
Blekinge Hembygdsförbund

Verksamhetsberättelse för år 2019

Till Blekinge Hembygdsförbund anslutna 41 föreningar
Alltidhults Intresseförening, Asarums Hembygdsförening, Backaryd-Öljehults socknars Hem-
bygdsförening,  Blekinge läns hemslöjd, ideell  förening, Bräkne-Hoby Norra Samhällsföre-
ning, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, Emneboda Samhällsförening, Erings-
boda  Samhälls-  och  Hembygdsförening,  Flymens  Hembygdsförening,  Fridlevstads  Hem-
bygdsförening,  Föreningen  Bränneriets  Vänner  i  Gränum,  Föreningen  Gamla  Carlscrona,
Föreningen Karlshamns museum, Föreningen Lyckeby Gille, Gränums Hembygdsförening,
Halasjö Hembygdsförening, Hembygdsföreningen Facklan, Hällevik,  Hoby Ekbacke, ideell
förening,  Istaby  historia  –  Hariwulfas  drabanter,  Jämshögs  Hembygdsförening,   Kallinge
Hembygds-  och  Folkdansgille,  Kyrkhults  Hembygdsförening,  Ledja  Byalag,  Listerby-För-
kärla  Hembygdsförening,  Långörens  Hembygdsförening,  Mörrums  Hembygds-  och  Forn-
minnesförening,  Nebbeboda  Intresseförening,  Nogersunds  Hembygdsförening,  Nättraby
Hembygdsförening,  Nävragöls  Hembygdsförening,  Olofströms  Hembygdsförening,  Ringa-
måla  Hembygdsförening,  Ronneby  Musei-  och  Hembygdsförening,  Rödeby  Hembygds-
förening,  Rödeby  Norra  Hembygdsförening,  Sölvesborgs  Fornminnesförening,  Tvings-
Långasjö  Hembygdsförening,  Ysane-Norje  Hembygdsförening,  Åryds  Hembygdsförening,
Älmtamåla Skolrotes Intresseförening och Östra Blekinge Hembygdsförening.

Stödjande organisationer
Stiftelsen  för Skottsbergska gårdens i  Karlshamn bevarande,  Fornebodastiftelsen  och Stif-
telsen Gränums bränneri.

Medlemskap
Antalet  medlemmar  i  anslutna  föreningar  var  11 292 den 31/12 2019 (2018:11 287)  och
antalet enskilda medlemmar 263 (281)varav 39 ständiga.

Blekinge Hembygdsförbunds medlemskap i andra organisationer
Sveriges  Hembygdsförbund,  Studieförbundet  Vuxenskolan,  Blekingearkivet  och  Blekinge
Släktforskarförbund.

Årsmöte
Årsmötet den 4 maj 2019 hölls i Sölvesborg med Sölvesborgs Fornminnesförening som värd.
Det 36 deltagarna representerade 23 olika föreningar. De inledde dagen med förmiddagskaffe
på Kopparsträdets hembageri för att sedan fortsätta till S:t Nicolai kyrka, där Hans Milton och
Ingmar Nilsson berättade om valvkappornas rika bildvärld. Nästa studiebesök var förlagt till
Listers härads tingshus. Här informerade Sofia Lenninger om byggnadens historia och dess
berömde  arkitekt  Gunnar  Asplund.  Det  skedde  i  domsalen,  som  också  var  platsen  för
årsmötesförhandlingarna.

Förhandlingarna  leddes  av  Arne  Strandh  som  på  ett  som  vanligt  drivande  sätt  lotsade
deltagarna  genom  dagordningens  många  punkter  för  att  slutligen  konstatera  att  årsmötet
beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

Valberedningens uppgift kan inte ha varit särskilt betungande. Det innebar att Åke Werden-
fels fick förnyat förtroende som ordförande och Bengt Norman som vice ordförande, båda för



1 år.  Omval  skedde också av ordinarie  ledamöter  för mandatperioden 2019–2020 av Leif
Gustafsson, Erik Björnberg, Björn O Svensson, Thommy Svensson och Hans Westerholm
samt nyval av Britt  Hillborg. Även när det gällde personliga ersättare för mandatperioden
2019 – 2020 var det i huvudsak fråga om omval: Ingegerd Holm (för Erik Björnberg), Jan
Ottosson (för  Björn  O Svensson),  Gustav  Nilsson (för  Thommy Svensson)  och Elisabeth
Jonsson  (för  Hans  Westerholm)  samt  nyval  av  Staffan  Olsson (för  Leif  Gustafsson)  och
Christina Karlsson (för Britt Hillborg). 

Länsmuseichefen Marcus Sandekjer ingår som adjungerad ledamot i styrelsen. 

Till  revisorer  omvaldes  Rupert  Franzén med Birger  Trellman  som ersättare  och nyvaldes
Ingmar Nilsson, samtliga för 1 år. Fortsatt mandat i valberedningen fick också Karin Bruns-
berg (sammankallande), Johnny Karlsson, Hartvig Ahlstedt och Anette Hermansson. Beslöts
om nyval av Anders Engblom, Ronneby.

Sedan den mer formella  delen av förhandlingarna avslutats  framförde Åke Werdenfels  ett
varmt tack till Bo Nilsson, Bertil Geneback och Per Ove Olsson, som undanbett sig omval och
alltså lämnade styrelsen.

Efter gemensam lunch avslutades årsmötet med ett besök på Sölvesborgs museum.

Verksamhet och styrelsearbete
Hur man väcker intresse hos barn och ungdom för hembygden och dess historia var temat för
en konferens i Hässleholm den 13 mars. Där deltog ett tiotal personer från Blekinge, som bl.a.
fick höra Ingrid Johansson berätta om hur Föreningen Istaby historia samarbetar med skolan.
Samma frågeställning  genomsyrade  också till  stor  del  höstens  tre  föreningsträffar  i  Jämjö
(16/10), Bräkne-Hoby (21/10) och Jämshög (31/10) 

Även vid årets riksstämma den 24 – 26 maj på Jamtli i Östersund, då Åke Werdenfels och
Hans  Westerholm representerade  Blekinges  Hembygdsförbund,  stod  frågan  om Barn  och
ungdom högt på dagordningen. Den fastslogs vara prioriterad vid verksamhetsinriktningen för
åren 2019 -2022 liksom Förenings- och demokratiutveckling. Ingrid Lovén deltog den 28/11 i
ett ”Naturvårdsforum” i Ronneby. Urban Emanuelsson svarade för ett väl genomarbetat svar
på länsstyrelsens remiss ”Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län”. Åke
Werdenfels inriktade under året i huvudsak sina insatser till att stödja Istaby-föreningen i dess
projektarbete, vilket medförde ett mer begränsat antal föreningsbesök än vanligt.

Förbundet har både muntligt och skriftligt ansökt om medel för att kunna anställa en konsu-
lent, men utan framgång. Det väckte därför viss förvåning när det under hand visade sig att
regionen avsatt medel till en ”kulturarvsutvecklare” i egen regi med uppgift att bistå  Blekinge
museum, Blekingearkivet och Blekinge Hembygdsförbund. Den ”modellen” skall naturligtvis
prövas, men kräver för att bli framgångsrik ett väl utbyggt samråd. I annat fall uppstår situa-
tionen att den ena handen inte vet vad den andra gör!
 
Årsboken
Blekingeboken 2019 hade ”Gripshunden 1495, medeltidens modernaste skepp” som titel. Den
producerades i sin helhet av Blekinge museum.




