
Skånelinjen - nya berättelser
Följ med på inspirationsresa!

Regionmuseet Kristianstad har inventerat de försvarsanläggningar som 
anlades längs Skånes kust under andra världskriget. I projektet ”Skånelin-

jen – nya berättelser” vill vi nu, tillsammans med hembygdsrörelsen i 
Skåne, dokumentera människors upplevelse av vardagen i anslutning till 

kriget. Startskottet blir denna resa i buss längs ostkusten, en resa till plat-
ser i landskapet som bär spännande berättelser om hur det var att leva 
i Skåne under kriget. Välkomna att låta er inspireras, dela minnen och 

återberätta historier ni själva har hört! Vilka berättelser finns som sällan 
berättas? Vilka platser i landskapet bär på minnet av kriget, utan att det 

syns? Vilka berättelser finns om försvarsanläggningarna som inte handlar 
om soldatlivet?

Dagen arrangeras av Regionmuseet Kristianstad och Skånes hembygdsförbund. Hembygds-
föreningen S:ta Annas Gille i Åhus; Ingvar Johansson och Anders Björklund och Föreningen 
för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne; John E. Persson samt Lena Alebo, är 
ciceroner längs vägen. Resan genomförs med stöd från Statens maritima och transporthis-
toriska museer. 
 
Till resan är alla föreningar välkomna, oavsett om man tror sig kunna berätta något om  
andra världskriget eller inte.  

Tid: tisdagen den 15 oktober, kl. 9.30 - 18
Plats: Dagen börjar i hörsalen, Regionmuseet i Kristianstad.  
Därifrån utgår sedan också bussen.
Kostnad: Gratis
Förtäring: Det bjuds på förmiddagsfika. Mat och dryck för dagen i övrig medtages av delta-
garna själva, inklusive eftermiddagskaffet. 
Anmälan senast 9 oktober till Maria Casagrande, 046 - 15 80 71 eller 
maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se



Program

09.30  Samling och kaffe, Regionmuseet Kristianstad

10.00  Introduktion till projektet. Gemensam diskussion.

10.30  Bussen avgår från Stora Torg, Kristianstad

11.00  Rinkaby skjutfält. Baltutlämningen. 

11.45  Anders Håkansgården i Åhus. Berättelser om livet i Åhus under kriget.

  Tid för lunch. Deltagarna tar själv med matsäck. 
  
13.30  Kivik. Äppelodlingarnas uppsving under kriget.

14.30  Ernbergs läder, Simrishamn.  
  När importen av skinn stoppades fick man använda alternativa material. 

15.30  Sjöfartsmuseet Hoppet, Brantevik.  
  Sjömanshistorier och vardagens förändrade villkor. 

  Tid för fika. Deltagarna tar själv med.

16.30  Bussen avgår

18.00   Åter i Kristianstad

Observera att vi vistas mycket utomhus. Klä er efter väder!

Läs mer om projektet på Skånes hembygdsförbunds hemsida:  
www.hembygd.se/skane

Läs också om Regionmuseets inventering av försvarsanläggningar: 
www.regionmuseet.se/download/18.b5f119215dabe7ab8c6d21a/1503495745467/

Välkomna!
Emelie Petersson, Regionmuseet Kristianstad och 
Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund


