
Kulturarvsdagen 9–11 september
TEMA 2018: DELA KULTURARVET

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days – det mest firade 
gemensamma kultur evenemang som delas av Europas medborgare. I år 
fyller Kulturarvsdagen 30 år i Sverige. Delta du också!

I Sverige firas evenemanget Kulturarvsdagen alltid andra helgen i september med lokala  
arrangemang över hela landet. I år sker det mellan den 7 - 9 september. Aktiviteterna ge-
nomförs av exempelvis hembygdsföreningar, museer, föreningar och privatpersoner.
Under 2018 firar Kulturarvsdagen 30 år i Sverige och är också en del av Europaåret för kultur-
arv 2018. Flera anledningar att fira Kulturarvsdagen och delta som arrangör!

Bi
ld

en
 fö

re
st

äl
le

r t
vå

 b
ar

n 
so

m
 v

an
d

ra
r m

ot
 G

am
la

 U
p

p
sa

la
 h

ö
g

ar
. F

ot
o:

 J
ö

rg
en

 R
u

n
eb

y,
 C

C
 B

Y.
 

I N B J U D A N    FÖR ARR ANGÖRER

Vill du medverka?
Förra året deltog 250 arrangemang runtom i 
Sverige och lockade över 37 000 besökare.

Alla som kan arrangera aktiviteter på årets 
tema är välkomna att delta: såväl företag,  
organisationer, museer och privatpersoner.  
Ni väljer själva om ni vill delta en eller flera 
dagar. Att delta som arrangör är kostnadsfritt. 
Alla anmälda arrangemang marknadsförs på 
webbplatsen. Anmäl senast den 30 juni på 
raa.se/kulturarvsdagen. 

Årets tema 
Temat för året är Dela kulturarvet. Visa upp 
lokala miljöer, byggnader och omgivningar 
och låt besökarna ta del av historien genom 
dina berättelser. Gör det gärna i en bredare 
kontext och lyft fram hur det lokala kulturar-
vet formats genom internationella influenser. 

Låt exempelvis traditioner, språk och mat 
synliggöra såväl likheter som skillnader. Dela 
med dig av det du brinner för. Delta i Kultur-
arvsdagen 2018! 



Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige i 
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

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

Tips! Samverka med andra på orten, i re-
gionen eller varför inte en vänort i Europa! 

 Sveriges Hembygdsförbund, liksom Arbetslivs-
museernas Samarbetsråd har god erfarenhet 
av att  arrangera kulturarvsdagar. De är viktiga 
sam arbetspartner för Riksantikvarieämbetet. 

Behöver du hjälp med idéer på årets tema  
höra av dig till oss eller till din kontaktperson i 
ditt regionala hembygdsförbund. 

Kulturarvsdagen är i år en del av Europaåret 
för kulturarv 2018. Mer information fi nns på 
raa.se/europaaretforkulturarv.

Riksantikvarieämbetet 
Maria Jansson, nationell samordnare 
E-post: kulturarvsdagen@raa.se

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

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 
Lovisa Almborg
E-post: info@arbetsam.com

Kontakt och mer information

Om European Heritage Days och Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen i Sverige är en del av 
Europarådets och Europeiska kom-
missionens gemensamma program 
European Heritage Days som instiftades 

1991. Samtliga Europa rådets medlemsstater deltar 
i European Heritage Days som  årligen lockar miljo-
ner besökare till tusentals lokala evenemang runt 
om i Europa. Det är  det mest fi rade gemensamma 
kulturevenemang som delas av Europas med-
borgare.  Riksantikvarieämbetet är samordnare i 
Sverige. 

Under Kulturarvsdagen bjuder lokala arrangörer in 
allmänheten att delta i aktiviteter och visningar av 
kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt 
intressanta platser och byggnader och historierna 
kring dessa berättas. 

Syftet med Kulturarvsdagen är att bidra till att 
skapa förståelse och intresse för kulturarv och kul-
turmiljöer. Varje år har ett nytt tema. Aktiviteterna 
ska vara öppna för alla och gärna gratis. 

European Heritage Days

Journées européennes du 
patrimoine


