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Lyssna på spökhistorier och mystiska
myter från Lilla Edet, direkt i mobilen
Från och med höstlovet 2020 finns fyra specialskrivna historiska
ljudberättelser på temat spöken och mystiska myter, att lyssna på i Lilla Edet
och Lödöse. Vad hände egentligen med målare Larsson som försvann en
midsommarnatt? Och vilka är de levande döda vid Spetalsbergen?
Det handlar om gamla lokala läskigheter och övernaturliga myter som både
är spännande, skrämmande och ger en inblick i hur livet kunde vara
förr. Antingen lyssnar du hemma eller samtidigt som du utforskar platserna
där det hände.

Lyssna på ljudberättelserna i Storyspot genom att ladda ner appen gratis i
App Store eller Google Play. Tillåt appen att använda telefonens gps. Sök
efter platserna på kartan eller skriv ”Spökvandring Lilla Edet” i Sökrutan.
Då kommer ni att kunna lyssna till:
•

•

•

•

Spökena på Ströms slott, Lilla Edet
Det är många som säger att det spökat på Ströms slott. Men
varför? Och vad var det egentligen som skakade så förfärligt den
där oktoberdagen 1904?
Målare Larsson i läkarbostaden, Lilla Edet
Om du i midsommartid ser en person i gammaldags målarklädsel
stryka omkring här, då är det kanske målare Larsson som
mystiskt försvann 1904...
St Peders kyrka, Lödöse
Vågar du vistas på kyrkogården om natten? Förr trodde man att
det var en magisk plats där om du utförde vissa ritualer så gick
det att se in i framtiden. Men det gällde att akta sig, och det inte
bara för spöken...
De levande döda vid Spetalsbergen, Lödöse
Har du sett något skymta här i skogsbrynet? Som påminner om
en människa, men där ansikte och lemmar är vanställda? Då kan
det vara någon som blivit kvar sedan hospitalet för spetälska låg
här på medeltiden.

Även om aktiviteten främst riktar sig till unga på höstlov är det inget som
hindrar att också vuxna lyssnar.

Storyspot är en digital tjänst för att spela in, dela med sig av och lyssna på
muntliga berättelser om platser. Sporthändelser, kultur, historia, arkitektur,
framtidsvisioner och personliga upplevelser får alla plats i Storyspot och
skapar tillsammans en mångfald av berättelser där lyssnaren själv väljer vad
den tycker är intressant. Vi vill göra för muntligt berättande om platser det
som Instagram har gjort för bilder och YouTube för video.
Det är helt kostnadsfritt att använda Storyspots tekniska plattform. Både att
ladda ner appen för att lyssna eller spela in och att administrera ljudklippen
via vår webb www.storyspot.se. Både appen och webbverktyget är mycket
enkla och intuitiva att använda.

Berätta lokalt. Dela globalt.
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