
 

 

 

 

Hembygdsrörelsen talar om ting  
– en utställning om föremål 

Hembygdsföreningar har massor av föremål 
att titta på, i inredda miljöer, utställningar och 
öppna magasin. Åtta föreningar i Skåne har 
aktivt arbetat för att ge sina besökare tillgång 
till föremålens historia och betydelse genom 
film och ljud. Nu finns det en utställning att 
ladda ner och skriva ut på 
www.hembygd.se/skane. Genom att skanna 
utställningens QR-koder kan man ta del av 
några av de berättelser som blivit resultatet. 
Utställningen kan visas på bibliotek, skolor, 
äldreboenden, museer och hos 
hembygdsföreningar. Det kostar ingenting.  

 

 
Innehåll 
Utställningen består av: 

 Introduktionstext, liggande eller stående 
 15 bilder på föremål, med tillhörande QR-kod, somliga liggande, andra stående 
 15 bilder på samma föremål, i sina utställningsmiljöer, med hembygdsföreningens namn, 

somliga liggande, andra stående 
 5 skyltar med bilder av föremål, runda, att hänga 
 Utställningens logotyp, rund, att hänga 
 Folder med information om hur man hittar till de deltagande föreningarna  

och vad man kan se i deras samlingar 
 Reklamaffisch för utställningen, på vilken ni kan skriva i egen information  

om öppettider etc. 

 
Nerladdning, format och montering 
Allt material finns att hämta kostnadsfritt, i PDF-format, på vår hemsida: 
www.hembygd.se/skane/page/3293. Ladda ner och skriv ut, i A3 eller A4. Montera därefter på 
önskat vis. De rektangulära föremålsbilderna ska sättas upp som bildpar. Ni bestämmer själv hur 
många av dessa par ni önskar använda. Minimikravet är annars att introduktionstexten samt 
foldern är med i er utställning.  

 

Tillgång och användning 
Utställningen är tillgänglig från juli 2019 och kan laddas ner och användas så länge det finns något 
intresse. Meddela oss när ni sätter upp utställningen, så att vi vet hur den kommer till användning. 
Vill ni dessutom ge oss feedback på hur den tas emot blir vi tacksamma. 

www.hembygd.se/skane
http://www.hembygd.se/skane/page/3293


Marknadsföring 
I er marknadsföring av utställningen kan ni använda reklamaffischen som finns att ladda ner och på 
den fylla i egen information om t ex öppettider eller arrangemang i anslutning till utställningen. Ni 
får också gärna använda Skånes hembygdsförbunds logotyp samt logotyp för utställningen. 
Kontakta Maria Casagrande, se nedan.  

 
Kringarrangemang  
Kontakta gärna hembygdsföreningar i er närhet och fråga om de är intresserade av att göra ett 
arrangemang tillsammans med er, i anslutning till utställningen. Det kan t ex vara ett föredrag på 
biblioteket eller på äldreboendet, en visning i hembygdsgården eller ett berättarcafé om 
föremålen i våra liv. Skånes hembygdsförbund sätter er gärna i förbindelse med intresserade 
föreningar. 

 
Information och samordning  
Maria Casagrande, 046 – 15 80 71, maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se  

 
Producenter 
”Hembygdsrörelsen talar om ting” är en utställning framtagen av Skånes hembygdsförbund i 
samarbete med Bara härads hembygdsförening, Hvens hembygdsförening, Klippans 
hembygdsförening, Kvidinge sockens hembygdsförening, Osby hembygdsförening, Rönnebergs 
härads hembygdsförening, Röstånga turist- och hembygdsförening och Åstorps 
hembygdsförening. Den är resultatet av projektet KONTEXT – låt tingen tala som genomförts med 
bidrag från PostkodStiftelsen och Region Skåne. 
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