
Höstens program 2001

Onsdagen den 5 september kl 19.00 - ca 21.00
Tolkning av spåren av de äldre åkerlandskapen i Vassgärde, Dag-
sås med hjälp av Kulturgeograf Per Connelid. Medlemmar från 
föreningen har under ledning av Lena Berglund inventerat och 
karterat åkerterasser, odlingsrösen, stenmurar och andra odlings-
rester under flera säsonger och en omfattande bild börjar sakta 
ta form.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan Varberg.

Veckoslutet den 29 och 30 september 
Medlemsresa till Danmark. 
Axel Degn Johansson, en av de mest kunniga amatörarkeolog-
erna i Danmark och tillika mannen som bjudit ner oss, kommer 
att visa oss runt till kända boplatser från äldre stenålder. Sværd-
borgboplatsen från Maglemosetid, Baremose från Bromme-tid 
och Holmgård Mose i Danmark blir några av de platser som vi 
besöker under helgen. Vidare kommer vi att besöka bl a Syd-sjæl-
lands museum samt bege oss på en guidad rundtur på Valdemar 
Atterdags borganläggning i Vordingsborg på Sjælland.  
Vi övernattar på vandrarhem och tar oss runt med hjälp av hyrd 
minibuss. 
Kostnaden blir, inkl av föreningen subventionerad del, till 400 
kronor och inkluderar logi (plats i 4-bäddsrum) och resa. Måltids-
kostnader tillkommer.
Antalet platser är begränsat till 17 st.
OBS bindande anmälan och inbetalning till föreningen (PG 
142453-0) senast den 10 september. 
Anmäl dig till Mariann Nyqvist på 0340-84243.  



Söndagen den 7 oktober kl 10.00 - ca 14.00
Fornminnesvandring, inventering och kontroll av fornlämning-
arna vid Prästakullen, Varberg.
Föreningen har tidigare fått in anmälan att ett flertal lämningar i 
området är skadade eller riskerar skador. 
Samling: Gräsytan strax innan Hundklubben, kl 10.00. Infart från 
Brearedsområdet.  
Tag gärna med kaffekorg och kläd dig oömt!
Kontaktperson Göran Bengtsson tel 0340-38137

Söndagen den 21 oktober kl 10.00 - ca 14.00 samt
Söndagen den 11 november kl 10.00 - ca 14.00
Dokumentation och kartering av förhistoriskt åkerlandskap i 
Vassgärde, Dagsås sn med arkeolog Lena Berglund. Uppmätning 
av åkerterasser, odlingsrösen, stenmurar och andra odlingsrester 
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.
Kontaktperson Lena Berglund tel 0346-97199

Lördagen den 24 november kl 13.50 - ca 16.00 
Offentlig föreläsning om ett gravfält vid Sannagård - ”Bortglöm-
da föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i hal-
ländsk yngre järnålder ” av arkeologie dr Tore Artelius, Göteborgs 
universitet.
Plats: Biblioteket i Varberg    OBS KOM I TID !!!!!

Dokumentation av ristningar i Varberg med omnejd. Ristningar 
är ett globalt fenomen och visar på dåtida uppfattningar, tradi-
tioner och ritualer och anses tillhöra ett av våra viktigaste kul-
turarv. Ristningar är utsatta för olika typer av skador bl a genom 
exploateringar men också beroende av en accelererande förvitt-
ring. Under de senaste åren har ett flertal lokaler med både för-
historiska och sentida ristningar, främst skålgropar, blivit funna 



av medlemmar i föreningen. 
För att bevara dessa ristningar åt eftervärlden är det angeläget 
med en snar dokumentation och inregistrering till Riksantikvarie-
ämbetet. En grupp kommer att bildas inom föreningen som kom-
mer att börja med dokumentation av ristningarna under hösten. 
I arbetet ingår belysning, frottage, imålning med krita och foto-
grafering. Du som är intresserad av att delta i arbetet är välkom-
men att höra av dig till Mariann Nyqvist 0340-842 43.

Arkeologisk utgrävning.  Föreningen har erbjudits möjlighet att 
medverka vid Bengt Nordqvists fortsatta undersökning av sten-
åldersboplatsen vid Skatmossen i Åhs socken. Vill du som med-
verkade vid förra tillfället vara med och gräva igen så anmäl ditt 
intresse till Mariann Nyqvist, tfn 842 43.  Grävningen kommer 
troligen att ske under en vecka i september eller oktober.
På vår hemsida (fornminnesforeningen.gq.nu/skatmossen.htm) 
kan du läsa mer från förra årets utgrävning vid Skatmossen. Bil-
der från förra utgrävningen samt föremål finns även att be-skåda 
på Rydals Museum. Passa på innan utställningen stänger.

Slutdokumentering från uppmätningen av det medeltida tegel-
bruket och dess lertäkter vid Barnabro, Varberg.
Är intresserad av att delta i arbetet är du välkommen att höra av 
dig till Britt-Marie o Gunnar Carlstedt 0340-93004.

Lördagen den 8 december kl 18.30 - ca 21.00
Midvinterblot.  
Plats: Meddelas senare via särskild inbjudan.



Föreningens hemsida
Finner du på adress: fornminnesforeningen.gq.nu
Här kan du bl a hitta oplanerade aktiviter som inte har getts möjlighet att komma 
med i ordinarie programblad.
Ytterligare en “webserver” är under uppsegling där bilder, fornlämningskartor mm 
blir tillgängliga för medlemmar. Vill du ha adressen dit så kontakta Göran 0340-
38137 eller maila till varbergsfornminnes@mac.com

Styrelsemöten under hösten
Under hösten har styrelsen möten den 7/8, 2/10 samt 20/11 kl 18.30 i Studiefrämjan-
dets lokal, Bäckgatan. 
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller lämna förslag till 
punkter på dagordningen.

Besökstips
“Mosens Guder - Facing Wood”:
For første og formentlig sidste gang nogensinde er gudefigurer fra Nordvesteuro-
pas fortid udstillet samlet. Udstillingen bliver kun vist på Silkeborg Museum.
Mange mysterier knytter sig til figurerne: Hvad skulle de fore-stille og hvilken rolle 
spillede de for vores forfædre? Figurerne er omhyggeligt skåret, og hårpragt og fine 
halssmykke er detaljeret gengivet. Nogle figurer er små, mens andre er flere meter. 
Nogle figurer er skåret med fire hoveder. Andre er som man vil se meget erotiske i 
deres udformning.
Läs mer på: http://www.silkeborgmuseum.dk/english/index.html
   

Föreningen stöds av


