Varbergs fornminnesförening

Årsberättelse 2009
Under år 2009 har vi haft ett årsmöte och 6 styrelsemöten.
20/1 Vi i föreningen skall skriva en mer uttömmande beskrivning om de boplatser som
finns runt Ramsjön. Gunnar Carlstedt skall med sin GPS göra en exakt höjdmätning av
området för att ta fram en karta över dom forntida strandlinjerna. Vidare skall alla fynd
som Göran och Bengt Bengtsson samt Folke Swensson har gjort registreras. Det kommer
att bli en spännande läsning framöver.
10/2 Ytterligare ett möte om hur vi skall utforma skriften om Ramsjön och planering av den
provgrävning som vi fått tillstånd att utföra. Sex personer i föreningen har bildat en
studiecirkel i detta ämne. Det tar väl något år innan rapporten är klar.
4/3 Årsmöte
nyval sekreterare Bengt Mellgren 2 år
“ kassör Stig Jacobsson 1 år, firmatecknare
“ valberedning Ove Johansson 1 år
“ valberedning Anders Nylen 1 år
omval ordförande Göran Bengtsson 2 år
“
vice ordförande Göran Bengtsson 1 år
“ ledamot Britt-Marie Carlstedt 1 år
“ ledamot Gunnar Carlstedt 1 år
“ suppleant Rolf Bäckerstam 1 år
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“
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suppleant Lena Berglund 1 år
revisor Ingela Andersson 1 år
revisor Kurt Andersson 1 år
revisor suppleant Susanne Eklund Stålberg 1 år

12/3 I Sällstorps bygdegård höll Gunnar Carlstedt ett föredrag om Viskadalens
utveckling från istiden och framåt. Mycket givande, det var väldigt vetenskapligt
presenterat. Föredraget hölls i samarbete med Veddige Ås Sällstorps
hembygdsföreningar. Glädjande nog kom ca 60 personer. Kaffe med tilltugg serverades.
31/3 Föreläsning i Folkets hus. Arkeolog Per Wranning skulle hålla ett föredrag om
resultaten som UV-väst fått fram vid utgrävningarna utmed den nya sträckningen av
järnvägen vid Skrea. Tyvärr kunde han inte komma, så istället ställde arkeolog Lena
Berglund upp, hon berättade och visade bilder på kärlet som de grävt ut i en gammal
överplöjd grav. Fyndet gjordes på arkeologidagen 2008 där allmänheten fick delta i
utgrävningen. Det var ett stort kärl tillverkat av brons och järn. Trots annonsering i
dagboken kom det inte mer än sju personer.
26/4 Göran Bengtsson Varberg höll i
en vandring till stenåldersboplatser
vid Byasjön i Dagsås och vid
Ramsjön belägen mellan Morup och
Falkenberg. Första anhalten var vid
sjön Dran i Veddige. Gunnar Carlstedt
hade fixat en stor karta över området
på vilken jag utpekade de olika
boplatserna runt sjön. Jag berättade
om fynd från Hensbackakulturen fram
till bronsåldern d.v.s ca 10.000 år och
framåt.
Nästa anhalt var vid Ramsjön med
dess många boplatser, där vi kommer
att provgräva till hösten i föreningens
regi. Uppslutningen var väl ganska
bra, ca 25 personer deltog.
9-10/5 Grävning vid Byasjön.
Äntligen kom årets första provgrävning till stånd. Det var iskalla vindar så det var
nödvändigt med mössa och tjock jacka. Vi var 12 personer som deltog båda dagarna.
Arkeologerna Magnus och Lena var med. Vi grävde i meterrutor. Totalt cirka 14
kvadratmeter grävdes ut.
I en av groparna fann vi en härd nere i alvytan. Totalt bland alla avslag och splitter fanns 8
tvärpilar, 2 mikroliter, mikrospån, större spån och 2 fragmentariska handtagskärnor. Det
var ovanligt mycket bränd flinta i provgroparna, med ganska jämn fördelning. De
häftigaste fynden bestod av en ensidig 2-polig kärna ca 10.000-9.000 år BP gammal, en
hullingspets som Magnus fann i åkerytan, den är från Sandarna-kulturen ca 9.000 år
gammal.
För många år sedan fann man här på platsen en Sandarna yxa, och med de nya fynden
av tvärpilar så visar detta att platsen användes vid olika perioder från ca 5.000 år till
10.000 år.
Eftersom vi tyckte att det var intressant, var vi några stycken som fortsatte utgrävningen
den 15/5.
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6/6 Sommarfesten inställdes av olika anledningar.
5-6/9 Grävning Ramsjön.
Under vår vandring den 26/4 fann vi en del avslag i åkerkanten vid f.d Ramsjön.
Platsen är med Skandinaviska mått det rikaste boplatsområdet beträffande fynd från
Kongemose-kulturen ca 7.000 år gamla. Den 5/9 var vi 10 personer från föreningen som
deltog, den 6/9 kom efter upprop i dagboken ca 25 personer bestående av flera familjer
med barn.
Under de två dagarna grävde vi ut ca 20 kvadratmeter vid den forntida sjöstranden. Det
fanns massor av flintavslag, som mestadels var av dålig kvalitet (strandflinta) På platsen
har man troligtvis suttit och krossat flinta och sedan tagit med sig de bästa bitarna till
någon jaktstation eller boplats för vidare bearbetning. Fynden bestod av en kärnyxa, 2
spetsyxor, en hel del mikrospån, fragmentariska bitar av handtagskärnor och större
spånavslag. Vidare fann vi en stenpackning, som eventuellt har varit en fångstanordning
för fiske.

14/9 Vandring i rituellt landskap. Per Starefors lotsade oss runt. Vi började med
skålgroparna vid Röda Led, där Per berättade om rituella handlingar som eventuellt kan
ha förekommit. Sedan besökte vi de två dösarna vid Klastorp, och åkte därefter vidare till
gravfältet vid Broåsen i Grimeton, där vi bl.a tittade på den stora Slummestenen. Vi for
sedan till Grimslätt för att se på Ivar Karlsson forntidssamling. Ivars äldste son med fru
överraskade oss med att bjuda på kaffe och kakor. På hemvägen besökte vi Spannarps
församlingshem för att där se på en kopia av Nackhälle-skölden. Cirka 15 personer var
med på vandringen.
20/10 Gunnar Carlstedt föreläste om Väröhalvöns utveckling från istiden och framåt.
Arrangemanget var ett samarbete med Hembygdföreningen. Vi befann oss i källaren på
Limagården Värö hembygdsmuseum, där takhöjden var sådan att det tyvärr inte gick att
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ha filmduken högt nog, så att alla kunde se. Föredraget var proffsigt och vetenskapligt i
vanlig ordning, efter föredraget fick Gunnar en hel del frågor som han besvarade.
Glädjande nog kom cirka 60 personer.
10/11 Årets sista punkt på programmet var en föreläsning av Per Starefors i samarbete
med Gunnar Carlstedt. Ett eventuellt rituellt landskap eller plats för något sådant, var
rubriken.
Både Gunnar och Per Starefors har gjort iakttagelser som kan tyda på att det troligtvis
fanns ett sådant område I Grimeton. Antalet fornlämningar, fynd från gravar och på
åkermark i detta område är anmärkningvärt stort. Närheten till vatten och en flod eller å
passar bra in i bilden enligt engelska studier att jämföra med. Vi får vidareutveckla detta
under de kommande åren. Det kom 17 personer till föreläsningen.

