


Tidsmaskinen 

GPS-baserad applikation för smarta telefoner  

Rundvandring längs en tänkt slinga eller Tur och retur 

Guidning med vibration 

Enkel och kostnadsfri! 

 

Framtid Fristad har fyllt den med text, bild, ljud – och frågor ! 

Det handlar om 14 offentliga konstverk som med olika uttryck 

och i olika material smyckar Fristad. 



Förutsättningar 

Appen finns fritt tillgänglig på Google Play  
och i App Store 

 

Du behöver en laddad iPhone eller Android  
med GPS och kompass 

 

Det är också praktiskt med hörlurar 

 



Komma igång 

Ladda ner vår egen runda konstifristad och förena vardags- 

motion med närkultur. Bli konstvetare på hemmaplan!  

 

Tips! om du är i Skåne eller på Öland! 

Det finns flera rundor att välja på i appen  Tidsmaskinen. 

www.hembygd.se/skane har listat befintliga rundor som du utan  

kostnad kan ladda ner.  

 
 
 
 

http://www.hembygd.se/skane


Gå runda 

Riktningen mot nästa sevärdhet visas med en pil. Man kan också 
se vad det är och hur långt det är dit.  
 
Dessutom en vibrationssignal som ger pulser i olika intervall  
beroende på hur långt det är till punkten. 
 
Pilen blir större ju närmre man kommer målet. 
 
Kompasspilen fungerar inte inomhus, men startar igen när du 
fortsätter promenaden utomhus. 
 
Inne (och hemma) fungerar allt utom kompassen. 

 



Punktlista 

I punktlistan kan du se alla punkter som ingår i Konst i Fristad. 

Du kan titta och lyssna på informationen om ett konstverk i förväg  

genom att klicka på det i listan. 

 

(Listan på bilden till höger är exempel från en runda i Skåne.) 
 

 



Karta 

I kartan kan du se alla informationspunkter och ljudfönster 
  

Du kan öppna en informationspunkt härifrån och navigera dit  
om du inte vill gå hela rundan 
 

 



Vid en sevärdhet 

När du är framme vid en sevärdhet börjar guiden berätta  
om platsen. Du får samtidigt upp en bild. 
 
Lyssna först,  kika på faktatexten sen. Inte samtidigt!  
Texten innehåller inte samma information som berättelsen. 
  
Om du kryssat i ”skaka för att fortsätta” under Inställningar  
kan du skaka telefonen för att komma vidare. 
 
Om man vill kan man använda ”Gå till”-knappen  

för att ta sig till en punkt som ligger längre bort i rundan. 
 



Svara på frågor 

Om det finns en Quiz-knapp kan du svara på en tipsfråga 
 

Det rätta svaret ges direkt 

 

 



EXEMPEL TIDSMASKINEN 
HEMBYGDSRÖRELSEN I SKÅNE 

500 år på 500 meter 
Ängelholms lokalhistoriska 
förening 

 

 Sinnenas landskap 
Skånes hembygdsförbund 
 

 Bildsköne Bengtsson 
Oppmanna-Vånga hembygdsförening 
 

 Gislövs läge 
Sirmiones skeppslag 
 

18 färdiga rundor producerade av skånska hembygdsföreningar. 



EXEMPEL TIDSMASKINEN 
PÅ ANDRA HÅLL  

Tomelillarundan 
Tomelilla kommun 

 
 

 Från dåtidens Uppåkra till 
framtidens ESS – Kunskapsstråket 
Uppåkra Arkeologiska Center 
 

 Mörby 
Blekinge museum 
 

 Väggarna vaknar 
Unga Musik i Syd 
 



Gör så här för att installera den kostnadsfria appen Tidsmaskinen! 

1. Gå till Play Butik (ett träd+SH) eller App Store (en lila pil)och sök upp ”Tidsmaskinen”. Installera. 

2. Öppna Tidsmaskinen. Läs igenom de korta instruktionerna. 

3. Tryck på ”ladda hem” om du har en Android eller ”hämta runda” om du har en iPhone.  

I namnfältet skriver du rundans nerladdningsnamn som är konstifristad.  

Vänta medan rundan laddas ner. 

4. Tryck på rundans namn. Låt vibrationer och pilar leda dig längs rundan! 

5. Börja i Stationsparken. Du kan gå ”av” och ”på” när du vill. 

6. Vissa verk finns inomhus. Där fungerar inte kompassen, men allt i övrigt. Mycket nöje! 



 

 
är ett kulturprojekt från Framtid Fristad 

Medfinansiärer har varit Borås Stad och Västra 
Götalandsregionen. 


