 mars
21 april
3-4 maj

Tid
11-17
13-16

Plats
Arbetets museum, Norrköping
Arbetets museum, Norrköping

Lundsbrunn, Västergötland
Över hela Sverige
Kristianstad, Skåne

