
Tävlingen Kulturarvsskaparna är en del av de europeiska kulturarvsdagarna, European 
 Heritage Days, och Kulturarvsdagen i Sverige som samordnas av Riksantikvarie ämbetet i 
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Sam arbetsråd. 
Alla som deltar i tävlingen är även välkomna att arrangera aktiviteter under Kulturarvsda-
gens program med tema ”Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria” 
den 11–13 september. Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen

Mer information om tävlingen finns på www.raa.se/kulturarvsdagen/kulturarvsskaparna  

HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER, SKOR, 
HISSAR, CHOKLAD, CYKLAR, SPEL, BÖCKER, 
PÅSLAKAN, SMYCKEN, PAPPERSKLÄMMOR… 

Varifrån kommer egentligen alla de saker vi bär med oss 
eller använder i vår vardag? Och vilka har kommit på dem. 
Välj ut en teknisk pryl eller ett industriellt framställt föremål 
som ni vill bekanta er närmare med och berätta historien om. 
En sak ni använder dagligen kanske har tillverkats nära er. Ni 
kan också rikta blicken längre bort – mot Europa och världen. 

DELTA TILLSAMMANS MED DINA KOMPISAR 

I tävlingen Kulturarvsskaparna som pågår fram till i höst, kan 
grupper på minst två personer delta. Medlemmarna ska vara 
födda 1997 eller senare. Er grupp kan till exempel bestå av en 
skolklass, en idrottsförening, en intresseklubb – eller av dig 
och dina vänner eller syskon. 

LÅT SVERIGE GNISTRA PÅ EUROPAS KARTA! 

År 2015 är temaår för industri- och teknikhistoria i Europa. 
European Heritage Days länkar samman det europeiska kultur-
arvet och varje bidrag tänder en stjärna på den europeiska 
kartan på webb sidan, just på platsen där bidraget är utfört. 

Ni bestämmer själva på vilket sätt ni vill presentera ert 
tävlingsbidrag – genom bilder, texter, videor, animationer, 
webbsidor och sociala medier. 

Ladda upp bidraget senast den 15 november 2015
på www.europeanheritagedays.com. 

PRIS 

Det vinnande bidraget belönas med 500 euro. Vill ni vara 
med? Ta del av anvisningarna för hur ni tävlar. Och tipsa gärna 
er lärare, ledare eller någon annan vuxen om tävlingen!

KULTURARVS

SKAPARNA

FÖ R  BA R N  O C H  U N G D O M

Vill du vara en Kulturarvsskapare? 
Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa – din grupp kan vinna 500 euro! 


