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Fira de europeiska kulturarvsdagarna 2015 
Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygds  förbund 
och  Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd bjuder in till att medverka under 
European  Heritage Days/Kulturarvsdagen i Sverige. I år firar vi hela tre 
dagar, den 11 – 13 september 2015. 

Om European Heritage Days och Kulturarvsdagen

*) Ordinarie entréavgifter kan tas ut, men gärna till reducerat pris. 
     Helst ska inträdet vara fritt till de miljöer ni väljer att lyfta fram.

Varje år under september 
månad firas de europeiska 
kulturarvsdagarna runt om 
i Europa. Då bjuder lokala 

arrangörer in allmänheten att delta i 
aktiviteter och visningar av kulturmil-
jöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt 
intressanta platser och byggnader – och 
historierna kring dessa berättas. 

Aktiviteterna genomförs av engage-
rade hembygdsföreningar, museer och 
andra kulturhistoriskt intresserade – 
 såväl företag och myndigheter som lo-
kala organisationer och privatpersoner. 

Aktiviteterna ska vara gratis och 
öppna för alla*. Syftet är att bidra till 
att skapa förståelse och intresse för 
kulturarv och kulturmiljöer. Varje år har 
ett nytt tema.

Evenemanget är en del av Europa-
rådets och Europeiska kommissionens 

gemensamma program European 
 Heritage Days (EHD) som instiftades 
år 1991 och är det mest firade gemen-
samma kulturevenemang som delas av 
Europas medborgare. 

Samtliga Europarådets medlemsstater 
deltar i European Heritage Days som 
årligen lockar 20 miljoner besökare till 
mer än 30 000 lokala evenemang.

Riksantikvarieämbetet är huvud-
arrangör och samordnare för de 
euro  peiska kulturarvsdagarna i Sverige 
i  samarbete med Sveriges Hembygds-
förbund och Arbetslivsmuseernas 
 Sam arbetsråd. Riksantikvarieämbetet 
tar in anmälningar och presenterar 
alla arrange mangen på: 
www.raa.se/kulturarvsdagen. 

Vi kontaktar även media och tipsar 
om arrangemangen.  

Vill du bli en stjärna i Europa? Presentera ditt arrangemang 
även på den officiella portalen för de europeiska kulturarvsdagarna 
www.europeanheritagedays.com där arrangörer i de olika länderna 
själva kan presentera sina aktiviteter. Varje arrangemang tänder en 
stjärna på den europeiska kartan, just på platsen för arrangemanget.
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På Kulturarvsdagens webbplats www.raa.se/kulturarvsdagen finns 
informationsmaterial att ladda hem. Där finns också tips och råd 
exempelvis för lokal marknadsföring av just ert arrangemang.

Mer information och kontakt

European 
Heritage 
Days



Nytt för i år: Lilla Kulturarvsdagen 

En nyhet för året är Lilla 
Kulturarvsdagen som firas 
redan under fredagen och 
lördagen, dagarna precis före 
den årliga Kulturarvsdagen. 

Lilla Kulturarvsdagen är 
precis som Kulturarvsdagen 
öppen för alla men vänder 
sig främst till de arrangörer 
som anordnar aktiviteter 
för barn- och unga. Gärna i 
samarbete med skolan eller 
föreningar.

Syftet är att uppmuntra barn och unga att inspireras av historien för att 
kunna påverka kulturmiljön och att stödja föräldrar, ledare och lärare att 
sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö. 

Barn och unga kan även delta i tävlingen Kulturarvsskaparna som pågår 
hela hösten. 

Välkommen till kulturarvsdagarna 2015

Industri och teknik utgör en del av våra liv eftersom vi 
dagligen kommer i kontakt med otaliga föremål och varor. 
Men varifrån kommer alla de saker vi använder? Och vilka 
människor står bakom alla tekniska idéer och lösningar? 
Årets tema »Människors värv och verk« handlar om allt 
från uppfinningar och smarta tekniska lösningar till hur det 
såg ut i industrin, verkstaden och jordbruket förr. Alla som 
vill är välkomna att delta med berättelser och aktiviteter på 
detta tema, dit allmänheten bjuds in under de tre dagar 
arrangemangen pågår.

Ni väljer själva om ni vill delta en, två eller alla tre dagarna.
Lilla Kulturarvsdagen: fredag 11 och lördag 12 september
Kulturarvsdagen: söndag 13 september

Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen eller följ 
oss på #kulturarvsdagen.

Vill du medverka?

Förra året deltog närmare 200 arrangemang från norr till söder i hela 
landet och arrangemangen lockade cirka 30 000 besökare bara i Sverige. 

Anmälan Vi behöver din anmälan senast den 30 juni, men gärna så 
snart som möjligt för bästa möjliga service och exponering. Att delta 
som arrangör är kostnadsfritt. 

Anmälningsblankett finns på Riksantikvarieämbetets webbplats 
www.raa.se/kulturarvsdagen, klicka på »Delta som arrangör/Anmälan«. 

Tips! Samverka med andra på orten, i kommunen eller i regio-
nen, eller varför inte en vänort i Europa, och ni kan tillsammans 
göra något utöver det vanliga. Sveriges Hembygdsförbund, liksom 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, och dess medlemmar har god 
erfarenhet av att arrangera kulturarvsdagar. De är viktiga sam-
arbetspartner för Riksantikvarieämbetet. Om du behöver hjälp 
med idéer på årets tema – tveka inte att höra av dig till dem eller 
oss. Eller till din kontaktperson i ditt regionala hembygdsförbund. 
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