
Rapport från presentation av Digitalt museum, Fornsök, DiVA, Arkivsök och Libris KB  

2023-03-15 + sajten ”Arkeologi i Kronoberg”. 

 

Mariann Hellberg inledde med en presentation av Digitalt museum där 98 museer i landet 

deltar. Några museer deltar ej t.ex. Blekinge museum som har en annan presentationsform. 

Man kan söka sig till Digitalt museum på olika sätt dels via Google och då får man alla 

museers bidrag. Dels kan man söka från Kulturparken Smålands hemsida där man klickar på 

”Kunskapsbank” och sedan på ”Sök i våra samlingar” och på så sätt får man del av just vårt 

museums Digitala museum.  

Det finns inga instruktioner om hur man bäst söker sig fram på 

Digitalt museum. 

Det digitala museet är framförallt en föremålskatalog men 

innehåller också många foton och en del annat. Där läggs in nytt 

varje dag. Kulturparken Småland har till idag drygt 100 000 

poster. Förutom bilder så finns också en del registrerade data 

om fyndomständigheter mm. 

Vi fick se exempel på en millefiori-pärla - 23 mm i diameter - 

hittad i Sjösås, Ringstorp 1885. Gettersö-bilder visades från vårt 

deltagande vid arkeologisk undersökning där med både fynd 

och människor. Böcker är inte så ofta presenterade men en gammal bok från 

Sjömansmissionen visades där Nya testamentet presenterades parallellt både på svenska 

och engelska. Olika runstavar visades som använts både som kalendrar och som 

”instrument” för att skilja på vänner och fiender! Vi fick se en del gamla bilder från 

Båtsmansbacken i Växjö innan den revs 1961. Här finns också en del beskrivningar av 

människor. T.ex. visades en gammal bild på Snus-Lundgrens hus som idag är Café de Luxe. 

Det finns också en hel del bilder på gamla kläder som Dräktrådet bidragit med genom att hos 

olika hembygdsföreningar i länet fotografera från deras samlingar. Dessa kläder finns alltså 

kvar hos hembygdsföreningarna.  

Bilderna på Digitalt museum får användas om källan anges vilket innebär att man ska ange 

från vilket museums digitala museum bilden kommer. 

Från Digitalt museum 

Kulturparken Småland 

Snus-Lundgrens hus från Digitalt 

museum Kulturparken Småland 



 

Per Andrén visade sedan hur man på olika sätt kan söka 

på RAÄ:s Fornsök. Oftast är det enklast att zooma in på 

Fornsöks karta över det område man är intresserad av. 

Man kan också söka via en fornlämnings RAÄ-nr om 

man har den uppgiften. Ibland finns under ”Beskrivning” 

en beskrivande renskriven text om lämningen men 

ibland saknas den. Då får man gå till ”Dokument och 

bilder” och därifrån till ”Inventeringsbok” där man får 

läsa den inventerande arkeologens handskrivna 

anteckning om fornlämningen.  

Ibland finns här också bilder/kartskisser såsom t.ex. vid 

beskrivningen av Inglinge högs gravområde som troligen 

Erik Floderus gjorde på 1930-talet när gravfältet delvis 

undersöktes och restaurerades. Man kan också mäta 

avstånd mellan olika punkter på kartan.  Dessutom kan 

man ställa in olika kartlager så att presentationen blir 

mer åskådlig t.ex. med skuggning. Som ett exempel på 

detta påvisades en kvadratisk vallkonstruktion ute vid Kårestads runsten där Niclas Olsson 

och Per Andrén var för inspektion nyligen den 10 mars. Här ska enligt uppgifter från 

människor i byn sedan länge berättats att det ska ha legat en ”borg eller ett slott”. 

På RAÄ:s Arkivsök resp. DiVA finns det innehåll som tidigare fanns under RAÄ:s Samla. 

Arkivsök har ffa rapporter från arkeologisk uppdragsverksamhet t.ex. rapporterna från 

grävningarna vid Nylanda och Räppe/Snapperisskogen. På DiVA/DiVA portal (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) finns studentuppsatser, Fornvännen, Sveriges kyrkor mm. Här kan 

man t.ex. hitta Johannes Virdarsons uppsats om skålgropar. På Arkivsök och DiVA kan 

rapporter/tidningar läsas och laddas ner. 

Mariann kunde också berätta om Libris KB som är Sveriges Nationaldatabas och ägs av 

Kungliga Biblioteket. Här finns även digital presentation av böcker, som till en del kan nås 

och läsas digitalt och laddas ner men som också anger vilket bibliotek, som kan ha 

boken/tidningen/skriften till ev. utlåning/läsning på plats. Smålands museum är ansluten till 

Libris KB men det är däremot inte Växjö stadsbibliotek ännu. Man kan t.ex. få tillgång till 

Oskar Lidéns böcker/skrifter denna väg. 

Intressant att nämna i sammanhanget är också Kulturparkens Smålands presentation av 

Arkeologi i Kronoberg där man på en Google maps-karta ser inprickat många undersökta 

fornlämningar i vårt län, där det ges en presentation av fornlämningen och också tillgång till 

den rapport, som kan finnas om lämningen. Denna sajt kan nås via följande länk: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=56.67527743211055%2C14.433031100000004

&z=9&mid=1_njabXJNyaL9QGp58xdu_sG912E  
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