Sveriges största museum
– 1 572 km långt med
stark lokal förankring
Värmlands Museum. Foto: Lars Sjöqvist

perspektiv. Länsmuseerna är en tillgänglig kunskapskälla som bygger

HELA SVERIGE Länsmuseerna har tillsammans en komplett geografisk

SNABBFOTAD KULTURAKTÖR Vi hjälper människor att navigera i

Länsmuseerna är den aktör och arena för kulturoch samhällsfrågor som når ut över hela Sverige.
En samhällsresurs där det offentliga samtalet lever
och som bidrar till fördjupad kunskap.
täckning av landet. Museet är inte bara byggnaden utan hela kultur

miljön. Vi har kunskaper om i princip landets alla platsers unika DNA

omskapad av andra människor i en annan tid. För att vara relevanta i

dagens samhälle visar vi inte enbart den egna platsens historia, utan
även de berättelser som kommer med nyinflyttade personer.

en föränderlig värld genom att sätta in dagens problem i ett större
sammanhang och berör.

möten mellan traditioner från olika tid och mellan olika övertygelser.

TJUGOFYRA MÅNGFALDSPLATSER Länsmuseerna ger fler perspektiv

EN DEMOKRATISK PLATS Mötet är grundläggande för länsmuseerna.

– med både den rumsliga och tidsmässiga dimensionen.

på historien. En plats är skapad av människan i en viss tid, och sedan
Värmlands Museum. Foto: Lars Sjöqvist

I våra utställningar möts forskning och publik, vi erbjuder plats för

Vi är en demokratisk plats som är tillgänglig för alla och där dialogen
med publiken är i fokus.

Västerbottens museum. Foto: Lena Berglund

Tillsammans kan vi ta
upp aktuella frågor och
driva samtalet över hela
landet på samma gång.

För många i Sverige är
det egna länsmuseet det
första man tänker på,
både som museum och
kunskapskälla.

länsmuseerna.se
Jönköpings läns museum. Foto: Conchi Gonzalez
Framsida: Bohusläns museum. Foto: Ian Schemper

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

SVERIGES
STÖRSTA
MUSEUM

24 byggnader med 450 295 kvadratkilometer uteplats
Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om
i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring
i långsiktiga perspektiv och processer.

Sveriges
största
museum

Vi har kunskaper om den tidsmässiga
dimensionen av vår samhällsutveck
ling. Den använder vi för att belysa,
diskutera och förstå vår samtid och de
utmaningar vi står inför idag.

NORRBOTTEN
norrbottensmuseum.se

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och
eftersom vi finns i alla län så kan vi säga
något om det mänskliga perspektivet på
i stort sett varje plats i hela landet.

VÄSTERBOTTEN
vbm.se

VÄSTERNORRLAND
vnmuseum.se
JÄMTLAND
jamtli.com

Vi är trovärdiga. För många är
länsmuseet det närmaste man
kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet.
Ett rum där tanken får ta plats och
mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet
synonymt med ”Museet”. Det egna museet,
som känslomässigt är närmast och störst.

GÄVLEBORG
lansmuseetgavleborg.se

DALARNA
dalarnasmuseum.se
UPPSALA
upplandsmuseet.se
VÄSTMANLAND
vastmanlandslansmuseum.se

VÄRMLAND
varmlandsmuseum.se

STOCKHOLM
stockholmslansmuseum.se

ÖREBRO
olm.se

SÖDERMANLAND
sormlandsmuseum.se
bohuslansmuseum.se
vastergotlandsmuseum.se ÖSTERGÖTLAND
ostergotlandsmuseum.se
vastarvet.se

Vi är en samhällsresurs där
det offentliga samtalet lever
och som bidrar till fördjupad
kunskap. Dialog och demokrati
praktiskt i vardagen.

VÄSTRA GÖTALAND
JÖNKÖPING
jkpglm.se
HALLAND
hallandslansmuseer.se

GOTLAND
gotlandsmuseum.se

KALMAR
kalmarlansmuseum.se
KRONOBERG
kulturparkensmaland.se

SKÅNE
kulturen.com
regionmuseet.se

BLEKINGE
blekingemuseum.se

Länsmuseerna kan tillsammans ta upp
ett aktuellt tema samtidigt och driva det
angelägna samtalet över hela landet.
En öppen och transparent motpol till
sekterism och inskränkthet i slutna forum.

