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ENTER Mölndal
– Upplev platsen genom din mobil
Från den 16 juni kan Mölndalsbor, besökare och turister uppleva hur forsen har
påverkat Kvarnbyn och format platsen i mer än 600 år. Allt genom en interaktiv
upplevelse i mobiltelefonen.

"ENTER Mölndal" är en helt ny platsspecifik webbaserad upplevelse, där besökaren
använder sin egen mobiltelefon för att göra nedslag i platsens historia.
– Museet vill levandegöra historiska platser i kommunen. Det gör vi nu genom att lyfta
fram bilder, filmer och berättelser som kan upplevas direkt på platsen. Vårt mål är att fler
ska känna sig delaktiga i en plats historia och utveckling. Vi hoppas att detta också kan
tilltala en ny publik, säger museichef Cajsa Lagerkvist. Den första platsen som vi berättar
om på det här sättet är Kvarnbyn.
Ny teknik för att förmedla historia
Mölndals stadsmuseum har utvecklat och använt ny digital teknik i sin verksamhet sedan
2002. Med "ENTER Mölndal" tas ännu ett steg på den digitala resan.
Denna gång samarbetar museet med RISE Interactive, ett statligt forskningsinstitut med
expertis inom teknisk utveckling och interaktionsdesign, samt med Marika Hedemyr,
koreograf och interaktionsdesignforskare specialiserad på att skapa mixed realityupplevelser för offentliga platser.
– Jag har djupdykt i museets arkiv och samlingar och funnit fantastiska berättelser om hur
forsen ständigt har påverkat människors liv här. Många små mikrohistorier får här
tillsammans skapa en större berättelse om Kvarnbyn, berättar Marika Hedemyr.
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Jag har bland annat låtit en lyktstolpe, ett linfrö, olika människor och en ål, berätta
historier ur verkligheten. Dåtid, nutid och framtid möts i lager på lager. Med upplevelsen
aktiveras både sinnen och tankar om hur det är att vara människa idag – i relation till både
kulturarv och ett samhälle i förändring.
Upplevelse på plats i Kvarnbyn
"ENTER Mölndal – Kvarnbyn" är en webbaserad berättelse och tur i Kvarnbyn.
Vandringen börjar i den lilla parken nära Forsebron, vid korsningen Götaforsliden – Norra
Forsåkersgatan. Här öppnar du det första fönstret till historien på: entermolndal.se.
För att uppleva "ENTER Mölndal" i Kvarnbyn behöver du en smart mobiltelefon och
hörlurar, samt tillgång till internet.
Upplevelsen finns på svenska och engelska och vänder sig till besökare från ca 14 års
ålder och uppåt.
Om projektet
ENTER Mölndal är resultatet av projektet Gestaltade platser, medskapande historia i
närmiljön som drivs av Mölndals stadsmuseum i samarbete med RISE Interactive och
Marika Hedemyr Projects. Projektet har förverkligats med generöst stöd av Torsten
Söderbergs Stiftelse.
I september lanseras nästa plats: ”ENTER Mölndal – Stretered”, där besökarna kan möta
forntiden.
Premiär: ENTER Mölndal – Kvarnbyn
Lördag 16 juni, 12.00 - 16.00
Kom och upplev Kvarnbyn genom din mobil! Teamet som skapat "ENTER
Mölndal" finns på plats och berättar mer.
Klockan 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00 håller vi i en kort introduktion till
upplevelsen, vid startplatsen i Kvarnbyn.
Läs mer
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Mölndals stadsmuseum
Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum om människor och vardagsliv under 1900talet.
Genom öppna samlingar, utställningar och visningar vill museet ge en mångfasetterad bild av
historien och nutiden.
Med ett stort fokus på besökarnas egna minnen och berättelser, väcker vi liv i historien tillsammans.
Museets digitala projekt genom åren:
• Digitalguiden, guidad tur med handdator ute i Kvarnbyn (2002-2003)
• Kvarnbyn 1900, guidad tur med handdator ute i Kvarnbyn (2004-2007)
• Fylgia. Tyras fantastiska resa. Datorspel utifrån lokal forntidshistoria (2010-2011)
• ENTER Mölndal (2017-2018)

Kvarnbyn

Om tekniken i ENTER Mölndal

Kvarnbyn är en industrihistorisk plats i
Mölndal och ett riksintresse för
kulturmiljövården.

ENTER Mölndal möjliggörs genom nya
webstandarder för upplevelser med Virtual
Reality (VR) och Augmented Reality (AR)
direkt i webbläsaren.

Här har kraften från forsen nyttjats i över 600
år. Mölndal blev därför en av Sveriges
viktigaste industriorter.
I de nedlagda fabriksmiljöerna skapas nu nya
verksamheter där kulturmiljöerna bevaras och
utvecklas i nya riktningar.

Med dessa kan vi använda strömmande filmer,
360-bilder, och binauralt ljud tillsammans med
mobilens sensorer för att skapa engagerande
upplevelser utan att några appar behöver laddas
ner.
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