
Titta under ytan på Kulturarvsdagen 2012 - i Jämtland och
Hälsingland
Historien bär spår av människans påverkan sedan årtusenden tillbaka. Men alla spår är inte synliga. Vilka var människorna och
vilka är historierna som med tiden dolts under marken, bakom dörren, under golvet, bakom ortsnamnet, under vattenytan eller
under tapeten?  Upptäck det på Kulturarvsdagen den 9 september.

Temat på Kulturarvsdagen 2012 är "Under ytan" På över 120 evenemang från norr till söder har du möjlighet att upptäcka platser, saker och
berättelser som under årens lopp dolts, försvunnit eller helt enkelt fallit i glömska. Syftet med Kulturarvsdagen är att öka förståelsen och
intresset för vårt kulturarv och våra kulturmiljöer. Det är också ett tillfälle att öppna upp delar av vårt kulturarv och kulturmiljöer för alla i
Sverige.

I Hälsingland kan du exempelvis 

ta reda på hur lager på lager av gamla tapeter kan avslöja historien om ditt hus på Långvinds herrgård
besöka fiskaremuseet Gäddan i Söderhamn
ta reda på vad döljer sig i Fågelsjö Gammelgårds skrymslen och vrår
besöka Bergviks Industrimuseum som har svamptemat "Upp genom ytan"

I Jämtland kan du exempelvis:

besöka Bodsjökyrkan och dess kyrkogård, få visning av diverse hantverk där grundmaterialen kommer från under ytan, exempelvis
rotslöjd samt smaka "underytan" fikabröd (barkbröd)
gå under ytan (Magasinsvandring under jord) på Landsarkivet i Östersund
få veta mer vad som döljer sig i Ovikens Hembygdsgård

Ta reda på vad som händer nära dig på Kulturarvsdagen 2012. Alla evenemang hittar ni på: www.raa.se/kulturarvsdagen

Fakta om Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen, som är en del av European Heritage Days, firas årligen i hela Europa under september månad. Riksantikvarieämbetet är
huvudarrangör av Kulturarvsdagen i Sverige, i nära samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Vid olika evenemang runt om i landet visas
kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och historierna kring dessa berättas, varje år utifrån
ett nytt tema.

Kontakt:
Agneta Gardinge, samordnare Kulturarvsdagen, tel: 08-5191 8087
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027
epost: kulturarvsdagen@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.


