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Vi har under det gångna året haft 7 st medlemsmöten samt 6 st styrelsemöten och 1 årsmöte.
Aktiviteterna under året har bestått av föreläsningar, kulturminnesvandringar, grävkurs, fornsakskurs, och fester.
Föreläsningar under 1997 har varit ”Kulturminnesvård i Halland” med Länsantikvarie Mats Folkesson, ”Vård av kulturlandskapet - hur man på ett handgripligt och trivsamt sätt kan hjälpa till
att rädda vårt kulturarv” med Antikvarie Stina Andersson samt ” Renjägare för 12 000 år sedan
längs Hallandskusten med Antikvarie Bengt Nordqvist.
Årets första fornminnesvandring och även den som drog mest besökare, guidades av Karin
Ullberg-Loh. Platsen för vandringen var den gamla medeltida staden Ny Varberg. Här fick vi även
höra skrönan? om William Shakspeares besök i Varberg av Per Starefors.
Nästa vandring leddes av undertecknad och gick i fornborgarnas tecken där vi besökte dels
”Galgberget” vid Gödestad samt en märklig anläggning med vallar vid Breared i Varberg.
Sista kulturvandringen skedde med hembygdsforskaren Bengt Bengtsson och hade samma tema
som Bengt Nordqvists föreläsning nämligen de första spåren av mänsklig aktivitet efter istiden i
Halland.
Grävkursen fortsatte under våren på samma plats som under föregående år och leddes av Mikael
Byström.
Vi har även avslutat fornsakskursen som påbörjades under slutet av föregående år, med genomgång av stenåldersredskap och förhistorisk keramik.
Bokförsäljningen har Eva Svennung skött om även under 1997. Mycket har blivit sålt så det finns
all anledning att fortsätta med detta.

Ny Varberg projektet med katalogisering och inventering av föremål från undersökningen där, har
fortsatt under hela året under ledning av Karin Ullberg-Loh tillsammans med Susanne StåhlbergEkelund, Mariann Nyqvist och Ingela Andersson.
Inventeringsprojektet framskrider sakta men säkert och hittils har 42 st nyregistreringar av
fornlämningar, mestadels stenåldersboplatser i Viskadalens närhet, inlämnats till UV-Väst och
Länstyrelsen.
Två stycken fester har vi haft under året. Sommarfesten avklarades tillsammans med ett betydligt bättre väder än föregående år då vi höll på att bli dränkta.
Vinterfesten gick av stapeln ”traditionsenligt” hemma hos Ingela och Kurt Andersson där festkommiten hade lagat till grönkålssoppa och Cajsa Wargs skinka.
En del planerade aktiviteter under 97 gick det tyvärr sämre för. Dels var det kulturminnesfoldern och ”hemsidan” som skulle ske som ett samarbete med arbetsförmedlingen men som grusades bl a genom svårigheten att få fram medel för detta.
Danmark/Tysklandsresan blev det heller inget av med pga för få anmälningar. Troligen siktade vi
lite väl högt.
Den planerade ”från jord till järn” dvs att själva framställa järn med förhistoriska metoder,
som iscensattes av två entusiaster just hemkomna från järnframställning i Tranemo, stöp redan
på startlinjen men skam den som ger sig - vi kommer att göra ett nytt försök längre fram.
Av samarbetsprojekten med andra föreningar är Falkenbergs Arkeologiklubb den som i nuläget
ser mest framgångsrik ut. Ett antal grävkursdeltagare har vid olika tillfällen hjälpt Falkenberg
med grävning och fyndbearbetning.
Slutligen tackar styrelsen för visat intresse och förtroende och ser med förhoppning på en fortsatt aktiv verksamhet .
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