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Sveriges första stora satsning
på geotaggade fornminnen
- Hitta Bohusläns hällristningar och gravar med mobilen
I sommar kan du för första gången ”checka in” vid Bohusläns mest berömda fornminnen
med din smarta mobiltelefon.
Det här är Sveriges första stora satsning på geotaggning av tusentals år gamla hällristningar, gravar och gravfält.
– Man kan säga att vi anpassat några av våra mest kända historiska platser till den digitala världen, säger Jan Thulin vid Vikarvets Bohusmuseum i Lysekil.
Projektet som lanseras i dag är ett samarbete mellan Vikarvets Bohusmuseum i Lysekil och arkeologer från sajten Fornguiden.se.
– Tillsammans vill vi göra våra fornminnen mer tillgängliga för alla som vill använda modern
teknik, säger Jan Thulin vid Vikarvets Bohusmuseum.
Under våren har ett 50-tal av Bohusläns mest kända forntida sevärdheter besökts och digitaliserats
till de tre stora geotaggningsjättarna Foursquare, Gowalla och Facebook Places.
– Nu kan alla med en modern mobiltelefon och någon av de här apparna ”checka in” vid våra mest
berömda hällristningar och gravfält, säger Mikael Jägerbrand, redaktör för Fornguiden.se.
– Mobilen känner helt enkelt av exakt var du är med hjälp av GPS och ser vilka platser som är i
närheten av dig.
Men geotaggning är mer än GPS-koordinater och listor över sevärdheter.
– En av de mest spännande funktionerna är interaktiviteten. Du kan både ta del av andras tips och
foton men också dela med dig av dina egna erfarenheter.
– Det absolut senaste inom geotaggning är möjligheten att skapa rundresor. Det är ett otroligt
enkelt sätt att till exempel se alla de stora hällristningarna i Tanum.
– Under våren har vi på Fornguiden skapat åtta olika rundresor för Bohuslän. Om det här experimentet fungerar bra så kommer vi att skapa fler inför nästa sommar, säger Mikael Jägerbrand, redaktör för Fornguiden.se.
Ladda ner zip-fil med bilder och mer information här: www.fornguiden.se/press/geotagg.zip
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Så funkar geotaggning
1. Modern mobiltelefon
Du kan geotagga om du har en modern mobiltelefon med inbyggd GPS, och det har nästan alla
nya mobiler.
2. Ladda ner en app
Du behöver ladda ner en app (ett litet datorprogram) för att kunna geotagga. I en Android-mobil
gör du det i Market och i en iPhone gör du det i iTunes.
Alla de tre stora geotaggningsapparna Foursquare, Gowalla och Facebook Places är gratis. Om du
redan har en Facebook-app i mobilen så kan du använda den.
3. Registrera dig
Det som tar mest tid innan du kan börja geotagga är att fixa ett gratis konto hos Foursquare, Gowalla eller Facebook. Om du redan är med i Facebook så använder du dina vanliga lösenord.
4. Checka in
Det enda du behöver göra för att geotagga är att sätta på mobilen och starta appen. Mobilen vet
var du är via GPS-signaler och ger dig en lista över alla platser som finns i närheten. Klicka bara på
”checka in” så har du geotaggat.
När du checkar in kan du välja att automatiskt lägga ut din incheckning på Twitter eller Facebook.
5. Dela med dig
Att geotagga innebär inte bara att du ”samlar” på dig en massa platser. Du kan också dela med dig
av tips, korta berättelser och foton till kommande besökare.
6. Rundresor
I appen Gowalla finns en funktion som kallas ”trips” som gör att du kan skapa egna reseförslag för
hela världen (eller bara några kompisar). Du skapar rundresan genom att välja ut ett antal av alla de
platser som redan finns inlagda.
Viktiga geotaggningssajter:
Foursquare: www.foursquare.com
Gowalla: www.gowalla.com
Facebook Places: www.facebook.com/places/
Fakta: Geotaggning
Start: Mars 2009 (foursquare).
Aktörer: Foursquare 10 miljoner, Gowalla 1 miljon, Facebook Places (okänd andel av sina 700
miljoner medlemmar).
Användning: 3 av 10 internetanvändare har någon gång använt geotaggning (Källa: USA Today).
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Rundresor i Bohuslän
Bohusläns hällristningar
Några platser: Lökebergsristningen, Skomakaren, Åbyhällen, Torsbo, Litsleby, Tegneby, Aspeberget, Vitlycke, Fossum, Massleberg, Jörlov, Torp.
Länk: http://gowalla.com/trips/46877
Tanums hällristningar
Några platser: Fossum, Balken, Vitlycke museum, Bronsåldersgården, Vitlycke, Aspeberget,
Litsleby.
Länk: http://gowalla.com/trips/46879
Brastads hällristningar
Några platser: Skomakaren, Kronprinsessans häll, Jätteskeppshällen, Hällristningen Stora Backa,
Lyckeristningen, Rixöhällen.
Länk: http://gowalla.com/trips/39681
Bohusläns fornminnen
Några platser: Dårskilds högar, Blomsholm, Masslebergs hällristningar, Vitlyckehällen, Greby
gravfält, Torsbo hällristningar, Stenehed, Hornborgs slottsruin, Pilane gravfält.
Länk: http://gowalla.com/trips/48535
Bohusläns stenålder
Platser: Stenhuset Massleberg, Valbrets grav, gånggriften Sandvik, Hagadösen.
Länk: http://gowalla.com/trips/118274
Vikingatidens Bohuslän
Platser: Dårskilds högar, Kallebystenen, Hornborgs gravfält, Vrångstads gravfält, Stenehed, Hoga
runsten/Ramunds häll.
Länk: http://gowalla.com/trips/118275
Bohusläns gravfält
Platser: Pilane gravfält, Huveröds gravfält, Vrångstads gravfält, Hornborgs gravfält, Greby gravfält,
Blomsholm, Dårskilds högar.
Länk: http://gowalla.com/trips/120493
Strömstads fornminnen
Platser: Dårskilds högar, Stenhuset, Masslebergs hällristningar, Jörlovs hällristningar, Blomsholms
stenskepp, Blomsholms domarring, hällristningar i Torp.
Länk: http://gowalla.com/trips/39684

