Fornminnesföreningens program 2008
Tisdag 22 januari kl 18.30-20.00
Fornsaker på museets magasin

Besök på Varbergs museums magasin. Studier av fornsaker.
Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: Magasinet Bolmen, Träslövsvägen 62 B, Varberg

Tisdag 5 februari 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Torsdag 21 februari
Äldre stenåldern i Halland 19.00-20.30

Göran Bengtsson (Varberg) föreläser om fynd och boplatser.
Medtag gärna fornfynd för bedömning.
Samarrangemang med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsförening och Sällstorpsgården.
Lokal: Sällstorpsgården, Sällstorp.

Onsdag 27 februari kl 18.30-21.00
Kurs i kvartärgeologi

Ledare Rolf Bäckerstam. Fortsättning 26 mars.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.

Onsdag 12 mars kl 18.30 – ca 21.00
Årsmöte.

Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg

Onsdag 26 mars kl 18.30-21.00
Kurs i kvartärgeologi

Ledare Rolf Bäckerstam.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.

Tisdag 1 april 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet
Söndag 27 april 14.00-17.00
Vandring vid sjön Dran i Veddige

Studier av boplatser vid Viskan och Jättegrytan. Oömma kläder.
Medtag fika.
Ledare de båda Göran Bengtsson, telefon 0340-38137, 034015852.
Samarrangemang med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsförening.
Samling vid Veddige kyrka kl 14.00.

Söndag 18 maj kl 10.00 – ca 19.00
Ostindienfararen, Ragnhildsholmen och Bohus fästning

Resa till Göteborg med besök på Ostindienfararen. Resan går
vidare mot Ragnhildsholmen och de utgrävda ruinresterna av
en 1200-tals borg. Borgen ödelades av eldsvåda efter mindre än
100 års bruk och byggnadsstenen återanvändes troligen senare
vid uppförandet av Bohus fästning i Kungälv, vilket också blir
vårt sista resmål för denna gång.
Resekostnad kommer delvis att sponsras av föreningen.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl
10.00. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och
mark!

OBS föranmälan till kontaktperson Göran Bengtsson, Varberg,
0340-15852

Tisdag 3 juni18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet
Lördag 14 juni kl 19.00
Sommarfest

Var och en medtager sin egen mat ock dryck. Grillning.
Lokal: Jane och Anders Nylén, Lundby (mellan Lindberga
– Valinge), 0340-620718, 070-264229

Tisdag 5 augusti 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Tisdag 12 augusti kl 17.30 - ca 21.30
Fornbyn i Surteby

Vandring och besök på platser för forngården i Surteby. Fornåkrar, hålvägar och gravar. Oömma kläder. Medtag fika. Lämplig
klädsel för utevistelse i skog och mark! Samåkning med egna
bilar.
Ledare Gunnar Carlstedt, tel 0340-93004 / 070-5932721
Avresa 17:30 från pendelparkeringen vid Statoil Varberg Nord,
17.45 Veddige kyrka, 18.00 kiosken Björketorp.

Söndag 24 augusti kl 11.00 - ca 15.00
Lämningar av herdar

Vandring i Grimetons utmark. Hyddor, fornvägar och grav. Medtag fika. Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
Ledare Gunnar Carlstedt, tel 0340-93004 / 070-5932721
Samling vid Grimetons kyrka 11.00.

Söndag 14 september kl 11.00-16.00
Kvartärgeologisk vandring

Istidsavlagringar mm studeras. Medtag fika. Lämplig klädsel för

utevistelse i skog och mark!
Ledare Rolf Bäckerstam.
Samling vid Hunnestads kyrka kl 11.00

Söndag 21 september kl 08.00 – ca 20.00
Vitlycke museum och hällristningar

Resa till Bohuslän i hällristarnas tecken. Vi besöker Vitlycke museum (med guide) och i första hand de mest kända ristningarna
vid Vitlycke, Aspeberget, Fossum och Finntorp. Tid och ork får
avgöra hur mycket vi hinner med under dagen.
Resekostnad kommer delvis att sponsras av föreningen.
Samling för resan vid pendelparkeringen vid Statoil Nord kl
08.00. Medtag fika, även om museet har en utmärkt servering.
Lämplig klädsel för utevistelse i skog och mark!
OBS föranmälan till kontaktperson Göran Bengtsson, Veddige,
0340-38137, 0730-759221

Tisdag 7 oktober 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Onsdag 15 oktober kl 19.00
Megalitkultur i Europa

Per Starefors berättar om neolitiska megaliter i ett antal länder
vid Atlantkusten. Fika till självkostnadspris. Fortsättning 5 november.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg

Onsdag 5 november kl 19.00
Megalitkultur i Europa

Per Starefors visar film om neolitiska megaliter i ett antal länder
vid Atlantkusten.
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets hus, Magasinsgatan, Varberg

Tisdag 25 november 18.30, Styrelsemöte på Studiefrämjandet

Föreningen medverkar i Kultur dag och natt.
Mer om detta i dagspressen.

Inventeringar inför grävning.

Föreningen utför nödvändigt förberedelsearbete. Detta innehåller kartläggning av berörd mark och redovisning av fornlämningsmiljö och topografisk struktur. Arbetet kommer bedrivas
löpande under hela året. Upplysningar Gunnar Carlstedt, 034093004.

Styrelsemöten i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg. Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma med förslag till föredragningslistan.

Medlemsansvarig

Bengt Bengtsson, telefon 0340-31075, upplyser gärna om föreningen och svarar på medlemsfrågor.

Biblioteket

Fornminnesföreningens böcker finns till utlåning hos Göran
Bengtsson, Hästhagavägen 20, Varberg, telefon 0340-15852.
Utökat med ett tiotal böcker.

Giro - betalningar.

bankgiro 5068-6740 Varbergs fornminnesförening, Marita Bengtsson.

Alla hälsas välkommna!

Ragnhildsholmen … utdrag

Kungahälla med sitt läge vid Göta Älv var en betydelsefull stad under
1100- och 1200-talen, både på den handelsmässiga och på den politiska
spelplanen. Under Sigurd Jorsalafarare (1103-30) stod Kungahälla som
starkast, då hade kungen sitt garde i staden, och till den nybyggda kyrkan
anskaffade kungen ett relikskrin och andra dyrbarheter. Detta sammantaget gjorde att ingen handelstad i Norge var mäktigare än Kungahälla. Efter
Vendernas anfall någon gång under 1130-talet, då stadens slott/kastell hade
brunnit ner, förlorade staden dock sin starka ställning under en längre
period. Detta förändrades drastiskt när Håkon Håkonsson var kung i Norge
(1217-1263). Han förstod stadens potential och strategiska plats och anlade
här en borg som skulle försvara staden mot fiender söderifrån eller från
Lödöse.
Den nämns första gången som färdig 1257. Det kan då ha stått färdigt
några år. Borgens läge tyder på att den byggts för att bevaka infarten till
stadens hamnområde. Denna vattenbassäng har numera vuxit igen med
vass och håller dessutom på att fyllas ut med diverse bråte från Kastellgården. Borgen var helt omfluten av vatten på 1200-talet, den ansågs vara en
av de starkaste i Norden pga. sitt fantastiska läge på en dominerande kulle.
Magnus Håkonsson efterträdde sin far och under hans tid (1263-1280) var
Ragnhildsholmen ett starkt fäste. Det användes bland annat som fängelse.
Det var bara Valdensborg, Tönsberg och Mjöskapellet som jämte Ragnhildsholmen ansågs tillräckligt starka och säkra för att fungera som statsfängelser. Det finns dokumenterat hållna möten och andra inhysningar på
slottet. Bland annat höll fredlösa danskar till här runt 1287. Slottet förlänades senare av Håkon V Magnusson till hertig Erik av Sverige då denna
flytt till Norge, undan sin bror Konung Birger. Slottet kom att vara i Eriks
händer några år framåt. Håkon ville dock ha tillbaka det och stegade ner
till Konungahälla med en här i släptåg. Det visade sig vara svårt att inta
slottet på Ragnhildsholmen och belägringen varade i fem veckor. Det var
nu man anlade fästningen som kom att bli Bohus.
Borgen på Ragnhildsholmen betraktades under århundraden som
försvunnen, eller i alla fall inte helt lokaliserad. Före Bergs utgrävning på 1880-talet kan man från äldre kartor eller avbildningar ibland
skymta en hög kulle med ett konstigt utseende där man får en känsla
av mänsklig konstruktion. Man kan tycka att det vore en bra plat

Föreningens skrifter som finns att tillgå

Föreningen stöds av:

