
Skånelinjen – nya berättelser! 
 
Regionmuseet Kristianstad har dokumenterat de försvarsanläggningar som anlades längs Skånes kust 

under andra världskriget. I projektet ”Skånelinjen – nya berättelser”, som Regionmuseet och Skånes 

hembygdsförbund driver tillsammans, vill vi nu dokumentera människors upplevelse av vardagen i 

anslutning till kriget. Vi ska undersöka vilka berättelser som finns i arkiv, inte minst hos 

hembygdsföreningar, men också dokumentera nya berättelser, sådana som ännu finns i minnet eller 

sådana man har hört andra berätta. Hembygdsrörelsens kunskap, samlingar, arkiv och bokutgivning 

är en viktig resurs. Hoppas just din förening vill vara med!  

 

Följ med på resa! 

Startskottet blir en inspirationsresa i buss längs Skånes ostkust den 15 oktober 2019, en resa till 

platser i landskapet som bär spännande berättelser om villkoren under kriget. Hembygdsföreningen 

S:ta Annas Gille i Åhus och Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne är 

ciceroner längs vägen. Till resan är alla föreningar med verksamhet längs försvarslinjen välkomna. 

Det kostar ingenting att följa med, men lunch bekostas ur egen plånbok. Under dagen introducerar 

projektledare Emelie Petersson projektet och vi diskuterar hur ni som föreningar kan bidra till 

dokumentationen av minnen och berättelser, men också på vilket sätt projektet kan bidra till 

fortbildning och nya samarbeten för er. Efter resan vill vi veta vilka föreningar som vill vara med i det 

fortsatta arbetet. 

 

Delta i projektet! 

Projektet består, utöver bussresan, av tre utbildningar och möten utspridda under hösten 2019 och 

våren 2020, samt förstås eget arbete med arkivstudier och dokumentation mellan träffarna. 

Träffarnas exakta innehåll bestämmer alla deltagande i samråd med varandra, men de kan komma 

att innefatta moment om hur man gör efterforskningar i arkiv, hur man genomför en bra intervju och 

hur man gör spännande berättelser av arkivmaterial. Ert behov av stöd blir styrande för träffarnas 

upplägg. I en nästa fas av projektet, som ännu inte är finansierad, hoppas vi kunna göra det 

inhämtade materialet tillgängligt publikt i landskapet, genom t ex skyltar eller appen Shuttle. 

 

Kontakta oss! 

Kontakta någon av oss, senast den 30 augusti, om ni är intresserade av att medverka i projektet eller 
för att ställa frågor om vad det innebär.  
 
Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund, 046 – 15 80 71 eller 
maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se  
Emelie Petersson, Regionmuseet Kristianstad, 044-13 57 33 eller emelie.petersson@regionmuseet.se  
 
 

En särskild inbjudan till bussresan kommer. Välkomna! 

Emelie & Maria 

 

mailto:maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se
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Bli inspirerad! 

Skånelinjen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nelinjen 

 

Lottor, bilkårister och blå stjärnor 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/kvinnan-i-forsvaret/ 

 

Mörkläggning 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5630836 

 

Flyktingmottagande 

https://stadslexikon.helsingborg.se/flyktingstrmmar/ 

 

Ransonering 

http://www.arkivochlarande.se/andra-varldskriget/beredskapstid/ransonering/ 

https://www.kalmarlansmuseum.se/samlingar/vara-samlingar/manadens-foremal/ransonering-

vardagsmat-under-beredskapsaren/ 
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