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Vi har under det gångna året haft 8 st medlemsmöten samt 6 st styrelsemöten. 
Detta är dock en sanning med modifikation. Inför bildandet av föreningen så 
hade vi under våren ett oräkneligt antal sammankomster. Ett tag kändes det 
nästan som om vi bodde hos varandra. 
Dessutom deltog vi vid ett antal möten med Hallands hembygdsråd, Varbergs 
hembygdskrets mm. Anledningen till detta var att det fanns funderingar i början 
på att föreningen skulle ingå i hembygdsrörelsen. Nu blev det inte så utan vi är 
fortfarande en helt fristående förening. Naturligtvis finns det alltid möjlighet att 
återuppta  dessa diskussioner om intresse finns bland medlemmarna.

Aktiviteterna under året har till största delen bestått i en föreläsningsserie som 
huvudsakligen ägt rum på Folkets Hus. Serien har varit tänkt som en 
introduktion till vår förhistoria och historia och började med äldre stenålder och 
slutade någonstans omkring sekelskiftet.
Föreläsare till denna serie har varit: Karin Ullberg-Loh, Göran Bengtsson, Tore 
Artelius, Eva Weiler, Kristina Carlsson, Eva Berntsson-Melin och Pablo Viking.

Bokförsäljning av div. publikationer har skett dels på Varbergs torg under 
sommarveckorna och dels vid föreläsningstillfällerna

En välbesökt fornminnesvandring, som samtidigt var en inledning till 
föreningen, har vi haft under hösten och var förlagd till gravfältet Broåsen i 
Grimeton. 
Huvudämnet i vandringen bestod av G Sarauws sensationella utgrävning av en 
bronssmedja i början av seklet. 
Dessutom har vi gjort en ansats till en nyinventering av ett område vid Stocken 
i Stråvalla där tjurar och svårforserad snårskog gjorde allt för att försvåra vårt 
arbete.  Detta föregicks av en “fejkad” övningsinventering av gravfältet 
Korsgata i Träslöv där vi med en tom karta skulle pricka in fornlämningarna i 
området.

Mycket uppskattat under hösten var Bengt Bengtssons “flintafton” där han 
berättade och visade upp ett urval av stenåldersredskap från Varbergstrakten. 
En fortsättning på detta tema skulle med säkerhet inte bli mindre uppskattat

Under slutet av året började Karin på eget intiativ  att inventera Ny Varbergs 
fynd som legat obehand-lat sedan utgrävningen för ca 10 år sedan. Susanne 
kom därefter in i projektet då hon fick en ALU-tjänst som inventerare där 
föreningen står som arbetsledare.  

Slutligen tackar styrelsen för visat intresse och förtroende.



För föreningen

.............................................
Susanne Ståhlberg-Ekelund


