
Kulturarvsdagen 9–11 september
Tema 2016: Tidens rörelser

Kulturarvsdagen är en del av european Heritage 
days – det mest firade gemensamma kultur
evenemang som delas av europas medborgare. 
Var med och fira du också!

I Sverige firas Kulturarvsdagen alltid en söndag med 
lokala arrangemang över hela landet. I år sker det 
den 11  september. Evenemanget startar dock redan 
den 9–10 september med Lilla Kulturarvsdagen som 
är öppen för alla, men främst med aktiviteter som 
särskilt vänder sig till barn och ungdomar. Temat 
för Kulturarvsdagen 2016 är Tidens rörelser. Vi vill 
 berätta om den viktiga roll som samhällen, fören-
ingar och andra grupper i alla tider haft i att tillvara-
ta och utveckla kulturarv och kulturmiljöer. 

Vill du medverka?
Förra året deltog närmare 200 arrangemang från 
norr till söder i hela landet och arrangemangen 
lockade över 17 000 besökare bara i Sverige. 
 Aktiviteterna genomfördes av engagerade hem-
bygdsföreningar, museer och andra regionala och 
lokala organisationer samt kulturhistoriskt intres-
serade privatpersoner. Var med och arrangera du 
också!  Eller samverka med andra på orten. Ni väljer 
själva om ni vill delta en, två eller alla tre dagarna. 

lilla Kulturarvsdagen fredag 9 september 
och lördag 10 september
Kulturarvsdagen söndag 11 september
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i n b j u d a n    För arr anGörer

Om European Heritage Days och Kulturarvsdagen

Varje år under september månad firas de 
 europeiska kulturarvsdagarna runt om i 
 Europa. Då bjuder lokala arrangörer in allmän-
heten att delta i aktiviteter och visningar av 

kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressan-
ta platser och byggnader och historierna kring dessa berät-
tas. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse 
för kulturarv och kulturmiljöer. Varje år har ett nytt tema. 
Aktiviteterna ska vara gratis och öppna för alla. Ordinarie 
entréavgifter kan tas ut, men gärna till reducerat pris. 

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska 
kommissionens gemensamma program European Heritage 
Days (EHD) som instiftades 1991. Samtliga Europa rådets 
medlemsstater deltar i European Heritage Days som 
 årligen lockar 20 miljoner besökare till mer än 30 000 
lokala evenemang – det mest firade gemensamma kultur-
evenemang som delas av Europas medborgare. 

Riksantikvarieämbetet deltar i programmet och är sam-
ordnare för de europeiska kulturarvsdagarna i Sverige. 



Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för de europeiska kulturarvsdagarna 
i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

European 
Heritage 
Days

Temat Tidens rörelser handlar om allt från folk-
rörelser till andra gemenskaper som drivit på och 
format samhällets utveckling och värderingar. 
Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetar-
rörelsen, idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrko-
rörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och teater-
rörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år 

firar 100 år. Det kan även handla om händelser där 
tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett 
starkt engagemang har påverkat sin omvärld, så-
som kring mänskliga rättigheter, demokrati frågor 
och  bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, 
och är, angelägna för människor i olika tider.

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

Att delta som arrangör är kostnadsfritt. För att 
delta behöver vi din anmälan senast den 30 juni. 
Anmälan görs på www.raa.se/kulturarvsdagen. 
Klicka där på Delta som arrangör/Anmälan. 
Där finns också tips och råd för marknadsföring 

av just ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet 
presenterar sedan alla deltagande arrangemang 
per landskap på www.raa.se/kulturarvsdagen. 
Vi kontaktar även media och tipsar om 
 evenemanget.

Anmälan

Tips! samverka med andra på orten, i regionen eller varför inte en vänort i europa!  
 Sveriges Hembygdsförbund, liksom Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 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.

Vill du bli en stjärna i europa? På den officiella portalen för de europeiska kulturarvs-
dagarna www.europeanheritagedays.com kan arrangörer i de olika länderna själva presentera 
sina anmälda arrangemang. Varje arrangemang tänder en stjärna på den europeiska kartan, 
just på platsen för arrangemanget.

Om årets tema

riksantikvarieämbetet 
Agneta Gardinge, nationell samordnare
E-post: kulturarvsdagen@raa.se

sveriges Hembygdsförbund 
Olov Norin
E-post: info@hembygdsforbundet.se

arbetslivsmuseernas samarbetsråd 
Lovisa A. Grentzelius
E-post: info@arbetsam.com

Kontakt och mer information


