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Inled gärna med en evenemangsbild. Använd eller låt er inspireras av årets temabild men klistra allra helst in en 

egen lockande bild. Glöm inte att skriva fotograf. 

EXEMPEL på rubrik: 

Kulturvandring i arkeologens spår i XXXXX 

EXEMPEL på egen text med en inledande ingress: 

Söndagen den 28 augusti deltar [arrangörens eller platsens namn] i Arkeologidagen, den nationella 
temadagen för arkeologi och kulturhistoria. Då kan besökare och boende i XXXX få möjlighet att [... till 
exempel pröva på uråldrigt hantverk, delta visningar av utställningen, följa med på en guidetur och höra 
historien bakom den utgrävda platsen i ... etc].  

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i 

storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur 

dagens samhälle vuxit fram. Här i XX har arkeologer hittat flera spännande fynd såsom [...]. 

EXEMPEL, ha gärna med ett eget citat: 

– Att få lära sig mer om vad som hände på den här platsen för tusen år sedan är verkligen en spännande och 

lärorik upplevelse. XX har en lång historia och bär på fantastiska berättelser. Efter den guidade turen bjuds det 

även på fika och säkert några skrönor i bygdegården, säger NN, en av arrangörerna under Arkeologidagen i XX.

Tid: 

Plats: 

Kontakt: 

Bifoga gärna en neutral bild på platsen eller från tidigare aktiviteter som separat bilaga som tidningen kan 

publicera så slipper de leta bilder. Glöm inte att ange fotograf och att ange eventuell upphovsrättsmärkning, till 

exempel ”CC BY”, alternativt ”Ingen upphovsrätt”.   

// Plats för eventuella egna logotyper// 

Ha gärna med faktarutan – det underlättar för journalisten: 

Fakta Arkeologidagen 
Arkeologidagen är en nationell temadag som arrangeras varje år den sista söndagen i augusti ända sedan 1988 
på initiativ av Riksantikvarieämbetet. Under Arkeologidagen kan allmänheten delta i en mängd olika aktiviteter för 
att lära mer om arkeologens arbetssätt och arkeologins spännande upptäckter och miljöer. Under förra året deltog 
48 lokala arrangemang runt om i landet. Mer information om temadagen och vilka som deltar i år finns på 
www.raa.se/arkeologidagen.  

http://www.raa.se/arkeologidagen
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