Vårens program 2002
Lördag 23 februari kl 14.00 – ca 16.00
Oﬀentlig föreläsning om eldstadssystem ”3000-åriga eldar i
Sverige och nutida tradition i Kenya” av arkeolog Raimond
Thörn, Malmö museer.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.
Avgift: Medlemmar 10,- kr.
Tisdag 5 mars kl 16.00 – ca 17.00
Samrådsmöte. Diskussion med Claes Grunditz, Stadsbyggnadskontoret, Varberg, och medlemmar i föreningen om Kulturmiljön
i kommunen. Syftet med mötet är ett ökat mått av samarbete
och samstämmighet om de gemensamma kulturvärden vi bör slå
vakt om i framtiden.
Plats: Sammanträdesrum A3, som ligger i hörnet på 1:a vån.
Lokal: Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.
Tisdag 19 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte. Efter sevanliga förhandlingar kommer Göran Bengtsson, amatörarkeolog och medlem i föreningen, att visa diabilder
från när och fjärran under titeln ”En tidsresa med lämningar från
paleolitikum till romartiden”. Kaﬀe och fralla serveras vid mötet.
Lokal: Folkets Hus, Magasingatan, Varberg.
Söndag 21 april kl 10.00 – ca 14.00
Kulturmiljövandring runt kvarnstensbrotten i Veddige med Göran Bengtsson, ordf i föreningen. Vi strövar genom ett nyupptäckt område med rika lämningar efter den produktion av kvarnstenar som ägde rum i området från medeltiden och fram till
mitten av 1600-talet.

Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning eller
vid veddige kyrka kl 10.00.
Tag med oömma kläder och kaﬀekorg.
Kontaktperson: Göran Bengtsson, tfn 0340-381 37.
Söndag 5 maj kl 09.30 – 15.00
Medlemsresa till Lödöse museum och Tumleheds hällmålning. Vi
börjar med att se på museets bas- samt en vandringsutställning
om
”Avfallshantering i Bergen under 1000 år”. Därefter beger vi oss
till Tumleheds dalgång för att titta närmare på Sveriges sydligaste belägna hällmålning. Målningen utgör en samlad komposition
av ett hjortdjur, ﬁskar, båtar och geometriska mönster.
Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning
Tag med oömma kläder och kaﬀekorg.
Kontaktperson: Anders Nylén, tfn 0340-620 718.
Måndag 27 maj - fredag 31 maj
Arkeologisk forskningsundersökning av en stenåldersboplats vid
Ramsjön, Steninge sn, Falkenberg planeras under ledning av arkeolog Bengt Nordqvist, Göteborgs universitet. Utgrävningen
äger rum under förutsättning att medel beviljas och utgör en
fortsättning av föregående års undersökning, som bl a ledde till
upptäckten av en ”pilbåge”. Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan höra av sig till Mariann Nyqvist, tfn 0340-842
43.
Lördag 8 juni - fredag 14 juni
Arkeologisk forskningsundersökning av en stenåldersboplats vid
”Olas”, Värö Sn, under ledning av arkeolog Per Persson, Göteborgs universitet. Utgrävningen är en fortsättning av undersökningen som ägde rum i maj 2000 och som ﬁnns presenterad på
föreningens hemsida. Medlemmar som vill delta vid utgrävningen kan höra av sig till Mariann Nyqvist, tfn 0340-842 43.

Lördag 29 juni, kl 15.00
Kulturmiljövandring och sommarfest hemma hos Dennis Likus i
Slöinge, Falkenberg. Vi besöker olika platser där ﬂera spännande
fynd från järnåldern gjorts under de senaste åren (bl a guldgubbar). Efter promenaden grillar vi medhavd kost över öppen eld.
Tag med oömma kläder, grillmat och dryck.
Kontaktperson: Göran Bengtsson, tfn 0340-381 37 och Dennis
Likus 0346-40 527
Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 14.30 för samåkning.
Dokumentation av hällristningar
Som tidigare meddelats kommer föreningen att arbeta med dokumentation av
upptäckta lokaler med såväl förhistoriska som sentida ristningar i Varbergs omgivningar. Om du vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Mariann nyqvist,
0340-842 43.
Styrelsemöten under våren
Under våren har styrelsen möten den 5/2, 2/4, 4/6, 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. Ytterligare en ”webserver” är under uppsegling där bilder, fornlämningskartor m m blir tillgängliga
för medlemmar. Kontakta Göran Bengtsson, +340-381 37, om du vill veta mer eller
maila till varbergsfornminnes@mac.com.
Övrigt
Måndag 22 april kl 19.00 arrangera Göteborgs Fornminnesförening ett föredrag av
Jörgen Ilkjaer, Moesgards/Århus museichef, om de olika oﬀer som nedlags i mossen
vid Illerup på Jylland under 200-talet e Kr. Föreläsningen hålls i Wallenstamssalen,
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg. Gratis entré. Hör av dig
till Mariann Nyqvist, 0340-842 43, för mer information och ev samåkning.

Alla hälsas välkommna!

Föreningen stöds av

