
Museums as Heritage Machines 
// Kulturarvsmaskiner 

Norges museumsforbund ønsker deg hjertelig velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 
2018! Møtet finner sted i Mosjøen 17.-19. april. Vi håper å se mange kjente, men også noen 
nye deltagere. Med 100-årsmarkeringen av etableringen av en av Museumsforbundets 
moderorganisasjoner, Norske Museers Landsforbund, og Europeisk kulturarvår 
2018, planlegger vi et spennende og variert program. Det blir noen endringer i det 
tradisjonelle programoppsettet i anledning jubileet, og disse er viktige å få med seg for 
planlegging av reise og deltagelse. 

Vi planlegger å starte med halv- og heldags fagseminarer tirsdag 17. april. Da planlegger vi 
blant annet seminarer om Andre verdenskrigs kulturminner på toget fra Fauske, Museum i 
norsk minnepolitikk på Petter Dass-museet, Bydanning og press på kulturarv i Mo i Rana og 
Industridokumentasjon i fokus i Mosjøen. Den 18. blir det plenumsseminardag knyttet til 
hovedtemaet Kulturarvsmaskiner/Museums as Heritage Machines. Vi inviterer med nasjonale 
og internasjonale innledere på kulturhuset, og det blir selvfølgelig jubileumsmiddag på Fru 
Haugans Hotell på kvelden. Torsdag 19. april setter vi fokus på Reiseliv, opplevelser, kulturarv 
og kulturnæring og så blir det årsmøter i Norges museumsforbund og Norsk ICOM. 

Praktisk informasjon  

Mosjøen har småflyplass og flyene har begrenset kapasitet. Derfor planlegger vi seminarer og 
reiseruter knyttet til disse, da programmet vil hvordan dere skal komme dere oppover. Det 
kan også hende det kan være lurt å ta seg en dag for å oppleve noe av området rundt dersom 
dere aldri har vært på Helgelandskysten. 

Vi anbefaler å være tidlig ute med bestilling av reise. Fly- og togbilletter blir raskt revet bort. 
Meld gjerne fra så tidlig som mulig til oss om dere er flere som reiser sammen eller om det er 
utsolgt, så vil vi se på mulighetene for å sette opp ekstra transport. 

Meld deg på årsmøtet her. 
OBS! F.o.m. 01.02 øker ordinær deltakeravgift til kr.2850,- og avgift for 1 dag til kr.1650 ,- 
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