Höstens program 2003
Onsdag 27 augusti
Besök av utgrävningen vid Öggestorp utanför Huskvarna.

Några stenkast öster om kyrkan i Rogeberga undersöks en forntida
begravningsplats. Här på den blåsiga och soliga åsen i Bogla har järnålderns människor genom århundraden visat både sorg och omsorg
om de döda och det förflutna. Sida vid sida ligger hedniska , av kristna
traditioner påverkade gravar. Ledare för visningen är Tore Artelius,
Riksantikvarieämbetet. Om tiden medger besöks även Jönköpings
museum. Dokumentation finns på nätet: http://www.riksvag31.nu
Anmälan till Göran Bengtsson i Veddige, tfn 0340-38137.
Resa över dagen i gemensamma bilar. Prelimenär avresetid kl. 8.00.
Glöm inte att ta med matsäck för dagen!

Lördag 6 - söndag 7 september
Arkeologisk forskningsundersökning av en förmodad med-

eltida fornlämning vid Böttekärr, Nösslinge sn. Medlemmar som vill
delta vid utgrävningen kan anmäla sig till Britt-Marie och Gunnar
Carlstedt, tfn 0340-93004. Samling vid Vik i Nösslinge. Därifrån
hänvisning och gemensam färd till grävplatsen. Under grävtiden mobiltelefon 0340-5932721.
Grävningen avslutas med grillning och lite festligheter hemma hos
Britt-Marie och Gunnar Carlstedt. Ta med det du vill grilla så står vi
för resten. Dokumentation finns på nätet:
http://www.hylab.se/forlag/skrifter/91-89546-05-9%20Bottekarr.se.htm

Söndag 21 september
Exkursion till järnålderns centralplatser Stafsinge och
Slöinge Bergagård samt Vastaborgen. Ledare Lena Berglund

och Dennis Likus. Medtag kaffekorg och oömma kläder.
Samling: Parkeringsplatsen närmast Kvantum i Varberg 10:00 och
Stafsinge kyrka 10:30.

Söndag 5 oktober
Exkursion till platser för jägare och svinaherdar i Nösslinge

under ledning av Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, tfn 0340-93004.
Vandring förbi forntida hyddplatser djupt in i skogen. Medtag kaffekorg och oömma vandringskläder.
Samling: Nösslinge kyrka 10:30. Tid fram till sen eftermiddag.

Onsdag 22 oktober kl 18.30 – 21.00
Arkeologikurs, – första mötet.

Fornsaker av främst flinta. Dess material, teknik, grupper och kronologi.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg.
En arkeologikurs planeras att genomföras regelbundet med två möten
varje höst och vårtermin under några år framåt. Kursen har som mål
att ge deltagarna en god förståelse av vad som grävs fram och hur detta
görs. Program under hösten 2003: fornsaker av främst flinta, våren
2004: förberedelser, mätningar och planering av utgrävningar och på
sommarens utgrävningar: tillämpning.
Anmälan till Göran Bengtsson i Veddige 0340-38137.

Lördag 8 november kl 14.00 – ca 16.00
Offentlig föreläsning, ”Vad är vikingatiden? - om forntida

föreställningar och nutida fördomar?” En långhårig vildsint bar-

bar eller integrerad mångkulturell resenär? Vad berättar gravarna?
Arkeolog Tore Artelius föreläser om vikingatiden inför sommarens
arkeologiska utgrävning i Rogberga sn.
Avgift: Medlem 10,- kr, ej medlem 20,- kr.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg.

Onsdag 20 november kl 18.30 – 21.00
Arkeologikurs Se ovan.
Lördag 6 december kl 18.30
Julfest

Så var det dags igen för vårt traditionella midvinterblot.
Föreningen bjuder på sedvanlig kost och logi hemma hos Ingela och
Kurt i Hammargården. Anmäl dig senast den 23/11 till Ingela/Kurt
0340-10329 eller Marita/Göran 0340-38137.

Övrigt

Flintslagningsträff i forntidsbyn Ekehagen, Falköping.

Under helgen 30-31 aug kan du bekanta dig med äldre teknik inom flintslagning, under ledning av de främsta inom denna teknik från Skandinavien. Vill
du deltaga så hör av dig till Bengt Bengtsson 0340-31075 för vidare info.

Dokumentation av hällristningar.

Föreningen fortsätter med arbetet med dokumentation av upptäckta lokaler
med såväl förhistoriska som sentida ristningar i Varbergs omgivningar. Om
du vill veta mer så hör av dig till Mariann Nyqvist, 0340-842 43.

Styrelsemöten under höst

Under året har styrelsen möten den 12/8, 7/10 samt 25/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg.
Som medlem är du varmt välkommen att närvara vid styrelsemöten eller
komma med förslag till föredragningslistan.

Alla hälsas välkommna!
Den arkeologiska undersökningen i Rogberga.
I Bogla by finns ett gravfält med
två resta stenar och kanske upp
till 100 gravar. Fyra av gravarna
har grävs ut och arkeologerna
hittade 25 pärlor av glas och
metall, en upps ättning spelbrickor av ben och dräktdetaljer
från en vendeltida grav (600-700
e. Kr.).
Föremålen är idag utställda på
Jönköpings länsmuseum.

Stöd föreningen – köp våra skrifter!
Beställ dem från:
Göran Bengtsson
0340-38137
goran.bengtsson@xpress.se
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I spåren efter de sista
mammutjägarna
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Föreningen stöds av:

