
Skånsk hembygdsrörelse

Med kunskap och känsla för en 
plats



• Medlem i Sveriges 
Hembygdsförbund

• 1 av 26 regionala 
hembygdsförbund 

• 204 av 2 050 föreningar i 
landet

• 34 000 av 420 000 
medlemmar

• Regionalt uppdrag och har 
regionalt verksamhetsbidrag

• Kansli i Lund på ACS,
Arkivcentrum Syd



Hembygdsrörelsens nya vision

Den nya visionen

En levande hembygd öppen för alla

• vi ska värna kulturarvet över tid

• vi ska vara en välkomnande rörelse som möter 

människors kulturarvsintresse

• vi ska verka i lands- och stadsbygd

• vi ska spela en aktiv roll för en hållbar 

samhällsutveckling



Vad är hembygd?
Hembygder överallt!



Innanför 50-skyltarna



Staden som hembygd



Europeiska 
landskapskonventionen

Stärka allmänhetens och 
lokalsamhällets delaktighet i 

landskapsplanering
Människors rätt till landskapet
Vi har ju allemansrätten men 

…….



Medlemmarnas röster om kulturarv!

Vad är landskap?



Tre fokusområden

• Förenings- och demokratiutveckling

• Barn och unga i hembygdsrörelsen

• Landskapets förändringar (gäller 
både land och vatten samt alla typer 
av landskap inklusive 
stadslandskapet)



Samarbete kommuner
Tematiska bussrundturer
Arkeologiklubbar
Fortbildning: Vägar till 
landskap
Ängaliv – biologisk mångfald
Kyrkogårdar – det gröna 
kulturarvet

Projekt Landskapa 2018



• Publika arrangemang, ca 750 000 
besökare/år 

• Lokala aktiviteter: vandringar, 
visningar, föredrag

• Samarbete med skolan
• Samarbete med lokala grupper om 

t.ex. vatten

Lokalhistoria & kulturarv



Då och nu 

• 1969-2014



Ängen med hög BM



Öppna ängar?



2000-talets äng



Förändringar i vattendrag



Kyrkogårdarna värden
Det gröna kulturarvet 



Intresset är stort för 
kyrkogårdarna



• Årsböcker om Skåne = 1 
hyllmeter/år Egna och 
föreningars

• Referensbibliotek, topografisk avd

Lokalhistoria i bokform



Artikelregister
Författare, ämne, topografiskt



Nya hembygdsportalen



Shuttle (=Tidsmaskinen)

• App för rundvandring – ingen fysisk påverkan i 
miljön

• 23 föreningar har licens och kan skapa egna 
rundor

• 14 färdiga rundor marknadsförs
• Exempel på rundor: 500 år på 500 meter, 

Bildsköne Bengtsson, Dalby centrum, 
Gustavsbergsleden, Gislövs läge, Osby 
tidsresan, Döda byn, Medeltida Ivö



Odling i stadsmiljö



Kulturarv för överlevnad













Tack för 
uppmärksamheten!

Sven Jensén
sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

0708 - 42 12 31

mailto:sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se
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