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NÅGRA FUNDERINGAR UTIFRÅN HEMBYGDSRÖRELSENS UPPDRAG  

År 2016 firade Hembygdsrörelsen 100 år i vårt land. Intresset för bygd- 

och folkkultur går dock längre tillbaka genom sitt fokus på samlingar, 

forskning och vård för att också omfatta svensk andlig odling. I tidningen 

Svensk bygd kunde man år 1946 läsa om befolkningens intresse för folk-

kulturens utformning och för dess skatter. Därmed lades en grund till 

uppfattningar och en hjälp till ställningstaganden till många av dagens 

pockande frågor utifrån den samhällsutveckling som skett i Sverige och 

som landet står inför. En hembygd är inget givet utan utgår ifrån varje 

individs tolkning av sin hembygd. Man kan ha flera hembygder, vilket gör 

begreppet både dynamiskt och intressant. 

Hembygdsrörelsen i Stockholms län 

I vår presentationsbroschyr beskriver vi oss på följande sätt:  

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan 
det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt 
och demokratiskt synsätt. Den är öppen för all, oavsett bakgrund. Den respekterar 
kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, 
trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för 
hembygden. Här möts alla generationer. 
 
Förbundets ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så 
att de blir en naturlig grund för ett gott liv. 

Med mer än 30 000 medlemmarna har rörelsen i Stockholms län tillgång 

till en hög kompetens som vi erbjuder andra samhällsaktörer. Lägg därtill 

det betydande engagemang som medlemmar och förtroendevalda lägger på 

olika aktiviteter, vilket leder till att rörelsen spelar en aktiv roll i samhälls-

utvecklingen via exempelvis remissvar, men också genom att kulturen 
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knyter samman människor i gemensamma synsätt och genererar fördjup-

ning och dynamik i ett möte och till en plats. Under ett år genomförs över 

300 000 ideella arbetstimmar, vilket motsvarar cirka 175 heltidstjänster 

eller över 15 miljoner kronor i lönekostnad.  

I Stockholms län har vi hembygds- och fornminnesföreningar som har 

funnits runt 100 år, men vi har även föreningar som är betydligt yngre. En 

ideell förenings livskraft förutsätter att människor engagerar sig långsiktigt. 

Genom inslag som meningsfullhet, lojalitet och trevnad skapas livskraftiga 

föreningar. En vanlig föreställning är att hembygdsföreningarna finns i 

landsorten, men i Stockholms län finns många föreningar även i själva 

tätorten. I länet finns över 120 anslutna föreningar, därtill finns ett antal 

föreningar som inte är med i förbundet.  

De lokala hembygdsföreningarna har ofta en mycket god kunskap om 

verksamhetsområdet. Grundregeln är att föreningen i första hand agerar 

för att ta tillvara kulturarvet i vid bemärkelse. I de fallen förbundet bereder 

en fråga beror det på att frågan har en mer övergripande problematik eller 

berör flera föreningar. 

Ett exempel som visar hur rörelsen kan tillvarata immateriella värden är 

förra årets projekt tillsammans med fyra föreningar i länet och Tensta 

konsthall. Hos de fyra medverkande föreningarna bidrog konstnärer från 

Vancouver, Amsterdam, Tromsö och Seoul. Inom projektet genomfördes 

platsspecifika konstprojekt i Hallstavik, Rågsved/Älvsjö, Sorunda och 

Spånga Fornminnes- och hembygdsgille. Konstnärerna, som kom från 

olika delar av världen, speglade det starka intresset för ”det lantliga” hant-

verket och slöjden samt matproduktion och naturtillgångar. I samband 

med utställningen genomfördes i Brännkyrka en mycket uppskattad 

workshop med deltagarna från studiecirkeln ”Händernas kunskap” och 

konstnären från Seoul. Några år tidigare genomfördes hos två hembygds-

föreningar projektet ”Vem äger en hembygd?”. Tio etablerade konstnärer 

skapade individuella utställningar som illustrerade begreppet hembygd. I 

projektets workshop framkom att varje individ uppfattar sin hembygd på 

ett mycket personligt plan. Flera av deltagarna berättade att de hade flera 

hembygder, ofta kopplade till livets olika skeden. 
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Kulturarvspropositionen (2016/17:116) 

Definitionen av kulturarv uttrycks av riksantikvarien på följande sätt: ”I vid 

mening så kan man ju säga att kulturarv är allas våra materiella och 

immateriella spår av mänsklig verksamhet.” I kulturarvspropositionen 

beskrivs de kulturarvspolitiska prioriteringarna och kulturarvsområdets 

framväxt. Därtill berörs bland annat internationella frågor, museisektorns 

struktur, samlingar och kulturföremål, kulturmiljöpolitik och det kyrkliga 

kulturarvet, statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter 

samt digitalisering, arkiv och bibliotek. Även hembygdsrörelsen och folk-

bildningsarbetet kommenteras. 

Gemensamt kulturarv 

Kulturarvet är i ständig utveckling och det formas gemensamt. Utöver att 

värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv, eftersträvar 

hembygdsrörelsen att arbetet med kulturarvet också ska väcka ett intresse. 

Att sprida kännedom om nutida kulturarv såsom modern bebyggelse, 

mångfald, nya berättelser och erfarenheter är en angelägen uppgift för 

förbundet. Kulturarvet fungerar som länk mellan historien, nutiden och 

framtiden och ska göras tillgängligt för alla som har ett intresse för sin 

hembygd och sin identitet. 

Offentliga myndigheter har ett ansvar för bevarande och skötsel av 

kulturmiljöer och fornminnen. Tillsammans med till exempel hembygds-

rörelsen kan ansvaret för att kulturmiljön bevakas och levandegörs samt 

utvecklas tillvaratas genom den kompetens och kreativitet som finns i 

rörelsen. I vårt perspektiv är det angeläget att en beskrivning av exploate-

ringsärenden även tar hänsyn till natur- och kulturmiljöpåverkan när 

stadsbilden förändras. Det främjar delaktighet och tillit hos medborgaren 

samt kan medverka till att understödja innovativa lösningar och skapande 

samarbeten där möten sker. Det kan även medverka till en socialt hållbar 

samhällsutveckling och att kulturarvets olika delar värnas. Det gäller både 

berättelser om det nya framväxande samhället och skildringar av tidigare 

samhällen och verksamheter.  
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Stadens framväxt utifrån ett ”hembygdsöga”  

Byggnadsminneslagen förutsatte ett frivillig deltagande från fastighets-

ägarnas sida, vilket ledde till att få fastigheter blev klassade som byggnads-

minnen. Lagen ansågs därför vara otillräcklig. År 1960 tillkom en ny lag 

med större betoning på samhällets ingripande. Den nya lagen underströk 

att nya och mer verkningsfulla åtgärder var angelägna då stora mängder 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse stod inför hotet att raseras. Hotet 

gällde inte minst städerna, där saneringsåtgärder och modernisering 

inneburit att äldre bebyggelse fått ge plats åt nybyggda miljöer. 

Byggandet av ett hållbart samhälle är betydelsefullt såväl miljömässigt 

och socialt som ekonomiskt. Inför människors behov av historia krävs 

lyhördhet och insikt om människors engagemang både i samhället i stort 

som i enskilda människors liv. Det offentliga har genom planmonopolet 

möjligheter att värna stadens/kommunens utveckling när det gäller att 

tillvarata tidigare traditioner och erfarenheter likväl som ett nytänkande i 

byggprocessen. Det inkluderar även trädgårdsstäderna, som byggdes under 

några decennier i början på 1900-talet och som i dag utsätts för en 

förtätning. De försök som pågår vad gäller stadsutveckling där medborgare 

har möjlighet att genom medborgarpanelen komma till tals är positivt inte 

minst av demokratiska skäl. 

År 1976 beslutades att länsstyrelserna skulle vara regionala myndig-

heter för den statliga kulturminnesvården, vilket inkluderade beslutande-

rätten om byggnadsminnen. Samtidigt fick Riksantikvarieämbetet ett nytt 

uppdrag som bl.a. innefattade att biträda länsstyrelser och länsmuseer i 

deras arbete. Syftet var bland annat att inrikta sig på sammanhängande 

bebyggelsemiljöer och på kulturlandskapet. Detta medförde att kultur-

minnesvården skulle vara en del i samhällsplaneringen. Med det som 

underlag granskas idag utvecklingen av Hembygdsförbundet likväl som 

länsorganisationen och de lokala föreningarna. 

Riksförbundets kulturmiljöstrateg och Stockholms läns hembygds-

förbund engagerade sig i Stockholms stads detaljplan för Nobelcenter. 

Efter beslutet i Mark-och miljödomstolen visade somliga intressenter en 

arrogans över domstolens beslut vad gällde detaljplanens laglighet och 

utifrån tillämpningen av miljöbalkens riksintressebestämmelser eller, som i 

detta fall, vår gemensamma kulturmiljö. Reaktionen handlade främst om 
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Stockholms stads ointresse att ta tillvara och använda de historiska 

miljövärden som Stockholms själ vilar på genom att föreslå ett nytt 

Nobelcenter på Blasieholmen. Vi ansåg att man inte tog tillvara dessa 

värden utan mer såg till ett enskilt intresse enligt lagens mening, och 

därmed skulle en påtaglig skada gällande miljövärdena uppstå och som 

förbundet ville uppmärksamma omvärlden på. Vilket sätt bör samhället 

tillvarata och utveckla landets natur- och kulturlandskap? Här är den riks-

intressanta kulturmiljön i landets huvudstad inte oväsentlig. De historiska 

miljöerna i Stockholm drar hundratusentals besökare till staden och 

Sverige varje år.  

Ett annat område som vi har uppmärksammat är när bland annat 

Stockholms stad förtätar miljön i samband med utbyggnaden av skolor 

och vad detta innebär för den bristande tillgången till skolgårdar. Här har 

vi bjudit in föreningarna för att diskutera och förmedla kunskap till 

föreningarna om miljön och dess effekter för barnen. Det är ett sätt att 

förmedla kunskap så att föreningen kan agera utifrån fakta om eller 

snarare när frågan blir aktuell. 

Rivningen av delar av den gamla biografen Astoria har engagerat 

förbundet. Vid ett möte med ledningen för Humlegården Fastigheter 

samtalade vi om dess beslut, som vuxit fram under närmare tio år. 

Alternativa lösningar hade förts fram till stadens myndigheter för att 

behålla fasaden och den gamla miljön. Tyvärr var staden inte intresserad av 

detta, utan resultatet blev att en del av den gamla byggnaden revs till 

förmån för en modern byggnad i anslutning till den befintliga. Generellt 

förordar vi att gamla fasader behålls och att man, som i andra delar i 

världen, bygger nytt innanför, för att vidmakthålla exempelvis gamla 

stadsmiljöer. Framtiden får utvisa på vilket sätt som den nya byggnaden 

bidrar till stadens utformning. 

Ett annat intresseområde är tendensen att bygga på flera nya våningar 

på befintliga hus. En stads taklandskap ger staden karaktär och bör 

återspegla det landskap staden är byggd på.  

Samhällsbyggandet innefattar såväl offentlig konst och platser för 

kulturella uttryck som gestaltning och utveckling av kulturmiljön. Det 

angeläget att både en gammal stadsmiljö som en ny stadsmiljö skapas på 

ett sätt som håller över sekler. Här finns förhoppningsvis byggnads-

minneslagen som en grindvakt mot kraftiga ingrepp i stadsmiljön. 
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Kulturarvet handlar också om att inkludera industrisamhällets 

kulturarv i bevarandearbetet och berättelsen. Under 1900-talet var indu-

strin lika med framtiden och en del av det nya samhället som växte fram. 

Att bevara industrimiljöer genom att bland annat bygga om dem till 

moderna bostäder är en positiv utveckling. Men även andra gamla miljöer 

som Långbro och Beckombergas mentalsjukhus bär på anrik byggnads-

konst som på ett utmärkt sätt omvandlats till bostäder och därmed kan 

bevaras.  

Ytterligare ett område som engagerat föreningarna är att ge förslag på 

gatunamn som är kopplade till den lokala miljön i nya bostadsområden. 

Tyvärr är vi inte alltid framgångsrika då ansvariga myndigheters intresse 

att använda kunskapen om den för rörelsen kända kulturmiljön ibland är 

svagt.  

I vårt land har en snabb samhällsomvandling skett under de senaste 

decennierna till följd av förändringar i demografi och näringsstruktur samt 

genom digitaliseringen av allt fler aktiviteter. Detta påverkar också sam-

hällets historiebruk och kulturarvets ställning. Även i de expanderande 

storstäderna har näringsstruktur och sociala förhållanden förändrats starkt 

under senare tid. Utvecklingskraften i storstadsregionerna har under senare 

år varit stark och den ekonomiska dynamiken har snarast fört med sig 

växtvärk, vilket bl.a. skapat ett omvandlingstryck på både naturmiljön och 

den byggda miljön. Friktion har ofta uppstått i samband med de senaste 

decenniernas tidstypiska förtätningsprojekt för nya bostäder och större 

infrastrukturinvesteringar. I huvudsak har dock äldre miljöer och 

byggnader i städerna kunnat anpassas och användas för nya behov. Även 

om kulturarvet ibland framställs som ett hinder i byggprocesser har det 

numera allt oftare fått en dynamisk roll i en postindustriell ekonomi med 

bas i tjänstesamhället. 

Utifrån vårt uppdrag som en stor folkrörelse inom kulturarvsområdet 

gäller det att även förhålla sig till medlemmars känslor av utsatthet och 

oro för att värdefulla miljöer förloras i vid mening. En uppgift som 

förbundet har är att främja olika bruk av kulturarvet med utgångspunkt i 

människors faktiska upplevelser, särskilt i tider av förändringar. För att det 

ska vara möjligt att möta detta behöver dock förståelsen öka för hur 

kulturarvet fungerar och vilka värden det kan bidra till. Det är avgörande 

att se att kulturarvet inte är något en gång för alla givet liksom att det kan 
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tjäna olika syften utan att de nödvändigtvis står i motsatsställning till 

varandra.  

Ett utvecklat samarbete med Stads- och kommunhistoriska institutet 

bör leda till att vår kunskap om bygden utvecklas. För ett antal decennier 

sedan diskuterades förutsättningarna för forskningsprojekt i förbundet. Av 

flera skäl har detta inte genomförts. Flera kommuner i länet har, genom 

kommunreformen, förändrats.  Till exempel kan det vara av intresse att 

belysa om kulturella mötesplatser i samhället ledde till en levande, dyna-

misk miljö som fungerar som en inkluderande kraft som förde människor 

samman – speciellt mot bakgrund av de samhällsförändringar som skett. 

Ortsnamn försvinner och begreppet distrikt införs för att markera ett geo-

grafiskt område. Begreppet socken är ett namn som också försvinner men 

som lever vidare i folks mun ytterligare något decennium. Hembygds-

föreningarna har även ett rikt arkivmaterial som studenterna kan få 

tillgång till för eget forskningsarbete. Seminarieverksamhet är ett annat 

intressant område som förbundet kan medverka till att fler forskare och 

medlemmar får del av. Det går med all sannolikhet att hitta intressanta 

forskningsfält som institutet och förbundet kan samarbete omkring. 

 
Anita Lundin 

Ordförande, Stockholms läns hembygdsförbund 
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