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17–18 oktober i stockholm

kulturarvsdagarna 2022

konferens 17–18 oktober 2022
lokal: Östasiatiska museet, Skeppsholmen.
moderator: Lottie Knutson.
I år arrangeras konferensen Kulturarvsdagarna av Svenskt Kulturarv och Statens fastighetsverk (SFV),
som förvaltar statens värdefulla kulturmiljöer och som är många museers hyresvärd.

Vi bjuder in till en konferensdag där vi får
lära mer om den nya strategin och även
får handfasta råd och inspirerande berättelser från entreprenörer och kulturarbetare.

Tillsammans vill vi medverka till att våra
gemensamma intressenter har goda
förutsättningar för att vara en
självklar del av besöksnäringen.
Sverige har fått sin första
nationella besöksnäringsstrategi,
där kultur spelar en avgörande roll
för näringens attraktionskraft.

Dagen avslutas med en middagskryssning ombord på skärbåtsbåten
Gustafsberg VII, och den 18:e erbjuder
vi besök i några av SFV:s unika kulturmiljöer och intressanta föredrag om
intäktsskapande möjligheter.

13:00
välkommen!
Insidertips från influencern och reseredaktören – lite tankar och tips för
modern marknadsföring och PR samt några
resenärstrender att hålla ögonen på.
Lottie Knutson.
Kulturturismens roll i vår internationella attraktionskraft.
Vi får en utblick i omvärlden och en inblick i konsument- och megatrender, drivkrafter och kulturturismens roll. Och hur är besöksnäringssystemet i Sverige
är uppbyggt. Susanne Andersson, CEO, Visit Sweden.

14:45

Kaffepaus.

15:15

Utdelning av Svenskt Kulturarvs pris.

Att utveckla kulturmiljöer och världsarv för besökare
och boende, om projektet som blev en metod och en
handbok för hållbar platsutveckling. Ulrika Nisser,
projektledare, Graffman AB.

kulturentreprenörer på scen:
Så får vi vår kulturmiljö att blomstra!
Med devisen ”En liten handelsträdgård med en stor
ambition” utvecklar Isabella Lilliesköld och Albin
Vedin sin verksamhet i Drivhuset i Lövstabruk. De
ger dig en inblick i sitt koncept, sina framtidsdrömmar och hur de utvecklar en hållbar verksamhet i en
kulturhistorisk miljö.

Smakfulla upplevelser från bak i tiden
Hur nyttjar man ett av Sveriges starkaste varumärken
på ett smakfullt sätt?
Åsa Ehlis och Livia Thors stärker Ornässtugans attraktionskraft och skapar intäkter till landets äldsta
museum genom innovativa bakverk. Här kan du både
äta upp upplevelsen och ha den kvar.
Hotellet där du sover cellsynt gott
Aldrig har det varit så populärt att stiga in genom
porten till cellfängelset i Umeå! Ingela och Svante
Klinga berättar om sin rörelse Hotell Gamla fängelset
och hur de tar tillvara på platsens fängslande historia
för att skapa en attraktiv verksamhet och en intressant upplevelse för sina gäster.

18:00

Årsmöte i föreningen Svenskt Kulturarv.

19:00 Middagskryssning med 3-rätters skärgårdsmeny ombord på Gustafsberg VII.

18/10 09:00–13:00 kulturarvsdagarna fortsätter med
inspirerande föredrag och studiebesök.
09:00 välkommen till din historia
Vi börjar dagen med besök i unika kulturmiljöer i centrala Stockholm som Statens fastighetsverks förvaltar för din
och alla andra svenskars räkning. En guidad tur i en av följande miljöer erbjuds; Bankohuset på Järntorget, Riddarholmskyrkan eller fasadrenoveringen av Kungliga slottet.

10:00 vi samlas på östasiatiska museet på skeppsholmen.
digitala intäkter

Under pandemin blev de digitala kanalerna lösningen för många att nå besökaren. Livrustkammaren har utvecklat
ett utbud som både är undervisande och underhållande. Malin Grundberg berättar om resan

så skapar du intäkter genom tillfälliga upplåtelser

Är du nyfiken på hur det går till att stå värd för en filminspelning eller fotografering och hur du kan hitta intäkter i
det? Ställ dina frågor om tillfälliga upplåtelser till vår expertpanel bestående av representanter från filmbranschen.

Praktisk information
deltagare

Kulturarvsdagarna välkomnar alla som är intresserade
av ett levande kulturarv där besökarna står i centrum.

anmälan

kan göras t o m 12/10. Du kan anmäla dig via e-post,
info@svensktkulturarv.se (helst) eller per telefon
046-39 99 40. Ange namn och fakturaadress.
Bokar du konferens med middag ange vänligen om du
önskar vegetarisk mat eller har några matavvikelser.

konferensavgift

Avgiften är reducerad för anställda på medlemsinstitutioner i Svenskt Kulturarv och alla hyresgäster och
personal på Statens fastighetsverk.

Konferens, inkl kaffe & middag i ombord på
Gustafsberg VII:
reducerad avgift 2 800:-, ordinarie avgift 3 100:-.
Enbart konferens inkl kaffe:
reducerad avgift 2 000:-, ordinarie avgift 2 300:-.
Kostnad för ev. alkohol tillkommer. Moms tillkommer.

betalning

Avgiften faktureras. Ingen återbetalning av avgiften
efter anmälan, men det går bra att överlåta sin plats
till någon annan vid förhinder.

information

För frågor kring konferensen, kontakta Svenskt
Kulturarvs kansli på tel 046-39 99 40 eller
maila info@svensktkulturarv.se
Med reservation för eventuella ändringar.
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