När allt annat är stängt:

Gör en utflykt
till vår forntid

Tips om
läsning

”Med arkeologen Sverige
runt” (1987)

En bra genom
gång av landets
mest kända fornminnen – land
skap för landskap.

”Sveriges fasta
fornlämningar”
Den första
resguiden till
fornminnen gavs
ut i en rad upp
lagor från 1901
och framåt.
Bilderna = Nordians hög, Hagadösen, Tanums hällristningar, Inglinge hög, Havängsdösen och Ledbergs runsten.

6 praktiska tips: Så hittar du mer info

1.

Lokala hyllan
i biblioteket.

På biblioteket hittar du det
bästa utbudet av böcker om
din lokala historia. Många
av böckerna har getts ut i
små upplagor och finns inte
längre att köpa, inte ens på
nätet. Fråga gärna om det
finns fler böcker – några
kan finnas i arkivet.

2.

Guider till
landets forntid.

Det finns bara en handfull
böcker med praktisk info
om landets mest kända
fornminnen. Litteraturen
är rätt tidlös. Flera titlar
finns också som e-böcker.

3.

Databasen för
alla fornminnen.

Med Riksantikvarieämbet
ets Fornsök kan du söka
efter fornminnen på en karta. Den här databasen inne
håller samtliga fornminnen
i landet (vilket ibland är
en nackdel om du bor i en
fornrik trakt). Här söker du:
app.raa.se/open/fornsok/

4.

Resguider
på nätet.

Det finns flera sajter med
gratis guider till fornminnen. På wadbring.com finns
främst info om Götaland.
På Fornguiden.se finns ett
dussintal utvalda platser.

5.

Faktasajten
Wikipedia.

På Wikipedia hittar du
ofta bra information om
platsernas historia, men
inte om hur du hittar dit.
Sajt: sv.wikipedia.org

6.

Appen guidar
dig till forntiden.

Det finns en handfull bra
fornminnesappar med inbyggd kartfunktion. Du kan
använda apparna för att
hitta fornminnen när du är
på utflykt. Några appar är
Kringla och Fornsök. Sök i
din appbutik på ”fornminnen” så hittar du både gratis- och köpevarianter.

”33 sevärda
vikingaplatser” (2009)
En praktisk
guidebok som
ger resetips.

”Upplev Sve
riges historia”
Guide av Dick
Harrison som
gavs ut 2015.

