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Songvår, modern plastfyr som drivs av solceller, fotograferad från 
linsen i den gamla fyrbyggnaden.

... jag tänkte bara som hastigast berätta vad som är på g med Laterna Vox och Laterna Guide. 
Just nu: Till åtta fyrar på norska Sørlandet gör jag intervjuer, fotograferar och samlar historik till 
små berättelser, sätter det samman till små bildspel som sedan presenteras i en mobil webbsajt. 
Det hela förmedlas på plats. Egnenutvecklad teknik: Laterna Guide ger en trådlös zon och är gratis 
att ansluta med sin mobiltelefon. Eftersom wifi-teknik används blir kvalitén på film och ljud god, står 
inte och hackar som det har en tendens att göra via mobilnätet (3G eller 2G). Men tillgänglighet 
kommer även finnas via internet och sidorna kommer anpassas även till stor skärm.

Jag kör på med en dokumentär anda. Ljud, röster, minnen och erfarenheter som berättas av de 
som är engagerade eller har upplevt något. Alla guider görs i samarbete med de attraktioner/
museer som ska ha dem. Dessa fyrguider och även fem andra till kommuner i regionen blir färdiga 
till sommaren. Några av de sistnämnda med specialkonstruerade stolar till. 

Konstnären Trond Skog i sin stol med en Laterna Guide.

En digital gästbok kommer det bli på den Laterna Guide som placeras på en bergstopp i Bergen. 
Den görs i samarbete med Norsk Telemuseum och ska även vara internetansluten via Ice.net/net1 
som intresserat deltar i utvecklingsarbetet. 



Rundemanen på en bergstopp vid Bergen. Härifrån kom de första radiosändningarna i Norge.

Jag reser en hel del för att berätta/diskutera om guiden, mitt projekt och idéer/möjligheter. Det är 
kul! Gott samarbete och stort intresse har jag också från de experter jag samarbetar med. Därför 
har vi startat AS (aktiebolag: Laterna Vox AS. Laterna Guide är mobilguidens namn. 

Mycket tid går just nu till att utforma ett publiceringsverktyg, ett eget cms med mallar för att 
förenkla produktion av många guider och uppdateringar av dem. 

Idag var jag dock på fyrbesök vid Songvår 
och är nu upprymd av en intervju med en 
entusiast. Dessutom är det imponerande 
med dessa byggnader där historia möter 
nutid... ofta genom lokala engagemang och 
starkt föreningsliv. Norska fyrar har en 
särställning om man jämför med andra 
byggnader. Av de 107 definerade fyrarna 
längs kusten är 83 byggnadsminnen/
fredade. (Dock inte denna.. Här kommer 
förresten Laterna Guide drivas av solceller 
eftersom det på denna avlägsna ö inte 
finns nätel.)

Till Sverige reser jag igen om en vecka, då det bland annat blir en digital dag i Hässleholm som 
Skånes Hembygdsförbund anordnar, och Sverige igen sedan i början av juni. Då V-ås.
Om någon vill veta mer, har idéer/synpunkter så ta gärna kontakt! :-)
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