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Tack än en gång Ingela och Kurt för er stora gästfrihet
(och för sällskapet vid sovstunden framför TV:n)!

Förenings styrelse tackar slutligen dess medlemmar för

det gångna året och för att ni gör denna förening möj�
lig�

Vid tagentbordet

göran bengtsson
ordförande



Föreningen har under det gångna året haft  � st

medlemsmöten�  	 st styrelsemöten  samt � årsmöte�
Aktiviteterna under året har bestått av bl a föreläsningar�
kulturminnesvandringar� resor� utgrävningar� invente�
ring och fester�

Årets första föreläsning handlade om eldstadssystem

och  "�����åriga eldar i Sverige och nutida tradition i
Kenya" som hölls av arkeolog Raimond Thörn från
Malmö museer�

Ett av föreningens syften är att bevaka och i största

möjliga utsträckning skydda och bevara kommunens
fornlämningar� Då vi genom åren tyvärr sett alltför
mycket av dess raka motsats beslöt styrelsen att få till
stånd ett samrådsmöte  med Stadsbyggnadskontoret i
Varberg� Syftet med mötet var ett ökat mått av samar�
bete och samstämmighet om de gemensamma kultur�
värden som vi bör slå vakt om i framtiden�
Vårt mål var att föreningen skulle få ta del av samtliga
nybyggnadsärenden mm innan uppstart av
nyexploateringar då vi anser oss besitta stora kunska�
per om  Diskussioner fördes med bl a Claes Grunditz�
Stadsbyggnadskontoret� Varberg� och medlemmar i för�
eningen om Kulturmiljön i kommunen�

Resultatet av allt detta blev inte alltför upplyftande: ett
erbjudande från kommunen att  mot en årlig avgift få
ta del av de handlingar som berör nyexploateringar mm�
I dagsläget� med vår ekonomi� ser vi oss inte ha råd med
”utsvävningar” som borde vara subventionerat och kost�
nadsfritt�




förening genom att presentera dels föreningen och dels
utgrävningsresultaten vid Skatemossen�
Ett bildsspel som gjorts enkom för detta tillfälle visades
upp för en imponerad Landshövding� där Dr Bengt
Nordqvist och undertecknad stod för tal�
Karin Starrin tackade uppmuntrande för en engagerad

lokalförening�

Avslutningsvis var det så dags för föreningens tradition�

senliga ”midvinterblot” där föreningen bjöd på mustig
grönkålssoppa och ”Rydbergsskinka” med tillbehör�
Lyckligtvis kunde denna fest detta år gå av stapeln
hemma hos Ingela och Kurt Andersson och deras triv�
samma ”gästabudshall” med dess metertjocka sten�
väggar�
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foto: Filibert Hvalgren



Till årsmötet kunde föreningen med stolthet presen�

tera resultatet av föregående års arbete med uppmät�
ning och dokumententationen av det medeltida tegel�
bruket och dess lertäkter vid Kvarnagården i Varberg�

Vår första skrift ”Tegelbru�
ket vid Åby kvarn” blev� la�
gom till årsmötet� färdigt�
ryck och klar till försäljning�
Arbetet resulterade i att
samtliga tre tegelugnar vid
Kvarnagården kunde åter�
finnas och där en av dessa
har konstaterats att ha pro�
ducerat och levererat tegel
till Varbergs fästning och
dessutom sannolikt även
till klosterbyggnaden vid
Ny Varberg�

Årets första kulturmiljö�

vandring hölls i slutet av
april� Föremålet eller rät�
tare sagt föremålen för vår
vandring var alla kvar�
lämnade kvarnstenar och
dess täkter runt trakterna i
Veddige� Hundratals� ja
kanske tusentals stenar for�
made  till kvarnstenar i alla
de storlekar finns spridda
runt om i landskapet�

  

Tegelbruket vid Åby
kvarn

 

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt,
Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson

foto: Hallands Nyheter

	

foto: Göran Bengtsson

foto: Stig Jakobsson

järnåldern offrat mängder av föremål� Jordbruksredskap
av trä� linbuntar� keramik samt aktivetetsområden� har
hittats då man i flera omgångar har undersökt sjön och
dess stränder�

November och dess medlems�

möte bjöd på     bildvisning av Gö�
ran Bengtsson från Varberg där
han tog med oss på ” ” ” ” ”En tidsresa
med lämningar från Mesolitikum
till romartiden”�

Bildvisningen var
material från hans
vida resor med
arkeologin som väg�
visare  –  från Knos�
sos på Kreta� genom Akrotiri på Santorini� Karthago i
Tunisien� Side i Turkiet� till våra egna utgrävningar i
Skatemossen och Ramsjön�

Föreningen fick dessutom under året en förfrågan från

Veddige Pensionärsföreningen om vi kunde medverka
vid Landshöving Karin Starrins besök i Ås församlings�
hem� Naturligtvis passade vi på att göra reklam för vår

foto: Göran Bengtsson� Varberg

foto: Göran Bengtsson�
Varberg
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Med på vandringen var vår lokale guide Kent Bolg som
hade en hel del spännande att berätta� Dessa lämningar
härrör enligt muntlig tradition i trakten från medelti�
den och fram till mitten av �����talet då produktionen

verkar hastigt ha upp�
hört att döma av både
halvfärdiga och färdiga
ämnena i naturen� Ste�
narna kallades dess�
utom för ”danske�
stenar” av den äldre
lokalbefolkningen vil�
ket ytterligare under�
stryker dess ålderdom�

Vandringen blev föremål för ett repotage i Hallands
Nyheter�

Årets första medlemsresa gick denna gång� en solig maj�

dag� till Lödöse museum� hällristningar samt Tumleheds
hällmålning på Hisingen� Museet har en gedigen bas�
utställning som visar på de arkeologiska ut�grävnings�
resultaten från den gamla staden Lödöse med en impo�
nerande samling
utställda före�
mål�  De som var
intresserade ku�
nde även passa
på att prova på
hur det är att slå
rep� Lagom till
vår resa visade
museet dess�
utom upp en
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om dessa fynd� den an�
dra i ordningen� klar till
försäljning�

Därefter fortsatte vi i
samlad trupp till forn�
borgen där vi letade och
fann spåren av dess vall�
anläggningar� Borgen är
placerad högst upp på
berget Borgås och där
berget i väst och nord�
väst stupar bråddjupt
har man av naturliga
skäl inte behövt bygga
vallar utan dessa finner
man i stället i de östra
delarna�
Fornborgen bjöd under
vår fikapaus på en hiss�
nande utsikt där man
kan se ut långt ut på väs�
terhavet och Anders
Nylén bjöd på en raff�
lande och målande
”saga” om striden vid
Särs kulle�

I slutet av oktober hade föreningen sin andra av våra

två föreläsningar� Denna gång föremålet ”Offerfyndet i
Käringsjön” med arkeolog Anne Carlie från Lunds Uni�
versitet som välvilligt berättade om en sjö� eller egentli�
gen en mindre tjärn� öster om Halmstad där man under

Av Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson
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Kringlemossefyndet
Kringlemossefyndet
Kringlemossefyndet
Kringlemossefyndet
Kringlemossefyndet

 – om  ett depåfynd i Valinge socken, Varbergs kommun
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vandringsutställning om "Avfallshantering i Bergen un�
der ���� år"�

På vår väg till
Tumledalens hällmål�
ning besökte vi en häll�
ristning vid Ramstorp i
Skepslanda socken� På

en liten häll vid en
höjdfot finns ca ��� fi�
gurer med skepp� män�
djur cirklar forsulor och
skålgropar�

Därefter begav vi
oss till Tumleheds
dalgång för att titta
närmare på Sveriges
sydligaste belägna
hällmålning�

På en lodrät klipp�
vägg är bl a en röd
hjort målad i järn�
ockra – skickligt
fångad mitt i
språnget av en
konstnär från sten�
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Höstens kulturmiljövandring  gick i början av oktober

till fyndplatsen vid ”Kringlemossen”� strax öster om
Lindberga kyrka� samt fornborgen vid Borgås i Torpa�
Vid ”Kringlemossen” gjordes upptäckten av Västsveriges
mest spektakulära depåfynd under början av ����ta�
let� Mängder av föremål� dolkar� skäror och spjutspetsar
tillverkade av flinta� med den mest yppersta av kvalitet
och utformning� kom i dagen då markägaren gjorde sitt

vårbruk i åkern�

Fynden och fynd�
platsen har under
året som gått varit
föremål för doku�
mentation och la�
gom till vandringen
blev så fornminnes�
föreningens skrift
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åldern� Tillsammans utgör målningen en samlad kom�
position av djur� fiskar� båtar� vågor och geometriska
mönster� Innebörden är höljd i dunkel men torde inne�
fatta någon form av jaktscen�
Vår medhavda matsäck smakade naturligtvis bra ned�
anför målningarna�

I juni så var det så dags för etapp II av den arkeologiska

forskningsundersökning av en stenåldersboplatsen vid
"Olas" i Värö Socken�  Precis som året dessförinnan var
det under ledning av Dr Per Persson från Göteborgs uni�
versitet och från föreningen ställde ett �	�tal raska och
ivriga grävare upp�
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Skålgropsförekom�
ster� gravhögar och
gravrösen fanns
också med på me�
nyn�
Anledningen till re�
san var att en
bronsåldersslinga

planerades även inom Varbergs
kommun där föreningen har blev
tillfrågad om vilka lämningar från
bronsåldern som kommunen bör
visa upp� Tyvärr ser det i dagslä�
get inte ut att bli något av kom�
munens planer på att anlägga
denna bronsåldersslinga inom ra�
marna för ”European Cultural
Paths”�
Sista ordet är dock inte sagt utan
kan eventuellt mynna ut i något alternativt arrang�
emang� Hur som helst med detta – vädret var på sitt
bästa humör och de platser vi besökte;  Tofta högar med
gravhögar� gravfält� skeppssättning�  vallar och
skålgropsförekomst som ligger i ett mycket naturskönt
område; Drottninghall ett omfattande område och förr
en viktig kultplats med hundratals� mycket djupa skål�
gropar� rännor och fördjupningar� Dessa gropar har san�
nolikt haft betydelse i samband med att främja
fruktbarheten�
På Skånes största gravhög� Dagshög� alldeles vid kusten
nära Torekov tog vi rast och och njöt av sol och värme
medan vi åt vår medhavda lunch�

��



Vädret var väl inte rik�
tigt på vår sida den här
gången� åtminstone i
mot slutet av veckan
som bjöd på regn och
blåst� En morgon när
grävgänget kom till�
baka hade t�o�m� vårt
fält�tält blåst sönder�
Men sånt får man ta
med jämnmod och re�

sultat blev det ändå: mängder av vackert dekorerad ke�



I augusti var det meningen att vi skulle utföra en smärre

undersökning av två mindre högar ute vid Breareds äng
i Varberg� Högarna har tidigare blivit tolkade som jord�
högar upplagda i samband med uppförande av en till�
tänkt golfbana (!) här�
I området finns det dock fornlämningar� en del inte all�
deles olika dessa jordhögar� och syftet med denna un�
dersökningen var att försöka fastställa dess karaktär och
ev� datering för att se om de möjligen kan vara förhisto�
riska lämningar�
Tillstånd från länstyrelse var erhållit men fatalt missade
vi tyvärr att i tid söka tillstånd från markägaren (Var�
bergs kommun)� så undersökningen fick skrinläggas� För�
hoppningsvis kan vi göra ett nytt försök under år �����

Vår andra medlems�

resa detta år gick i sep�
tember till Bjäre�halv�
öns bronsåldersland�
skap med dess rika och
fagra kulturmiljö �
Uppslutningen på re�
san var väl inte den
bästa men vi som var

med besökte i strålande väder intressanta forn�
lämningar�

Längs två bronsåldersslingor� som är ett resultatet av
EU�projektet ”European Cultural Paths”� tittade vi bl a
på ett rekonstruerat bronsåldershus� baserad i detalj på
en husgrund från Köinge i Halland� Utgrävd �� med
en ålder på ���� år� dvs från senare delen av bronsåldern�
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ramik� massor av flintföremål såsom pilspetsar� spån�
kärnor och skrapor från den Gropkeramiska stenålders�
boplatsen� för att nämna ett urval�

Men det mest spekta�
kulära fyndet kom
sista dagen som ett
välkommet bonus till
vår utgrävning�
Men det var ytterst

nära att  det lika
snabbt försvann ige�

nom nätet i vårt såll
och aldrig blivit ett till�
skott till fyndlistan�
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Det vi fann var Hallands för�
sta förhistoriska fiskekrok�
tillverkad av ben! Kroken
var dock endast fragmenta�
risk så både spets och lin�
fäste saknades� Av liknande
fynd från Bohuslän kan man
dock gissa sig till hur dessa
delar kan ha sett ut�  Ut�
grävningen blev uppmärk�
sammat i press och fiske�

kroken renderade dess�
utom i en extra ”blän�
kare” i pressen�

En misstänkt grav i
form av en stensättning
var föremål för extra omsorg men kunde dock inte kon�
stateras som en sådan�

Grävveckan avslutades med lite festligheter då Marita
hade fixat fram lite gott att äta� Föreningen bjöd på detta
som omväxling till den vanliga gräv�matsäcken�
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