ATT VARA FORNLÄMNINGSFADDER
Kulturminneslagen
Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen. Man får inte gräva i dem eller
täcka över dem. Däremot får man fortsätta att bruka mark med fornlämningar på samma
sätt som man gjort sedan lång tid tillbaka. Man får däremot inte ändra brukningsmetoderna utan vidare. Om en fornlämning ligger i vägen för ny bebyggelse eller nya vägar kan
den behöva tas bort, men den måste först undersökas av arkeologer. Länsstyrelsen lämnar
tillstånd till undersökning.
Fornminnesvården i Göteborg
I ett storstadsområde som Göteborgs kommun har många fornlämningar grävts bort för
att ge plats åt bostäder, industrier, vägar m.m. Men många fornlämningar ligger kvar i
grönområden mellan husen och i jordbruksbygderna i kommunens utkanter.
Under årens lopp har man försökt göra så många fornlämningar som möjligt lättillgängliga genom att röja och skylta, anlägga stigar och parkeringsplatser och ge ut informationsfoldrar och ordna forntidspromenader.
I Göteborgs kommun finns det omkring 5000 fornlämningar. Många har man inte
gjort något åt alls. Det skulle dessutom vara omöjligt att skylta alla fornlämningar. Det är
här fornlämningsfaddrarna kommer in. Enskilda personer eller föreningar kan med sitt
intresse och lite kroppsarbete göra stor nytta för att vårda fornlämningarna.
Fornlämningsfadderns uppgift
Göteborgs stadsmuseum administrerar fadderverksamheten för fornlämningar i Göteborgs kommun. Det är en verksamhet som startade på 1980-talet. Som fadder får du ta
hand om en eller flera fornlämningar. Det innebär att du besöker fornlämningen under
året, plockar bort skräp på och runt den, klipper sly som växt upp i och intill fornlämningen och anmäler till Stadsmuseet om fornlämningen skadats. Du tar alltså på dig ett
visst ansvar för att sköta just ”din” fornlämning. Du kan givetvis kontakta museet om du
har några frågor.
Observera att markägaren skall tillfrågas om man vill vårda en fornlämning. I de
flesta fall är det Göteborgs kommun som äger marken men i en del fall är det privata
markägare. Det ligger i nuläget på ditt ansvar att ta den kontakten. När det gäller Göteborgs kommun kan du kontakta Fastighetskontoret. Uppge då vilket fornlämningsnummer det gäller.
Om du vill ha mer information om hur man bäst vårdar fornlämningar kan du läsa
”Handbok i fornminnesvård”. Den finns att läsa på Internet under adressen:
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/kulturvard/landskapsvard/handbok_i_fornminnes
vard.html
Fadderträff
Då och då inbjuder museet till en fadderträff, då vi utbyter erfarenheter och lär känna
varandra. Det brukar vara på våren.
Kontaktperson
Arkeolog Ulf Ragnesten, som träffas på Stadsmuseet måndag-fredag 8.30-17.00,
tel. 031-36 83 614 eller epost ulf.ragnesten@kultur.goteborg.se

