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Vi har under det gångna året haft 2 st medlemsmöten samt 7 st styrelsemöten och 1 årsmöte.
Aktiviteterna under året har bestått av bl a föreläsningar, kulturminnesvandringar, inventeringskurs och fester.
Föreläsare under 1998 har varit Kommungeolog Krister Johansson, Halmstad som berättade om
“Hallands geologiska historia - en resa i tid och rum” samt historiker Per Starefors som höll en
sommarföreläsning i gröngräset vid Träslövs medeltida kyrkoruin om ”Shakespeares besök i Varberg och andra skrönor”.
Krister Johanssons föreläsning omfattade egentligen två delar varav den andra bestod av en väl
uppsluten vandring i fält till forntida stränder med klapperstensfält, istida miljöer och andra sevärdheter.
Förhistoriska odlingsspår har föreningen sysselsatt sig till stora delar med under året. En kulturminnesvandring med detta förtecken gjordes under ledning av kulturgeograf Per Connelid med
titeln “Fossilt odlingslandskap i mellersta Halland” . Vi besökte bl a Guttared, Yttraberg och
Slätthult - alla platser med spår efter gammal odlarmöda, allt från järnålder och framåt i tid.
En annan mycket omtyckt och välbesökt vandring genomfördes i Hallands gränsbygd av Mikael
Byström. Ämnet var kulturmiljö och titeln ”Grimmared - en forntida tätort i Varbergs
Kommun?” där vi bl a tittade på gravfält, forntida vägar och fossil åkermark.
Vi har dessutom besökt hembygdsforskaren Ivar Carlssons imponerande fornsakssamling i Grimeton med dess tusentals fynd från sten- brons- och järnåldern. Kaffet avnjöts tillsammans med
den magnifika utsikten från den närbelägna fornborgen Grimåsberg. Som avslutning besökte vi
även Högabergs gravfält i Grimeton.
Inför föreningens åtagande, till skötsel och vård av gravfälten Jättahögen och Kadde Högar i
Värö samt Nola Rös i Lindberga, besökte fornvårdstekniker Jochen Kühne oss.
På mötet medverkade även Bertil Karlesjö, känd från sin forskning av gränsmarkeringar utmed

den äldre gränsen mellan Danmark och Sverige i Halland. Fornminnesföreningen i Varberg åtog sig,
tillsammans med Falkenbergs Arkeologiförening att medverka vid uppskyltning av ca 25 st av
dessa gränsmarkeringar utmed den gamla riksgränsen.
Mötet avslutades med en gemensam utfärd till ett par av dessa gränsstenar.
Senare under hösten sattes skyltar upp vid två av Varbergs Fornminnesförenings ”tilldelade”
gränsmarkeringar. Den ena, längst i söder ”Smörittskullæ” i Grimmared socken och den andra,
några km längre norrut utmed vägen Derome - Kungsäter: ”Merkedals skore”.
Några få kämpar hann dessutom vid två kalla och blåsiga tillfällen räfsa och städa upp delar av
Jättahögen sent i höstas.
Samarbetet med Falkenbergs Arkeologiklubb har varit gott och ser ut att fortsätta så. Flera av
våra medlemmar har vid olika tillfällen deltagit i de utgrävningar och fyndgenomgångar som Falkenberg genomfört.
Lena Berglund från Falkenbergs Arkeologiklubb har under året dessutom lett en kurs för medlemmar från såväl Varberg som Falkenberg, i inventering av de spår som vår flertusenåriga historia har lämnat efter sig. Genom kart-, arkiv- och fältstudier lär vi oss att se på vårt kulturlandskap med ”nya” ögon.
Föremålet för kursen har samtidigt bestått i en nyinventering av Dagsås socken. Resultaten har
hittills visat att tidigare inventeringar inte varit kompletta. En hel del nya fornlämningar har
hittats vid de tillfällen vi har varit ute så en fortsättning av kursen kommer blir det även under
1999. Här kommer vi dessutom ta hjälp utav kulturgeograf Per Connelid med kartering av de
platser med lämningar av äldre åkermark vi funnit.
Vi har även tagit en första kontakt med ”Møns Amatör-Arkeologiforening” i Danmark, även om
det hittils inte har givit några konkreta resultat. Vi får se under detta år vad det kan leda till.
Den från ovan fristående inventeringsgruppen fortsätter sakta men säkert i mån av tid med arbetet. De av UV-Väst för föreningen ”tilldelade” fornlämningsnumren i Varbergs Kommun har dock
blivit strukna och hädanefter skall samtliga nyregistreringar av fornlämningar inlämnas till registerenheten i Stockholm som därefter tilldelar fornlämningen ett registernummer.
Bokförsäljningen har Eva Svennung och Maj Ryberg skött om under 1998. Tyvärr ser det ut som
att försäljningen har minskat under 1998 jämfört med föregående år.
Ny Varberg projektet med katalogisering och inventering av föremål från undersökningen där, har
fortsatt under hela året under ledning av Karin Ullberg-Loh.
Nytt för året är föreningens ”hemsnickrade” websajt. Besök den gärna! Adressen dit är:
http://home.swipnet.se/~w-89577/www.vkf/
Vinterfesten gick ”traditionsenligt” av stapeln hemma hos Ingela och Kurt Andersson där festkommiten hade lagat till grönkålssoppa och Cajsa Wargs skinka, som numer väl får räknas som en
institution!?. Tack, Ingela och Kurt, för att ni upplåter er mysiga och ”medeltida” källare.
Slutligen tackar styrelsen för visat intresse och förtroende och ser med förhoppning på en fortsatt aktiv verksamhet .
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