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Nyheter för

arbetslivsmuseer

Vem blir Årets Arbetsmyra 2015?
Känner du någon på ett arbetslivsmuseum som är alldeles speciell?
Någon som kämpar på med sitt museum och förtjänar att uppmärksammas.
Nominera i så fall hen till utmärkelsen Årets Arbetsmyra!
Nomineringen skickas senast 15 oktober 2014 till:
nominering@arbetslivsmuseer.se
Eller till:
Årets Arbetsmyra – Arbetets museum,
Laxholmen, 602 21 Norrköping.
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Nyheter från Facebook

Vår panel i debatten om fri entré på centralmuseer, från vänster; Isak From (S),
kulturutskottet, Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum och Markus Hartmann (M)
Stabschef Kulturdepartementet. Foto: Lovisa A. Grentzelius

Almedalen 2014

Vi talar ofta om att ungdomar inte engagerar sig, varken i politik eller i museer. Tittar man runt i Almedalen så är gatorna fyllda av unga
människor som alla är intresserade av politik. Kan man lyckas i Visby
så tror jag säkert att man kan lyckas beröra på många av våra arbetslivsmuseer. Det gäller bara att ha de rätta verktygen.
ArbetSam och Arbetets museum deltog på många intressanta seminarier i Almedalen. Vårt eget seminarium handlade om fri entré på museer. Socialdemokraterna vill införa fri entré på centralmuseerna och
detta kommer, om det genomförs, att få följdverkningar. Andra bidragsfinansierade museer kommer då att införa fri entré. Att man väljer
centralmuseerna beror på att deras verksamhet finansieras av statsbidrag. Moderaterna har inget emot fri entré på museerna men de anser
att det är museerna själva som skall ta beslutet. En fri entréreform skulle för arbetslivsmuseerna innebära att vi skulle mötas av fler besökare
som vänder i ingången eller ifrågasätter att vi tar betalt vid våra museer.
– Men det var ju gratis på Historiska museet! Hur kan ni ta 50 kronor
per person?
Torsten Nilsson, Arbetets museum
Hela debatten om fri entré finns att höra på ArbetSams hemsida, klicka på Almedalen, länk finns på första sidan.

Vårt monterområde i Almedalen 2014. Bild topp: Baksätesdebatt i MHRF:s monter. Foto: Lovisa A. Grentzelius.
Nedre rad: Vänster: Några av vi som jobbar i montern. Höger: En stilla stund i solen. Foto: Torsten Nilsson

Mer från Almedalen

ArbetSam och Arbetets museum deltog tillsammans med organisationerna i det nybildade Transporthistoriskt
Nätverk. För första gången kunde nu alla organisationer samsas i en monter. Inför Almedalen enades vi om tre
gemensamma frågor som vi ville driva.
Kulturarvet
Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet.
Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av
moderna regelverk? Bevara oss väl!
Kunskap
Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart
bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
Besöksnäring
Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år över 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till
besöksnäringen.

Kursprogram 2014

ArbetSam och Arbetets museum går för verksamhetsåret 2014 ut med ett gemensamt kursprogram för verksamma på arbetslivsmuseer. Satsningen är en del i uppbyggandet av ett kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.
Lär mer, träffa andra, skapa nätverk och ha en skön stund! Museiskolan är en kurs för de som är aktiva på
arbetslivsmuseerna. Vill ni ha en museiskola nära er skall ni kontakta Kjell Nordeman, se kontaktinformation
nedan. Lilla museiskolan genomförs i samarbete med Arbetets museum, Riksutställningar, Sensus, Sveriges
militärhistoriska arv och Tekniska museet. Kursavgifterna är subventionerade.

Museipedagogik - Statarmuseet

Gör ditt museum till ett levande klassrum! Hitta bra verktyg som möter upp målen i läroplanen för årskurs 4-6.
Datum: 18-19 augusti
Plats: Statarmuseet i Torup, Skåne

Museipedagogik - Qvarnstensgruvan

Gör ditt museum till ett levande klassrum! Hitta bra verktyg som möter upp målen i läroplanen för årskurs 4-6.
Datum: 25-26 augusti
Plats: Qvarnstensgruvan, Lugnås, Västergötland

Maskinkonservering

En kurs i hur tar hand om maskiner som blivit stående. Hur kan man se till att maskinerna mår bra och åldras
med värdighet? Hands-on kurs.
Datum: 29-30 augusti
Plats: Fengersfors bruk, Åmål, Dalsland

Ångpannor - Eskilstuna

En kurs kring säkerhet och drift av ångmaskiner.
Dag ett som startar vid lunch, innehåller föredrag kring ångpannesäkerhet, pannbestämmelser, matarvattenkemi samt maskin- och smörjoljor. Dag två är praktisk, drift av ångpanna och ångmaskiner på Stadsmuseet
Hands-on kurs.
Datum: 5-6 september
Plats: Eskilstuna Stadsmuseums Ångmaskinhall, Södermanland

Lilla museiskolan - Grimeton

Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna allt. Kursen riktar sig till er som vill utveckla ert
intresse i museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård, vård och utveckling av ett arbetslivsmuseum,
hur man bemöter besökare samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.
Datum: 1-2 oktober
Plats: Grimeton, Varberg, Halland

Textilmaskiner - Rydal

Textilmaskiner är stora och komplicerade och kräver därför en varsam hand. Textilmaskiner är en kurs där vi
utbyter erfarenheter och diskuterar hur man renoverar, reparerar och håller textilmaskiner i trim. Riktar sig i
huvudsak till dem som handhar maskinerna.
Datum: 14-15 oktober
Plats: Rydals museum, Rydal, Västergötland

Lilla museiskolan - Boden

Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna allt. Kursen riktar sig till er som vill utveckla ert
intresse i museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård, vård och utveckling av ett arbetslivsmuseum,
hur man bemöter besökare samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.
Datum: 17-18 oktober
Plats: Försvarsmuseum, Boden, Norrbotten
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Anmälan till: inger.lindstrom@ostergotlandslansmuseum.se
Information: 013-23 03 36 eller 070-353 49 69

Viktiga datum:
Augusti
18-19 Museipedagogik - Statarmuseet
Statarmuseet i Torup
25-26 Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Qvarnstensgruvan i Lugnås
29-30 Maskinkonservering
Fengersfors bruk, Åmål, Dalsland
September
5-6
Ångpannor - Eskilstuna
14
Kulturarvsdagen
27
Maskinnostalgi
27-28 Sjöfartsmuseernas arbetsmöte

Eskilstuna Stadsmuseums Ångmaskinhall,Eskilstuna
Hela landet
Utomhusmässa för arbetslivsmuseer, Laxholmstorget, Norrköping
Göteborgs Sjöfartsmuseum

Oktober
14-15 Textilmaskiner - Rydal

Rydals museum, Rydal

