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Föreningen har under det gångna året haf 6 styrelsemö-
ten samt 1 årsmöte. Aktiviteterna under året har bestått 
av bl a föreläsningar, kulturminnesvandringar, resor och 
kurser.

Tisdag 22/1 2008, visning av fornsaker på museets maga-
sin. Fynd från jägarstenålder till järnålder förevisades. 
Närvarande ca 8-10 personer.

Torsdag 21/2, inför Varbergs fornminnesförening tillsam-
mans med Veddige-Åhs-Sällstorps hembygdsföreningar 
förevisade Göran Bengtsson eget insamlat material från 
äldre stenålder. Ca 18 personer infann sig.

Onsdag 27/2, Rolf Bäckerstam föreläste om geologi. Det 
handlade om jordens födelse med olika mineraler o berg-
arter som bildats under miljarder år. Mycket intressant!

Onsdag 26/3, fortsättning på kursen i geologi där vi fck 
en djupare inblick i bergarternas bildning. Rolf Bäcker-
stam förevisade en mängd olika bergarter.

Onsdag 12/3 årsmöte där hela styrelsen var närvarande. 
Kafe och frallor serverades.

Söndag 27/4, tillsammans med Veddige-Åhs-Sällstorps 
hembygdsföreningar hade vi en vandring vid sjön Dran i 



Veddige, syfet var att berätta om de forntida boplatserna 
från jägarstenålder fram till bronsålder. Det fnns mäng-
der av sådana i detta parti vid Viskan. Vi höll ett föredrag 
på en plats med bra utsikt över området. Gunnar 
Carlstedt hade med sig en karta där vi pekade ut olika bo-
platser för den intresserade publiken. 

Sedan åkte vi några kilometer och besökte en jättegryta 
som är en av södra Sveriges största. Markägaren hade 
tömt den på vatten, vilken gjorde den än mer imponeran-
de. 

Vi besökte också en av gränsstenarna från svensk-danska 
tiden. 35 personer deltog i arrangemanget, vilket var 
glädjande. 

Söndag 8/5, den planerade resan till Ostindienfararen i 
Göteborg, Ragnhilds holme och Bohus fästning ställdes in 
på grund av för få anmälningar. Orsaken till bristen på in-
tresse var antagligen att båten hade lämnat Göteborg 
veckan innan. 



Lördag 14/6, årets sommarfest frade vi hemma hos Jane 
och Anders Nylen. Den var verkligen gemytlig i denna 
lantliga idyll. Vi var ca 10 personer som hade mött upp. 
Var och en hade medtagit egen mat att grilla och dryck. 
Vi gick inte på glödande kol denna gången! 

Tisdag 12/8, kvällsvandring i Surteby med Gunnar 
Carlstedt som ledare. Det hade varit ihållande regn hela 
dagen, men som tur var så slutade det regna precis när 
vandringen började.

Vi såg en delvis raserad hällkista, besökte en plats med 
fornåkrar och många äldre odlingsrösen, även hålvägar 
fanns lite varstans. Vi var 14 personer varav de festa kom 
från trakten. En mycket trevlig kväll. 

Söndag 24/8, vandring gällande lämningar av herdar med 
Gunnar Carlstedt som ledare, arrangemanget gjordes i 
samverkan med turistföreningen. Vandringen var lyckad 
med fnt väder och många deltagare ca 23 personer.

Vi fck besöka ett stort antal herdebosättningar och fck 
tillfälle att träna upp vår kondition!



Söndag 14/9, vandring i trakten av Grimeton med kvar-
tärgeolog Gunnar Gustavsson. Vi började med att se på 
isälvsavlagringar i Tjärby grustag, där kunde man se de 
olika smältskeendena år från år, hur krafigare och mind-
re utkastlager bildades.

Sedan åkte vi till Angryd i Dagsås och studerade hur isäl-
varna har byggt upp mäktiga åsryggar. Gunnar Gustavs-
son var väldigt kunnig och beläst, vi hoppas kunna anlita 
honom vid något senare tillfälle. Tyvärr kom endast fyra 
personer.

Söndag 21/9, resan till Vitlycke museum och hällristning-
arna i Bohuslän blev inställd på grund av för få anmäl-
ningar. 

Onsdag 15/10, Per Starefors höll ett föredrag om megalit-
kultur från Orkneyöarna till södra Spanien. 

Per Starefors visade bilder av spår från megalitkulturer, 
tagna från sina mångåriga resor. Hans teorier om dessa 
monument var intressanta.  Vi väntar med spänning på 



kommande föreläsningar, han har en otrolig förmåga att 
fängsla publiken. Kafe med fka serverades. 

November, fornminnesföreningen medverkade i kultur 
dag och natt.

Göran och Bengt Bengtsson hade en utställning om jä-
garstenåldern (mesoliticum) på Varbergs bibliotek.

Vi hade med oss material som vi själva funnit i markerna 
under årtionden, allt av finta och bergart. Vi presentera-
de de olika kulturernas speciella redskap och yxtyper från 
10.000 till ca 5.000 år tillbaka. 

Det var ganska stort intresse och en del hade med sig 
fornsaker för åldersbedömning.

Vid pennan:

Göran Bengtsson, Varberg
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