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Nedläggning av hemsidan Hembygdslitt.se 

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) startade Hembygdslitt.se 2012 som en  

medlemsförmån. Via Hembygdslitt.se kunde föreningarna sprida information om  

och sälja sin producerade litteratur. 
 

Under denna tid har ca hälften av våra 100 medlemsföreningar använt denna resurs för 

att nå intresserade kunder. Bhf har, i stort sett i varje nummer, informerat i tidskiften 

Bohusarvet om möjligheten att beställa litteratur från hembygdsrörelsen. Bohusarvet 

läses framförallt av medlemmar i kulturarvsföreningar men även av andra eftersom 

Bohusarvet skickas till museer, kommuner, bibliotek m.fl. Tanken är att även nå 

personer som inte är medlemmar eller aktiva i rörelsen. 
 

Björn Jönsson har administrerat Hembygdslitt.se från starten. Det bygger på att när en 

bok beställs går ett e-postmeddelande till utsedd kontaktperson i föreningen som fått 

beställningen. Föreningen ska skicka boken inkl. faktura till beställaren. Det bygger också 

på att föreningar informerar Björn om att en ny skrift eller bok producerats. 
 

Beställningarna har varierat stort under åren. Det har inte varit rusning förrän i slutet av 

2020 och början av 2021. Det var säkert pandemin som påverkade att intresset för lokal 

litteratur ökade. Nu är det återigen ca. en beställning per månad. Det finns föreningar 

som sålt 140 ex. av sina 48 publikationer på Hembygdslitt.se, men också föreningar som 

endast sålt en bok på dessa nio år.  
 

Bhf har, genom Björn Jönsson, funderat på hur tjänsten kan utvecklas. En utveckling 

bygger på engagemang från föreningar som producerar skrifter. Björn har kontaktat 

föreningar kring idéer för utveckling, men konstaterar att intresset är lågt i föreningarna. 

Idag har många föreningar väl fungerande egna kanaler för försäljning av skrifter.   
 

Behovet av Hembygdslitt.se verkar inte behövas, dels eftersom många föreningar idag 

säljer sina skrifter via egna hemsidor och andra digitala kanaler. Därför har Bhfs styrelse 

vid styrelsesammanträde den 9 sept beslutat om nedläggning av Hembygdslitt.se från 

och med 30 september 2021. Det innebär att föreningar som informerar på sin hemsida 

eller Facebook behöver ta bort den informationen och kontaktperson för Hembygdslitt.se 

i föreningen kan avsluta sitt uppdrag.  
 

För frågor – kontakta undertecknad  
 

Med vänliga hälsningar  

 

Ingrid Kennborn  
Ordförande Bohusläns hembygdsförbund   
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