Vårens program 2000
Onsdagen den 26 januari kl 18.30 - ca 20.30
Föreläsning om “Projektet Nösslinge sn i förhistorisk och historisk tid” . Föreläsning av Britt-Marie Forsén och Gunnar Carlstedt.
Efter föreläsningen erbjuds samkväm med kaﬀe och kaka.
Plats: Södertull, Varberg.
Onsdagen den 16 februari kl 18.30 - ca 20.30
Medlemsmöte. Vi hjälps åt att datera, sortera och märka upp
fornsaker från Valinge 10e-lada. Syftet är att dessa fornsaker
skall tillbaka till hembygdsmuseet för allmän visning efter uppmärkning.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Varberg.
Onsdagen den 15 mars kl 18.30 - ca 21.00
Årsmöte. Efter mötet föreläser doktor Per Persson över ämnet
”Fiskare eller bonde under yngre stenåldern” i Värö sn.
Föreningen fyller under året 5 år och ﬁrar detta med att bjuda på
kaﬀe och smörgåstårta.
Plats: Varbergs museums mag. ”Bolmen”/ ”Valhall”.
Söndagen den 9 april kl 10.00 - ca 14.00
Registrering av fossilt åkerlandskap i Vassgärde, Dagsås sn med
Lena Berglund. Till vår hjälp har vi en nyinköpt GPS-mottagare
som med hjälp av satelliter anger läget för de kvarlämningar av
åkerterasser, odlingsrösen, och stenmurar från brons-och järnålder samt vikingatid som vi funnit.

Plats: Dagsås kyrka.
Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning.
Söndagen den 30 april kl 10.00 - ca 14.00
Registrering av fossilt åkerlandskap. Fortsatt registrering av
gamla odlingsmarker i Vassgärde, Dagsås sn med Lena Berglund.
Plats: Dagsås kyrka
Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning.
Tag med oömma kläder och kaﬀekorg.
Fredag, lördag, söndag den 19-21 maj
Besök av vår vänskapsförening, ”Møns Amatørarkeologiske Forening”. Under fredag kväll, lördag och söndag kommer föreningen att stå värd för deras besök här på västkusten. Separat program kommer senare.
Styrelsen välkomnar frivilliga insatser under besöket – kontakta i
så fall någon av oss.
Under en vecka i april/maj månad
Arkeologisk utgrävning. Föreningen har erbjudits möjlighet att
medverka vid Göteborgs arkeologiska institutions utgrävning
av en stenåldersboplats vid Olas i Värö socken. Det är ännu inte
klart under vilken vecka i april/maj som utgrävningen skall ske.
Medlemmar ombedes att anmäla sitt intresse för deltagande i
utgrävningen till Mariann Nyqvist, tfn 842 43 senast den 10 april.
Lördagen den 31 maj och söndagen den 1 juni.
Medlemsresa till Skåne. Under två dagar besöker vi kända fornlämningar som t ex Lugnarohögen, Kiviksgraven, Ale stenar, hällristningarna vid Simris och Jerrestad samt Uppåkra - Lunds föregångare.
Vi övernattar på vandrarhemmet i Simrishamn.
Ett utförligare program skickas ut i samband med anmälan. Anmälan senast den 1 maj. Kostnaden beräknas prel. till 400:- och
inkluderar logi och resa. Måltidskostnader tillkommer. Förening-

en kommer att subventionera en del av kostnaden.

PROGRAM FÖR DANSKARNAS BESÖK (i korthet)
Fredag19 maj
Inkvartering i vandrarhemmet på Fästningen vid ankomst eftermiddag.
Samkväm på kvällen.
Lördag 20 maj
Rundresa. Vi besöker bl a platsen för äldre järnhantering runt
Järnvirke, fossilt odlingslandskap vid gamla Vassgärde by, sprickgrottan “Smörkulle hål” i Rolfstorp, gravfältet Broåsen i Grimeton samt fornborgen “Galgaberget” i Gödestad.
Middag och lite festligheter på kvällen.
Söndag 21 maj
Guidad visning av Fästningen.
Kortare rundresa. Vi besöker bl a en av de dansk/svenska gränsmarkeringar föreningen skyltat upp, jättegrytan i Drared, den
senpaleolitiska boplatsen “Skatmossen” i Derome samt “vår västsvenska specialitet”; bronsåldersrösen.
PROGRAM FÖR VÅRRESAN TILL SKÅNE (i korthet)
Lördag 31 maj
08.00. Avresa från Heimroths biluthyrning, V. Vallgatan, Varberg.
Vi stannar till vid Lungarohögen i Hasslövs sn.
Besök vid Lunds Historiska Museum och dess fantastiska samlingar.
Lunch någonstans i Lund.
Besök vid platsen för Lunds föregångare – Uppåkra, strax utanför
Lund.
På vår väg mot Österlen passerar vi Steglarp ”bronsålderslandskap”.

Besök vid Sveriges största skeppssättning; Ales stenar vid Kåseberga.
Ankomst vandrarhemmet, Simrishamn.
Besök vid Simris nr 19 samt 27, med dess märkliga hällristningar.
Söndag 1 juni
Frukost / Avresa
Besök vid hällristningslokalen vidJerrestad.
Kiviksgraven, även kallad Bredarör är vårt nästa föremål för besök.
På väg från Kivik stannar vi vid Haväng - skånes vackrast belägna
dös.
Besök vid Vätteryd, gravfält från yngre järnåldern.
Lunchen intar vi vid en delikatessbod strax invid Bosjökloster.
Besök vid Ringsjön med dess kända stenålderboplatser bl a Ageröd.
På väg hem besöker vi Skäralid, en kanjonsbildning vid Söderåsen.
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 Fjärås socken. Det är ännu inte klart när dessa grävningar kommer
igång, men troligen blir det någon gång under hösten.
Föreningen stöds av
Sparbanken
Varberg

