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Museidagar 2019
Museidagar i Umeå bjöd på sol och ett
fullspäckat program med presentationer,
årsmöte och besök på medlemsmuseerna
Robertsfors Bruk med Bruksjärnväg, Vännäs
Motormuseum samt Olofsfors Bruksmuseum.
Årets värdmuseum var Kvinnohistoriskt
museum. Museichefen Maria Perstedt hälsade
oss välkomna och invigningstalet hölls av
Staffan Forssell, generaldirektör på
Kulturrådet.
Läs mer och se bildspel
Olofsfors Bruksmuseum. Foto: Caroline Kvick

Nya kurstillfällen - lyft personliga berättelser
Under hösten 2019 är fyra nya kurstillfällen på
fyra olika platser i landet inplanerade.
Genom att lyfta fram det personliga
berättelsen och människan bakom maskinen
tror vi att arbetslivsmuseerna än mer kan
förmedla kunskapen om industrisamhällets
kulturarv vidare till besökare.
Läs mer och intreseanmäl dig här

Transporthistoriskt Nätverk - ThN våren 2019
ThN hade vårens möte den 26 mars på
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Nätverket
träffade då representanter från Statens
maritima och transporthistoriska museer samt
riksantikvarie Lars Amréus med medarbetare
från Riksantikvarieämbetet.
Läs mer

Arbetslivsmuseer med vattenkraft i drift
Nu ska alla vattenverksamheter som
producerar vattenkraftsel omprövas och förses
med moderna miljövillkor, enligt regeringens
nationella plan. Anmäl därför er
elproducerande vattenverksamhet för
omprövning till länsstyrelsen.
Sista datum för anmälan är 1 juli 2019.
Läs mer

Museiguide 2019
Nu har distributionen av Museiguide påbörjats.
Den skickas till alla medlemmar och fler
exemplar kan beställas kostnadsfritt så långt
lagret räcker från
Turistbyråshoppen, www.tbshopen.se.
I Museiguide får du lättöverskådlig information
om arbetslivsmuseer i hela Sverige. Finns även
som app att ladda ner gratis.
Läs mer

Kulturarvsdagen 6–8 september
Nu är det dags att anmäla arrangemang till
Kulturarvsdagen 2019.Temat i år är Konst och
underhållning. Syftet är som vanligt att
inspirera arrangörer. Samtidigt är det helt i sin
ordning att delta med aktiviteter som inte på
pricken överensstämmer med temat.
Alla som kan ordna aktiviteter som knyter an
till temat är välkomna att delta. Det kostar
inget att vara med som arrangör.
Bild: RAÄ. Från vänster: Isabell Gustafsson,
(CC BY). Göran Schmidt/Livrustkammaren
(beskuren)(CC BY)
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