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Organisationen
Vårt uppdrag 
Skånes hembygdsförbund är en ideell förening och regional huvudorganisation för föreningar som 
arbetar med kulturarv och lokal historia i Skåne, både i städer och på landsbygd. Förbundet svarar 
för förmedling av kontakter, information, rådgivning och samordning gentemot medlemsförening-
arna och fungerar som informationskanal både i och utanför den egna organisationen. Förbundet är 
partipolitiskt och religiöst obundet och har verksamhet i hela länet. 

Enligt § 3 i stadgarna är Skånes hembygdsförbunds uppgift 
• att främja och stödja kultur–, natur– och hembygdsvård
• att verka för samordning av alla i Skåne verksamma ideella krafter för bevarande av kulturarvet
• att bistå den skånska hembygdsrörelsens olika sammanslutningar i deras arbete med tjänster, 
såsom information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning m.m.
• att förvalta arkiv, bibliotek, föremål och kulturvårdsobjekt som tillhör eller överlämnats till förbun-
det
• att förvalta kulturfonder och utdela därmed avsedda kulturpriser.

Förbundet är en regional aktör som genom bred samverkan bidrar till folkbildning, ökad kunskap om 
natur- och kulturarv och verksamhet för barn och unga. I samarbeten med föreningar, organisatio-
ner, myndigheter, kommuner, universitet, museer, arkiv, skolor och studieförbund möts ideella och 
professionella i tematiska utvecklingsprojekt. Detta sker alltid i samarbete med medlemsförening-
arna. Utbyte av kunskap, perspektiv och erfarenheter är en viktig del i förbundets verksamhet där 
nationella och regionala perspektiv möter lokala. Att synliggöra medlemsföreningarna och deras 
kunskap är ett viktigt uppdrag. Det görs bl.a. genom samverkan och satsningar på digital tillgänglig-
het, t.ex. applikationen Shuttle (f.d.  Tidsmaskinen), hembygdsportalen, Bygdeband, nyhetsbrev, 
Facebook och Instagram. 

Hembygdsförbundets verksamhet präglas av bredden i medlemsföreningarna. Det innebär många 
och skiftande arbetsuppgifter för att bevara, levandegöra, utveckla och synliggöra hembygdsrörelsens 
arbete med lokalt kulturarv. Att göra det tillgängligt, känt och angeläget för många är en viktig uppgift. 
Med kurser, temadagar, möten och utvecklingsprojekt inspirerar och stöttar förbundet föreningarna i 
deras verksamhet och tillsammans prövas nya vägar för kulturarvsverksamhet, för ortsbor och nyan-
lända. Samtal om begrepp som hembygd, kulturmiljö, natur- och kulturarv förs med ambitionen att 
involvera fler. 

De senaste årens fokus på förändringar i landskapet, sambanden mellan natur och kultur och ett håll-
bart samhälle har inneburit en viktig utveckling och komplettering till arbetet med museisamlingar, ar-
kiv och berättelser om materiell och immateriell kultur. Förmedling av beprövad och traderad kunskap 
ingår i utvecklingen av verksamheten.

Mingeltorg i Broby, foto: Alexander Vestergård
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och 13 kr till det nationella. Föreningar betalar för 
maximalt 1 000 medlemmar.

Lägsta medlemsavgift för medlemsföreningar: 1 000 
kronor/år.
Medlemsavgift för stiftelser: 1 000 kronor/år. 
Stödjande medlem betalar 250 kr/år. 

Finansiering
Skånes hembygdsförbunds verksamhet har bedrivits 
med verksamhetsbidrag (2 485 000 kr), medlemsav-
gifter (341 770 kr), externa projektbidrag (se nedan), 
administrativ ersättning i projekt (56 000 kr), adminis-
trativ ersättning Lengertz kulturprisfond (30 000 kr) 
arvoden för projektinsatser (15 300 kr), nyttjandeav-
tal Ballingstorp (7 000 kr) samt bokförsäljning (4 970 
kr). I övrigt hänvisas till förvaltningsberättelsen med 
balans- och resultaträkningar.

Projektbidrag 2018
Länsstyrelsen: 
Ballingstorp (byggnadsunderhåll, publika arrang-
emang, markskötsel), Biskopskällaren (lagning av tak), 
projekt Ängaliv (ängsslåtter, seminarier och kurser): 
369 388 kr

Region Skåne, utvecklingsbidrag: 
projekt Kontext 270 000 kr

Postkodstiftelsen: 
projekt Kontext, 360 000 kr

Riksantikvarieämbetet: Hembygdsrörelsen i bilder, 
200 000 kr

Villkor för regionalt verksamhetsbidrag
Skånes hembygdsförbund erhåller ett årligt verksam-
hetsbidrag från Region Skåne. Villkoren för bidraget 
är de nationella kulturpolitiska målen och Regional 
kulturplan för Skåne 2016-19. Verksamheten ska bidra 
till ”att invånare i Skåne ska ha möjlighet att ta del av 
kulturlivet på lika villkor”. Barn och unga och natio-
nella minoriteter är prioriterade målgrupper. 

I villkoren för verksamhetsbidraget 2018 ges riktlinjer 
för förbundet. Enligt dessa ska Skånes hembygdsför-
bund:
• arbeta med att utveckla hembygdsrörelsen 

genom samverkan och kunskapsutbyte mellan 
medlemsföreningar och kommuner

• stödja och utveckla kulturpedagogik i medlems-
föreningarnas verksamhet med fokus på barn och 
unga i Skåne

• aktivt driva utvecklingsarbete inom ramen för 
Regional samverkansplattform för kulturarvsom-
rådet

Våra medlemmar
105 föreningar och andra sammanslutningar har varit 
anslutna till Skånes hembygdsförbund under 2018. 
27 enskilda personer och institutioner var stödjande 
medlemmar. En förteckning över medlemsförening-
arna finns sist i verksamhetsberättelsen.

2018 hade medlemsföreningarna 32 817 medlem-
mar. Föreningarna bedriver sin verksamhet på ett par 
hundra platser i länet; ofta i anslutning till kulturhisto-
riska byggnader, museer och andra lokala mötesplat-
ser. En del föreningar har valt att inte äga byggnader 
och verkar inom sitt geografiska område med kultur-
arrangemang, vandringar, visningar, föredrag, socialt 
arbete och utställningar.

Föreningarna inbjuder årligen till flera hundra ar-
rangemang och utställningar för allmänheten samt 
temadagar och visningar för skolklasser. De ger ut ett 
fyrtiotal årsböcker, lokalhistoriska skrifter och tidskrif-
ter. Det finns ett stort engagemang i frågor rörande 
lokal utveckling, kultur- och naturmiljöer och lokala 
planeringsärenden. Föreningarna spelar en betydan-
de roll för det lokala kulturlivet. 2018 besökte  
604 401 personer aktiviteter i skånsk hembygdsrörel-
se och föreningarna arbetade 203 129 ideella timmar 
(baserat på statistik från 81 av 105 föreningar).  

Föreningarna dokumenterar och förmedlar kulturarv 
och människors berättelser om samtiden, det som 
blir morgondagens kulturarv. Immateriellt kulturarv 
är en del i föreningarnas program, t.ex. berättarkväl-
lar. För större tillgänglighet ägnar sig flera föreningar 
åt registrering och digitalisering av arkiv och föremål. 
Detta blir tillgängligt bl.a. genom Bygdeband som är 
en rikstäckande webbplats för lokalhistoria. Man sat-
sar också på ökad marknadsföring genom hemsidor, 
sociala medier, medlemstidningar, turistfoldrar och 
breddade samarbeten.

Nya medlemsföreningar
Nya medlemsföreningar under 2018: 
• Rydebäcks museiförening
• Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner

Vid förfrågningar om medlemskap erbjuder Skånes 
hembygdsförbund ett möte med kanslichef och ord-
förande. Under året har förbundet träffat Hembygds-
föreningen Bengtemölla Gårds Vänner och informerat 
om medlemskap och verksamhet. 

Medlemsavgifter
Ett medlemskap i Skånes hembygdsförbund och Sve-
riges hembygdsförbund kostade 2018 (oförändrat) 23 
kr/medlem där 10 kr går till det regionala förbundet 

Revisorer
Valda av Skånes hembygdsförbund
Ordinarie Filip Lundberg, BDO Malmö, 2018-19
Ersättare Rebecka Iderup, BDO Malmö, 2018-19

Valda av Region Skåne
Ordinarie Jana Lund, Furulund, 2015-18   
 
Ersättare Inger Åbonde, Tomelilla, 2015-18 

Två möten, varav ett revisionsmöte, har hållits. Där 
deltar revisorer, ordförande, styrelseledamot som 
utsetts att förvalta Lengertz kulturprisfond (Arne 
Elowson), kanslichef och ekonomihandläggare från 
kansliet. Enligt styrelsebeslut rapporterar kanslichefen 
till styrelsen om förbundets ekonomi.

Foto: Rydebäcks m
useiförening

Foto: Sven Persson, Hembygdsföreningen 
Bengtemölla Gårds vänner
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Kansli och personal
Hembygdsförbundet har kansli i Lund och ett kontor i Kristianstad. Sedan december 2014 finns 
kansliet på Arkivcentrum Syd, i samma lokaler som Skånes Arkivförbund på Porfyrvägen 19. I Kristi-
anstad har förbundet ett tjänsterum i Regionmuseet i enlighet med en tidigare överenskommelse.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 tillkom 
för att skapa en rimlig arbetsbelastning och motverka stress och har diskuterats av personal och 
styrelse. Under året har kanslichefen hållit medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Lund
Tillsvidareanställd personal:
Pia Sander, kanslichef, 100 %
Sara Williamsson, hembygdskonsulent/kulturpedagog, 100 %
Maria Casagrande, hembygdskonsulent 100 % 
Carina Johansson, ekonomihandläggare, 50 %
Gunnel Pernryd, kontorsassistent, 50 %

Projektanställda och praktikanter: 
Malin Pehrsson, projektsamordnare Kontext, 70%
Joakim Holmqvist, praktikant, administrativa uppgifter, 50%
Åsa Andersson, artikelregister, deltid januari till augusti 2018 samt lönebidrag 75%, 
2018-08-13 till 2018-12-31
Lisa Andrade Calissaya, praktikant från Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad, 100 %, 
2018-08-20 till 2018-09-21

Kristianstad
Carina Johansson, ekonomihandläggare, 50 %. Delar sin tjänstgöring mellan Lund och Kristianstad.

Vårt kansli finns på Arkivcentrum 
Syd i Lund, kom gärna förbi på 
kaffe!

Förbundsstämma
Förbundsstämman är Skånes hembygdsförbunds högsta beslutande organ. Vid stämman har varje anslu-
ten förening eller motsvarande sammanslutning ett ombud och därutöver för varje påbörjat hundratal 
medlemmar ytterligare ett, dock högst sammanlagt fem. Frågor och motioner som skall behandlas på 
förbundsstämma eller extra förbundsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två månader 
före stämma. 

Valberedning 
Ordförande väljs av stämman. Fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, geografiskt fördelade över 
Skåne, nomineras av medlemsföreningarna och väljs på stämman. Mandatperioden är två år. Ordförande 
i valberedningen är Ingegerd Christiansson, OK Origo i Össjö. Valberedningen har haft sex sammanträden 
på kansliet i Lund.

Ordförande
Ingegerd Christiansson, OK Origo i Össjö     2018-2020

Ordinarie
Monica Nilsson, Gärds härads hembygdsförening   2018-2020
Camilla Kristensson, Gärdslövs byalag     2018-2020
Bo Larsson, Föreningen Övraby mölla     2018-2019
Bengt-Åke Andersson, Hammarlunda mölleförening   2018-2019
Håkan Månsson, Sösdala hembygds- och fornminnesförening  2018-2019

Suppleanter
Ingrid Bergquist, Frosta härads hembygdsförening   2018-2020
Kitty Olofsson, OK Origo i Össjö      2018-2019
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Kretsar
Medlemsföreningarna har delats in i nio kretsar som inbjuds till möten vår och höst. Krets 7 och 8 har sedan flera 
år utgjort en krets.

1 2 3

4

5

6

7

8

9

Krets 1 – Bjäre, Norra och Södra Åsbo härader
Bjäre härads hembygdsförening
Föreningen Hyllstofta ryggåsstuga
Hovs hembygdsförening
Klippans hembygdsförening
Kvidinge sockens hembygdsförening
Munka Lungby – Tåssjö hembygdsförening
OK Origo i Össjö
Perstorps hembygdsförening
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening
Spannarpsortens hembygdsförening
Värsjö byalag
Åstorps hembygdsförening
Ängelholms hembygdsförening
Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening
Örkelljunga hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars hembygds-
förening

Krets 2 – Västra Göinge härad
Hästveda hembygdsförening
Matteröds hembygdsförening
Röke sockengille
Sösdala hembygds- och fornminnesförening
Vinslövs hembygdsförening
Wittsjö hembygdsförening
Västra Göinge hembygdsförening
Västra Torups hembygdsförening

Krets 3 – Östra Göinge härad
Glimåkra hembygdsförening
Göinge hembygdsförening
Göinge slåttersällskap
Hjärsås hembygdsförening
Knislinge hembygdsförening
Loshults hembygdsförening
Norra Strö hembygdsförening
Osby hembygdsförening
Sibbhults hembygdsförening
Sliperiet Gylsboda
Visseltofta hembygdsförening
Örkeneds hembygdsförening

Krets 4 – Albo, Gärds och Villands härader
Byträffen Edenryd-Krogstorp-Åby
Föreningen Blåherremöllas vänner
Föreningen Örsnäs hembygdsgård

Hembygdsföreningen S:ta Annas gille i Åhus 
Gärds härads hembygdsförening
Ivetofta hembygdsförening
Näsums hembygds- och fornminnesförening
Oppmanna-Vånga hembygdsförening
Villands härads hembygdsförening

Krets 5 – Ljunits Herrestads, Ingelstads och 
Järrestads härader
Albo härads hembygdsförening
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i 
sydöstra Skåne
Föreningen Tomelilla byagård
Föreningen Övraby mölla
Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds 
vänner
Ljunits och Herrestads hembygdsförening
Othinslunda hembygdsförening
Södra Ingelstads härads hembygdsförening

Krets 6 – Frosta och Färs härader (samt fören-
ingar som verkar i hela Skåne)
Eslöfs museiförening
Frosta härads hembygdsförening
Färs härads hembygdsförening
Föreningen Höörs mölla
Föreningen Jöns Henrikssons minne
Föreningen Skånska möllor
Hammarlunda mölleförening
Osbyholms byförening
Stiftelsen Harlösa byahus
Stiftelsen Harlösa donationshus
Tjörnarps sockengille

Krets 7 – Oxie, Skytts och Vemmenhögs 
härader
Falsterbonäsets museiförening
Föreningen Svedala-Barabygden
Gärdslövs byalag
Kulturgruppen Anderslöv och bygden
Limhamns museiförening
Norra Grönby mölleförening
Oxie härads hembygdsförening
Sirmiones skeppslag
Stora Hammars mölleförening
Vemmenhögs härads fornminnes- och hem-
bygdsförening

Krets 8 – Bara och Torna härader
Bara härads hembygdsförening
Hembygdsföreningen i Lomma kom-
mun
Lomma museiförening
Kulturkvadranten i Dalby
Sandbybygdens hembygdsförening
Skånska lantbruksmuseet i Alnarp, 
ideell förening
Staffanstorps hembygdsförening
Torna härads hembygdsförening
Vallkärra-Torns hembygdsförening

Krets 9 – Luggude, Onsjö, Rönnebergs 
och Harjagers härader
Billesholmstraktens hembygdsförening
Borstahusens museiförening
Fjälastorp-Stubbarps byaförening
Fleninge hembygdsförening
Föreningen Viking Foundation
Harjagers härads fornminnes- och 
hembygdsförening
Hvens hembygdsförening
Kullens hembygdsförening
Möllerikeföreningen
Onsjö härads hembygdsförening
Rydebäcks museiförening
Rönnebergs härads hembygdsförening
Röstånga turist- och hembygdsförening
Skromberga Akademi
Stenestadsortens hembygdsförening
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Stiftelsen Jöns Jons-gården i Kattarp
Södra Luggude härads hembygdsför-
ening
Wällufsbygdens hembygdsförening
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Styrelse
I styrelsen ingår dels representanter valda av stämman dels representanter valda av Region Skåne. Hembygdsför-
bundets stämma utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare med en mandattid på två år samt en revisor 
med suppleant för en tid av ett år. Stämman väljer också ordförande och vice ordförande för en tid av ett år. Re-
gion Skåne utser tre ordinarie ledamöter med ersättare samt en revisor med revisorssuppleant. Mandatperiod för 
regionens ledamöter följer riksdagsvalet.  

Styrelsen har i en proposition till stämman föreslagit en revidering av stadgarna. Man har hållit en introduktion 
för nya styrelseledamöter, samlat styrelse och personal i ett diskussionsforum och bjudit in Sveriges hembygdsför-
bunds nya ordförande Maria Norrfalk att delta i nämnda forum och ett styrelsemöte 7.9. En arbetsgrupp förbere-
der en folder som presenterar Skånes hembygdsförbunds verksamhet.

Styrelsen har under 2018 haft sju möten varav ett konstituerande. Vårmöte med utflykt 8.6 till Egedal Arkiver og 
Museum i Stenlöse, Danmark. Besök med visningar på Ballerup Museum och Skenkelsø Mølle Museum, sedan 
möte och lunch med anställda och ideella. Ett möte hölls på Kulturhuset i Hässleholm och resten på Arkivcentrum 
Syd. 

Styrelsen efter stämman 2018:
Valda av Skånes hembygdsförbund
Ordförande       Vice ordförande 
Sven Jensén, Broby, 2018-19    Thord Kristiansson, Munka Ljungby, 2018-19
                  
Ordinarie      Suppleanter
Ingegerd Hagelin, Västra Forestad, 2017-19    Johan Brinck, Ängelholm, 2018-20 
Arne Elowson, Västra Torup, 2017-19   Olavi Olson, Hässleholm, 2017-19 
Madeleine Brandin, Trelleborg, 2017-19   Anders Reisnert, Bara, 2018-20  
Sofia Winge, Lund, 2018-20    Gun Larsson, Broby, 2018-20
            
Valda av Region Skåne
Ordinarie      Suppleanter
Lisbeth Lindell, Helsingborg, 2015-18   Claes Hallberg, Teckomatorp, 2015-18    
Kristina Backe, Trolleholm Smedtorp, 2015-18  Peter J Olsson, Malmö, 2015-18   
Margareta Fries, Sjöbo, 2015-18    Vakant
  
Landsantikvarien     Sekreterare/Kanslichef
Anna Hansen      Pia Sander    

Valberedningens ordförande, adjungerad till styrelsen
Ingegerd Christiansson, OK Origo i Össjö, 2018-20

Styrelsens ideella engagemang, kompetens och kontakter är av stort värde för förbundet och verksamheten. 
Ledamöterna bidrar till att bredda förbundets nätverk, driva skånsk hembygdsrörelses frågor och göra förbundet 
och rörelsen mer kända; lokalt, regionalt och nationellt. De deltar i förbundets arbete och möten, i arbetsgrup-
per, utvecklingsprojekt, kurser och arrangemang samt i lokala föreningsaktiviteter. Ordförande och kanslichef har 
månatliga möten för avstämningar. 

Ledamöterna representerar Skånes hembygdsförbund i olika sammanhang och deltar i konferenser och strate-
giska möten med Kultur Skåne, Länsstyrelsen Skåne, organisationer, kommuner, samarbetsparter och Sveriges 
hembygdsförbund. Ordföranden ingår i följande arbetsgrupper hos Sveriges hembygdsförbund: lokalhistoriskt råd, 
kulturmiljöråd och arbetsgruppen för utmärkelser (inklusive Årets hembygdsbok och Årets hembygdsförening). En 
betydande insats görs även av Skånes hembygdsförbunds ledamöter genom medverkan i aktiviteter på förbundets 
gård Ballingstorp och fornlämningen Biskopskällaren. 

Totalt har styrelsen lagt ned 2 245 ideella timmar under 2018 varav ordförande Sven Jensén 1 629.

Styrelsemöte vid studiebesök på Skenkelsø Mølle Museum 8 juni
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Medlemskap i organisationer  
Sveriges Hembygdsförbund
Skånes Arkivförbund
IKA Skåne (Ideell kulturallians) 
Nätverket idéburen sektor 
IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer 
SNOK, Sydsvenska natur- och kulturgårdar 

Stiftelsen Regionmuseet
Skånes hembygdsförbund är en av de tre stiftarna i Stiftelsen Regionmuseet i Skåne. Förbundet har tre ledamöter 
och tre ersättare i styrelsen för Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne. Dessa är efter stämman: ordinarie Sven 
Jensén, Ingegerd Hagelin och Kristina Backe. Suppleanter är Arne Elowson, Sofia Winge och Thord Kristiansson. 
Hembygdsförbundets revisor i styrelsen: Monica Nilsson med Lars-Olof Tjärnvall som suppleant. Sven Jensén är 
ledamot i styrelsens arbetsutskott och i styrelsen för det av Regionmuseet grundade bolaget Sydsvensk arkeologi 
AB.

Region Skånes kulturförvaltning
25.5 hölls ett uppföljningsmöte mellan Skånes hembygdsförbunds kansli och handläggare på Region Skånes kultur-
förvaltning om förbundets verksamhet och ekonomi. 

Styr- och policydokument 
Stadgar. Reviderade senast efter förbundsstämmans beslut 2017-04-23. Revidering första läsning antagen 2018.
Verksamhetsplan 2018. Fastställd av stämman 2018.
Personalens och styrelsens arvoden vid uppdrag. 
Delegationsordning. 
Miljöpolicy (transporter, resor, avfall, inköp mm.) Redovisas årligen till Region Skåne. 
Digital strategi. Redovisas årligen till Region Skåne.
Policy för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Styrelsebeslut 2018-02-02, redovisad till Region 
Skåne.
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Remissvar från styrelsen.

Arbetsgrupper 
Förbundets styrelse har tillsatt följande arbetsgrupper som varit i arbete under 2018:
Kulturprisgruppen: Kristina Backe, Lisbeth Lindell, Madeleine Brandin, Ingela Jacobsson, Bengt Berglund, Johan 
Brinck, Pia Sander.
Verksamhetsplan 2019: Sven Jensén (sammankallande), Pia Sander, Johan Brinck och Thord Kristiansson med 
bidrag från Maria Casagrande och Sara Williamsson.
Revidering stadgar: Sven Jensén, Olavi Olson, Madeleine Brandin, Johan Rietz, Pia Sander.
Förbundsstämma 2018: Sven Jensén, Olavi Olson, Pia Sander och representanter från Göinge hembygdsförening 
(Marianne Johansson, Eva Newin, Gunilla Kärrdahl).

Diskussionsforum
Ett nytt forum för styrelsen att diskutera frågor utanför sammanträden. Personalen deltog på det första mötet i 
november. Där diskuterades följande frågor: förtydligande gällande kretsmötens och ordförandeträffars syfte och 
innehåll, kontaktpersoner från styrelsen gentemot medlemsföreningar, åtgärder för sjunkande medlemsantal, 
förtydligande av medlemsförmåner, tematisk årsbok samt tid och plats för styrelsemöten.

Yttrande och remisser 
Under 2018 har Skånes hembygdsförbund skrivit och medverkat i följande skrivelser:
Regional kulturplan för Skåne 2016-19
Romeleåsen och sjölandskapet
Regional handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020

Berörda medlemsföreningarna inbjuds till samrådsmöten där den aktuella remissen gås igenom och synpunkter 
framförs. Ibland har samtliga föreningarna tillfrågats, ibland ett mindre urval beroende på remissens innehåll. 
Ordförande har sedan formulerat remissvaret som gått ut på remissrunda till berörda föreningarna och kanslichef 
för synpunkter.
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Kulturpriser
Lengertz kulturpriser
William Lengertz (1891-1962), författare och antikvariatsinnehavare, har gett namn åt de två kulturpriser som 
Skånes hembygdsförbund delar ut sedan 1967 i enlighet med en testamentarisk donation. En av styrelsen utsedd 
ledamot (under 2018 Arne Elowson) övervakar handeln med värdepapper i Lengertz kulturprisfond vars aktieport-
följ hanteras av Sparbanken Skåne.  

Pristagarna 2018 har utsetts av styrelsen efter förslag från en arbetsgrupp bestående av Kristina Backe, Madeleine 
Brandin, Johan Brinck, Lisbeth Lindell och Pia Sander (samtliga SH:s styrelse); Ingela Jakobsson (Trelleborgs mu-
seum) samt Bengt Berglund (Gärds härads hembygdsförening). Kulturprisgruppen har haft fyra planeringsmöten.

bibliotek
Skånes hembygdsförbunds referensbibliotek består 
av ca 7 000 titlar, drygt 120 hyllmeter, och finns i 
ett magasin på Arkivcentrum Syd (ACS). Bibliote-
ket omfattar böcker om Skåne, Blekinge, Halland, 
Kronobergs län, Kalmar län, Öland, Jönköpings län 
och Danmark. Den topografiska avdelningen för 
Skåne innehåller i huvudsak medlemsföreningarnas 
årsskrifter och tillväxten sker främst genom deras 
publikationer, ca 40 titlar varje år. I biblioteket finns 
även skrifter och kompendier utgivna av medlems-
föreningar i Skåne.

I förbundets bibliotek ingår Olof Cappelins boksam-
ling som donerades till Skånes hembygdsförbund på 
1940-talet. Böckerna har registrerats i ett excel-doku-
ment av Hans Wilson, Billesholmstraktens hembygds-
förening. Samlingen utgörs av 1 377 titlar.

Biblioteket sköts av förbundets administrativa 
personal som svarar på förfrågningar från forskare, 
föreningar och allmänhet. Särskilt efterfrågade är 
titlar från den topografiska avdelningen. Böckerna 
är sökbara i en accessdatabas på förbundets kansli 
samt i ett artikelregister över medlemsföreningarnas 

böcker. Under 2018 har förberedelser gjorts för att 
bibliotek, artikelregister, småtrycksarkiv ska presente-
ras i forskarsalen på ACS och finns nu i en PDF-fil som 
är sökbar via Skånes hembygdsförbunds hemsida.

Artikelregister
I ett artikelregister läggs medlemsföreningarnas 
årsböcker in och sorteras efter författarens namn, 
ort och ämnesområde. Arbetet med registret åter-
upptogs i november 2017 och under 2018 har 12 782 
artiklar lagts in. I registret var vid årsskiftet 16 329 
inlagda.

Sex medlemsföreningar (Billesholms Hembygdsfören-
ing, Bjäre Härads Hembygdsförening, Frosta Härads 
Hembygdsförening, Föreningen Svedala-Barabygden, 
Gärds Härads Hembygdsförening och Göinge Hem-
bygdsförening) har fått samtliga årsböcker inlagda i 
registret. 

Småtrycksarkiv
På förbundets kansli finns en samling tidningsklipp 
och småtryck från medlemsföreningarna. Materialet 
är sorterat föreningsvis.
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Fastigheter
Biskopskällaren på Ivö
Är en fornlämning och en rest av en medeltida byggnad där ärkebiskop Anders Sunesen levde på 1220-talet. 
Våren 2018 upptäcktes en skada på skyddstaket, varför en del av undertaket och papptaket byttes ut på hösten. 
C4 Teknik, Kristianstad kommun, har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utfört markskötsel på platsen två gånger. 
Biskopskällaren är öppen för allmänheten året runt.

Ballingstorp
Byggnadsminnet består av Ballingstorpsgården med den intilliggande gården PerOls och ligger utanför Hanaskog. 
Till Ballingstorp kommer besökare under hela året. De vandrar längs natur- och kulturstigen, skådar fåglar vid 
Gummestorpssjön och fikar i det gröna. Trädgårdsmöbler finns uppställda året runt och vissa av byggnaderna står 
öppna för besökare.

Förbundets syfte med byggnadsminnet är att vara en inspiration för medlemsföreningarna hur man använder en 
natur- och kulturhistorisk plats för publika och pedagogiska ändamål. 2015 anlade hembygdsförbundet, tillsam-
mans med lokala ideella krafter, en äng på en del av betesmarken. Årligen arrangeras en slåtterdag där allmänhe-
ten kan lära sig att hantera lie och räfsa samt får en introduktion till ängens betydelse för den biologiska mångfal-
den. 

Britt-Marie och Tore Letin, Hanaskog, har stått för kontinuerlig tillsyn av gården och skötsel av rabatter. De har 
också öppnat gården för besökare och medverkat i program arrangerade av förbundet. Förbundets personal, 
några styrelseledamöter och lokala intresserade hjälps åt med den publika verksamheten på Ballingstorp och 
inleder säsongen med en städdag i maj. Ordförande håller i kontakter rörande markskötseln samt avtal med 
Hanaskogs gods angående användning av gårdarna vid jakt. Ett ägarbyte och förändrat marknyttjande har gjort 
att parkeringsfrågan åter är ett problem vid arrangemang.

Förbundet söker årligen medel från länsstyrelsen för byggnadsvård, publik verksamhet och information samt för 
markskötsel. Eftersom Ballingstorp är ett byggnadsminne erhålls 90 % av kostnaderna för underhåll av bygg-
naderna. Markerna och trädgården sköts i enlighet med skötselplaner utformade av Länsstyrelsen respektive 
Regionmuseet. För markskötseln anlitas Lars Winkvist.
På ett avstämningsmöte rörande byggnadernas och markernas underhåll träffas årligen hembygdsförbundet, 
hantverkare, antikvarie och värdparet Letin. Underhåll har gjorts enligt vård- och underhållsplanen som upprät-
tades av Kulturen i Lund 2015. 

En privatperson ansökte i december 2015 om att få bygga en privatbostad intill Ballingstorp, på fastighet 2:1. 
Hembygdsförbundet har i skrivelser till Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och slutligen Mark- och miljö-
överdomstolen motsatt sig detta med hänvisning till platsens natur- och kulturhistoriska värde och dess status 
som byggnadsminne och riksintresse. 2018-01-16 avslogs privatpersonens ansökan om att bebygga granntom-
ten av Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Foto: Arkivbild av Ballingstorp från 1 juni 1949, Bilder i Syd
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Sveriges Hembygdsförbund
Hembygdsrörelsen samlar drygt 2 000 föreningar i landet. Skånes hembygdsförbund är medlem i Sveriges 
hembygdsförbund (SHF), liksom övriga 25 regionala hembygdsförbund. Riksförbundets uppdrag är att före-
träda hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare. De uppvaktar politiker, 
besvarar remisser och gör hembygdsrörelsen mer synlig i samhället. Samarbetet med riksorganisationen ger 
skånsk hembygdsrörelse tillgång till kunskap, kontaktnät och arbetsgrupper över hela landet. 
Verksamhetsinriktningen för perioden 2018 – 2022 pekar på tre fokusområden för hela hembygdsrörelsen:
• Landskapets förändring
• Barn och unga 
• Föreningsutveckling

Riksstämma 25 - 27 maj i Kalmar
Riksstämman 2018 hölls i Kalmar och arrangerades i samarbete med Kalmar läns Hembygdsförbund. Sven 
Jensén representerade Sveriges hembygdsförbund och i vissa frågor Skånes hembygdsförbund. Gun Larsson, 
Margareta Fries och Thord Kristiansson representerade Skånes hembygdsförbund och medlemsförening-
arna. Temat var Demokrati. 

Årets hembygdsbok och Årets hembygdsförening
Sveriges hembygdsförbund utser årligen Årets hembygdsbok. Priset uppmärksammar en bok eller en serie 
årsböcker som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Med priserna vill SHF uppmärk-
samma den rika hembygdslitteraturen och stimulera kvalitet i forskning. Till Årets hembygdsbok nominerade 
Skånes hembygdsförbund Föreningen Svedala-Barabygdens årsbok 2017 för en stilren bok med välskrivna 
och intressanta artiklar om ett brett spektra av ämnen.

Utmärkelsen Årets hembygdsförening ges varje år till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksam-
mas för sitt arbete. Till Årets hembygdsförening nominerade Skånes hembygdsförbunds styrelse Sliperiet i 
Gylsboda för deras arbete att kombinera en välbevarad industrihistorisk miljö med ett kulturcentrum med 
konst, utställningar och café. 

Kulturmiljörådet
Rådet arbetar med omvärldsspaning och opinionsbildning, och Sven Jensén deltar för Skånes hembygdsför-
bund. Han har i rådet drivit frågor som rör vattendirektivet och igenväxningsproblematiken.

Lokalhistoriska rådet
Sven Jensén deltar för Skånes hembygdsförbund. 

Konsulentträffar
Hembygdskonsulenterna i Sverige träffas regelbundet för att utbyta tankar och erfarenheter samt information 
om pågående verksamhet och projekt. Ibland samlar dessa träffar konsulenter från hela landet, andra gånger 
sker de inom det inofficiella nätverket Hembygd syd.
30 - 31.8 Kumla

Ordförandeträffar
Ordförande i de 26 regionala hembygdsförbunden träffas årligen för att diskutera frågor av gemensamt in-
tresse. Under ett möte i Västerås 23 – 24 februari diskuterades föreningsutveckling, utveckling av hemsidan, 
frågor om dataskyddslagstiftningen (GDPR) samt fokusområdena 2018 – 2022. 

Bygdeband
Bygdeband är en öppen, rikstäckande webbplats för lokalhistoria, uppbyggd kring platser runt om i Sverige. 
Den ägs av Sveriges Hembygdsförbund. För materialet står 620 av deras medlemsföreningar. 
Webadressen är www.bygdeband.se. I Skåne arbetar 30 föreningar med Bygdeband. 

Barn och unga
Är enligt riksstämmans beslut 2017 ett av hembygdsrörelsens fokusområden. Våren 2018 gav Sveriges Hem-
bygdsförbund ut en inspirationsskrift om skolsamarbete. Sara Williamsson har för Skånes hembygdsförbunds 
räkning deltagit i en referensgrupp som arbetat med skriften. Gruppen har träffats två gånger under året. 
Inom fokusarbetet har även en tankesmedja skapats, med representanter från både hembygdsrörelsen och 
andra organisationer. Sara Williamsson har deltagit för Skånes hembygdsförbunds räkning. Gruppen har träf-
fats en gång.

Riksstämman i Kalmar, foto: Thord Kristiansson
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Regional samordning

Kretsmöten
Kretsmötena hålls två gånger om året i samtliga de nio kretsar som Skåne är indelat i. Mötena är mycket 
viktiga för utbyte av information, idéer och erfarenheter mellan medlemsföreningar. Varje förening utser 
själv vilka som ska representera dem vid mötena. Värdskapet är rullande vilket ger föreningarna möjlighet 
att lära känna varandras verksamheter och miljöer. Hembygdskonsulenterna kallar till och håller i mötena.

På kretsmötena står alltid en eller några större frågor i fokus. Vid vårmötena diskuterades Sveriges hem-
bygdsförbunds fokusområden Förenings- och demokratiutveckling, Barn och unga och Landskapets för-
ändring samt hembygdsrörelsens vision, som bygger på devisen ”en levande hembygd öppen för alla”. På 
höstmötena diskuterades fokusområdet barn och unga särskilt. Även den nya dataskyddsförordningen 
GDPR samt brandskydd behandlades. Flera kretsar gästades av särskilt inbjudna personer, såsom några 
kulturchefer, en kommunpolis, en bibliotekarie och en stadsantikvarie.

Sammanlagt deltog 288 deltagare från 71 medlemsföreningar.

Krets 3:  
Vår: Knislinge hembygdsförening 
Klockaregården i Knislinge
Höst: Göinge hembygdsförening  
Hembygdsparken i Broby

Krets 5:   
Vår: Föreningen Övraby mölla  
Övraby mölla och Övraby sockenstuga
Höst: Föreningen Tomelilla byagård   
Kulturhuset Tomelilla

Krets 7 och 8:  
Vår: Kulturkvadranten i Dalby  
Strädelängan i Dalby
Höst: Torna härads hembygdsförening 
Norra Ugglarps bygdegård

Kretsmöten 2018:

Krets 1:   
Vår: Örkelljunga hembygdsförening  
Ingeborrarps friluftsmuseum
Höst: OK Origo i Össjö   
Församlingshemmet i Össjö

Krets 2:  
Vår: Vinslövs hembygdsförening   
Västergårda
Höst: Hästveda hembygdsförening  
Hästveda hembygdspark

Krets 4:   
Vår: Oppmanna-Vånga hembygdsförening 
Tollaregården, Arkelstorp 
Höst: Villands härads hembygdsförening  
Kjugekull

Krets 6:   
Vår: inget möte
Höst: Föreningen Jöns Henrikssons minne 
Kulturhuset i Östra Sallerup

Krets 9: 
Vår: Kullens hembygdsförening 
Hustoftagården och Farhults mölla
Höst: Möllerikeföreningen  
Kulturfabriken Stockamöllan

Eva Grip visade Prästgårdsparken, Östra Sallerup, vid kretsmötet i krets 6. Foto: Sven Persson
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Förbundsstämma
Förbundets årsstämma hölls lördagen den 5 maj i Broby församlingshem. Stämman inleddes med att Patrik Åberg, 
kommunalråd i Östra Göinge kommun, berättade om sin hembygd, Göinge, och betydelsen av ett rikt lokalt kultur-
liv med föreningar. Ordförande Sven Jensén hälsade välkomna och betonade samarbetet mellan kommunen och 
kulturföreningarna samt hembygdsrörelsens roll i samhället. Därefter presenterade han den vision som antogs av 
Sveriges hembygdsförbund och hembygdsrörelsen 2017 och berörde Sveriges hembygdsförbunds tre fokusområ-
den: Landskapets förändring, Barn och unga och Förenings- och demokratiutveckling. 

Stämman leddes av Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd. En stadgerevidering, som bl.a. syftar till 
att omformulera ändamålsstadgan så att denna blir mer inkluderande och lockar fler att bli medlemmar, var en av 
punkterna på dagordningen.
Stämman samlade 136 personer, varav 57 ombud. 31 föreningar var representerade. 

Kretsmöten, ordförandeträffar och förbundsstämma

Hustofta
Kretsmöte

Norra Ugglarp
Kretsmöte Tomelilla

Kretsmöte

Vinslöv
Kretsmöte

Össjö
Kretsmöte

Broby
Kretsmöte
Förbundsstämma

Arkelstorp
Kretsmöte

Ingeborrarp
Kretsmöte

Lund
Ordf. träff x 2

Övraby
Kretsmöte

Hästveda
Kretsmöte

Dalby
Kretsmöte

Stockamöllan
Kretsmöte

Kjugekull
Kretsmöte

Östra Sallerup
Kretsmöte

Hässleholm
Ordf. träff x 2 Knislinge

Kretsmöte

I samband med stämman ordnades ett mingeltorg i Broby. På bilden syns hembygdsförbundets familjeverkstad.

Ordförandeträffar
Medlemsföreningar bjuds till fyra ordförandeträffar per år för utbyte av idéer och erfarenheter. Sven Jensén är 
samordnare. Dagordningen har satts av deltagarna eller valts bland Svens förslag. Frågor såsom föreningsutveck-
ling och omvärldsspaning har varit viktiga.

24.3 Lund, 19 personer från 15 föreningar deltog 
10.4 Hässleholm, 18 personer från 14 föreningar deltog
13.11 Hässleholm, 19 personer från 14 föreningar deltog
24.11 Lund, 21 personer från 17 föreningar deltog
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Uppsökande verksamhet och rådgivning samt styrelsens representation

Billesholmstraktens 
hembygdsförening

Frosta härads hembygds-
förening

Bjäre härads hembygdsförening

Norra Strö
hembygdsförening

Sösdala fornminnes- 
och hembygdsförening

Ljunits och Herrestads 
hembygdsförening

Oppmanna-Vånga 
hembygdsförening/ 
Sliperiet GylsbodaVästra Göinge 

hembygdsförening

Ängelholms  
hembygdsförening

Sliperiet Gylsboda

Onsjö härads
hembygdsförening

Styrelsens representation

9.3 Studiebesök med anledning av nominering till Årets hembygdsförening, Sliperiet Gylsboda. Sven Jensén
25.3 Årsmöte, Oxie härads hembygdsförening. Ordförande för stämman. Sven Jensén
23.11 Invigningstal på utställningen Skapa, Tomelilla konsthall. Margareta Fries
 
Uppsökande verksamhet och rådgivning
Konsulenter och styrelse på Skånes hembygdsförbund genomförde 23 besök hos  medlemsföreningar och pre-
sumtiva medlemmar i uppsökande verksamhet och rådgivning. Besöken har handlat om invigning av utställningar, 
medverkan i årsmöten, föredrag, föremålsvård, pedagogik, utvecklingsprojekt, samarbete, föreningsutveckling och 
besök inför medlemsansökan. I möten med nya eller presumtiva medlemmar (*) deltog kanslichef, ordförande och 
styrelseledamot. Vid mötet den 23.8 deltog Sven Jensén, ordförande SH.

8.2 Frosta härads hembygdsförening (guidekurs)
10.2 Skånska lantbruksmuseet i Alnarp, ideell förening (guidekurs)
27.2 Klippans hembygdsförening (arkeologisamling)
9.3 Örkelljunga hembygdsförening (Tidsmaskinen)
10.3 Skånska lantbruksmuseet i Alnarp, ideell förening (guidekurs)
9.4 Norra Strö hembygdsförening (skolsamarbete)
11.4 Oppmanna-Vånga hembygdsförening, Sliperiet Gylsboda (temaresor)
20.4 Bjäre härads hembygdsförening (föreningsbesök)
23.5 Föreningen Gamla Trelleborg* 
24.5 Norra Strö hembygdsförening (skoldag)
14.6 Ljunits och Herrestads hembygdsförening (föreningsbesök)
25.6 Frosta härads hembygdsförening (föremålsvård)
15.8 Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner*
20.8 Västra Göinge hembygdsförening (arkeologisamling)
23.8 Kulturgruppen Anderslöv och bygden (föreningsbesök)
24.8 Bjäre härads hembygdsförening (arkeologisamling)
24.8 Hovs hembygdsförening (arkeologisamling)
26.8 Göinge hembygdsförening (100-årsjubileum)
8.9 Billesholmstraktens hembygdsförening (invigning utställning)
21.10 Onsjö härads hembygdsförenings årsmöte (förtjänsttecken, Stehag)
27.10 Sösdala  hembygds- och fornminnesförening (framtidsdialog, föreningsutveckling)
6.11 Ängelholms hembygdsförening (arkeologisamling)
10.12 Norra Grönby mölleförening (ny medlemsförening)*

Oxie härads  
hembygdsförening

Örkelljunga 
hembygdsförening

Föreningen Bengtemölla 
Gårds Vänner

Kulturgruppen Anderslöv 
och bygden

Skånska lantbruks-
museet i Alnarp, 
ideell förening

Tomelilla 
konsthall

Föreningen 
Gamla Trelleborg

Norra Grönby 
mölleförening

Göinge
hembygdsförening

Hovs  
hembygdsförening

Klippans
hembygdsförening
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Regional samverkan

Samarbeten
Hembygdsförbundet har ett brett regionalt och nationellt nätverk. Förbundet samarbetar med museer, 
kommuner, arkiv, myndigheter, universitet, centrumbildningar, intresseorganisationer, andra hembygds-
förbund och ideella organisationer. Här ges några exempel. 

Genom Arkeologibussen, Arkeologiklubben och Inventering av arkeologiska samlingar har ett nära sam-
arbete med Lunds Universitet, och särskilt Historiska museet vid Lunds Universitet, utvecklats. 

Inför firandet av Dannebrogens 800-årsjubileum har ett samarbete med Lunds domkyrka initierats, bl.a. 
kring pilgrimsvägarna i Skåne. 

Under hösten har ett samarbete med hembygdsförbunden i Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar län 
inletts. Förbundens respektive medlemsföreningar kommer att bjudas in till en gemensam konferens på 
temat Barn och unga våren 2019.

I projektet KONTEXT – att låta tingen tala är FilmCentrum Syd, Författarcentrum Syd, Centrum för drama-
tik Syd, Certec vid Lunds tekniska högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan samverkansparter. Inom 
samma projekt har relationerna med Burlövs, Landskrona, Svalövs, Klippans, Åstorps och Osby kommu-
ner fördjupats.

Skånska bokmässan genomfördes i samarbete med Författarcentrum Syd, Skånes släktforskarförbund, 
Litteraturrundan och medlemsföreningar.

Temadag om det gröna kulturarvet, i samarbete med Nationella genbanken och Nordiska genbanken, 
Alnarp.

Temadag om kyrkogårdar, i samarbete med Södra Sandby församling, Sandbybygdens hembygdsfören-
ing, Länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet Kristianstad, Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i 
Lunds stift (SRKL), 

Projekt Ängaliv, i samarbete med Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Örnanäs kul-
turreservat, Regionmuseet Kristianstad, Göinge slåttersällskap.

Samarbetsparter under 2018
105 medlemsföreningar i Skånes hem-
bygdsförbund
Skånska kommuner: Åstorp (Arkeologi-
klubb samt KONTEXT), Båstad  
(Arkeologibuss), Östra Göinge (för-
bundsstämma samt mingeltorg), Burlöv 
(KONTEXT), Svalöv (KONTEXT), Lands-
krona (KONTEXT), Klippan (KONTEXT), 
Osby (KONTEXT), Kristianstad, (redak-
törsträff Stadsbiblioteket)
Sveriges hembygdsförbund
Hembygdsförbund: Halland, Blekinge, 
Kronoberg, Kalmar läns. 
Skånes Släktforskarförbund
Skånes Arkivförbund
Riksarkivet/Landsarkivet i Lund
NÄTVERKET idéburen sektor
Länsstyrelsen Skåne
FilmCentrum Syd
Författarcentrum Syd

Litteraturrundan
Centrum för dramatik Syd 
IKA – ideell kulturallians
Studieförbundet Vuxenskolan
Uppåkra Arkeologiska Center
Örnanäs kulturreservat
Knadriks kulturbygg
Hörjelgården
Swelo, fotograf Sven Persson
Folklivsarkivet
Kultur Skåne
Civilscape
Kulturmagasinet, Helsingborg
Malmö stadsarkiv
Regionmuseet, Kristianstad
Historiska museet, Lund
Kulturen i Lund
Malmö museer
Trelleborgs museer
Österlens museum

SPF Seniorerna
Pensionärernas Riksorganisation
Certec, Lunds tekniska högskola
Do-Fi
Linnéuniversitetet
Lunds Universitet
Högskolan Kristianstad, Landskapsve-
tarprogrammet
Lunds stift
Nationella genbanken, Alnarp
Nordiska genbanken, Alnarp
Södra Sandby församling
SRKL, Samarbetsgruppen för regio-
nala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift
Sveriges kyrkogårds- och krematorie-
förbund 
Folkets hus och parker

Skånsk landskapsdag
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Arkivcentrum Syd
På Arkivcentrum Syd finns följande verksamheter: 
Riksarkivet Landsarkivet i Lund, Lunds universitet; 
Universitetsarkivet, Biologiska museet, Folklivsarkivet, 
Regionarkivet i Skåne län, Lunds stadsarkiv, Skånes 
Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund, Polismyn-
digheten, Institutet för språk och folkminnen, Skånes 
släktforskarförbund samt DIS-syd - datorhjälp i släkt-
forskningen. 

Personal vid Skånes hembygdsförbund deltar i arbets-
grupper på ACS i syfte att presentera medlemsför-
eningarnas bokutgivning, arkiv- och museisamlingar 
för både personal och besökare på ACS, synliggöra 
hembygdsrörelsens kompetensområden generellt 
samt använda och förmedla den kompetens som finns 
på ACS.

I ACS-rådet, ett forum för utbyte mellan organisatio-
nernas chefer, deltar Pia Sander. Hon deltar också i 
husmöten för hyresgäster i byggnaden Gaste 1, samt 
vid skyddsronder där.

I gruppen för planering av publik och utåtriktad verk-
samhet, UV-gruppen, deltar Maria Casagrande. Där 
planeras bl. a för s.k. Onsdagscaféer då allmänheten 
bjuds till ACS för föredrag och fika. Minst ett sådant 
föredrag varje termin har anknytning till hembygdsrö-
relsen och det lokala kulturarvet. Även gemensamma 
utställningar diskuteras i gruppen. SH har bidragit 
med föremål, utlånade av medlemsföreningar, till 
utställningen Fest och glädje som invigdes i samband 
med Arkivens dag 2018. SH har vid ett tillfälle bidragit 
med material till utställningen Månadens dokument 
samt medverkat till att utställningen Välkommen till 
Sverige, producerad av Malmö museer, sattes upp.

Pia Sander har under året även deltagit i den biblio-
teksgrupp vid ACS som diskuterar hur man bättre kan 

KPN, Kulturpedagogiska nätverket är ett nätverk för 
alla typer av kulturpedagogik och består av nästan 
70 regionala, kommunala och fristående kulturpeda-
goger som är verksamma i Skåne. Fokus är på erfa-
renhetsutbyte, stöd och stimulans. De deltagande 
institutionerna turas om att anordna verksamhetsda-
gar en gång om året. Skånes hembygdsförbund är 
representerat av Sara Williamsson.

ABM Skåne. Ett nätverk för regionala arkiv, bibliotek, 
museer och kulturarvsförbund i Skåne kring ABM-
relaterade frågor. I nätverket deltar Malmö museer, 
Kulturen, Regionmuseet, Lunds universitetsbibliotek, 
Malmö stadsarkiv, Skånes arkivförbund, Skånes hem-
slöjdsförbund och Skånes hembygdsförbund. Fyra 
möten har hållits 2018. Pia Sander deltar.

Samarbeten och kunskapsuppbyggnad främjas genom 
utbyte av erfarenheter, kontakter och information. 
Mötena kombineras med studiebesök på arkiv, biblio-
tek och museer i Skåne. Inbjudna gäster från ABM-
sektorn: Annika Tergius, Riksarkivet, och Peter Suomi-
nen, Kungliga biblioteket, gav på decembermötet en 
lägesrapport om digitalisering av ljud och bild. 

Kulturarv för ett Sverige som håller ihop, ett semina-
rium för ideella och anställda, arrangerades av ABM 
Skåne 30.11 på Universitetsbiblioteket i Lund. Med-
verkande från Skånes hembygdsförbundsstyrelse: 
Sven Jensén och Madeleine Brandin.

Kulturmiljö Skåne. Region Skåne och Länsstyrelsen 
Skåne vill stimulera samverkan mellan kulturarvsaktö-
rer och utveckla regionala insatser kring kulturmiljö-
vård. Kulturarvsaktörerna är Kulturen i Lund, Malmö 
museer, Regionmuseet i Kristianstad, Helsingborgs 
museer och Skånes hembygdsförbund. 

Under året har en samverkansgrupp deltagit i fyra 

framhålla, och ge tillgång till, den litteratur som finns 
hos några av organisationerna, bl.a. Skånes hem-
bygdsförbund. 

Under året har SH tagit emot medlemsföreningar för 
besök vid Arkivcentrum Syd, anpassade efter den en-
skilda föreningens önskemål. Ofta genomförs besöken 
i samarbete med Landsarkivet och Folklivsarkivet, 
för presentation av ACS verksamhet och visning av 
arkiven.

13.6 Albo härads hembygdsförening på ACS. Vis-
ning och föreningsbesök. Maria Casagrande/Sara 
Williamsson

7.11 Föreningsbesök Hembygdsföreningen Bengte-
mölla Gårds Vänner på ACS. Om medlemskapet. Pia 
Sander/Maria Casagrande

28.11 Osby hembygdsförening på ACS. Visning och 
föreningsbesök. Maria Casagrande

5.12 Staffanstorps hembygdsförening på ACS. 
Hemsida. Maria Casagrande

Referensgrupper och nätverk
Förbundets kansli och styrelse deltar för att öka kun-
skap, kvalitet och kompetens samt säkerställa kun-
skapsförmedling och information till föreningarna.

Uppsökarna. Nätverket består av pedagoger från flera 
skånska kulturarvsinstitutioner. Tillsammans anord-
nar man fortbildningar för lärare i landskapet. Skånes 
hembygdsförbund representeras av Sara Williamsson. 
Nätverket har under 2018 arrangerat två fortbild-
ningsdagar - en för hembygdsföreningar och en för 
lärare.

seminarier och dialogmöten för att identifiera for-
mer och innehåll. Kulturmiljö Skåne har arrangerat 
ett seminarium på museernas vårmöte i Malmö.  Pia 
Sander deltar.

DOSS - dokumentation av samtida Sverige. Ett forum 
för fortbildning för bland annat etnologer, samlings-
ansvariga och arkivarier, också inom den ideella sek-
torn. Maria Casagrande är med i nätverket. 

Samlingsnätverket. Ett nätverk för konservatorer 
och samlingsansvariga på de skånska museerna som 
diskuterar aktuella frågor och praktiska lösningar i 
relation till föremålssamlingar. Maria Casagrande är 
med i nätverket.

Nätverket för katastrofberedskap och restvärdesrätt-
ning. Ett nätverk för samlingsansvariga på de skånska 
museerna. Maria Casagrande är med i nätverket för 
att säkerställa kunskapsöverföring till medlemsfören-
ingarna.

Sydsvenska nätverket för natur- och kulturgårdar 
(SNOK). I nätverket ingår följande gårdar: Äskhult, 
Gårdshult (båda Halland), Ire (Blekinge), Månsas 
(Blekinge), Örnanäs (Skåne), Hörjel (Skåne), Kulturens 
Östarp (Skåne) och Ballingstorp (Skåne), Länsstyrelsen 
Blekinge, Västkuststiftelsen, Kristianstad Högskola, 
Nordgen, Alnarp. 

Nätverkets syfte är att genom träffar och studiebesök 
utbyta erfarenheter, kunskap och kompetenser. Un-
der året har gruppen haft möte på Gårdhult, Halland 
och i Alnarp.

Urban Emanuelsson skriver en bok om gårdarna i nät-
verket och de specifika naturvärdena på respektive 
plats. Sven Jensén är kassör och deltar för Ballings-
torp och för Skånes hembygdsförbund. 

30 31

V
er

k
sa

m
h

et
V

er
k

sa
m

h
et



Regionalt landskapsråd. Länsstyrelsen kallar till ett par 
möten per år för dialog kring miljöfrågor. En arbetsgrupp 
anordnar Skånsk landskapsdag. Sven Jensén och Thord 
Kristiansson deltar.

Samrådsgrupp om naturvård. Länsstyrelsen kallar till två 
möten per år för samverkan i naturvård. Sven Jensén del-
tar och har drivit frågor såsom vägkanternas betydelse 
samt räddningsaktioner för resterande ängar. Årets tema 
har varit sandmarkers betydelse för fauna och flora.

Samrådsgrupp friluftsliv i Skåne. Länsstyrelsen bjuder 
in till samråd med kommuner, intresseorganisationer, 
privata aktörer m fl. Från SH deltar Sven Jensén eller Pia 
Sander.

Nätverket idéburen sektor. En intresseorganisation i 
Skåne som genom kunskapsutveckling, omvärldsbe-
vakning och påverkansarbete skapar förutsättningar 
för idéburna organisationer att tillsammans med den 
offentliga sektorn, näringslivet, akademien och enskilda 
medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, so-
ciala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i regionen. 
Skånes hembygdsförbund är medlem, Thord Kristiansson 
är ledamot från hembygdsförbundet. Styrelse och kansli-
chef alternerar att delta i möten och seminarier.

IKA- Ideell kulturallians. Nätverket består av ideella or-
ganisationer och föreningar inom kulturområdet. Skånes 
hembygdsförbund är medlem. 

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning inbjuder regelbundet 
till två fora för chefer respektive förtroendevalda och 
politiker. Mötena kallas kulturarvsmöten respektive 
kulturarvskollegium.

Kulturarvsmöten 
Kultur Skåne inbjuder chefer för de regionala kultur-
arvsinstitutionerna till fyra möten om året. Innehåll i 
urval: presentation av Romskt kulturcentrum i Mal-
mö, redovisning i Kulturdatabasen, verksamhet med 
inriktning på nationella minoriteter, Tidsmaskinen, 
Riksantikvarieämbetets roll som central samordnande 
museimyndighet och stöd för landets museer (inklu-
sive hembygdsföreningar- och museer), kulturpedago-
gik och samverkan med Malmö universitet, regional 
samverkan kring kulturmiljövård, regional kulturplan 
2020-2023, analys av kulturarvsförbundens verksam-
het i Skåne. Från förbundet deltar Pia Sander.

Kulturarvskollegium
Politiker, förtroendevalda och chefer för de regionala 
kulturarvsinstitutionerna inbjuds till två möten per 
år av Region Skåne för gemensamma diskussioner 
och utbyte av erfarenheter. Följande har diskuterats: 
samråd kring regional kulturplan 2020-2023, yttran-
defrihet och demokrati (föredrag av Morten Kjaerum, 
Raoul Wallenbergsinstitutet). Från förbundet deltar 
Pia Sander, Sven Jensén och Kristina Backe.

Lärarfortbildning, arrangerad av Uppsökarna.
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Utvecklingsarbete & Folkbildning

Filmkurs inom projeketet KONTEXT - att låta tingen tala. Foto: Sven Persson

Skånes hembygdsförbund ser det som en viktig uppgift att ständigt understryka hembygdsrörelsens stora kun-
nande och förmåga att verka folkbildande. Kunskap om kultur- och naturarv efterfrågas i allt större utsträckning 
och kan framhållas inte minst i relation till frågor om hållbar utveckling. Medlemsföreningarnas stora kunskaper 
kommer också till uttryck genom dess arkiv, samlingar och omfattande bokutgivning. 

En stor del av SH:s verksamhet består av utvecklingsarbete, ofta i form av projekt. Dessa relaterar ofta till Sveriges 
hembygdsförbunds fokusområden barn och unga, landskapets förändring och föreningsutveckling. Att nå nya mål-
grupper är en ständig utmaning, det strävas efter bl.a. i projektet KONTEXT – att låta tingen tala och i arbetet med 
barn och unga, t. ex. med Arkeologiklubbar. 

Föreningsutveckling
Vid riksstämman 2017 i Uddevalla togs beslut om en verksamhetsinriktning för perioden 2018-2022. Ett av tre 
prioriterade områden är föreningsutveckling. För ändamålet har Studieförbundet Vuxenskolan utformat en dialog-
duk som kan användas för att starta ett samtal om utvecklingsarbetet i föreningen. Dialogduken presenterades på 
höstmötet i Stockholm där tre ledamöter och en anställd från Skånes hembygdsförbund deltog. 

Landskapande 
Landskapande var ett utvecklingsprojekt som pågick 2017 – juni 2018, och som finansierades av Region Skånes 
kulturnämnd. Projektet syfte bl.a. till att ta vara på erfarenheter, idéer och samarbeten från Hembygdens år och 
att synliggöra medlemsföreningarnas kunskap om lokal historia, natur- och kulturarv samt bidra med den i kultur-
miljöarbetet i länet. Projektet samlade en rad olika arrangemang och aktiviteter som handlade om landskapet. 
• Arkeologiklubbar
• Tidsgeograferna
• En sagolik skola (aktiviteter i anslutning till vandringsutställningen om folkskolans 175-årsjubileum)
• Temadagar kyrkogårdar (temadag)
• Arkeologibussen (kurs)
• Mellanrum, fototävling på Instagram
Läs mer om de olika aktiviteterna under respektive rubrik.

Släktforskning
Under året har Skånes hembygdsförbund fortsatt samarbetet med Skånes släktforskarförbund, dels genom strate-
gimöten, del genom att representera vid släktforskardagar. Under en heldag genomförde hembygdsföreningarna 
från Östra Ljungby- Källna, Riseberga-Färingtofta, Klippan i samarbete med Åsbo släkt- och folklivsforskare en 
seminariedag i Klippan med föredrag, hur man kan arbeta med olika digitala tekniker, exempelvis kartor mm.

Vid Skånes släktforskarförbunds årsstämma 2018 i Eslöv, deltog SH med ett bok- och informationsbord.
Under den årliga släktforskarmässan i Växjö hade SH en egen välbesökt monter med information om de skånska 
hembygdsföreningarna och deras rika mångfald i sina respektive verksamheter.
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Hembygdsrörelsen i bilder
Projektet ”Hembygdsrörelsen i bilder” syftar till att skapa förutsättningar, och prova 
metoder, för att synliggöra hembygdsrörelsen i hela sin bredd. Miljöer, aktiviteter 
och övrig verksamhet i Skåne fotograferas under ett knappt år av fotograf Sven Pers-
son i ett trettiotal fotografiska expeditioner till lika många platser. Fotografierna ska 
användas bl.a till att sprida information om hembygdsrörelsen samt marknadsföra 
och tillgängliggöra dess spännande besöksmål för allmänheten. De blir tillgängliga 
för medlemsföreningar genom en databas. Projektet startade i juli 2018 och avslutas 
i augusti 2019. Riksantikvarieämbetet finansierar.  

Temaresor
Tillsammans med medlemsföreningar, Studieförbundet Vuxenskolan Skånedistriktet, 
SPF Seniorerna Skånedistriktet och PRO Skåne har hembygdsförbundet utformat och 
marknadsfört fem stycken temaresor i Skåne. Katalogen för 2018 hade en upplaga 
på 1 200 ex, och innehöll följande resor:

Kulturresa i fager Kullabygd
Kullens hembygdsförening och Fjälastorp-Stubbarps byaförening samarbetar kring 
temaresan. 3 resor med 119 resenärer.

Industrihistorisk resa i Göinge
Ett samarbete mellan Loshults hembygdsförening, Örkeneds hembygdsförening och 
Osby hembygdsförening. Inga resor under 2018.

Historiska knutpunkter i Lundaland
Staffanstorps hembygdsförening, Uppåkra Arkeologiska Centrum och Kulturkvadran-
ten i Dalby erbjuder tillsammans en resa. 2 resor med 64 resenärer.

Kulturskatter på Österlen
Ett samarbete mellan Albo härads hembygdsförening, Othinslunda hembygdsfören-
ing och Färs härads hembygdsförening. Inga resor under 2018.

Mellan sjö och ås. Följ fotspåren efter adel, präster, borgare och bönder 
Frosta härads hembygdsförening, Föreningen Jöns Henrikssons Minne och Ola Ols 
bygdemuseum samarbetar kring resan. 4 resor med 165 resenärer.

Totalt 9 resor med 348 resenärer.

Arkeologiklubbar
Under våren 2018 arrangerade Åstorps hembygdsförening tillsammans med Skånes 
hembygdsförbund en arkeologiklubb för barn i mellanstadieålder. Föreningen bjöd 
in till öppet hus 20.2 och klubben träffades sedan tre gånger: 24.3, 7.4 och 21.4. Vid 
öppet hus-tillfället kom ca 40 barn, 10 barn deltog sedan i arkeologiklubben.  
Klubben har åkt på exkursioner i landskapet och tittat på olika fornlämningstyper, 
provat på hantverk, praktiska göromål samt haft en liten utgrävning i hembygdsför-
eningens gräsmatta. Vid avslutningstillfället fick barnen diplom och arkeologiklubbs-
”knapp”. 

Under året har även en handbok för arkeologiklubbarna skrivits och tryckts. Den är 
tänkt att fungera som ett stöd för att identifiera fornlämningar och berättar grund-
läggande om olika tidsepoker. 

En sagolik skola
Med anledning av folkskolans 175-årsjubileum har vandringsutställningen En sagolik 
skola visats på Malmö museer. I samband med invigningen 26.1 deltog Fjälastorp-
Stubbarps byalag och OK Origo med rollspel och bygdespel. Skånes hembygdsför-
bund arrangerade 13.4 tillsammans med Malmö museer en visning av utställningen 
samt en nätverksträff på temat skolsamarbete. 

Tidsmaskinen
Tidsmaskinen, som under 2019 byter namn till Shuttle, är en applikation för smart-
phones som möjliggör platsspecifikt berättande inom- och utomhus. Appen ägs av 
företaget Do-Fi, som också driver utvecklingsarbetet, med stöd av Skånes hembygds-
förbund. Medlemsföreningar kan i ett enkelt webbverktyg skapa egna rundvandring-
ar, för att förmedla kunskap om eller upplevelser av spännande platser. Det är gratis 
för föreningar anslutna till Skånes hembygdsförbund att skapa två rundor till appen.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade 29 föreningar licens att skapa egna rundor. Det finns 
20 färdiga rundor, producerade av medlemsföreningar, samt ytterligare många fler. 
Den nära förestående uppgraderingen av appen har finansierats via projektet Expe-
rimentellt kulturarv och entreprenörskap, som drivs av Linnéuniversitetet. Projektet 
har som mål att utveckla nya metoder att undersöka, använda och presentera plats-
bundna berättelser. Kulturarv kombineras med konst på arkeologiskt intressanta 
platser. Tidsmaskinen/Shuttle används för att historierna ska kunna berättas vidare, 
också efter att projektet avslutats 2018. Maria Casagrande har suttit med i en refe-
rensgrupp för projektet och deltagit vid ett seminarium i april. Med uppgraderingen 
till Shuttle kommer ett nytt utseende och förbättrade funktioner.
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Ängaliv
Skånes hembygdsförbund driver projektet Ängaliv i samarbete med Glimåkra hembygdsförening, Göinge hem-
bygdsförening, Göinge slåttersällskap, Örnanäs kulturreservat och Regionmuseet med torpet Månsas i Skärsnäs. 
Syftet är att sprida kunskap om ängen, dess årscykel och skötsel, ängens betydelse för biologisk mångfald och som 
en plats för lärande. Projektgruppen består av ett tiotal personer och fungerar även som en ”kamratcirkel” med 
kunskapsutbyte om ängsskötsel. Utformning av en vandringsutställning om ängsskötsel pågår. Projektbidrag för 
kurser och publika arrangemang har erhållits från Länsstyrelsen Skåne.

Från Skånes hembygdsförbund deltar Sven Jensén (ansvarig för kurser, seminarier samt slåtter i Ballingstorp och 
Broby), Gun Larsson (bistår vid kurser och slåtter) och Pia Sander (samordning, ansökan, redovisning). Elever och 
deltagare från Sankta Maria folkhögskola har besökt och deltagit i flera av aktiviteterna nedan. 
Arrangemang och kurser inom Ängaliv 2018
15.5 Ängsseminarium, Röstånga
 I samarbete med Röstånga turist- och hembygdsförening. Antal besökare: 22

9.6 Slåtterkurs i Röstånga.  
 I samarbete med Röstånga turist- och hembygdsförening. Antal besökare: 17

5.7 Hässjning, Månsas torp. Antal besökare: 26

22.7 Slåtter och räfsning, Örnanäs. Antal besökare: 12

26.7 Slåtter och räfsning, Broby hembygdspark. Antal besökare: 25

28.7 Slåtter, räfsning och hässjning, Sporrakulla. Antal besökare: 13

4.8 Slåtter och räfsning, Ballingstorp. Antal besökare: 12

9.8 Slåtter och räfsning, Lastar-Annas i Broby. Antal besökare: 8

11.8 Slåtterkurs i Röstånga. 
 I samarbete med Röstånga turist- och hembygdsförening. Antal besökare: 11

Totalt: 124 deltagare. 

Tidsgeograferna
Skånes hembygdsförbund har fyra väskor med den tekniska utrustning som behövs för att en medlemsförening 
tillsammans med en skola skall kunna göra en Tidsmaskinen-runda, där eleverna väljer ut intressanta platser i 
hembygden och forskar om dem med föreningens hjälp. Konceptet kallas Tidsgeograferna. 2018 har Limhamns 
museiförening tillsammans Geijerskolan i Limhamn gjort en runda som heter ”Järnvägsgatan”.

Slipmaskin, foto: Gun-Inger Arvidsson38 39
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KONTEXT - att låta tingen tala
KONTEXT är ett projekt om att göra föremål i samling-
ar och utställningar begripliga, levande och angeläg-
na, genom att berätta om dem på nya sätt, allt i syfte 
att öka attraktiviteten för museerna som besöksmål. 
Projektet startade i oktober 2017 och pågår till och 
med september 2019. Svenska PostkodStiftelsen och 
Region Skånes kulturnämnd finansierar. Projektet 
genomförs i samarbete med nio pilotföreningar i sex 
utvalda kommuner. De medverkande är Bara hä-
rads hembygdsförening, Burlövs kommun; Röstånga 
turist- och hembygdsförening, Svalövs kommun; 
Hvens hembygdsförening och Rönnebergs härads 
hembygdsförening, Landskrona kommun; Kvidinge 
sockens hembygdsförening och Åstorps hembygdsför-
ening, Åstorps kommun; Klippans hembygdsförening 
och Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, Klip-
pans kommun samt Osby hembygdsförening, Osby 
kommun. Kommunala tjänstepersoner tar aktiv del i 
projektet. Övriga samverkansparter är FilmCentrum 
Syd, Författarcentrum Syd, Centrum för dramatik Syd, 
Certec vid Lunds tekniska högskola samt Studieför-
bundet Vuxenskolan. Deltagarna testar metoder för 
att producera olika slags berättelser så att fler, från 
olika målgrupper, kan ta del av dem. 

Under 2018 genomfördes informationsmöten på fyra 
platser samt möten i syfte att välja föremål, målgrupp 
och berättarperspektiv på nio platser. Desssutom 
hölls två gemensamma avstämningsmöten. En lång 
rad utbildningar anordnades; studiebesök föremåls-
magasin Mölndal med diskussioner om vilka berät-
telser föremål bär, seminarium Den goda berättelsen, 
seminarium Tillgängligt berättande, kurs Interaktivitet 
och digital teknik, kurs Att planera en produktion och 
kurs Att producera och redigera film. Parallellt har 
pilotföreningarna, i samarbete med kommunala tjäns-
tepersoner, och under handledning av Skånes hem-
bygdsförbund samt film- och ljudkonsulenter, arbetat 

med fokusgrupper, efterforskningar, manusarbete, 
filmning och redigering. 

Föreningsbesök inom KONTEXT
25.1 Åstorps, Kvidinge sockens, Klippans och 
 Riseberga-Färingtofta hembygdsföreningar  
 samt Klippans och Åstorps kommuner. 
 Perslunds hembygdsgård. 
 Maria Casagrande/Malin Pehrsson

30.1 Hvens och Rönnebergs härads hembygds- 
 föreningar, Röstånga turist- och hembygds- 
 förening samt Landskrona och Svalövs 
 kommuner. Landskrona museum. 
 Maria Casagrande/Malin Pehrsson

15.2 Osby hembygdsförening. Maria Casagrande/ 
 Malin Pehrsson

21.2 Bara härads hembygdsförening samt Burlövs  
 kommun. Möllegården kultur, Åkarp.
 Maria Casagrande/Malin Pehrsson

26.2 Rönnebergs härads hembygdsförening. 
 Maria Casagrande/Malin Pehrsson

1.3 Åstorps hembygdsförening. Malin Pehrsson
5.3 Kvidinge sockens hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

6.3 Klippans hembygdsförening. Malin Pehrsson

7.3 Riseberga-Färingtofta hembygdsförening.  
 Malin Pehrsson

8.3 Osby hembygdsförening. Malin Pehrsson

9.3 Hvens hembygdsförening. Malin Pehrsson

13.3 Röstånga turist- och hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

2.7 Bara härads hembygdsförening. 
 Maria Casagrande

12.9 Hvens hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

13.9 Åstorps hembygdsförening. Malin Pehrsson

18.9 Rönnebergs härads hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

19.9 Röstånga turist- och hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

24.9 Bara härads hembygdsförening. 
 Maria Casagrande/Malin Pehrsson

25.9 Kvidinge sockens hembygdsförening, 
 Malin Pehrsson

7.11 Röstånga turist- och hembygdsförening.  
 Malin Pehrsson

13.11 Hvens hembygdsförening. Malin Pehrsson

14.11 Röstånga turist- och hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

15.11 Rönnebergs härads hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

20.11 Osby hembygdsförening. Malin Pehrsson

21.11 Rönnebergs härads hembygdsförening.
 Malin Pehrsson

22.11 Åstorps hembygdsförening. Malin Pehrsson

4.12 Klippans hembygdsförening. Malin Pehrsson

6.12 Hvens hembygdsförening. Malin Pehrsson

13.12 Kvidinge sockens hembygdsförening. 
 Malin Pehrsson

Stora-lilla historien
För att få inspiration och idéer till hur förbundet kan 
arbeta med att koppla samman den lokala, ”lilla”, his-
torien med den ”stora” historien skapades en tankes-
medja i början av 2018. Gruppen bestod av Eva Grip, 
Föreningen Jöns Henrikssons minne, Bengt Modéer, 
Falsterbonäsets museiförening, Cecilia Gagge, Bara 
härads hembygdsförening, Ingegerd Christiansson, OK 
Origo i Össjö och Skånes hembygdsförbunds valbe-
rednings ordförande, samt Madeleine Brandin, Olavi 
Olson och Sven Jensén, Skånes hembygdsförbunds 
styrelse. Gruppen träffades två gånger, 24.1 och 20.3.

Allsång i hembygdsparken
Tillsammans med eventföretaget Love the project 
sökte förbundet finansiering till allsångskvällar hos 
hembygdsföreningarna. Sparbanken 1826 beviljade 
ansökan, och allsången kommer att genomföras hos 6 
föreningar 2019.

Vagga, Kvidinge 
sockens hem-
bygdsförening. 
Ett av föremålen 
som lyfts fram i 
projektet KON-
TEXT - att låta 
tingen tala
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Publik verksamhet
Ballingstorp
Hembygdsförbundet arbetar fortlöpande med att utveckla byggnadsminnet som besöksmål och prövar där olika 
former för publikt och pedagogiskt arbete med medlemsföreningarna och allmänheten målgrupp. Genom ett 
lokalt engagemang från medlemsföreningar och ortsbor drivs arbetet framåt. Makarna Britt-Marie och Tore Letin 
är värdpar och öppnar boningslängan för besökare.

Byggnadsminnet besöks året runt av bl.a. närboende, grupper, fågelskådare, vandrare, jägare och cyklister. 
17.5 Skolbesök
 28 elever i åk 1 och deras föräldrar. Antal besökare: ca 60

4.8 Lieslåtter, biodling och hässjning
 Antal besökare: 12

8.8 Kulturarvsdagen
 Antal besökare: 40

Biskopskällaren
Under 2018 arrangerades Biskopens dag första helgen i juli, och arkeolog Andreas Nilsson berät-
tade om områdets förhistoria. En skolklass kom på besök och provade ett pedagogiskt program 4.9.
8.7 Biskopens dag på Ivö
 Antal besökare: 27

4.9 Skolbesök
 28 elever i åk 2 och deras lärare. Antal besökare: 32

Mingeltorg och 90-årsfirande 
Skånes hembygdsförbund fyllde 90 år 2018. Det firades den 5.5 i Broby med ett mingeltorg för 
allmänheten, samma dag som stämman. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Göinge 
hembygdsförening, som firade 100-årsjubileum, och Östra Göinge kommun.

På torget i Broby fanns följande utställare: Skånes hembygdsförbund, 13 medlemsföreningar, DIS 
Syd, Arkiv Digital, Nationella genbanken och Sticka för fred Broby som visade och berättade om 
sina verksamheter på torget samt i Broby Gästis. På torget hölls en verkstad för barn där man 
kunde leka, blanda limfärger, bygga fågelholkar, parad av veteranfordon, stenhuggare i arbete, 
äldre kulturväxter, lära om biodling och ängsskötsel, äta av den 19 meter långa tårtan och ta del av 
prisceremonier i samband med utdelning av kulturpriser. 

Skolbesök vid Biskopskällaren, foto: Sven Persson
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Utställningar
Månadens dokument
På Arkivcentrum Syd turas organisationerna om att ställa ut Månadens dokument. Under 2018 gjorde Skånes hem-
bygdsförbund en mini-utställning om förbundets historia, med anledning av 90-årsjubiléet.

Välkommen till Sverige
Tillsammans med Skånes Arkivförbund och Landsarkivet satte Skånes hembygdsförbund upp utställningen Välkom-
men till Sverige i filmrummet på Arkivcentrum Syd. Utställningen, som är producerad av Malmö museer, handlar 
om människor på flykt 1945 och 2015.  

Vandringsutställning Skånes landskap i förändring
Vandringsutställningen har under året uppdaterats, och därför inte visats. Fr.o.m. februari 2019 är utställningen 
bokningsbar igen.

Skånska bokmässan
Skånes hembygdsförbund arrangerade bokmässan lördagen den 13.10 på Arkivcentrum Syd i Lund. Temat var be-
rättelser om människoöden igår, idag och i framtiden. Syftet med bokmässan är att utbyta erfarenheter och idéer 
om utgivning av böcker och visa upp den imponerande samling litteratur som ges ut varje år av föreningar, privat-
personer och mindre förlag inom lokalhistoria, fack- och skönlitteratur och poesi.

På programmet: föredrag om människoöden och landskapsförändringar och om flyktingmottagandet 1945 och 
2015, miniföredrag på temat Utblickar i världen, Speaker´s corner med korta bokpresentationer, panelsamtal om 
rock- och popkultur som ämne för hembygdshistoria samt bokförsäljning. 

51 utställare representerade författare, förlag, arkiv, museer, och föreningar, varav åtta medlemsföreningar. Bland 
utställarna fanns, förutom samarbetsparterna, Skånes arkivförbund, Föreningen Gamla Trelleborg, Föreningen 
Gamla Lund, Föreningen gamla Kristianstad, Malmö kulturhistoriska förening, Skånska akademien, Riksarkivet, 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar och Nationella genbanken.

Bokmässan gjordes i samarbete med Författarcentrum Syd, Skånes släktforskarförbund och Litteraturrundan och 
fiansierades av Längmanska stiftelsen.

Bokmässan lockade 146 besökare.

Skånska bokmässan, foto: Sven Persson
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Föredrag, presentationer och mässor
29.1 Presentation av Skånes hembygdsförbund 
 Masterstudenter etnologi, Lunds universitet 
 Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
 Pia Sander
 Antal deltagare: 6

3.2 Presentation av Tidsmaskinen
 Plats: Bräkne-Hoby
 Maria Casagrande
 Antal deltagare: 13

9.2 Kulturarvskonsulenten, en facilitator för 
 ideellt engagemang i kulturarvet
 Plats: Eskilstuna, Folk & kultur
 Pia Sander
 Antal deltagare: 10

5.3 Föredrag om vattendirektivet och 
 vattenkvarnar
 Plats: Broby Rotaryklubb
 Sven Jensén
 Antal deltagare: 14

13.2 Hembygdsrörelsen och kyrkogårdar
 Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårds- 
 frågor i Lunds stift (SRKL)
 Plats: Växjö konserthus
 Pia Sander
 Antal deltagare: ca 150

19.3 Presentation av Skånes hembygdsförbund
 Plats: Hässleholm
 Sven Jensén
 Antal deltagare: 20

12.4 Experimentellt kulturarv och entreprenörskap  
 – en reflektion
 Plats: Himmelsberga, Öland

 Maria Casagrande
 Antal deltagare: 20

18.4 Hur kan samspelet mellan regionala museer,  
 region och länsstyrelse utvecklas så att de  
 statliga medlen för kulturmiljöarbetet får så  
 stor effekt som möjligt? 
 Plats: Malmö museer, Museernas vårmöte
 Pia Sander
 Antal deltagare: ca 100

5.5 Mingeltorg 
 Hembygdstivoli, kulturprisutdelning och 
 familjeverkstad
 Plats: Torget i Broby
 Kansli och styrelse
 Antal besökare: ca 400

9.5 Dalby stenhuggeri 
 Föredrag vid onsdagscafé
 Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
 Melissa Isla Venegas
 Antal deltagare: 53

17.5 Presentation av Tidsmaskinen 
 Plats: Region Skåne, Malmö
 Maria Casagrande
 Antal deltagare: 15

19.5 Presentation av Skånes hembygdsförbund 
 Plats: Perslund hembygdsgård, Åstorp
 Sven Jensén
 Antal deltagare: ca 50

31.5 “Men, betyder det att någon kan läsa det här 
  om 200 år?!?” 
 Kulturarv – roligare i praktiken än i teorin
 Plats: Jamtli, Östersund
 Sara Williamsson

 Antal deltagare: 40

10.6 Föredrag om vattendirektivet och 
 vattenkvarnar
 Plats: Djupadals mölla
 Sven Jensén
 Antal deltagare: ca 20  

1-2.9 Släktforskardagarna, Växjö
 Plats: Fortnox Arena, Växjö
 Gun Larsson och Sven Jensén
 Antal deltagare: ca 300 besökte SHs monter

4.9 Föredrag om vattendirektivet och 
 vattenkvarnar
 Plats: Bengtemölla Gård
 Sven Jensén
 Antal deltagare: 13

5.9 Välkommen till Sverige 
 Föredrag vid onsdagscafé samt invigning av  
 utställning
  Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
 Samuel Thelin
 Antal deltagare: 56

14.9 Studiebesök Sågmöllan, Stockamöllan
 Kulturprisgruppen
 Antal deltagare: 12

26.9 Föredrag om vattendirektivet och effekter på  
 kulturlandskapet av sjösänkningar
 Plats: Bäckaskog
 Sven Jensén
 Antal deltagare: ca 25

26.9 Expeditioner i det förflutna 
 Föredrag vid onsdagscafé
 Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

 Karin Gustavsson
 Antal deltagare: 60

7.11 Hembygdsrörelsen och berättelsen   
 om kulturarvet
 ABM, Museologistudenter
 Plats: Lunds universitet
 Maria Casagrande
 Antal deltagare: 22

10.11 Arkivens dag, tema Fest och glädje
 Hembygdstivoli och familjeverkstad
 Plats: Arkivcentrum Syd
 Gun Larsson, Pia Sander, Sara Williamsson
 Antal besökare: ca 650

10.11 Arkivens dag, tema Fest och glädje
 Hembygdstivoli
 Plats: Skanörs bibliotek
 Maria Casagrande
 Antal besökare: ca 60

29.11 Vad kan hembygdsrörelsen bidra med i 
 kristider?
 Plats: Kulturhuset i Broby
 Sven Jensén
 Antal deltagare: 35

2.12 Jul på slottet, Malmö museer
 Hembygdstivoli
 Sofia Winge, Kristina Backe och  
 Maria Casagrande
 Antal besökare: ca 8 000, varav flera hundra  
 besökte hembygdsförbundets bord

2.12 Julmarknad Regionmuseet
 Information om SH och hembygdsrörelsen
 Olavi Olson och Margareta Fries
 Antal besökare: ca 170
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Folkbildning och kurser
16.1 Kick-off Mölndal
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Mölndals stadsmuseum
 Antal deltagare: 36

20.2 Arkeologidag
 Samarrangemang med Åstorps hembygds- 
 förening
 Plats: Perslunds hembygdsgård
 Antal deltagare: 60

23.3 Seminarium Den goda berättelsen
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Landskrona museum
 Antal deltagare: 22

4.4 Seminarium Den goda berättelsen
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Åby museum, Klippans hembygds-
 förening
 Antal deltagare: 32

13.4 Skolan och hembygden – inspirations-  
 träff 
 Samarrangemang med Malmö museer
 Plats: Malmö museer
 Antal deltagare: 15

18.4 Redaktörsträff
 Samarrangemang med Stadsbiblioteket   
 Kristianstad
 Plats: Stadsbiblioteket Kristianstad
 Antal deltagare: 20

13.5 Kurs Landskapsfotografering
 I samarbete med fotograf Sven Persson.
 För vinnarna i fototävlingen Landskapande
 Plats: Hovdala
 Antal deltagare: 4

14.5 Seminarium Tillgängligt berättande
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen  
 tala
 Plats: Kulturhuset Hässleholm
 Antal deltagare: 65

15.5 Seminarium om Ängen
 Samarrangemang med Röstånga turist- och  
 hembygdsförening, inom projekt Ängaliv
 Plats: Museet i skola 2, Röstånga
 Antal deltagare: 24

28.5 Temadag kyrkogårdar
 Samarrangemang med Sandbybygdens   
 hembygdsförening, Södra Sandby församling,  
 Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårds- 
 frågor i Lunds stift, Regionmuseet och Läns- 
 styrelsen Skåne.
 Plats: Församlingshemmet, Södra Sandby
 Antal deltagare: 59

12.6 Arkeologibussen
 Samarrangemang med Länsstyrelsen Skåne,  
 Historiska museet vid Lunds Universitet samt  
 Institutionen för arkeologi och antikens histo- 
 ria, Lunds Universitet.
 Plats: Bjäre
 Antal deltagare: 29

13.6 Kurs Interaktivitet och digital teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Arkivcentrum Syd
 Antal deltagare: 20

14.6 Kurs Interaktivitet och digital teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Hembygdshallen i Kvidinge
 Antal deltagare: 27

9.8 Kick-off/sommarfest
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Hembygdsstugan i Ljungbyhed
 Antal deltagare: 24

16.8 Kurs Planera en produktion
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Naturbruksgymnasiet i Osby
 Antal deltagare: 15

23.8 Kurs Planera en produktion
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Hembygdsgården i Asmundtorp
 Antal deltagare: 29

Arkeologibussen, foto: Olavi Olson
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4.9 Kulturväxter att odla och bevara – temadag  
 om det gröna kulturarvet
 Samarrangemang med Nationella genbanken  
 och NordGen.
 Plats: Alnarp
 Antal deltagare: 44

24.9 Hemsideskurs
 Plats: Kummingården, Käglinge 
 Antal deltagare: 12

2.10 Producera och redigera film med enkel teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Fridhems folkhögskola, Svalöv
 Antal deltagare: 23

9.10 Hemsideskurs 
 Plats: Österlens museum
 Antal deltagare: 10

10.10 Folkbildning och kulturarv
 Samarrangemang med Skånes arkivförbund  
 och Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne- 
 regionen
 Plats: Arkivcentrum Syd
 Antal deltagare: 22
 
12.10 Producera och redigera film med enkel teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Fridhems folkhögskola, Svalöv
 Antal deltagare: 17

15.10 Hemsideskurs
 Plats: Gärdslövs föreningshus
 Antal deltagare: 8

25.10 Kurs Producera och redigera ljud med enkel  
 teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lund
 Antal deltagare: 11

30.10 Hemsideskurs
 Plats: Naturbruksmuseet i Osby
 Antal deltagare: 13

5.11 Hemsideskurs
 Plats: Perslunds hembygdsgård, Åstorp
 Antal deltagare: 15

6.11 Kurs Producera och redigera ljud med enkel  
 teknik
 Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala
 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lund
 Antal deltagare: 22

13.11 Studiebesök 
 Plats: Lunds Universitets historiska museums  
 magasin
 Antal deltagare: 26

30.11 Kulturarv för ett Sverige som håller ihop –  
 Stad och land
 Samarrangemang med ABM Skåne
 Plats: Universitetsbiblioteket, Lund
 Antal deltagare: 31

10.12 Kurs Tidsmaskinen/Shuttle
 Samarrangemang med Do-Fi
 Plats: Arkivcentrum Syd
 Antal deltagare: 21

Kristianstad

Landskrona

Klippan

Röstånga

Lund

Osby

Åstorp

Södra Sandby

Hovdala
Hässleholm

Bjäre

Ljungbyhed

Malmö

Mölndal

Kvidinge

Karta över platser för kurser och hembygdsförbundets kurser och temadagar 2018

Asmundtorp

Alnarp

Käglinge

Svalöv

Simrishamn

Gärdslöv
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Kommunikation
GDPR
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, innebär att man har rätt att godkänna lagring av sina personuppgifter 
samt rätt till kännedom om var och varför personuppgifterna lagras. Under 2018 har förbundet tagit fram en inte-
gritetspolicy, som förklarar hur personlig information samlas in och används. SH har också skapat ett register över 
de personuppgifter som hanteras. Utöver detta har aktivt samtycke begärts in från samtliga medlemmar som är 
registrerade i medlemsregistret; ordförande, kassör och kontaktperson.

Förfrågningar
Kansliet svarar dagligen på frågor från medlemsföreningar och varje vecka från omvärlden. Frågornas bredd är stor 
och de handlar verksamheten, projekt, administration, sakfrågor, kontakter, rådgivning och samordning. Förutom 
från allmänheten kommer frågor från forskare, organisationer, kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, Riksantik-
varieämbetet, Sveriges hembygdsförbund, andra hembygdsförbund, företag etc. Förfrågningarna är också ett sätt 
mäta relevansen av förbundets verksamhet och existens. SH verkar i det mellanrum som uppstår mellan offentlig-
het och idéburen sektor.

Ett urval av förfrågningar 2018 gällde kontaktuppgifter till medlemsföreningar, om olika typer av dokumentation, 
byggnadsvård, bilder och släktforskning, föremål och föremålsvård, förbundets bibliotek, donationer, kyrkogår-
dar, besöksmål i Skåne m.m. Frågorna är ibland specifika, t.ex. om biodling, fröer, buxbomsklippare, hamling och 
lieslåtter. Ibland är de mer generella och rör förfrågningar om samarbeten och utbyte.  

Hemsida
Skånes hembygdsförbund har sin hemsida i hembygdsportalen, www.hembygd.se/skane Under hösten påbörjades 
en överflyttning av hembygdsportalen till ett nytt system, varför statistiken endast gäller för perioden 1.1 – 5.10, 
då hembygdsförbundets hemsida lyftes över till det nya systemet. Under perioden gjordes 14 051 sidvisningar, av 
4 352 unika besökare. Av dessa var 97 % förstagångsbesökare.
De populäraste sidorna var:
1. Förstasidan, www.hembygd.se/skane
2. Tidsmaskinen, www.hembygd.se/skane/projekt/tidsmaskinen
3. Kontakta oss, www.hembygd.se/skane/kontakta-oss
4. Befintliga rundor till Tidsmaskinen www.hembygd.se/skane/projekt/tidsmaskinen/befintliga-rundor-till- 
 tidsmaskinen
5. Biskopskällaren, www.hembygd.se/skane/forvaltade-byggnader/biskopskallaren
6. Organisation, www.hembygd.se/skane/organisation
7. Ballingstorp, www.hembygd.se/skane/forvaltade-byggnader/ballingstorp
8. Föreningar kommunvis, www.hembygd.se/skane/organisation/foreningar-kommunvis
9. Böcker, www.hembygd.se/skane/bocker
10. Nyhetsbrev, www.hembygd.se/skane/nyhetsbrev 

Nyhetsbrev
Är en viktig kanal för förbundet, då det når både medlemmar och intresserad allmänhet. Kontaktpersoner i 
medlemsföreningarna får automatiskt nyhetsbrevet, men prenumerationen är öppen och kostnadsfri för alla. 
Under 2018 har sex nummer skickats. Vid årsskiftet 2018/2019 prenumererade 780 personer på nyhetsbrevet, 
vilket är en ökning med 46 personer jämfört med 2017. Redaktör under året har varit Sara Williamsson.

Facebook
Via Facebook framhålls verksamhetens bredd, visas goda exempel på föreningsverksamhet, framhålls viktig infor-
mation från andra kulturarvsaktörer samt marknadsförs egna och föreningars arrangemang. 
555 personer gillade sidan den 31 december 2018. 68 % av dessa var kvinnor och 30 % män. Under 2018 publi-
cerades 303 inlägg. 

Instagram
Hembygdsförbundet använder främst Instagram för att sprida information om den skånska hembygdsrörel-
sen, och intressera nya besökare och medlemmar. Under året har förbundet gjort 101 inlägg, och vid årskiftet 
2018/2019 följde 378 personer kontot. Ca 50 av förbundets 105 medlemmar har lyfts fram på olika sätt i inläg-
gen. Inläggen har fått 3 273 ”gilla”.

En fototävling på temat ”mellanrum” har arrangerats under året, och pågår till slutet av januari 2019.

Folder 
Skånes hembygdsförbunds styrelse har beslutat att göra en folder om Skånes hembygdsförbund och hembygds-
rörelsen i Skåne. En arbetsgrupp har utsetts och arbetet påbörjades i slutet av 2018.

Bygdeband
En informationstext har tagits fram om Biskopskällaren och hösten 2018 påbörjades ett arbete med att ta fram 
material om Ballingstorp som ska publiceras på Bygdeband. Det rör sig om foton, dokument och en längre text 
om gårdarna och dess invånare. Publiceringen av materialet beräknas ske under 2019.

Telefonväxel, Hembygdsparken i Broby
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Press
Pressreleaser utskickade under 2018:
April  Pressmeddelande angående 90-årsjubileum i Broby. Pressvisning 25.4
Maj  Pressmeddelande seminarium Tillgängligt berättande
Juni  Pressmeddelande Ängaliv. Pressvisning 27.6
September Pressmeddelande Dela kulturarvet – Perspektiv på Ballingstorp. Kulturarvsdagen 2018
Oktober Pressmeddelande Skånska bokmässan
November Pressmeddelande Arkivens dag, tema Fest och glädje

Hembygdsförbundet i media:
Ystads Allehanda 8.2: Borstbindarens påg för arvet vidare. Om borstbindning i Onslunda.

Helsingborgs Dagblad 22.4: Minnesord om Kerstin Arcadius.

Helsingborgs Dagblad 22.4: Jag vill typ leta efter gamla saker. Om Arkeologiklubben.

Norra Skåne 26.4: Rörelse som vill synas. Om 90-årsjubileet i Broby.

Kristianstadsbladet 26.4: 190 decimeter tårta på torget. Om 90-årsjubileet i Broby.

Kristianstadsbladet 5.5: 100-åring och 90-åring bjöd på lång tårta. Om 90-årsjubileet i Broby.

Norra Skåne 5.5: Pris för att bevara byggnadskultur. Om utdelning ur Evald Gustafssons minnesfond samt övrig 
prisutdelning i samband med 90-årsjubileet i Broby.

Radio Kristianstad 14.5: Förmiddag i P4. Om seminariet Tillgängligt berättande.

Helsingborgs Dagblad 16.5: Dags för hantverksdagar på Perslund. Sven Jensén invigningstalade.

Radio Kristianstad 22.5: Förmiddag i P4. Om Vinslövs hembygdsförenings skolverksamhet.

Sveriges radio P2 28.5: Klassisk morgon. Om förarbetet till Arkeologibussen.

Norra Skåne 28.6: De vill slå ett slag för ängarna. Om Ängaliv.

Kristianstadsbladet 30.6: De vill sprida den historiska ängen. Om Ängaliv.

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar 11.7: Historisk app guidar i starka ängelholmskvinnors fot-
spår. Om Tidsmaskinen och Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

Skånes taltidning 19.7: Biskopens källare på en ö i en sjö är målet för sommarserien. Om Biskopskällaren och Bisko-
pens dag. 

Norra Skåne 29.7: Ängsbruket i fokus på Sporrakulla. Om Ängaliv.

Norra Skåne 30.7: Dödsfall. Om Margareta Weidhagen-Hallerdts bortgång. Minnesord om tidigare anställd vid 
Skånes hembygdsförbund.

Helsingborgs Dagblad 9.8: Amerikaner kommer och vill hitta sina rötter. Om Släktforskardagarna i Växjö.

Kristianstadsbladet 29.8: Utrivning av dammar sker utan tillräcklig miljökonsekvensanalys och utan helhetssyn. 
Debattinlägg. Sven Jensén.

Diskutabelt nr 2/2018: Redaktörens spalt. Om deltagande i Skånes hembygdsförbunds 90-årsjubileum. 

Artiklar publicerade i Kristianstadsbladet 28.8 (ovan) och 
Helsingborgs Dagblad 16.5 (till höger).
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Deltagande i seminarier och konferenser

Kansliet och styrelsen deltar för att höja kompetensen och uppdatera sig på områden av betydelse för med-
lemsföreningarna.

23.1 Idéburen sektor och me too. Nätverket idéburen sektor, Malmö. Pia Sander

6.2 Byggnadsminnen i Skåne. Länsstyrelsen bjöd in till Medborgarhuset, Eslöv. Pia Sander

7.2 Regional tankesmedja för friluftsliv, Länsstyrelsen bjöd in till Åkersberg, Höör. Pia Sander, Sven Jensén

8-
9.2 Folk och kultur, konferens Eskilstuna. Pia Sander

1.3 Nya rön – nya berättelser, del 1. Seminarium om arkeologi. Malmö museer. Sara Williamsson

15.3 Nya rön – nya berättelser, del 2. Seminarium om arkeologi. Malmö museer. Sara Williamsson

20.3 Lokalhistorisk konferens. Sveriges Hembygdsförbund bjöd in till Ringamåla. Sven Jensén

12.4 Kommunikation med unga. Seminariedag. Reacta, Malmö. Sara Williamsson

16.4 Emotionally engaging with the distant past. Föredrag på Malmö universitet. Sara Williamsson

17.4 Studiebesök Tomelilla byagård och Tomelilla konsthall. Personalen Skånes hembygdsförbund

24.4 Skånsk landskapsdag, Kristianstad. Sven Jensén, Sara Williamsson, Pia Sander

24.4 Hur påverkas kulturarvet av ett förändrat klimat? Föredrag Ravlunda skola, Albo härads 
 hembygdsförening. Sara Williamsson, Pia Sander

26.4 Rundtur och invigning av Romska platser. Pia Sander

9.5 Fake news, virala lögner och populism. Föredrag. Studieförbundet Vuxenskolan, Lund. 
 Sara Williamsson

29.5 Dialogmöte, Skånes gröna infrastruktur, Sven Jensén, Pia Sander

31.5 Kulturarv för ett Sverige som håller ihop. ABM Skåne. Regionmuseet. 
 Maria Casagrande och Pia Sander

8.6 Studiebesök Ballerups Museum och Egedal Arkiver og Museer. Styrelse och personal

10.9 Forskningsbaserade utställningar. Malmö universitet. Sara Williamsson

19.9 Höstmöte, Sveriges hembygdsförbund. Föreningsutveckling. Sven Jensén, Gun Larsson, Olavi Olson, 
 Pia Sander

Studiebesök, Ballerup museum
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Förtjänsttecken

Skånes hembygdsförbunds förtjänsttecken är en utmärkelse som medlemsföreningarna ansöker om hos 
förbundets styrelse och delas ut efter egna förslag. Det visar förbundets logotyp och är ritat av Eric Lilius. 
Det kompletteras med ett diplom. Fem förtjänsttecken delades ut under 2018:

Kenneth Olsson   Albo härads hembygdsförening
Ann-Britt Olsson  Onsjö härads hembygdsförening
Kristina Backe   Onsjö härads hembygdsförening
Barbro Mellander  Skånes hembygdsförbunds styrelse
Sven Ingvarsson   Wällufsbygdens hembygdsförening

19-
20.9 MUSUND. Tema Kundskab eller oplevelse – en modsætning? Museerne i en tid med fake news. Helsingör.   
 Sara Williamsson

20.9 Regionalkulturplan Skåne. Seminarium Ideell kulturallians, Malmö. Pia Sander

28.9 Arbetets museum, Köpenhamn. Studiebesök, personalen Skånes hembygdsförbund

18.10 Publikutvecklingsseminarium, Malmö Live. Pia Sander

26.10 Chef inom civilsamhället, Ledarna, Malmö. Pia Sander

26-
27.10 Landskapskonferens. Norrköping. Sven Jensén

7-
8.11 Grön infrastruktur för alla. Stockholm. Sven Jensén 

8.11 Dialogbaserat lärande. Malmö museer. Sara Williamsson

17.11 Lokalhistorisk konferens. Taberg. Sven Jensén

19.11 Seminarium om historiebruk. Ystad kloster. Sara Williamsson

29.11 Rantafej, Hässleholm. Pia Sander, Sven Jensén.

30.11 Kulturarv för ett Sverige som håller ihop. ABM Skåne. UB, Lund. Sven Jensén, 
 Madeleine Brandin, Margareta Fries, Lisbeth Lindell, Pia Sander, Maria Casagrande, Sara Williamsson,   
 Malin Pehrsson, Åsa Andersson

14.12 Myllret. Skånes folkhögskolor och studieförbund samt Region Skåne. Medborgarhuset, Eslöv. 
 Pia Sander, Maria Casagrande, Sara Williamsson, Margareta Fries, Sven Jensén.
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Skåne län
Föreningen Skånska möllor

Bjuv
Billesholmstraktens hembygds-
förening
Skromberga Akademi
Södra Luggude härads hembygds-
förening

Bromölla 
Byträffen Edenryd-Krogstorp-Åby
Ivetofta hembygdsförening
Näsums hembygds- och 
fornminnes förening
Villands härads hembygdsförening

Burlöv 
Bara härads hembygdsförening

Båstad 
Bjäre härads hembygdsförening
Hovs hembygdsförening

Eslöv
Eslöfs museiförening
Frosta Härads Hembygdsförening
Föreningen Harlösa donationshus 
Hammarlunda Mölleförening
Möllerikeföreningen
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Stiftelsen Harlösa byahus
Onsjö härads hembygdsförening

Helsingborg 
Fleninge hembygdsförening
Rydebäcks museiförening
Stiftelsen Jöns Jons-gården i  
Kattarp
Södra Luggude härads hembygds-
förening
Wällufsbygdens hembygdsförening

Hässleholm 
Hästveda hembygdsförening
Matteröds hembygdsförening
Röke sockengille
Sösdala hembygds- och 
fornminnes förening
Vinslövs hembygdsförening
Wittsjö hembygdsförening
Västra Göinge hembygdsförening
Västra Torups hembygdsförening

Höganäs
Fjälastorp-Stubbarps byaförening
Kullens hembygdsförening

Hörby
Frosta härads hembygdsförening
Färs härads hembygdsförening
Föreningen Jöns Henrikssons 
minne 
Osbyholms byförening

Höör
Frosta härads hembygdsförening
Föreningen Höörs mölla

Tjörnarps sockengille

Klippan
Föreningen Hyllstofta ryggåsstuga
Klippans hembygdsförening
Riseberga-Färingtofta hembygds-
förening
Östra Ljungby och Källna socknars 
 hembygdsförening

Kristianstad
Föreningen Blåherremöllas vänner 
Föreningen Örsnäs hembygdsgård
Hembygdsföreningen S:ta Annas 
gille i Åhus
Gärds härads hembygdsförening
Norra Strö hembygdsförening
Oppmanna-Vånga hembygds-
förening
Villands härads hembygdsförening
Önnestadsortens hembygds-
förening

Kävlinge
Föreningen Viking Foundation 
Harjagers härads fornminnes- och 
hembygdsförening

Landskrona
Borstahusens museiförening
Hvens hembygdsförening
Rönnebergs härads hembygds-
förening

Skånes hembygdsförbunds 
105 medlemsföreningar 2018

Kommunvis

Lomma
Hembygdsföreningen i Lomma 
kommun
Lomma museiförening
Skånska lantbruksmuseet i Alnarp, 
ideell förening
Torna härads hembygdsförening

Lund
Kulturkvadranten i Dalby ideell 
förening
Sandbybygdens hembygdsförening
Torna härads hembygdsförening
Vallkärra-Torns hembygdsförening

Malmö
Limhamns museiförening
Oxie härads hembygdsförening

Osby
Loshults hembygdsförening
Osby hembygdsförening
Sliperiet Gylsboda 
Visseltofta hembygdsförening
Örkeneds hembygdsförening

Perstorp
Perstorps hembygdsförening

Simrishamn
Albo härads hembygdsförening
Föreningen för fornminnes-  och 
 hembygdsvård i sydöstra Skåne 

Sjöbo
Färs härads hembygdsförening
Torna härads hembygdsförening

Skurup
Vemmenhögs härads fornminnes- 
och  hembygdsförening

Staffanstorp
Bara härads hembygdsförening
Staffanstorps hembygdsförening

Svalöv
Onsjö härads hembygdsförening
Rönnebergs härads hembygds-
förening
Röstånga turist- och hembygds-
förening
Röstångabygdens kulturförening
Stenestadsortens hembygds-
förening

Svedala
Föreningen Svedala-Barabygden
Oxie härads hembygdsförening

Tomelilla
Föreningen Tomelilla byagård
Föreningen Övraby mölla
Hembygdsföreningen Bengte- 
mölla Gårds vänner
Othinslunda hembygdsförening

Trelleborg
Gärdslövs byalag
Kulturgruppen Anderslöv och 
bygden
Norra Grönby mölleförening
Sirmiones skeppslag
Vemmenhögs härads fornminnes- 
och hembygdsförening

Vellinge
Falsterbonäsets museiförening
Oxie härads hembygdsförening
Stora Hammars mölleförening

Ystad
Ljunits och Herrestads hembygds-
förening
Södra Ingelstads härads hembygds-
förening

Åstorp
Kvidinge sockens hembygdsförening
Åstorps hembygdsförening

Ängelholm
Höja sockens hembygdsförening
Munka Ljungby-Tåssjö hembygds-
förening
OK Origo i Össjö
Spannarpsortens hembygdsförening
Ängelholms hembygdsförening
Ängelholmsbygdens lokalhistoriska 
 förening

Örkelljunga
Värsjö byalag
Örkelljunga hembygdsförening

Östra Göinge
Glimåkra hembygdsförening
Göinge hembygdsförening
Göinge slåttersällskap
Hjärsås hembygdsförening
Knislinge hembygdsförening
Sibbhults hembygdsförening
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Gunnel Pernryd   046 - 15 80 70
Maria Casagrande  046 - 15 80 71
Sara Williamsson  046 - 15 80 72
Pia Sander   046 - 15 80 73
Carina Johansson  046 - 15 80 74

Kontaktuppgifter Skånes hembygdsförbund
Porfyrvägen 19, 224 78 Lund
046 - 15 80 70
fornamn.efternamn@skaneshembygdsforbund.se

Ordförande Sven Jensén 0708 - 42 12 31

Pia Sander

Maria Casagrande

Sara William
sson

Carina Johansson

Gunnel Pernryd

Malin Pehrsson

Åsa Andersson

Joakim Holm
qvist

skånes hembygdsförbunds 
personal 2018



Hembygdsrörelsens grundsyn, antagen på riksstämman i Kiruna 2008: 
”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”.


