
Kulturarvsdagen 2021
10–12 SEPTEMBER •  ÅRETS TEMA: KULTURARV FÖR ALLA

Kulturarvsdagen arrangeras i september varje år. 
Då bjuder vi in alla som vill till att medverka med 
lokala eller digitala aktiviteter med koppling till 
kulturarv och kulturmiljöer, den 10–12 september.  
Välkommen som arrangör, du också! 

Den nationella temadagen för kulturarvet infaller  
alltid andra söndagen i september. Det går som  
vanligt bra att delta med aktiviteter redan under  
fredagen och lördagen, så att så många besökare som 
möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet vid lokala  
arrangemang över hela landet.  Ni väljer själva om ni  
vill delta bara en, två eller alla tre dagarna.  

Tema 2021
Årets tema Kulturarv för alla är ett tillfälle att lyfta fram 
berättelser, personer och miljöer där till exempel likheter 
och olikheter, demokrati och jämställdhet eller språk 
och dialekter får stå i fokus. Att berika platser eller 
händelser med egna berättelser, att bjuda in till samtal 
och  diskussioner på temat. Eller att få prova på 
innovativa  lösningar; guidning via QR-koder eller appar 
med  virtuella visningar, foton och annan information för 
alla som inte själva kan ta sig till ett besöksmål. 

Under Kulturarvsdagen förra året deltog över 160  
arrangemang runt om i landet, trots pågående  
pandemi. Arrangemangen genomfördes av hembygds-
föreningar, museer och andra organisationer samt  
kulturhistoriskt intresserade privatpersoner.  Även i år är 
förstås digitala arrangemang särskilt välkomna.

Fo
to

 o
va

ni
fr

ån
: A

rk
iv

 G
äv

le
bo

rg
, P

D
. M

ar
ia

 G
 L

ar
ss

on
, C

C 
BY

. T
em

ab
ild

 K
ul

tu
ra

rv
sd

ag
en

/E
H

D
, P

D
.

I N B J U D A N    FÖR ARR ANGÖRER

Om European Heritage Days och Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen i Sverige är en del av
Europarådets och Europeiska kommissionens
gemensamma program European Heritage 
Days (EHD) som instiftades 1991. Samtliga 

Europarådets medlemstater deltar.  Evenemanget lockar 
årligen miljoner besökare till tusentals lokala arrangemang 
runt om i Europa. Det är det mest firade gemensamma 
kulturevenemang som delas av Europas medborgare.
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, där historierna
kring dem berättas. Varje år har ett nytt paneuropeiskt 
tema som också kan anpassas för de länder som deltar. 
Aktiviteterna ska vara öppna för alla och helst vara gratis. 
Syftet med Kulturarvsdagen är att bidra till att skapa 
förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.  



European 
Heritage 
Days

Årets tema Kulturarv för alla ”Kulturarv för alla” ska 
bidra till att synliggöra den breda palett av  
kulturarv och människor som finns i dagens  
Sverige. Det kan till exempel handla om tillgäng-
lighet, skillnader mellan stad och land, olika åldrar 
eller andra grupper. Alla ska vara välkomna att 
uppleva, utforska och dela det mångsidiga kultur-

arv som finns runtom i landet. Hitta era lokala 
exempel. Berätta om hur kulturarv och traditioner 
vuxit fram under åren, såväl genom nationella  
och som internationella influenser och händelser. 
Synliggör likheter såväl som skillnader. Låt  
besökarna uppleva kulturarvet och ta del av era 
berättelser och miljöer – på plats eller digitalt. 

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

Att medverka som arrangör är kostnadsfritt. Vi vill 
gärna få din anmälan senast den 30 juni, för att 
kunna presentera alla medverkande arrangemang 
landskapsvis på www.raa.se/kulturarvsdagen. 

Där står även hur ni anmäler er, tips på aktiviteter 
och råd om hur ni marknadsför ert arrangemang 
lokalt. Riksantikvarieämbetet tipsar sen i sociala 
medier och stödjer med centrala pressutskick.

Anmälan är öppen

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. 

På den officiella portalen för de europeiska kulturarvs dagarna kan du hämta mer inspiration 
och ta del av vad som händer i andra länder: www.europeanheritagedays.com.

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 Almborg
E-post: info@arbetsam.com

Kontakt och mer information

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


