
 

PRAKTISK UPPFÖLJNINGSINFORMATION 

 

Här några olika länkar och tips som kan underlätta när det gäller att nå ut 

med hembygdsföreningens berättande. Ta kontakt med andra förening och 

med länsförbundet om tips och råd. 

Lycka till! 

Henrik Valentin 

Centrum för dramatik, e-post: info@centrumfordramatik.se, hemsida: 

www.centrumfordramatik.se  

 

LADDA NER DENNA PDF SÅ KAN DU ÖPPNA LÄNKARNA 

Audioguide 

Shuttle, Skånes Hembygdsförbund 

https://www.hembygd.se/skane/shuttleen-app-for-rundvandringar 

 

Studiehandledning för digitalt berättande (Jennie Fornedahl, Södermanlands 

hembygdsförbund. Nerladdningsbar pdf om hembygdsvandring på Storyspot 

https://filer.hembygd.se/sodermanland/uploads/files/2022/03/05/Handboken%

20f%C3%B6r%20muntligt%20ber%C3%A4ttande%20f%C3%B6r%20webb_16

48110618.994.pdf 

 

Storyspot, hemsida. Programmet laddas ner gratis i App store. Sök på 

kartfunktionen och lyssna. Fundera inledningsvis på vad du tycker är bra. j 

https://www.storyspot.se/ 

 

 

Kortfilm (Youtube) 

Handledning i att berätta med ljud och bild, Skånes Hembygdsförbund 

https://www.hembygd.se/skane/Handledning-i-film-och-ljudproduktion 

 

Så filmar du med en iPad (Skånes Hembygdsförbund o Fridhems 

Folkhögskola) Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNSpHjARBIY 

  

På Youtube finns flera filmer om filmning o redigering med iPhone och iPad 

som: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBpfE8TJVMI 

 

Filmexempel, ”Dockan som reste från Tyskland” Osby hembygdsförening 

https://www.youtube.com/watch?v=kIzIXwFhvmI&list=PLvfutDC77fU1D4x1j

8bbS3VaeF36GKV-t&index=2 
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Ljudeffekter och licensfri musik 

Gratisljud 

https://freesound.org/ 

 

Vissa licensfria musikportaler kräver bara att man skriver in varifrån 

musiken är hämtad och upphovspersonen. 

 

 

Arkiv/utbildning/kurser 

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas samarbetsråd) 

https://arbetsam.com/ 

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  

https://www.arbark.se/sv/introduktion/ 

 

Digitalt museum 

https://digitaltmuseum.se/ 

 

Riksarkivets digitala arkiv/forskarsal 

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen 
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Några praktiska tips för ljud och bildinspelning 

Videofunktion i en smartphone kan räcka för inspelning i vissa fall. Använd 

någon form av stativ och spela in med mobilen liggande. ”Gorillastativ” finns 

från några hundra kronor och underlättar att hålla mobilen i handen eller 

ställa den på ett bord, sätta fast den på ett räcke. 

Sök på Spindelstativ eller bordsstativ iPhone. Flera träffar. 

 

 

Bättre upp blir det med filmning i en iPad. Även den ska vara liggande vid 

inspelning. Bäst är att använda ett stativ. ”Paddor” finns från under 5 000 kr 

och innehåller även redigeringsprogrammet iMovie med vilket man kan 

redigera sina filmer. 

 

De flesta smartphones har en funktion för ljudinspelning som kan räcka i 

många fall i synnerhet i början. Använd en ljudskärm (kring 500 kronor för 

en vikbar, kolla på nätet) eller ta bort eko och störande effekter genom att 

spela in speakertext i en garderob eller lägg ett täcke över speakern och 

mikrofonen. Testa. 

 

 

En mycket bra mikrofon är annars Zoom Handy Recorder, ca 3 300 kr 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zoom+mikrofon 

 

Det kan vara praktiskt vid filmning eller intervjuer att använda en mygga, 

dvs en mikrofon som ansluts med kabel eller digitalt till utrustningen. Finns 

från ca 400 kr kan anslutas till smartphone o iPad. 
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