Vårens program 2001
Tisdag den 23 januari, kl 18.30 - 20.30
Medlemsmöte.
Mariann Karlsson-Lönn, chef för Riksantikvarieämbetet i Kungsbacka. önskar träﬀa föreningens medlemmar för diskussion och
informationsutbyte om våra olika verksamheter. Under mötet
serveras kaﬀe och kaka.
Plats: Folkets Hus, Varberg
Lördag 10 februari och söndag 11 februari kl 10.00-17.00
Två-dagars kurs i ﬂintslagningsteknik och s.k. bultningsteknik
under ledning av ﬂintsmeden Dan Kärrefors.
Vi lär oss tekniken till stenåldersfolkets redskapstillverkning såsom spånteknik samt formande av bergartsyxor genom s. k. bultning.
Avgift, inkl material, beroende på antal deltagare, ca 200:-.
Tag med ﬁka och något att äta till lunchen!
Anmälan senast 7/2 till Göran Bengtsson 0340-38137 eller Mariann Nyqvist 0340-84243
Litteraturtips: Flint fra Danmarks oldtid, Peter Vang Petersen,
1993. Nationalmuseet, Köpenhamn.
Plats: Peder Skrivare Skola, Byggnadsteknisk avd, Varberg.
Lördagen den 24 feb, kl 10.00 - ca 15.00
Uppmätning och dokumentering av det medeltida tegelbruket
och dess lertäkter vid Barnabro, Varberg.
Det är detta tegelbruk som sannolikt har levererat tegel till Varbergs Fästnings uppförande. Obs inställs vid regn.
Plats: Samling vid Brandstationen, Varberg kl 10.00.

Tisdagen den 6 mars, kl 18.30 - 20.30
Medlemsmöte.
Bearbetning av insamlad data från uppmätningen av tegelbruket
från den 24/2.
Allmän diskussion ang. medlemsresan till Bornholm.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan.
Tisdagen den 20 mars kl 18.30 - 21.00
Årsmöte.
Vid årsmötet kommer bl a förslag om en sammanslagning av
föreningen med Falkenbergs Arkeologiklubb behandlas samt ev.
namnbyte till Hallands Fornminnesförening.
I samband förhandlingarna berättar fd länsantikvarie Lennart
Lundborg om “Arkeologins utveckling i Halland bland forskare
och amatörer”.
Kaﬀe och fralla serveras.
Plats: Folkets hus, Varberg
Lördagen den 31 mars kl 10.00 - ca 14.00
Uppskyltning av de gamla gränsmarkeringarna.
Av de gränsmärken mellan Sverige/Danmark som föreningen
skyltade upp, i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län, återstår fortfarande två stycken: nr 231; Huadarytt i byn Vatared , nr
221; Lysserholtalyra (nr 227; Stenkistan)
Litteraturtips: Halländska Riksgränsen, Bertil Karlsjö, 1991.
Samling: Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning.
Tag gärna med kaﬀekorg och kläd dig oömt!
Söndagen den 15 april 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.
Obs vid detta tillfälle kommer en arbetsgrupp att bildas för fortsatt arbete där gruppen planerar övriga möten.
Kontaktperson Lena Berglund tel 0346-97199
Söndagen den 30 april kl 10.00 - ca 14.00
Fornminnesvandring
Hembygdsforskarna Britt-Marie och Gunnar Carlstedt guidar oss
genom kulturhistoriskt intressanta miljöer i Nösslinge socken.
Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.15 för samåkning
eller vid Nösslinge kyrka 10.00.
Tag med oömma kläder och kaﬀekorg.
Under en vecka i april/maj månad
Arkeologisk utgrävning. Föreningen har erbjudits möjlighet
att medverka vid Göteborgs arkeologiska institutions fortsatta
utgrävning av stenåldersboplatsen vid Olas i Värö socken. Tidpunkten för detta är dock ännu ej klar. Vill du som medlem vara
med och gräva så anmäl ditt intresse till Mariann Nyqvist, tfn
842 43 senast den 1 april.
På vår hemsida (fornminnesforeningen.gq.nu/olas.htm) kan du
läsa mer från förra årets utgrävning vid Olas.
Torsdagen den 24 t.o.m. lördag 26 maj
Medlemsresa till Bornholm.
Under tre dagar besöker vi olika kultur- och naturhistoriska lämningar.
Vi övernattar på vandrarhem/Bed and breakfast och tar oss runt
på ön med hjälp av buss.
Utförligare program skickas ut i samband med anmälan. Intresseanmälan senast den 1 mars och deﬁnitiv anmälan och inbetalning
den 30 april. Kostnaden beräknas, inkl av föreningen subventionerad del, till ca 1000 kronor och inkluderar logi och resa. Måltidskostnader tillkommer.

Lördag den 16 alt. 30 juni.
Sommarblot hos vännerna i Falkenberg.
Obs vid regn ﬂyttas festen till den 30/6.
Plats: Meddelas senare via särskild inbjudan.
Kommande aktiviteter.
Dr Bengt Nordqvist planerar att samverka med föreningen till arkeologiska utgrävningar under år 2001. Syftet är att undersöka kulturlager på tre kända senpaleolitiska boplatslämningar vid Skatmossen, Havås samt Edared i Fjärås sn. Medlemmar
som är intresserade att delta vid grävningarna kan redan nu göra en intresseanmälan till Mariann på tfn 842 43.
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.
Övrigt
26/2 kl 19.00 håller Göteborgs Fornminnesförening föreläsning av Mac Svensson
“palissader från yngre stenålder i Nordeuropa.
Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum Norra Hamngat 12. entré 20,- .
Intresserade kan höra av sig till Mariann på tfn 842 43. för ev samåkning och info.
Styrelsemöten under våren
Under hösten har styrelsen möten den 9/1, 13/3, 8/5, 14/8, 2/10 samt 20/11 kl 18.30 i
Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan.
Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller lämna förslag till
punkter på dagordningen.

Föreningen stöds av

