
Årsberättelse 2010
Vi har under året haft ett årsmöte och 6 styrelsemöten.

12/1 
Vi hade en genomgång av flintföremål som kan dyka upp vid våra provgrävningar under 
året och framöver.  Det handlade mest om mesolitiska föremål som enkla kärnyxor, 
skivyxor, olika typer av spånkärnor, större spån och mikrospån m.m.  Många flintbitar ser 
inte mycket ut för världen. Det stora problemet är att tolka dem i olika sammanhang. 
För att försöka förstå många av de föremål man finner ute på boplatser eller jaktstationer 
är en kunskap av flintteknologi nödvändig. Själv har jag arbetat med denna process i 
många år, med olika metoder för att tillverka olika redskap. Det har gett mig stor kunskap i 
ämnet. Göran Bengtsson ledde genomgången.

26/1 
Ytterligare ett möte med genomgång och tolkning av olika flintföremål.

23/3
Göran Bengtsson och Gunnar Carlstedt färdigställde grävrapporten om föreningens 
provgrävningar under året.  Efter tvättning och analys av fynden samt fotografering var vi 
redo att publicera det hela i en skrift som kom att heta “Tre forntida stränder”. Denna 
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gällde grävningar vid sjön Svarten, Byasjön samt Sjöbol vid den forntida Ramsjön norr om 
Falkenberg.

24/4
Vandring till platsen för Grimetons forngård under ledning av Gunnar Carlstedt.  Vi gick 
längs åsen i nordsydlig riktning och tittade på resta stenar, rösen och högar. Sedan gick vi 
till gården Runesten och tittade på platsen där den gamla gården legat med en väldigt 
vacker utsikt över nejden.

9/5
Gunnar Carlstedt tog oss med på en vandring längs Via Regias fornvägar.  Vi åkte 
omkring i Svartrå och tittade på fornvägar, åkte därefter från Vessige till Slöinge och tittade 
på gravar längs fornvägen, vi tittade på en bronsåldersgård som heter Sannagård.

29/5 
Grävning i en gammal strandvall öster om Lindberga kyrka.  Vi var åtta entusiastiska 
medlemmar från föreningen som ställde upp. Terrängen med en platå överst såg 
spännande ut. Tidigare fornfynd i åkermark runt om har visat på fynd både från 
mesolitikum till neolitisk tid. Vi grävde ca tio provgropar utan att vi fick fram några fynd. 
Men man vet inte på förhand vad som kan dyka upp. Flera intressanta tidigare fynd av 
väldigt många skålgropar i anslutning till grävplatsen studerades och fotograferades.

18/6
Grillkväll hemma hos Anita och Göran Bengtsson i Varberg. Kvällen var mycket lyckad 
bortsett från en kraftig regnskur som fick oss att gå inomhus en stund. Vi var nio personer. 

21/8 
Båtfärd till öarna väster om Värö. Det blåste en del så båtresan var “spännade”. Gunnar 
Carlstedt visade gravrösen och tomtningar på de olika öarna. Vi hittade lite flinta på 
marken. Åtta personer var med på resan.

19/9  
Föreningen skulle haft en provgrävning vid Fönhults bronsåldersgård. Grävningen blev 
inställd på grund av att vattenståndet var för högt. Vi var endast fyra deltagare.

3/10 
Grävning vid sjön Dran i Veddige. Tyvärr måste grävningen stå över, på grund av att vi inte 
fick tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd från markägaren var klart.

10/11 
Gunnar Carlstedt höll en föreläsning i Folkets Hus om de framväxande forntida 
samhällena. Elva personer kom som åhörare.

23/11 
Mötet som skulle vara en utvärdering av grävningen vid Dran blev inställt eftersom vi inte 
fick tillstånd att gräva.


