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KULTUR Tipsa om kulturhändelser i Kungsbacka!

Dag för Särö kulturarvs museum

F rån Särö fi nns en kulturskatt dokumenterad, virtuellt. Stif-
telsen Särö kulturarv samlar in foto, fi lmer och dokument 
som de sedan lägger ut på nätet, som ett digitalt museum. 

På söndag bygger deras vänförening upp en utställning på Särö-
hus dit man kan komma för att ta del av materialet.

– Syftet med den här dagen är att visa att vi fi nns och visa vad 
vi gör, säger Bo Krusell, ordförande i föreningen Särö kulturarvs 
vänner som arrangerar dagen.

SÄRÖ: Särö kulturarvs virtuella 
museum är ett levande museum 
när nya bilder, fi lmer och doku-
ment ständigt tillkommer.

– Många museum har star-
tat internetmuseum. De sitter 
på otroliga skatter men har bara 
möjlighet att visa en liten del. 
Resten fi nns i deras källare. Men 
på nätet är utrymmet obegränsat, 
där kan man visa allt, säger Bo 
Krusell.

Museet uppkom då en grupp 
människor ville rädda och ta till-
vara bilder och dokument innan 
det var för sent.

– Att det är en stiftelse är för 
att det ska vara för evigt. Det är 
lätt att starta upp saker men det 
är inte alltid det håller ut.

Museet startade hösten 2010 
och växter konstant. I dag har de 
cirka 3 000 bilder, dokument och 
fi lmer.

– Men vi fi nns ju bara på nätet 
och den här dagen är ett sätt att 
kommunicera med omgivningen, 
få fl er att se att vi fi nns och gå 
in och ta del av allt material, sä-
ger Bo.

Bakom dagen står vänfören-
ingen i samarbete med stiftelsen 
och Säröhus.

Spännande historia
Bland bilderna fi nns många fo-
ton av bland annat kungligheter-
na Gustav V och Oskar II.

– Särö har en spännande his-
toria och där har vi lagt ner stor 
möda. Till exempel hade Gus-
tav V 17 konseljer här ute och 
det gjorde att många av mak-
tens människor kom till Särö. 
Sedan var Greta Garbo här och 
många andra spännande perso-

ner från 30-40- och 50-ta-
let. Mycket av detta fi nns 

dokumenterat i både 
bilder och doku-
ment, berättar Bo 

och klickar fram en fi lm där en 
gammal gumma tigger pengar av 
Gustav V:

– Hon hade gått från Göteborg 
till Särö och lyckades ta sig förbi 
vakterna och kom fram till Gus-
tav V. Han gav henne lite pengar 
och de pratade och sedan kunde 
hon gå nöjd därifrån. Det fi nns 
många roliga och intressants fi l-
mer upplagda.

Informativt
Under söndagen kommer foto 
från museet att tryckas upp och 
bilda en stor utställning och kar-
tor från 1600-talet och framåt 
kommer att visas.

– Vi ska ha en guidad vand-
ring i Särö, fast vi gör vandring-
en i torrsim i aulan. Och så 
kommer det att bli en live-
show, säger Bo hemlig-
hetsfullt:

– Jag vill inte 
säga mer om 
den än att det 

kommer att bli något alldeles ex-
tra.

Under dagen blir det även en 
förhandstitt på kommunens in-
formationsskyltar som ska sättas 
upp i Särö.

– Det bli kommunikativt, in-
formativt och lustfyllt. Vi gör 

detta helt ideellt men vi behö-
ver medlemmar för att kun-

na utveckla museet ytter-
ligare, säger Bo som 

hoppas att dagen 
kommer att locka 

till sig många 
nya med-

lemmar som vill värna om att 
få Särö dokumenterat för fram-
tiden.

– Idag är vi 200 medlemmar 
men vi hoppas bli ännu fl er efter 
söndagen, säger Bo.

MUSEUM PÅ NÄTET. Bo Krusell, ordförande i föreningen Särö kulturarvs vänner, hoppas på stort intresse när det digitala museet under en dag visas på Säröhus.

ARKIV. Den här bilden av Alice Keiller är tagen vid väntsalen till 
ångbåten 1897. Det är en av fl era tusen bilder som fi nns i det virtu-
ella museet.

Gamla bilder, fi lmer och 
dokument visas på Säröhus

ANNIKA LUNDBY



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (fargpressen_v3.icm)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 170
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 170
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1016
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (fargpressen_v3.icm)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


