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Välkommen att medverka på  

Arkeologidagen 2015 
söndagen den 30 augusti. 

 

Intresset för historia, arkeologi och arkeologers arbetssätt är stort. För att sprida 

mer kunskap om våra fornlämningar och forntidsmiljöer är det viktigt att vi på 

ett begripligt sätt visar på arkeologins möjligheter. 

 

Detta kan vi göra genom att under Arkeologidagen öppna utgrävningar för 

allmänheten eller vandra genom fornlämningsområden. De som har resurser kan 

bjuda in besökarna till att bli arkeologer för en dag. Utnyttja det unika som en 

utgrävningsplats full med arkeologer utgör. Uppmuntra besökarna till att delta i 

samtalet och hjälp dem att se landskapet med arkeologens ögon.  

 

Föreningar, fornbyar, museer och andra förmedlande organisationer kan ordna 

föredrag om spännande arkeologiska upptäckter i trakten, låta besökare upptäcka 

vår förhistoria i rekonstruerade miljöer eller visa upp och låta få pröva på uråldrigt 

hantverk eller matlagning. 

 

Vem kan vara med? 

Alla som kan anordna en aktivitet som knyter an till temat arkeologi och förhistoria 

är välkomna att delta på Arkeologidagen. Det kostar inget att vara med som 

arrangör och Riksantikvarieämbetet bistår med samordning och viss central 

marknadsföring av Arkeologidagen.  

 

Anmälningsfönstret är öppet under perioden 1 maj till och med den 30 juni. 

Ju tidigare vi får in anmälan, ju längre tid exponeras din aktivitet. 

 

Så går det till: 
 

 Program: Tider för arrangemanget, guidade turer och andra aktiviteter under 

dagen bestämmer ni själva. Det ska helst vara fritt inträde till de miljöer som ni 

väljer att lyfta fram. Ordinarie entréavgifter kan dock tas ut. 

 

 Hemsida: Alla arrangemang som deltar i det landsomfattande programmet listas 

landskapsvis på Riksantikvarieämbetets evenemangssida: www.raa.se/arkeologidagen. 

http://www.raa.se/arkeologidagen
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 Annonsering: Riksantikvarieämbetet annonserar rikstäckande om 

Arkeologidagen i utvald dagspress samt i Populär Arkeologi. Vi tipsar även via 

våra kanaler för sociala medier. I annonser och inlägg hänvisar vi till den 

gemensamma webbplatsen/evenemangssidan.  

 

 Pressmeddelande: Ett centralt pressmeddelande skickas från 

Riksantikvarieämbetet, ungefär en vecka innan Arkeologidagen. I 

pressmeddelandet hänvisar vi till Riksantikvarieämbetets evenemangssida, där 

man hittar länkar till alla anmälda arrangemang.  

 

 Affisch: Riksantikvarieämbetet tillhandahåller en gemensam affisch med årets 

temabild för Arkeologidagen i pdf-format som du själv kan skriva ut från 

webbplatsen i A3- eller A4-format. Du kan även beställa affischen på blankt 

affischpapper till självkostnadspris plus porto med tjänsten ”Print on Demand” 

via en länk på vår webbplats. 

 

På affischen finns ett vitt tomt utrymme där du kan skriva in programmet för just 

din aktivitet. Vill du hellre göra en egen affisch och trycka upp själv, kanske lägga 

in en egen bild, så finns mallen även att ladda ned i originalformatet Indesign.  

(Behåll dock alltid namnet Arkeologidagen i huvudet och hela sidfoten med 

Riksantikvarieämbetets logo och webbadressen till evenemangssidan orörd.) 

 

 Lokalpress och lokal marknadsföring: Att annonsera lokalt i tidningar, sätta upp 

affischer samt tipsa lokalpressen/radio, svarar du som arrangör själv för. Du kan 

skicka ut lokala pressmeddelanden, det finns en enkel mall som exempel på 

hemsidan. Av erfarenhet vet vi att detta är ett bra hjälpmedel för journalister när 

de vill hitta intressanta arrangemang att skriva eller gör inslag om i lokal media.  

Att anmäla dagens aktiviteter till olika evenemangskalendarier är ett exempel på 

hur du kan berätta om vad som händer på Arkeologidagen hos just er.   

 

 Sociala medier: Ett annat tips på egen marknadsföring är att använda sociala 

medier, såsom Twitter och Instagram, där ni kan lägga upp info, bilder och tipsa 

om just era aktiviteter. Eller gör en egen evenemangsida på Facebook där ni kan 

lägga upp info, bilder och tipsa om just era lokala aktiviteter. Lägg alltid till 

taggen #arkeologidagen om ni skriver på Twitter eller Instagram. Då kan vi följa 

statistik på inläggen och artiklar. Glöm inte heller att alltid ha med webbadressen 

www.raa.se/arkeologidagen även i din lokala marknadsföring. 

 

 Tips: Tänk också på att alla inte har möjlighet att delta på lika villkor. Beskriv 

tydligt vad som gäller för ert arrangemang. Finns det stöd för funktionshindrade 

http://www.raa.se/arkeologidagen
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eller för besökare med barnvagnar? På internet finns en hel del tips och 

checklistor som stöd. Några av dem hittar du på Riksantikvarieämbetets 

webbplats www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv. 

 

 Uppföljning: Efter årets evenemang är genomfört skickas en utvärdering till den 

som angetts som kontaktperson för det lokala arrangemanget. Den innehåller till 

exempel frågor om antal deltagare, vad deltagarna tyckte om arrangemanget, 

tillgänglighet, hur ni marknadsfört det lokalt osv. Gör gärna en egen enkel enkät 

och lämna till besökarna direkt under arrangemanget. 

 

 

Varmt välkommen med din anmälan till Arkeologidagen! 

 

Anmälan: För att delta fyller du i anmälningsblanketten som finns på vår webbplats 

www.raa.se/arkeologidagen. För att vi ska kunna garantera publicering och ge dig 

bästa service och exponering måste din anmälan vara komplett och inskickad inom 

tiden för anmälningsfönstret den 1 maj – 30 juni.  

 

Eventuella ändringar tas endast emot under vecka 34-35. Vid inställt arrangemang 

mejla oss och skriv ”INSTÄLLT” i ämnesraden och skriv sedan namnet på ditt 

arrangemang samt klistra in hela länken från din arrangemangssida. 

 

Kontakt 

Riksantikvarieämbetet 

Agneta Gardinge, samordnare,  

e-post: arkeologidagen@raa.se 

http://www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv
http://www.raa.se/arkeologidagen

