
Höstens program 1998
Söndagen den 19 juli,  kl 14.00 - ca 16.00

Föredrag av historiker Per Starefors om ”Shakespeares besök i Varberg och andra skrönor”. 
Samling: Träslövs medeltida kyrkoruin. Tag gärna med kaffekorg!

Söndagen den 23 augusti,  kl 10.00 - ca 14.00
Besök hos hembygdsforskaren Ivar Carlssons fornsakssamling i Grimeton. 
Som avslutning besöker vi Högabergs gravfält i Grimeton.
Samling: Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning. Tag gärna med kaffekorg!

Fredagen den 11 september,  kl 13.00 - ca 18.00
Introduktion inför föreningens åtagande till skötsel och vård av gravfälten Jättahögen och Nola Rös 
samt Kadde Högar under ledning av av fornvårdstekniker Jochen Kühne, som berättar om hur man 
praktiskt går till väga. Dessutom medverkar Bertil Karlesjö, känd från sin omfattande forskning av 
gränsmarkeringar utmed den äldre gränsen mellan Danmark och Sverige i Halland.Fornminnesföreningen 
i Varberg kommer tillsammans med Falkenbergs Arkeologiförening att medverka vid uppskyltning av ca 
25 st av dessa gränsmarkeringar utmed den gamla riksgränsen med början av denna höst. 
Introduktionen avslutas med gemensam utfärd till en av dessa gränsstenar för uppskyltning av denna. 
Plats: Studiefrämjandets lokal, Varberg. Tag gärna med kaffekorg!

Söndag 27  september kl 10.00 - ca 14.00
Fortsättning på vårens inventeringskurs i Dagsås sn - att uppmärksamma och tolka de hemligheter 
som landskapen runt omkring oss ruvar på. 
Fältvandring med Lena Berglund. Plats: Dagsås kyrka.

Söndagen den 4 oktober kl 10.00 - ca 14.00
Kulturminnesvandring under ledning av kulturgeograf Per Connelid
“Fossilt odlingslandskap i mellersta  Halland.” 
Samling vid bensinmacken i Järnvirke (strax väster om avtagsvägen till Dagsås/järnmöllan i Ugglehult). 
Tag gärna med kaffekorg!

Söndag den 18  oktober kl 10.00 - ca 14.00
Röjning och skötsel av fornlämningsobjekt i Värö sn. 
Samling vid Värö kyrka. Tag gärna med kaffekorg och arbetskläder!

Söndagen den 1 november kl 10.00 - ca 14.00 
Fortsättning på vårens inventeringskurs i Dagsås sn - att uppmärksamma och tolka de hemligheter 
som landskapen runt omkring oss ruvar på. 
Fältvandring med Lena Berglund. Plats: Dagsås kyrka.

Söndag den 15  november kl 10.00 - ca 14.00
Röjning och skötsel av fornlämningsobjekt i Värö sn. 
Samling vid Värö sn. Tag gärna med kaffekorg och arbetskläder!

Onsdag den 25 november kl 18.30 - ca 21.00
Sammanställning och rapportering av funna miljöer i Dagsås sn i samband med vårens och höstens 
inventeringskurs. 

Kursledare: Lena Berglund. Lokal: Studiefrämjandets lokal, Varberg.

Onsdag den 2  december kl 18.30-ca 21.00 Julfest/Medlemsmöte Mer info efter den 15/11.


