


Bevinga Berättelsen är ett samarbete mellan Björlanda Torslanda 

hembygdsförening, Torslanda Bibliotek och Kulturhuset Vingen för att inspirera till 

lokalt berättande och filmskapande. Vi kommer att anordna en serie workshops för 

alla som vill lära hur man kan jobba med digitalt berättande för att lära mer om sin 

hemtrakt - och om sig själv och andra här. Anmäl intresse till info@vingen.se och följ 

oss på Facebook

VAD ÄR BEVINGA BERÄTTELSEN ?     VAD ÄR BEVINGA BERÄTTELSEN ?

Bevinga berättelsen är ett förprojekt initierat av Förstudien Hembygd 2.0 - hitta 

berättelsen, ett projekt inom Bohusläns hembygdsförbund med syfte att 

levandegöra lokalhistoria och skapa generationsmöten med film och digitalt 

berättande som medium. Kontaktpersoner:  Marika Russberg, kulturarvskonsulent 

och Ingrid Lindberg projektledare Hembygd 2.0 - hitta berättelsen  

E-post: il@telia.com Hemsida:www.hembygd20.wordpress.com

studiecirklar 
workshops

BiblioteketBiblioteket
Torslanda bibliotek



VAD ÄR EN DIGITAL BERÄTTELSE ?

     

 
     

Digitala berättelser är korta (1-3 min), personliga berättelser där man använder 

stillbilder, filmsekvenser, musik och/eller ljudeffekter tillsammans med sin egen 

berättarröst. Allt förs samman och redigeras till en kort film. Olika tekniker och genrer 

kan blandas fritt och det är att få fram sitt budskap som är det viktiga. 

1 Skriv din historia.  
   Max en A4

2 Läs  texten och 
spela in din röst - 
eller någon annans

3 Filma, fota och 
leta efter passande 
bilder. 4 Spela in eller 

leta musik och/ 
eller ljudeffekter

5 Redigera på dator, 
surfplatta eller 
mobil. Lägg till ev.  
texter och grafik

har du 
något du vill 

berätta?

6 Ladda upp på YouTube 
Vimeo eller annan 
videodelningstjänst. Dela!



HITTA TILL HEMBYGDSGÅRDEN

Vi i Björlanda Torslanda hembygdsförening kan hjälpa till med 
att ge inspiration genom vårt bildarkiv, alla gamla prylar vi har 
och böcker som är skrivna om Torslanda.
Du hittar oss på Lysevägen 5. Hemsida www.amhult-lyse.se

Kontaktperson: urban.jansson.gbg@telia.comKontaktperson: urban.jansson.gbg@telia.com

INSPIRATION till FILM ?
Varför inte en film 
om denna gamla 
tvättmaskin...

Röds Nordgård med den gamla affären i 
bakgrunden. Längst bort den gamla 
prästgården. Hur ser det ut idag?

 

tvättmaskin...

..eller om  den gamla 
affären i koloniområdet. 

Huset finns kvar idag!

Flygstationen idag och en gång 
på 1940-talet. Här kan man göra 
en film om DÅ och NU!

Vi i Björlanda Torslanda hembygdsförening
att ge inspiration genom vårt bildarkiv, alla gamla prylar vi har 

Du är här



LETA I BIBLIOTEKET 

     

 

Välkomna till biblioteket och leta, låna och forska i det som intresserar dig, 

där du landat i Torslanda-livet. Vi hjälper dig hitta till källorna.där du landat i Torslanda-livet. Vi hjälper dig hitta till källorna.

EXEMPEL PÅ HJÄLPMEDEL OCH DATABASER

     



VART TOG FLYGPLATSEN VÄGEN ?

     

 

Allt försvann ju inte till Landvetter. Vad blev kvar - förutom alla minnen?  

Det blev flera filmer och ett bokprojekt: Flygplatsen på framsidan som avslutades 

2007 och för att ta tillvara överblivet material startades www.torslandaflygplats.se 

för att göra detta tillgängligt. Här finns följande flikar att botanisera i: Flygplan, 

Byggnader, Infrastruktur, Personer, Memorabilia, Vykort, ATS-Meteo-RMS. Kartor, 

Statistik m m ligger fortfarande och väntar på publicering

Hemsidan tar gärna emot synpunkter 

och mer material. Om Du önskar hjälp 

för att få fram material som ger svar på 

Hittar du till gamla 
flygrestaurangen?

Många har landat här genom tiderna.
Var på flygplatsen har du landat?

Blå hangaren brinner. Nu finns bara 
grunden kvar. Var?

alla frågetecken - tag kontakt. Vi är en 

grupp på fem väl insatta personer och 

med ett förflutet på fältet.

Anrop sker genom 

webmaster@torslandaflygplats.se 



HUR HITTAR JAG MIN BERÄTTELSE?

     

 
     

En bild kan berätta mycket, men vad är det vi inte ser i bilden, vad handlar den 
egentligen om? Fråga gärna någon äldre person, en släkting eller någon som 
bott länge på orten för att få berättelsen om en bild.

Kungabesök
Kungen är på besök, alla är 
förväntansfulla, barnen 
sjunger. Det man inte ser är att 
inne i kyrkan sitter de gamla 
och väntar på kungen som 
aldrig går längre än till 
stigporten. 

Bodlampan
Denna bild hade en spännande 
historia. I ett brev från 1899 
berättas det om att boden brinner. 
Bodlampan slängs ut så oljehuset 
går sönder. Nu ser man att den är 
lagad och hänger i taket på den 
nybyggda boden.

Hällmålningen
En ny bild av en gammal målning 
(äldre än 5000 år). Tumle Heds 
Hällmålning hittades i mitten av 
sjuttiotalet av en ung fågelskådare. 
För att händelsen inte ska gå förlorad 
borde man intervjua honom och höra 
hans berättelse.

PIA MAGNUSSON pia@tidningen.se



HUR går det till?

     

 
projekt

VI LÄR OSS TILLSAMMANS…

projektprojektHUR? VAD?

vägledning

VI PRODUCERAR i GRUPP eller ENSKILT

vägledning

VI AVSLUTAR MED EN FILMFESTIVAL VÅREN 2017



får ALLAKOmma ?

LET’s Go! Ska vi inte 

bara göra en 

Powerpojnt?


