
Höstens program 2000

Lördag den 2 september, kl 10.0 - ca 16.30
Järnframställning i Tranemo. 
Vi besöker Tranemo Hembygdsförenings exprimentella äldre 
järnframställningsförsök med bl. a. rostning av rödjord, kolning, 
järnsmide, bronsgjutning, flintsmide mm. Se särskilt program-
blad.
Är du intresserad av att följa med kan du höra av dig till Göran, 
tfn 381 37 eller e-mail goran-bengtsson@swipnet.se 
 
Söndagen den 10 september, kl 10.0 - ca 14.00 (Ansvarig: Anders)
Båtutflykt till Vendelsö i Värö sn. 
 Klicka för förstorad bild
Guidning av hembygdsforskaren Krister Kvarnström i öns spän-
nande förhistoriska och historiska förflutna bl a som mötesplats 
för sjöfarare och kungligheter. 
Plats: Kvantums parkering kl 09.30 för samåkning till Stavder 
hamn. Tag med oömma kläder och kaffekorg.
 
Helgen 22-24 september (preliminert datum) (Ansvarig: Göran)
Arkeologisk utgrävning i samarbete med Møns Amatørarkeolo-
giske Forening.  Provundersökning av boplatser från äldre stenål-
dern vid en dåtida vik på ön Møn, Danmark. 
Transport ner till Møn kommer troligen ske med privata bilar. 
Övernattning sker på vandrarhem eller motsvarande.
Medlemmar som vill delta vid grävningarna kan göra en 
intresseanmälan till Göran, tfn 381 37 eller e-mail goran-
bengtsson@swipnet.se 



 
Söndagen den 8 oktober kl 10.00 - ca 14.00 (Ansvarig: Bengt)
Dokumentation och kartering av förhistoriskt åkerlandskap i 
Vassgärde, Dagsås sn med arkeolog Lena Berglund. Uppmätning 
av åkrar från brons, järn och vikingatid.
Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning 
eller vid Dagsås kyrka 10.00. 
Tag med oömma kläder och kaffekorg.
 
Söndagen den 29 oktober kl 10.00 - ca 14.00 (Ansvarig: Bengt)
Fortsatt dokumentation av förhistoriskt åkerlandskap i Vassgär-
de, Dagsås sn med arkeolog Lena Berglund. Uppmätning av åkrar 
från brons, järn och vikingatid.
Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning 
eller vid Dagsås kyrka 10.00. 
Tag med oömma kläder och kaffekorg.
 
Onsdagen den 8 november kl 18.30 - 21.00 (Ansvarig: Kajsa)
Medlemsmöte. Föreläsning av arkeolog Lena Berglund som be-
rättar om sin grävning i Munkagård, Morup. 
Utgrävningen har resulterat i framtagning av ett bostadshus 
och fynd från 1700- och 1800-talen samt vissa äldre förhistoriska 
lämningar. 
Plats: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg
 
Lördagen den 25 november kl 14.00 - ca 16.00 (Ansvarig: Mari-
ann)
Offentlig föreläsning om ”Fornborgar och bebyggelse” av dr Ro-
ger Nyqvist, forskare vid Göteborgs universitet. 
Plats: Folkets hus, Varberg
 
Onsdagen den 6 december kl 18.30 - ca 21.00 (Ansvarig: Inga-Lill)
Midvinterblot.  
Plats: Meddelas senare via särskild inbjudan.
 



Styrelsemöten under hösten
Under hösten har styrelsen möten den 14/8, 2/10 och 27/11 kl 
18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan. 
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten el-
ler lämna förslag till punkter på dagordningen.
 
Övriga planerade aktiviteter under hösten
Ev kommer en fortsättning av vårens arkeologiska utgrävningar 
av boplatslämningar från äldre och yngre stenåldern vid Skat-
mossen, Åhs sn och vid Olas i Värö sn att äga rum under hösten. 
Tidpunkter för dessa grävningar är dock inte fastställda ännu. 
Medlemmar som är intresserade att delta vid grävningarna kan 
göra en anmälan till Mariann på tfn 842 43. 

Kommande aktiviteter
Doktor Bengt Nordqvist planerar att samverka med föreningen 
i samband med arkeologiska utgrävningar i Varbergs kommun. 
Syftet är att undersöka kulturlager med fornsaker på tre kända 
paleolitiska boplatser vid Havås, Skatmossen samt Edared i Fjär-
ås socken. Det är ännu inte klart när dessa grävningar kommer 
igång, men troligen blir det någon gång under hösten. 

Föreningen stöds av
Sparbanken
Varberg




