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Hembygdsrörelsen är en del av det levande 
samhället. Den skapar broar mellan 
det förgångna, nutiden och framtiden. 
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt 
och demokratiskt synsätt. Den är öppen 
för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar 
kulturarvets skiftande former i tid och rum. 
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, 
trygghet och identitet. Intresset för 
kulturarvet är drivkraften i engagemanget för 
hembygden. Här möts alla generationer.

SHF:s värdegrund.



5

FÖRORD
Våren 2018 inbjöds jag att tala om ”Hembygdsrörelsens väg framåt”. Föredraget hölls 
för Jönköpingsläns Hembygdsförbund på en välbesökt årsstämma i Sävsjö. Under 
denna inspirerande rubrik kändes det naturligt att utgå från Hembygdsrörelsens 
gemensamma värdegrund och vision. Visionen ”En levande hembygd öppen för alla” 
är framåtsyftande och inkluderande. En bra ledstjärna för den omfattande verksamhet 
som Hembygds rörelsen bedriver runt om i hela landet.

Sveriges Hembygdsförbunds uppdrag är att samla, stödja och företräda hembygds
rörelsen. Det är vårt ansvar att vara organiserade på sådant sätt att vi gör bäst nytta för 
medlemmarna. För att utveckla organisationen och långsiktigt bibehålla ekonomisk 
stabilitet beslutade därför styrelsen om en organisationsförändring på kansliet. Syftet 
var att öka förmågan att företräda hembygdsrörelsen liksom att mer aktivt kunna 
samverka med kultursektorns olika aktörer och de regionala hembygdsförbunden. 
Organisations förändringen är nu genomförd och vi har ett kansli som snabbare 
förmår ställa om verksamheten när behoven av stöd och utveckling förändras. 
Vi kommer att ha bättre möjligheter till satsningar som svarar mot framtida 
 stämmobeslut och möta en ökad efterfrågan på kommunikation.

Under det gångna året har vi prioriterat arbetet med att utveckla Hembygds
portalen till ett bättre verktyg för kommunikation och digital lagringsplats för arkiv 
och samlingar. Det är min förhoppning att den nya portalen ska upplevas som enkel 
samtidigt som den är kraftfull. Kansliet har gjort ett gediget arbete för att få allt på 
plats och en brett sammansatt arbetsgrupp har sett till att utvecklingen leder till bästa 
nytta för medlemmarna.

Hembygdsrörelsens tre gemensamma fokusområden; Förenings och demokrati
utveckling, Barn och unga samt Landskapets förändring har prioriterats under året. 
Vi har samlat de regionala ordförandena för att tillsammans med Vuxenskolan och 
diskutera hur demokrati och föreningsverksamhet kan utvecklas. Medlemsfrågorna är 
ett mycket angeläget ämne som ventilerats. Ett aktivt arbete och idéutbyte behövs för 
att hitta vägarna framåt, både för att rekrytera och behålla medlemmar i alla åldrar. 
Riksförbundets roll är att ge stöd och skapa goda förutsättningar i detta arbete. Medan 
det är ute i de lokala hembygdsföreningarna som mötet med medlemmarna sker. 

Arbetet med kultur och naturlandskapet har varit omfattande. Många remisser har 
besvarats, bland annat om kulturmiljöer vid vattendrag och en konferens på detta 
tema har genomförts. Vi ser att arbetet för kulturarvsfrågorna i våra landskap ständigt 
 aktualiseras och behovet av påverkan och opinion blir allt viktigare framöver. Ett 
programarbete för hembygdernas landskap har därför startats, med syftet att ge stöd i 
den lokala och regionala verksamheten framöver.

Vi går in i ett nytt verksamhetsår med en ny organisation som kommer att ge ett 
gott stöd och med förmåga att samla och företräda i ”Hembygdsrörelsens väg framåt”.

Maria Norrfalk
Förbundsordförande
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Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916 under 
namnet Samfundet för hembygdsvård.

Ändamål 
Att vårda och synliggöra hembygdens kultur och 
miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Ideologisk grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. 
Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och 
framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt 
och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, 
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets 
skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet 
skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset 
för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för 
hembygden. Här möts alla generationer.

Vision 
En levande hembygd öppen för alla
•  vi ska värna kulturarvet över tid
•  vi ska vara en välkomnande rörelse som möter 

människors kulturarvsintresse
•  vi ska verka i lands och stadsbygd
•  vi ska spela en aktiv roll för en hållbar 

samhällsutveckling
•  vi ska erbjuda våra kompetenser till andra 

samhällsaktörer.

Medlemsförbund
Blekinge Hembygdsförbund
Bohusläns Hembygdsförbund 
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund 
Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund 
Gotlands Hembygdsförbund 
GästrikeHälsinge Hembygdsförbund 
Göteborgs Hembygdsförbund 
Halländska hembygdsrådet
Heimbygda, hembygdsförbund för Jämtlands län
Jönköpings läns Hembygdsförbund 
Kalmar läns Hembygdsförbund 
Kronobergs läns Hembygdsförbund
Medelpads Hembygdsförbund
Norrbottens Hembygdsförbund 
Skånes Hembygdsförbund 
Stockholms läns Hembygdsförbund
Södermanlands Hembygdsförbund 
Upplands Fornminnesförening och 
Hembygdsförbund 
Värmlands Hembygdsförbund 
Västerbottens läns Hembygdsförbund 
Västergötlands Hembygdsförbund 

Västmanlands Hembygdsförbund och 
Fornminnesförening
Ångermanlands Hembygdsförbund  
Ölands Hembygdsförbund
Örebro läns Hembygdsförbund 
Östergötlands Hembygdsförbund

Hedersmedlemmar
Karl-Eric Axenström, Örnsköldsvik
Margareta Biörnstad, Stockholm
Alf Carlsson, Nässjö
Mats Fack, Järvsö
Göran Furuland, Norrtälje 
Berit Hange-Persson, Lundsbrunn
Lars Israelsson, Bastuträsk
Lars Pettersson, Nyköping 
Jan-Eric Rosenqvist, Katrineholm
Josef Rydén, Nässjö
Birger Svanström, Ruda
Ulla Värmnäs, Stockholm
Åke Werdenfels, Sölvesborg 
Sture Wärlinder, Norrtälje 
Karin Öman, Karlskoga

Avlidna under 2018-19: Stina Gustavsson, Töreboda, 
Ingemar Mundebo, Lidingö och Sture Bäckström, 
Robertsfors.

Verksamhetsinriktning 2018–2022
Tre gemensamma fokusområden för hela rörelsen:
1. Förenings och demokratiutveckling
2. Barn och unga
3. Landskapets förändring

SHF ska därtill arbeta nationellt  
med följande frågor:
 Stärka hembygdsrörelsens arbete med lokala arkiv.
 Utveckla hembygdsrörelsens arbete med 

samlingsförvaltning.
 Utveckla hembygdsrörelsens gemensamma 

ITresurser.
 Strategiskt arbete efter målsättningar i gemensamt 

kulturmiljöprogram.
 Föra fram hembygdsrörelsens värdegrund och 

perspektiv på ett kulturarv som är dynamiskt och 
berör alla människor oavsett bakgrund.

 Stärka hembygdsrörelsens finansiering, privat 
genom insamling och offentligt genom bättre 
utnyttjande av olika bidragsordningar.

Riksförbundets uppdrag
Att samla, stödja och företräda hembygdsrörelsen 
nationellt och internationellt

Sveriges Hembygdsförbund
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Styrelse Vald till
Maria Norrfalk, ordförande, Uppsala 2019
AnnaKarin Andersson, 2:e vice 
ordförande, Nyhammar

2020

Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Växjö 2019
Sven Jensén, Broby 2019
Eva Kempff, Tällberg 2019
Bo Nilsson, Bjurholm 2019
Owe Norberg, Delsbo 2020
Peter Olausson, Värmlands Nysäter 2019
Irene Oskarsson, Gränna 2020
Gabriele PrenzlauEnander, Värmdö 2020
Conny Sandberg, 1:e vice ordförande, 
Örebro

2020

 
Valberedning 
HansErik Qvarnström, Väröbacka, 
sammankallande 
Ingegerd Christiansson, Arlöv
Margareta Johansson, Indal
Gabriella Lönngren, Vuollerim
Bengt Wallén, Badelunda

Revisorer 
KPMG för auktoriserad revision.
Förtroenderevisorer: Nils Westling, ordinarie, Lars 
Lingsell, ersättare. 

Kansli och personal 2018
Jan Nordwall, generalsekreterare
Eva Forsberg, ekonom (50 %)
Viktoria Hallberg, verksamhetsutvecklare
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg
Yvonne Nenander, redaktör (40 %)
Olov Norin, kommunikatör
Susanne Salomonsson, administratör
Monica Öjes, webbsupport (75 %)
Sabina Östborg Larsson, kanslist

Arbetsgrupper och råd
Jury för Årets hembygdsbok: Eva Fredriksson, Lars 
Grimbeck och Owe Norberg.

Referensgrupp för barn och skola: Bo Nilsson, 
Sara Williamsson, Marika Russberg,  Sven  Åke 

1. Organisation

FO
TO

: L
E

T 
ID

E
A

S 
C

O
M

PE
TE



9

Mökander, Birgitta Bieselhuevel, Emelie Wengse 
och Sten Rentzhog. 

Lokalhistoriskt råd: Sven Jensén, Bo Nilsson och 
Peter Olausson, styrelsen, samt Jan Nordwall, SHF.

Kulturmiljöråd: Anders Glimskär, SLU, Sven 
Jensén, Skånes Hembygdförbund, Linda Lindblad, 
Hantverkslaboratoriet, Gabriele PrenzlauEnander, 
SHF:s styrelse, CarlJohan Stillström, Jönköpings 
hembygdsförbund, Johanna Ulfsdotter, Sundsvalls 
kommun, Heidi Vassi, länsstyrelsen Kronoberg 
samt Viktoria Hallberg och Michael Lehorst, SHF:s 
kansli.

Försäkringsråd:  Eva Kempff, SHF:s styrelse 
(ordförande i rådet), GunBritt Lindmark, Halland, 
Lisbeth Svensson, Kalmar, Kent Wallin, Värmland, 
samt Jan Nordwall, SHF. 

Arbetsgrupp för digital samlingsförvaltning: 
Conny Sandberg och Owe Norberg, styrelsen, 
Marie Andersson, Upplands Fornminnes och 
Hembygdsförbund, Jennie Fornedal, Sörmlands 
läns hembygdsförbund samt Jan Nordwall och Olov 
Norin, SHF:s kansli. 

Arbetsgrupp för turism: Margareta Johansson, 
Medelpad, Sven Jensén, Skåne, Gabriele Prenzlau
Enander, Stockholm och Jan Nordwall, SHF.

SHF:s representation
SHF har formell representation i ett flertal 
organisationer. Deltagandet i olika referens
grupper ger tillgång till nätverk och möjligheter 
att utbyta kunskap och erfarenheter som kan 
leda till information och rådgivning gentemot 
medlemmarna.

Organisationer
Alma Folkhögskola: Jan Nordwall*.

Bridging Ages: Gabriele PrenzlauEnander, Viktoria 
Hallberg. 

Civilscape: Sven Jensén och Michael Lehorst.

Europa Nostra: Gabriele PrenzlauEnander och Jan 
Nordwall.

Folkrörelsernas Arkivförbund: Peter Olausson och 
Jan Nordwall

Folkrörelsernas Konstfrämjande: Jan Nordwall och 
Eva Kempff.

Idea, arbetsgivarorganisation för ideella 
 organisationer: Jan Nordwall.

Ideell Kulturallians: Conny Sandberg och Jan 
Nordwall *.

Hela Sverige ska leva: AnnaKarin Andersson och 
Bo Nilsson.

Kultur och Näringsliv: Jan Nordwall *.

Länsmuseernas samarbetsråd: Conny Sandberg och 
Kjell Gustafsson.

Rikskommittén Sveriges Nationaldag: HansErik 
Qvarnström.

Svenska Kyrkans samrådsgrupp om gravvårdar: Peter 
Olausson och Michael Lehorst.

Swedish Council of America: Peter Olausson och Jan 
Nordwall.

Utenavet, nätverk för utomhuspedagogik: Viktoria 
Hallberg.

* Styrelsen har under 2018 och i början av 2019 fattat 
beslut om SHF:s utträde ur dessa organisationer.

Myndighetsrepresentation
Skogsstyrelsens nationella sektorsråd för skogliga 
frågor: Michael Lehorst, ordinarie, Bo Nilsson, 
ersättare.

Programrådet för nationellt skogsprogram: Maria 
Norrfalk.

Övervakningskommittén för EU:s landsbygds-
program: Irene Oskarsson, ordinarie, Michael 
Lehorst, ersättare.

Referensgrupper och nätverk
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet: 
Michael Lehorst.

Kungliga skogs- och lantbruksakademien, 
 vetenskapligt råd för skogs- och lantbrukshistoria: Jan 
Nordwall.

NAMSA, Naturhistoriska museers samarbets-
organisation: Viktoria Hallberg, Bo Nilsson och 
Owe Norberg

Naturens år, Naturvårdsverkets samrådsgrupp för det 
civila samhället: Viktoria Hallberg.

Sockenkyrkonätverket: Eva Kempff och Peter 
Olausson.

Vattenhistoriskt nätverk: Jan Nordwall och Michael 
Lehorst.

Möten med regionala förbund

Ordförandeträff i Västerås
Ordförandeträff hölls 23 februari i Västerås i samband 
med försäkringskonferensen. Mötet ägnades bland 
annat åt Landskapets förändring, ett gemensamt 
fokusområde för SHF och de regionala förbunden.
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Riksstämma i Kalmar
Årets hembygdsdagar med riksstämma hölls i 
Kalmar 25–27 maj med Kalmar läns hembygds
förbund som värd. Temat för riksstämman var 
demokrati vilket uppmärksammades under 
fredagens aktivitet på Kalmar läns museum med 
en tidsresa som iscensatte hungerkravallerna 
1916. Deltagarna fick iklä sig tidstypiska kläder, 
sjunga Internationalen och demonstrera mot 
överheten. 

Under lördagen hölls sju parallella  miniseminarier 
på Calmar stadshotell där deltagarna fick möjlighet 
att diskutera föreningsutveckling, lokalhistorisk 
forskning, verksamhet för barn och unga med 
mera. De fick även en presentation av den nya 
hemsidan. Stämmoförhandlingar hölls på hotellet 
med riksdagsledamoten Anders Åkesson (c) 
som mötesordförande och Lisbeth Svensson, 
ordförande för Kalmar läns hembygdsförbund, 
som vice mötesordförande. Representanter från 
Läns försäkringar Halland deltog och överlämnade 
checkar för återbäring för 2017 och bonus för 2018 
för Hembygdsförsäkringen.

Hembygdsfesten hölls på Kalmar slott, där 
mottagare av hedersplaketter samt årets hembygds
förening uppmärksammades. Kvällen förgylldes av 
skådespel som förflyttade festdeltagarna tillbaka till 
1500talet.

Tre av söndagens hembygdsresor i landskapet gick 
i olika riktningar: Öland, Oskarshamn, Ljungby och 
Glasriket. Som en fjärde aktivitet arrangerades en 
stadsvandring i Kalmar.

Höstmöte
Höstmöte för regionala förbund hölls 19 september 
i Stockholm på temat föreningsutveckling och 
medlemsrekrytering. Vuxenskolan deltog på mötet. 

Utmärkelser
SHF:s plakett för rik gärning i hembygdsvårdens 
tjänst: Östen Jannert, Söderåkra.

Hedersmedlem: Birger Svanström, Ruda.

Årets hembygdsförening: Herrljunga hembygds
förening, Västergötland.

Årets Hembygdsbok: Tabergs hembygdsförening. 
Smålands Taberg – historien om ett samhälle.

Medlemsutveckling
Baserat på de uppgifter som lämnats av regionala 
förbund, uppgick antalet fullvärdiga medlems
föreningar till 1942 och antalet stödjande föreningar 
till 90, totalt 2032 (2037 år 2017). Antalet 
 individuella medlemskap uppgavs vara 401 524 
(409 208), ett genomsnitt på 198 (212) per förening. 

Förutsatt att stödjande föreningar, som inte är 
skyldiga att rapportera antal medlemmar, har i 
genomsnitt lika många medlemmar blir totalen 
cirka 420 000 medlemmar. Antalet medlemmar per 
förening är fortsatt vikande.

Statsbidrag
SHF får organisationsstöd som ideell miljö
organisation från Naturvårdsverket, som kultur
miljöorganisation från Riksantikvarieämbetet samt 
verksamhetsbidrag från Kulturrådet i egenskap av 
central amatörkulturorganisation.  Statsbidragen 
från de tre myndigheterna uppgick 2018 till 
totalt 3 250 000 kr, en ökning med 260 000 kr 
från 2017 som berodde på ett stärkt bidrag från 
Naturvårdsverket. 

SHF beviljades 2018 också totalt 50 000 kr i 
projektbidrag från Kulturrådet för en satsning 
på regionala kulturarvskonsulenter, 200 000 kr 
i projektbidrag från Riksarkivet för ett arkiv
projekt samt 52 000 kr från Riksantikvarieämbetet 
för genomförande av en landskapskonferens. 
Merparten av stöden kom inte att användas under 
2018 utan flyttas till budget för 2019.

Samtidigt som SHF årligen behöver söka 
och redovisa bidrag från flera myndigheter, är 
det en fördel att inte vara ensidigt beroende av 
ett bidrag. Detta blev tydligt när Naturvårds
verket på grund av kraftigt minskade anslag till 
myndigheten i statsbudgeten för 2019, sänkte 
bidraget till SHF och andra miljöorganisationer. 
För SHF del innebar det en sänkning från 
800  000 till 206 000 kr. 

Organisationsutveckling 
Styrelsen och generalsekreteraren har under året 
diskuterat utvecklingsbehov för den löpande 
verksamheten. I november antog styrelsen ett 
förslag från generalsekreteraren om att SHF ska 
prioritera det nationella arbetet med natur och 
 kulturlandskapet och stödet till föreningarnas 
arbete med digitalisering. Verksamhetsutveckling 
för barn och unga, tillgänglighet, arkiv, museala 
frågor med mera. ska inte bedrivas med fasta 
tjänster utan i form av tidsbegränsade satsningar, 
gärna i samverkan med andra parter inom 
kultursektorn. Verksamheten får därmed en 
tydligare uppdelning på en mindre omfattande 
och mer specialiserad basverksamhet och en 
projektverksamhet.  Förändringen förbättrar 
SHF:s ekonomiska marginaler. I december 
genomfördes MBL förhandlingar om uppsägning 
av två personer. Organisations förändringen 
 presenterades på konferensen för regionala 
ordförande i februari 2019. 
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2. Arbete inom fokusområden
1. Förenings- och demokratiutveckling
Förenings och demokratifrågor har uppmärk
sammats i möten med regionala förbund under 
året. Temat för riksstämman i Kalmar i maj hade 
demokrati som tema. Föreningsutveckling var 
ämnet för ett av seminarierna under lördagen. 
Vuxenskolan bidrog till höstmötet för de regionala 
förbunden, där föreningsutveckling var tema. Mötet 
diskuterade den negativa medlems utvecklingen i 
rörelsen. På Vuxenskolans initiativ har ett studie
material för föreningsutveckling tagits fram. 
Materialet, i form av en ”dialogduk”, har fått god 
spridning bland föreningarna. Vuxenskolan har 
även erbjudit valberedningskurser på flera ställen i 
landet.

2. Barn och unga 
SHF har erbjudit stöd för verksamhetsutveckling 
till regionala förbund och medverkat på möten runt 
om i landet. Studiehandledningen Hembygdens 
barn och skola stod färdig under våren. Skriften 
beskriver hur skolan arbetar idag och hur 
hembygdsföreningarna kan utveckla samverkan 
med skolan och lärarna. Skriften har spridits via 
Vuxenskolan och de regionala förbunden och kan 
beställas från kansliet.

En referensgrupp med konsulenter och 
för troendevalda från regionala förbund har 
bidragit till handledningen och till diskussioner 
om hur arbetet inom fokusområdet kan utvecklas. 
SHF har ingått i Utenavet, ett nationellt nätverk 
för utomhuspedagogik, och haft kontakter med 
olika ideella organisationer inom området för 
att diskutera samverkan. Statistikinsamlingen 
för verksamhetsåret 2017 ställde frågor om 
fokusområdet barn och unga. Resultaten visade 
att hembygdsrörelsen bedriver en omfattande 
verksamhet som vänder sig till yngre ålders
grupper. Cirka 280 000 barn upp till 12 år deltog 
vid 6 800 aktiviteter under året. Cirka 10 000 
ungdomar i åldrarna 13–25 deltog vid 4 400 
aktiviteter. 

Beslutet om organisationsförändring (se 
ovan) medför att SHF inte längre kan erbjuda 
stöd för rörelsens arbete med barn och unga 
genom en heltidsanställd verksamhetsutvecklare. 
Bedömningen är att stödet med fördel ges lokalt 
och regionalt genom museer, studieförbund och 
andra organisationer som verkar i föreningarnas 
närhet. SHF:s arbete inom fokusområdet ska 
istället inriktas mot att främja samarbeten och 
till att sprida kunskap om regionala initiativ. 
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 Förändringen innebär ökade möjligheter för SHF 
att bidra ekonomiskt till tidsbegränsade satsningar 
och projekt. 

3. Landskapets förändring
Under året har SHF:s kulturmiljöarbete kommit 
att formas om och riktas in utifrån syftena med 
fokusområdet. Vid ordförandeträffen i februari 
slutfördes inhämtande av underlag till analysen av 
vilka samhälls och miljöfaktorer som hotar natur 
och kulturlandskapet. Analysen har sedan varit ett 
underlag i uppbyggandet av SHF:s program för en 
hållbar utveckling av natur och kulturlandskapet.

Vid årsskiftet förelåg ett utkast till utformning 
av programmet och det beräknas vara klart under 
hösten 2019 och publiceras på SHF:s hemsida. 

EU:s vattendirektiv och dess konsekvenser för 
kulturhistoriska landskapsvärden. SHF har fortsatt 
att arbeta intensivt för att analysera och följa 
 konsekvenserna av tillämpningen av EU:s vatten
direktiv inom den så kallade vatten förvaltningen, 
där värdefulla kulturmiljöer hotas med krav på 
biologisk återställning av vattendrag. Påverkans
arbete har utförts i syfte att ändra bestämmelserna 

tillämpningen så att hänsyn tas till kulturarvet 
och människors livsmiljö. SHF hade under januari 
ett möte med Riksantikvarieämbetet i frågan. 
 Propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft” togs av 
Riksdagen under sommaren och nya  bestämmelser 
började gälla vid årsskiftet 2019. Enligt de nya 
bestämmelserna ska vattenförvaltningen utföras 
med större kunskap om och hänsyn till bl.a. 
kulturmiljön och rekreationsintressen. Under året 
var SHF med om att bilda Vattenhistoriskt nätverk 
tillsammans med bland andra Arbetets museum, 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen och Europa Nostra. 
Nätverket är nu referens till Havs och vatten
myndigheten, Energimyndigheten och Svenska 
Kraftnät om deras förslag till regeringens nationella 
plan för omprövning av all vattenkraft i landet 
(NAP). 

Landskapskonferens arrangerades 26–27 oktober 
i Norrköping. Mötet hölls på Arbetets museum 
med seminarier och exkursioner på temat Civil
samhällets inflytande över landskapets förändring. 
Konferensen var ett samarbete mellan SHF, Arbetets 
museum och Svenska Industriminnesföreningen. 
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3. Arbete med andra prioriterade frågor
Arkiv och lokalhistorisk forskning  
– årets hembygdsbok
Lokalhistorisk forskning, hembygdslitteratur, arbetet 
med hembygdsarkiven och digitalisering har fått 
större utrymme under senare år. Priset för årets 
hembygdsbok har fått stort gensvar inom rörelsen 
och riksstämman 2018 beslutade att utöka priset för 
att även uppmärksamma den omfattande årsboks
utgivningen. SHF har valt att uppmärksamma 
bokpriset med lokala konferenser. 2018 genomfördes 
två sådana konferenser. 17 mars hölls en konferens 
i Ringamåla, Blekinge, för att uppmärksamma 2017 
års pristagare, boken Ringamåla socken – då, nu, 
sedan. 2018 års pristagare, boken Smålands Taberg 
– historien om ett samhälle, uppmärksammades 
med en konferens i Taberg 17 november. På båda 
konferenserna har författare och medlemmar från 
den lokala föreningen kunnat presentera arbetet 
med boken och sin förening. SHF:s lokalhistoriska 
råd har deltagit i programmet med diskussion om 
lokalhistorisk forskning och inbjudna forskare och 
representanter från regionala arkiv har bidragit med 
föreläsningar.

SHF beviljades projektmedel från Riksarkivet 
för en satsning på utbildnings och informations
aktiviteter till stöd för hembygds
föreningarnas arbete med arkiv 
och  digitalisering. Efter dialog med 
 Folkrörelsernas arkivförbund valde SHF 
att anlita Örebro och Västmanlands 
arkivcenter för projektledning. Projekt
ledaren Yvonne Bergman har kontaktat 
samtliga regionala arkiv för aktiviteter som 
ska genomföras under hösten 2019 samt 
planerat för gemensamt kursmaterial. 

SHF har under året även följt arkiv
utredningens arbete och haft kontakter 
med Riksarkivet och Kungl. biblioteket, 
KB, i frågor som rör  digitalisering. 
SHF besökte också Svenskt Filmarkiv i 
Grängesberg, en avdelning under KB, för 
att diskutera samarbete om bevarande av 
hembygdsföreningarnas filmskatt.

Museer och samlingar
SHF har under året haft flitiga kontakter 
med Riksantikvarieämbetet för att 
diskutera stöd till hembygdsföreningarnas 
museiverksamhet. Ämbetet har fått ett 
utökat uppdrag att samordna museifrågor 
och i det ingår även små föreningsdrivna 
museer. SHF har lyft fram behovet av 

tydliga riktlinjer och rekommendationer som är 
anpassade för hembygdsföreningarnas verksamhet. 
Dialogen har resulterat i att ämbetet tagit fasta på 
frågan i sin verksamhetsplan för 2019. 

IT-plattformen Hembygdsportalen
SHF inledde 2018 en större satsning på en ny 
hemsidesplattform kallad Hembygdsportalen 
som ska ersätta tidigare hemsida och Bygdeband. 
Hembygdsportalen erbjuder också funktioner 
som gör det möjligt för föreningarna att 
 administrera digitaliserade samlingar och arkiv. 
Större  investeringar görs även under 2019 och 
finansieras till en del med intäkter från SHF:s 
grupp försäkringsavtal med Länsförsäkringar 
Halland. I april 2018 gjordes en första lansering 
med funktioner för hemsidor och större delen av 
året har SHF fokuserat på att få föreningar att ta 
den nya tjänsten i bruk. Stor möda har lagts vid 
administrativa funktioner som dels gör det möjligt 
för SHF att administrera ett mycket stort antal 
föreningar och deras användare, dels underlättar 
för föreningarnas användare att administrera och 
publicera innehåll på sin hemsida. Ett nytt avtal har 
tagits fram som ersätter alla tidigare föreningsavtal 
för domänen hembygd.se. Avtalet ersätter även alla 
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föreningsavtal för Bygdeband. Avtalen tydliggör 
ansvarsfördelningen gällande det publika innehållet. 
Föreningarna är juridiskt ansvariga för att det 
innehåll som publiceras inte strider mot Lagen om 
upphovsrätt, Dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig lagstiftning.

Arbetet med Hembygdsportalen har från hösten 
också redovisats och diskuterats i arbetsgruppen 
för digital samlingsförvaltning som tillsattes efter 
stämmobeslut 2018. Se avsnittet Uppföljning av 
motioner. 

Hembygdsrörelsens finansiering
SHF arbetar på flera fronter med att stärka 
hembygdsrörelsens finansiering. Dels arbetar SHF 
kulturpolitiskt med att synliggöra föreningarnas 
omfattande arbete med att ta tillvara Sveriges 
kulturarv, i syfte att påverka politiken till ett utökat 
offentligt stöd. Dels söker SHF påverka andra 
stödordningar, och här är EU:s landsbygdsprogram 
särskilt viktigt. Det är även viktigt att uppmärk
samma hur föreningar kan utveckla  verksamheten 
för att öka intäkterna. Slutligen har SHF även 
uppdraget att bedriva insamling till stöd för 
före ningarnas verksamhet.

Ett resultat av regeringens kulturarvs proposition 
2017 var ett nytt kulturarvsbidrag som kan sökas 
från Riksantikvarieämbetet. Fördelningen 2018 
visar att föreningarna varit framgångsrika i 
 ansökningarna. I fråga om landsbygdsprogrammet, 
kan SHF notera att fördelningen av det särskilda 
investeringsbidraget till hembygdsgårdar har ökat 
i de flesta län under 2018. Här har SHF i kontakter 
med länsstyrelser och Jordbruksverket argumenterat 
för bättre bidragsvillkor, främst rörande kravet på 
offentlig medfinansiering. Samarbetet med Arbetets 
museum i Norrköping har också utvecklats efter att 
museets kunskapscenter fått en förstärkning med en 
ny tjänst, en finansieringskoordinator, där uppgiften 
är att förbättra kunskapen om olika finansierings
möjligheter för arbetslivsmuseer och hembygds
föreningar. Finansieringskoordinatorn och SHF:s 
kulturmiljöstrateg har här ett nära samarbete. 

När det gäller hembygdsrörelsens förmåga att 
utveckla egna intäkter, har SHF under året inlett ett 
arbete som syftar till att stärka hembygdsrörelsens 
position inom besöksnäringen. Tillväxtverket är 
intresserade av att lyfta kulturturismen generellt, 
något som också fördes fram i årets statliga 
utredning om besöksnäringen. SHF har fått positiv 
respons från Tillväxtverket på förslaget om en 
förstudie under 2019 och tillsatt en arbetsgrupp för 
att arbeta med frågan. 

Insamlingen till Sveriges Hembygdsfond, 
som syftar till att fördela ekonomiska bidrag till 

föreningarnas arbete, är under uppbyggnad och 
styrelsen har diskuterat hur fonden kan utvecklas. 
Under 2018 har insamlingen marknadsförts på 
tidningars familjesidor och i SHF:s egna kanaler. 
Inför julhelgen annonserades i tidningen Land. SHF 
har tillstånd att använda 90konto vilket medför 
att SHF ska redovisa sin verksamhet till Svensk 
Insamlingskontroll. 

Ett dynamiskt och inkluderande kulturarv
Hembygdsrörelsens ideologiska grundsyn är att 
rörelsen är öppen för alla människor, oavsett 
bakgrund. Visionen om en levande hembygd öppen 
för alla, som antogs 2017, är också en påminnelse 
om detta. Då hembygdsrörelsen står inför liknande 
utmaningar som andra traditionella folkrörelser att 
utvecklas i takt med samhällsförändringar, är det 
viktigt att aktivt arbeta för ett synsätt på kulturarvet 
som något som påverkas och formas i möten med 
människor av olika bakgrund och identitet. 

SHF har under 2017–2018 medverkat i 
dokumentär filmsprojektet Det goda landet som 
i sex filmer belyste olika aspekter på det samtida 
Sverige och de utmaningar som integrationen 
medför. Målet med filmerna var att bidra med fler 
perspektiv i integrationsdebatten. Tack vare ett stöd 
på 2,5 miljoner kr från Postkodstiftelsen kunde 
SHF bidra till finansieringen av filmerna. SHF har 
deltagit i projektgruppen tillsammans med Sveriges 
Museer, Vuxenskolan och filmbolaget Film and 
Tell som producerat filmerna och svarar innehållet. 
Filmerna sändes under perioden februari–mars i 
SVT. En av filmerna, med titeln Folkdansaren Lena”, 
kom att lyfta fram ett lokalt folkdanslag och deras 
engagemang för att levandegöra traditionen med 
folkdräkter och danser. 

Det goda landet har, förutom på SVT och UR, 
visats i riksdagen och på flera håll runtom i landet. 
Till exempel visades filmen om folkdanslaget 
under Hembygdens dag på Murbergets museum i 
Härnösand. 

Besvarade remisser
 Tryggad tillgång till kontanter, SOU 2018:42.   
 Betänkandet Långsiktigt stöd till det civila 

samhället. DS 2018:13
 Betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik 

för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 
2017:95.

 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering, SOU 
2018:46.

 Skogsstyrelsen: Fördjupad utvärdering av Levande 
skogar 2019 (FU19)   

 Skogsstyrelsen: Rapport En analys av styrmedel för 
skogens sociala värden. 
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4. Service, kommunikation  
och statistik
Hembygdsförsäkringen
Alla SHF:s medlemsföreningar omfattas av en 
grundförsäkring. Egendomsförsäkring för byggnad 
och lösöre kan tecknas som tillval. Försäkrings
givare är sedan 2005  Länsförsäkringar Halland. 
Föreningsförsäkringar i Varberg (försäkrings
kansliet) administrerar på SHF:s uppdrag 
 försäkringen. För uppföljning och strategiska 
överväganden finns ett Försäkringsråd med fem 
personer från SHF:s styrelse och de regionala 
förbunden samt en Försäkrings kommitté 
bestående av ansvarig på LF Halland och repre
sentanter från Föreningsförsäkringar och SHF:s 
ledning. Aktuellt avtal ger premierabatter för 
föreningar som genomför skadeförebyggande 
åtgärder. Därutöver ger avtalet rätt till en bonus 
till SHF om ersättning för skador hålls nere. SHF 
har betonat åtgärder som förebygger vattenskador 
och fördelat investerings bidrag för installation av 
vattenfelsbrytare. Länsförsäkringar erbjöd också 
alla föreningar en brandsläckare utan kostnad. 
Tack vare att antalet skador under 2017 kunde 
hållas nere, fick SHF 2018 rätt till maximal bonus 
med 1 miljon kronor. 

Årets försäkringskonferens genomfördes 24–25 
februari i Västerås. Ett flertal av de regionala 
förbundens ordförande deltog första dagen.

Rådgivning och information
Kansliet har under året svarat för rådgivning och 
information till hembygdsföreningar inom olika 
frågor. SHF:s personal har kompetens för arbete med 
natur och miljöfrågor och digitalisering, upphovsrätt 
med mera. Kansliet får också frågor om stadgar, 
årsmöte och styrelseformer. Mer  komplicerade frågor 
har hänskjutits till SHF:s juridiska rådgivare. 

Under 2018 har SHF fått många frågor om 
tolkningen av Dataskyddsförordningen GDPR. 
SHF har försökt utverka tydliga riktlinjer från 
Data inspektionen, men kan konstatera att sådana än 
så länge saknas. SHF har tagit intryck av hur arkiv 
och andra organisationer arbetat och gått ut med 
grundläggande rekommendationer till föreningarna 
i nyhetsbrev, på hemsida och i Bygd och Natur. 
GDPR har också belastat SHF:s egen administration 
under året. 

Upphovsrättsavtal
Avtalet mellan STIM och SHF innebär att SHF 
ersätter STIM för föreningarnas musikanvändning 
under högtiderna valborg, nationaldagen, 
midsommar och adventsfiranden. SHF har 
informerat om möjligheten att samarbeta med 
Vuxenskolan och andra studieförbund kring musik
arrangemang vid andra tillfällen.
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Studiematerial och samverkan med 
 studieförbundet Vuxenskolan
SHF och Vuxenskolan har samarbetat om stöd till 
föreningarnas folkbildande arbete. Statistiken visar 
att samarbetet gett resultat under senare år, med 
en tydlig ökning av antalet studiecirklar och kurser 
inom hembygdsrörelsen. 2018 minskade antalet 
studietimmar generellt inom Vuxenskolan med en 
viss minskning även för hembygdsföre ningarna. 
Minskningen var dock mindre än för andra 
 organisationer som samarbetar med studieförbundet. 

Tidskriften Bygd och natur
Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och 
tar upp aktuella teman. Upplagan är cirka 11 000 
exemplar. Varje förening har rätt till fem kostnadsfria 
prenumerationer och kan teckna ytterligare för 150 
kr per år. Redaktör är Yvonne Nenander. Ansvarig 
utgivare är Jan Nordwall. Tidskriften har under 
året diskuterat behov av att öka upplagan och tog i 
februari 2019 beslut om ett utvecklingsprojekt. 

Nyhetsbrev
SHF ger ut ett månatligt nyhetsbrev via epost. 
Brevet är tillgängligt för alla som är intresserade 
av SHF:s verksamhet och hade vid årsskiftet ca 
3000 prenumeranter. Nyhetsbrevet är en viktig 
informations kanal och kompletterar Bygd och 
natur med aktualiteter som tidskriften har 
svårt att förmedla på grund av en långsammare 
utgivnings takt. Alla som är intresserade av nyheter 
från SHF kan prenumerera på brevet.

Facebook
SHF administrerar flera sidor på Facebook. Den 
publika sidan för Sveriges Hembygdsförbund hade 
i december 2 087 följare (1700 följare 2017). Den 

publika sidan för Bygdeband hade 1 219 (1 100). 
Därutöver finns sidor för olika grupper som också 
administreras av SHF. 

Statistik över hembygdsrörelsens arbete 
och verksamhet
SHF har riksstämmans uppdrag att svara för 
samordning av statistikarbetet inom rörelsen 
och inhämtar årligen uppgifter om ideell tid, 
antal evenemang och antal besökare. Därutöver 
ställs ytterligare en fråga om ett särskilt ämne. 
 Statistikinsamlingen sker digitalt och görs i 
samarbete med regionala hembygdsförbund som 
även har möjlighet att ställa egna frågor. 2018 
rörde frågan  föreningarnas verksamhet för barn 
och unga under 2017.

Resultat av statistikinsamling 2018, avseende 
verksamheten 2017:
• Den ideella tiden i föreningarna uppgick till 

3,8 miljoner timmar, vilket motsvarar ett 
ekonomiskt värde på nära 836 mkr (EUnorm 
220  kr/ timme).

• Antalet besökare uppskattas till runt 4,5 miljoner.
• Antalet evenemang uppgick till 36 000.
• Antalet medlemmar under 25 år uppgick till 

cirka 28  000.
• 6 800 aktiviteter vände sig till barn i åldrarna 

0–12 år.
• Det totala antalet barn som deltog vid 

 aktiviteterna var 280 000.
• 4 400 aktiviteter vändes till mot åldrarna  

13–25 år.
• Det totala antalet ungdomar som deltog var   

cirka 10  000.

Svarsfrekvensen på enkäten var 65 %. 

5. Uppföljning av motioner 
1. Ang. sotning av kulturhistoriska byggnader på 
hembygdsgårdar (stämman 2016)
Motionen yrkade på att SHF skulle bringa klarhet 
kring regelverk för sotning i de fall där skyddet 
för kulturhistoriska byggnader står i konflikt med 
sotningsregler.

SHF har fortsatt kontakterna med Boverket och 
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. 
En formell skrivelse med anmodan om Boverkets 
yttrande har skickats till myndigheten och myndig
hetens svar kommer att redovisas så snart det 
inkommit.

2. Ang. landskap och landskapsskyltar  
(stämman 2017)
Motionen yrkade på att SHF ska arbeta för att 
landskapen uppmärksammas, t ex genom vägskyltar 
vid landskapsgränserna.

SHF har fördjupat dialogen med Trafikverket 
i syfte att under 2019 dels få tydliggjort vad som 
gäller i bestämmelser och praktik kring att sätta 
upp vägmärken som markerar landskapsgränser, 
dels skapa ett pilotprojekt där Trafikverket sätter 
upp vägmärken som markerar landskapsgränser 
i ett gemensamt valt landskap/län. Syften med 
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pilot projektet är att få tydliggjort vad generell 
skyltning av landskapsgränser belastar i resurser 
och vilka effekter skyltningen kommer att få såväl 
lokalt och regionalt som nationellt, samt hur 
hembygds rörelsen kan bidra till sådan skyltning i 
form av bland annat historiska kunskaper och lokal 
och regional förankring.

3. Ang. ortnamnens bevarande  
(stämman 2017 och 2018)
Motionerna har båda yrkat på att SHF ska arbeta 
aktivt för att värna ortnamnens bevarande som 
immateriellt kulturarv. 

SHF har utvecklat samverkan med Ortnamns
myndigheten vid Lantmäteriet och Institutet för 
språk och folkminnen (SOFI). Föredrag har på 
särskild inbjudan hållits av SHF i Ortnamns
rådet om vårt fokusområde Landskapets 
förändring och hur vi där arbetar med och för 
ortnamn. I Ortnamnsrådet ingår myndigheterna 
Lant mäteriet, Institutet för språk och folkminnen, 
Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget 
samt Sveriges kommuner och landsting och 
 Universiteten. Ortnamnsrådet har också varit på 
SHF:s kansli för möte om framtida samverkan 
utifrån våra olika roller. Dialogen har resulterat i 
konkret samverkan. Ortnamnsrådet stöttar från 
2019 SHF:s kansli i framtagandet och tillgänglig
görandet av information om vad som gäller i 
bestämmelser om ortnamnsanvändning och vilka 
organisationer som har olika ansvar. SHF å andra 
sidan  tillgängliggör den information om ortnamn 
som finns vid Ortnamnsmyndigheten och SOFI.

4. Motion om det kyrkliga kulturarvet – gravvårdar 
(stämman 2017)
Den av SHF initierade samverkansgruppen om 
gravvårdars bevarande med Svenska kyrkans 
kansli i Uppsala och Svenska kyrkans arbetsgivar
organisation i Stockholm, har hållit möten under 
året. Gruppen har utökats till att också omfatta 
Sveriges släktforskarförbund. Fokus för gruppens 
arbete har vidgats till att omfatta begravnings
platsernas kulturarv. En handledning i hur civil
samhället kan arbeta för att ta tillvara och utveckla 
begravningsplatsernas kulturarv kommer att bli 
tillgänglig på SHF:s webbplats. Under hösten 
började SHF planera för en nationell kyrkogårds
konferens, som ska hållas i april 2019.

5. Ang. hembygdens helg på Skansen varje år 
(stämman 2017)
Motionen yrkade på att SHF skulle undersöka 
möjligheter och intresse för en årligen 
åter kommande hembygdens helg på Skansen. 

SHF:s kontakt med Skansen har resulterat i 
ett erbjudande där ett regionalt förbund, med 
början sommaren 2019, kan använda utvalda 
miljöer för aktiviteter som lyfter fram länet och 
landskapets hembygdsrörelse och kulturarv. Först 
ut är hembygdsförbundet Gästrike–Hälsinge som 
genomför en aktivitet under sista lördagen i augusti. 
Om allt slår väl ut kan Skansen erbjuda detta även 
2020.

6. Ang. rikstäckande system för digital 
 samlingsförvaltning (stämman 2018)
Motionen yrkade på att SHF ska arbeta för en 
lösning som tillgodoser föreningarnas behov av 
digital samlingsförvaltning. Riksstämman gav 
styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp 
med hembygdsföreträdare som i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet med flera, 
skulle undersöka förutsättningar och möjligheter 
för att åstadkomma en gemensam datalösning för 
föremåls och arkivsamlingar. 

Arbetsgruppen tillsattes i början av hösten med 
representanter från SHF:s styrelse och kansli och 
från regionala förbund. SHF:s tekniska konsult 
har medverkat vid flera möten. Arbetsgruppen 
har haft ett flertal möten och bland annat träffat 
företrädare för Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 
 Länsarkivarieföreningen och KulturIT, vilka 
utvecklar det system som Nordiska museet och ett 
flertal länsmuseer använder, och där Primus ingår 
som stöd för samlingsförvaltning. Arbetsgruppen 
har också analyserat möjligheterna att använda 
andra system som SOFIE och Collective Access.

Resultatet är att det idag saknas förutsättningar 
för att använda något av de befintliga systemen för 
att tillhandahålla en gemensam datalösning för 
hembygdsrörelsens digitaliserade samlingar och 
egna arkiv. 

Arbetsgruppen har diskuterat SHF:s pågående 
utvecklingsprojekt Hembygdsportalen. Tjänsten, 
som primärt har utvecklats för att ersätta tidigare 
hemsideslösning för föreningarna, erbjuder 
sedan mars 2019 utökat stöd för föreningar 
att  administrera och hålla ordning på sina 
digitaliserade samlingar och arkiv, utan krav på 
publicering. Hembygdsportalen ska i nästa steg 
också erbjuda presentation av lokalhistoriskt 
material utifrån geografisk plats och det som idag är 
Bygdeband kommer därför att integreras i portalen 
senare under 2019. 

Arbetsgruppen konstaterar att  Hembygdsportalen 
därmed kan uppfylla vissa grundläggande behov 
för det stora flertalet föreningar, nämligen att 
samla digitaliserat material på ett konto som 
föreningen kan administrera samt stöd för 
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att göra ett urval av materialet tillgängligt för 
allmänheten. Eftersom Hembygdsportalen 
utvecklas och förvaltas av hembygdsrörelsens egen 
organisation, borgar det också för att tjänsten kan 
utvecklas efter hembygdsrörelsens behov. Genom 
att systemet bygger på befintliga standards finns 
de tekniska  förutsättningarna för att materialet 
ska kunna interagera med Ksamsök, Nationella 
arkivdatabasen och andra rikstäckande system 
för kulturarvs presentation. Detta är dock endast 
möjligt om  föreningarna gör det digitala materialet 
sökbart, vilket är en komplex fråga om  datakvalitet 
som ställer relativt höga kompetenskrav hos 
medlemmarna.

Hembygdsportalen ska inte uppfattas som ett 
likvärdigt alternativ till de avancerade system för 
digital samlingsförvaltning som museer och arkiv
institutioner använder. Portalen är främst avsedd 

som ett stöd för tillgängliggörande av lokalhistoria 
och föreningarnas verksamhet. Föreningar med 
mer omfattande behov av stöd för digital samlings
förvaltning beträffande registrering och lagring av 
utrymmeskrävande digitalt material som filmer och 
dylikt, bör även i fortsättningen främst vända sig 
till sina regionala museer och arkiv, vilka uppbär 
statligt och annat offentligt stöd för arbetet med det 
regionala kulturarvet. Dessa institutioner är också 
ett stöd för hela hembygdsrörelsen i frågor som rör 
värdering, urval och bevarande. 

Arbetsgruppen har med detta uppfyllt uppdraget 
från riksstämman 2018. Dialogen med kultur
departementet, berörda myndigheter och 
institutioner fortsätter dock och SHF ska särskilt 
undersöka alternativa lösningar för lagring av 
digitaliserade filmer, eftersom det är särskilt 
utrymmeskrävande.
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Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största 
folkrörelser med 2 040 föreningar och 420 000 medlemmar. 
Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala 
identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

www.hembygd.se
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