
Inspirationsdagar om berättande
Under veckorna 41–44 kommer SHF erbjuda
kostnadsfria inspirationsdagar om berättande på
fyra platser i landet: Hässleholm, Eskilstuna,
Trollhättan och Bollnäs. Det blir en chans för
föreningar att lära sig mer om hur man kan öka
intresset för det kulturarv man förvaltar.
Arrangemangen sker i ett samarbete med
Centrum för Dramatik, med medel från Statens
Kulturråd. I första hand bjuds representanter för
föreningarna i de omgivande regionförbunden in.

Läs mer och anmäl dig här
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Webbinarium:
Historien om Sverige 
- med SVT och Sveriges hembygdsförbund
Historien om Sverige är en nyproducerad drama-dokumentärserie om Sveriges historia, från istiden till
våra dagar. Publiceringen av serien, som faktiskt är SVT:s största satsning någonsin, kommer ske hösten
2023. Men redan nu bjuds museer, bibliotek, hembygdsföreningar in till webbinarier för att tillsammans
med SVT få en inblick i projektet. Den 13 oktober kl. 12.30-13.30 bjuds Sveriges hembygdsförbunds
medlemsföreningar in till ett webbinarium under ledning av Björn Wahren, producent och projektledare
vid SVT. Det blir ett tillfälle att fundera över vilka aktiviteter föreningar kan skapa för att skapa
uppmärksamhet i samband med publiceringen nästa höst.

Anmäl dig till webbinariet här

Digitalt seminarium:
Om kulturarv i krig
Den 2 november kl. 9-12 genomför Stiftelsen
Sveriges hembygdsförbund och Kulturarv utan
gränser Sverige ett digitalt seminarium om skydd
för kulturarv i händelse av krig. Seminariet är
öppet för alla och sänds från Sveriges
hembygdsförbunds kansli.

Läs mer och anmäl dig här

Vad är egentligen kulturarv?
På Sveriges hembygdsförbunds blogg kan du läsa
förbundsordförande Anna-Karin Anderssons
tankar kring det här med kulturarv. Vad är det och
varför är det viktigt? "Vi behöver se till att handens
kunskaper överförs till nästa generation genom att
visa och lära ut. Berättelser dör också ut om ingen
berättar dem! "

Till blogginlägget
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Spännande webbinarier 
för medlemmar i oktober
Våra medlemsföreningar och deras medlemmar
får delta gratis i en rad spännande webbinarier:
Hemsida i Hembygdsportalen, föreningsekonomi
med Arbetets museum, upplevelser i landskapet
med Centrum för naturvägledning, arkivvård med
Föreningsarkivet i Jämtland och
föreningsutveckling inom ”Så blir vi yngre”.
Dessutom en styrelselunch för dig som är ny i en
föreningsstyrelse med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Se hela utbudet och anmäl dig

Webbinarier om att locka fler till
våra arrangemang och besöksmål
Vill din förening lära mer om det här med att locka
besökare? Då är du välkommen till höstens
webbinarier ”Så vässar och utvecklar föreningens
sina aktiviteter och erbjudanden”.

Anmäl dig här

Höga elkostnader hotar hembygdsrörelsens kulturarv
I ett brev som skickades till Kulturdepartementet idag uttrycker Sveriges hembygdsförbund en stor
oro inför de höga elkostnader som hotar hembygdsrörelsens kulturarv. Många av landets
hembygdsföreningar överväger att kallställa sina hembygdsgårdar under vintern för att spara pengar.
I brevet efterlyser Sveriges hembygdsförbund åtgärder från regeringen som värnar det omfattande
kulturarv som hembygdsrörelsen förvaltar åt samhället.

Läs pressmeddelande

Trä och träd tema i nästa nummer av Bygd och natur
När Bygd och natur kommer ut 3 november är det i form av ett extra tjockt dubbelnummer med tema Trä
och träd. Vi träffar hantverksproducenter av tjära, virke och kulturmålare som vet vilken skillnad det är på
trä och trä. Vi lär oss hur byggnaderna fick färg och så träffar vi Lena Engelmark Embertsén, kulinarisk
skogsbrukare på Högtorp gård i Sörmland. Med mycket mera! Du som är medlem någon av våra
medlemsföreningar prenumererar till rabatterat pris – bara 195 kr/år!

Starta prenumeration redan idag!

Samtal i skärgården
I somras träffade vi Ingmarsö Brottö kultur- och
museiförening som genomgått en handledd
process som SHF erbjuder inom satsningen
Kulturarvet som besöksmål . Ta del av filmen och
fundera på om det här skulle vara intressant för
din förening. Kontakta gärna oss eller ditt
regionala förbund så kanske ni kan dra ihop ett
gäng föreningar i er region? 
olov.norin@hembygdsforbundet.se

Se filmen på vår Youtube-kanal

Full fart och många besökare i sommar
Turistbranschen signalerar att turisterna har hittat tillbaka efter pandemin och många fortsätter att
semestra på hemmaplan i stället för utomlands. Många har campat och inom hembygdsrörelsen
snackas det en hel del om det här med ställplatser för husbilar . Vi kan också se att antalet aktiviteter
som publicerats på www.hembygd.se har ökat rejält jämfört med förra sommaren, liksom antalet
besökare på föreningarnas hemsidor.
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Enkät om ideellt arbete vid arkiv
Just nu kartlägger Nordiskt centrum för
kultarvspedagogik (NCK) läget för
volontärverksamhen, det vill säga ideellt arbete,
inom den nordiska arkivsektorn. Det är enlig NCK
det första steget mot att utveckla verktyg och
resurser som kan användas av arkiv i deras
volontärverksamhet.

Läs mer och besvara enkäten

Klicka här för att följa oss på Facebook och dela gärna nyhetsbrevet i dina
sociala medier så att fler kan ta del av det genom att klicka på symbolerna till höger!

SHF:s efterlyser fokus på kulturella och sociala värden
SHF välkomnar i ett remissvar Havs- och vattenmyndighetens vägledning ”Definition av ekologisk
potential”. Dokumentet är tänkt att vara till stöd för länsstyrelser när det gäller anpassning av
vattenmiljöer för att öka de ekologiska värdena. Syftet är bra men samtidigt saknas sociala och
kulturella värden samt rekreationsvärden som SHF särskilt lyfter fram i sitt program ”Hållbara
landskap”. SHF anser att myndigheten tolkar EU:s direktiv alltför strängt, det vill säga att för få
undantag görs. I remissvaret lyfts därför regeringens nationella plan där det står att undantagen ska
utnyttjas, vilket skulle innebära att även fler kvarnmiljöer med dammkonstruktioner kan bevaras. SHF
pekar också på vikten av att samverka med lokalsamhället, inte minst hembygdsföreningar som
besitter stor kulturhistorisk kompetens.

Läs remissvaret

Konferens: Vad händer när ingen längre kan?
Den 24-25 november genomför Hemslöjden en nordisk konferens om det immateriella kulturarvet på
Nordiska museet i Stockholm. Konferensen vänder sig till personer som jobbar med slöjd som ett
immateriellt kulturarv, t.ex. personer som jobbar för hemslöjdsföreningar, museitjänstemän och
hemslöjdskonsulenter. Konferensen kommer även att vara intressant för relevanta myndigheter.
Konferensen genomförs på engelska och sker i hybridform: både på plats och digitalt.

Läs mer

Öppet för anmälan till
Riksantikvarieämbetets höstmöte
Nu kan du anmäla dig till Riksantikvarieämbetets
höstmöte 16-17 november, på plats i Stockholm
eller digitalt. Programmet i år kretsar kring
utmaningarna i samhället. Temat är "Mötas i
förändring – hur vi med mod, öppenhet och
nyfikenhet möter utmaningarna i
kulturarvsarbetet".

Läs mer och anmäl dig

Sveriges hembygdsförbund, 08-34 55 11, info@hembygdsforbundet.se, www.hembygd.se
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