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Sök fartygsstöd nu
Nu finns möjlighet att söka finansiering av projekt från Statens maritima och
transporthistoriska museers bidrag för K-märkta fartyg. Ansök senast 15 mars! Läs
mer
Foto: S/s Mariefred, Bengt Oberger, CC-BY-SA

Äldre rättigheter likställs med tillstånd
Ni som bevarar en anläggning vid vatten, se till att ta fram alla dokument som kan
visa på att versamhet bedrivits i enlighet med urminnes hävd, privilegiebrev, kartor
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eller dylikt. Ny lag sedan årsskiftet (2018: 1419) och det finns nu en dom som kan
vara bra att känna till. Läs mer

Lär dig att förmedla ljud
Kommande kurser handlar om att förmedla ljud, samling- och gallringsvård samt
marknadsföring och sociala medier. Läs mer

130 år gammalt fartyg
till salu

Färgforum

Den historiska isbrytaren trafikerade
hela Dalslands kanalsystem mellan
åren 1890-1966. Ett unikt fartyg som
sett det moderna Sverige växa fram.
Med 45 kvm boyta kan fartyget
användas som föreningslokal, bobåt
eller museifartyg? En original Seffle
Tändkulemotor på 140 hästkrafter gör
att hon även kan användas för
uppvisning, eller rent av arbete. Läs
mer

Riksantikvarieämbetet genomför
årligen Färgforum som i år vänder sig
till er som som arbetar med färg i
bebyggelse. Årets tema är Hållbarhet –
hur definierar olika aktörer hållbarhet
när det gäller färg, rekonstruktion och
dokumentation? Läs mer

Sundsvall 11–12 april.
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Sociala medier

Vårens kurser

På gång

Följ oss på Instagram
och Facebook!

Här hittar du vårens
kursprogram. Klicka här

Tips om kommande konferenser
och seminarier med mera. Klicka
här

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är prenumererant på information från oss. Skulle du vilja avsluta din
prenumeration, klicka här.
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