
Höstens program 2002

Tisdag 27 augusti kl 18.00 – ca 21.00
Grävning/snittning av två mindre högar på Breareds äng. 
Syftet är att fastställa karaktär och datering av högarna.
Plats: Samling vid ängen/parkeringen innan Varbergs 
Brukshundsklubb, Breared. Kontaktperson: Göran Bengtsson, 
tfn 0340-381 37.

Söndag 8 september kl 09.00 – ca 17.00
Medlemsresa till Bjärehalvöns rika och fagra kulturmiljö 
med ett unikt bronsålderslandskap. Vi besöker intressanta 
fornlämningar längs två bronsåldersslingor. Slingorna är 
resultatet av ett EU-projekt kallat European Cultural Paths. 
En bronsåldersslinga håller även på att ta form i Varbergs 
kommun. Resan är subventionerad av föreningen och kostar 
50,- kr/medlem.
Samling vid Kvantums bilparkering (närmast Kvantum) kl 
09.00 för samåkning i egna bilar. Tag med oömma kläder och 
kaffekorg.
Anmälan senast söndag 1 september till Mariann Nyqvist, tfn 
0340-842 43.

Föreningen stöds av:



Söndag 6 oktober kl 10.00 – ca 14.00
Kulturmiljövandring  till Borgås fornborg och Kringlemossen. 
Under dagen kommer vi bl a att se närmare på fyndplatsen 
för ett av Västsveriges mer spektakulära depåfynd av bl a 
flintdolkar och spjutspetsar.
Ev. kommer fornminnesföreningens skrift om Kringle-
mossefynden att vara klar till försäljning.
Plats: Samling vid Kvantums bilparkering (närmast Kvantum) 
kl 09.30 för samåkning eller vid Lindberga kyrka kl 10.00.
Tag med oömma kläder och kaffekorg.
Kontaktperson: Göran Bengtsson, tfn 0340-381 37.

Lördag 26 oktober kl 14.00 – ca 15.0
Offentlig föreläsning om ”Offerfynden i Käringsjön”. Arkeolog 
Anne Carlie, Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund, berättar 
om en sjö där man under järnåldern offrat föremål som 
jordbruksredskap av trä, linbuntar och keramik.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.
Avgift: Medlemmar 10,- kr.

Tisdag 5 november kl 18.30 – ca 21.00
Medlemsmöte. Göran Bengtsson, amatörarkeolog och medlem 
i föreningen visar diabilder från när och fjärran under titeln 
”En tidsresa med lämningar från paleolitikum till rom-artiden”. 
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.

Lördag 30 november kl 18.00
Julfest. Föreningens traditionsenliga ”midvinterblot”.
Plats: Meddelas senare genom personlig inbjudan.

Övriga planerade aktiviteter

Kurs i flintslagning under ledning av Dan Kärrefors. Kursen planeras 
att äga rum en helgdag, förmodligen under november månad. 
Kursen sker i samarbete  med Studiefrämjandet, Varberg. Beräknad 
kostnad: ca 350-500,- kronor/deltagare. Intres-seanmälan kan göras 
till Anders Nylén, tfn 0340-620 718 eller Göran Bengtsson 0340-381 
37.

Trädfällning vid en överväxt grav, sk. stensättning, i Lindberg 
sn planeras att äga rum vid en lämplig tidpunkt under hösten. 
Intresseanmälan kan göras till Anders Nylén, tfn 0340 – 620 718     

Inventering av hällristningar. Under hösten planerar vi att försöka 
att återfinna de hällristningar som, enligt muntlig tradition, ristats 
på hällar vid Grissjön, Veddige.
Intresseanmälan kan göras till Mariann Nyqvist, 0340-842 43.

Styrelsemöten under hösten
Under hösten har styrelsen möten den 1/10 och 19/11 kl 18.30 i 
Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg. Som medlem är du 
välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma med förslag 
till föredragningslistan.

Föreningens hemsida
Hemsidan finns under adressen: fornminnesforeningen.gq.nu. 
Här kan du bl a hitta oplanerade aktiviteter utanför det ordinarie 
programmet m m. Kontakta Göran Bengtsson, +340-381 37, om du 
vill veta mer eller maila till varbergsfornminnes@mac.com.

Övrigt
Lördagen den 21 september kl 12.00 arrangerar Hallands 
Medeltidssällskap en utflykt till det medeltida Aranäs under ledning 
av arkeolog Bengt Nordqvist, Riksantikvarieämbetet.
Plats: Samlig, för samåkning, vid Fiskexporten på Hamnplanen i 
Varberg. Medtag kaffekorg!


