
Årsberättelse 2011
Vi har under året haft ett årsmöte och 5 styrelsemöten.

19/1 
Bengt Nordqvist höll föredrag om de arkeologiska undersökningar som förekommit genom 
åren, angående Åsklosters historia. Vidare tog han upp de fynd som gjorts vid Aranäs, bl.a 
från en mesolitisk boplats. Cirka tretton personer var närvarande.

22/2
Dammen vid Lillebacka tömdes under sommaren på allt vatten. 
Det har för trettio år sedan konstaterats att det fanns ditlagda stenar cirka 60 cm stora. 
Under eller emellan stenarna har Bengt Bengtsson funnit tillskurna bitar av ekträ, som 
verkar ha något symboliskt syfte.
Tyvärr hade tillväxten av gyttja blivit 60-70 cm tjock, så några nya fynd gick inte att finna. 
Att notera så ligger stenarna i en halvcirkel, sam att träbitarna var delvis brända.

23/3
Årsmöte, femton personer deltog.
Föredrag av Gunnar Carlstedt om landhöjningen efter istiden.

Varbergs fornminnesförening



17/4
Vi hade förlagt en provgrävning vid Bua Sanddamm. Där framkom fynd av flinta från den 
gropkeramiska kulturen cirka 5000 B.P. Det var några spån, en spånkärna och en hel del 
avslag. Vi var nio stycken entusiastiska personer den dagen.

8/5
Vandring till stenåldersboplatser och en järnåldersgård, Göran Bengtsson och Gunnar 
Carlstedt var ledare för denna vandring. 
Göran berättade om och visade flintföremål funna vid Bua Sanddamm. 
Gunnar föreläste om en trolig järnåldersgård som funnits på platsen, samt om gamla 
fornvägar i området. 
Vi var sexton personer som slöt upp. 

22/5
Vi skulle haft en provgrävning på en plats vid Bläshammar, som vi misstänkte skulle vara 
från Lihultstid. Men i elfte timmen så ändrade markägaren sig. Så det blev tyvärr ingen 
grävning där.

4/6-5/6
Föreningen anordnade en resa till Västergötland. Vi blev bara sex personer trots att 
föreningen stod för bensinkostnaden. 
Vi besökte flera medeltida kyrkor, museum, gravfält, runstenar m.m.
Vädret var strålande, högsommarvärme plus mygg. Vi låg över på ett vandrarhem som var 
jättefint. 

12/6
Föreningen hade planerat en provgrävning till på samma ställe i Bua Sanddamm, som vi 
grävde den 17/4, men av olika anledningar blev den inte av. 



28/6
Vandring i Rolfstorp under ledning av Gunnar Carlstedt,
På platsen har funnits en forngård vid Mute. Gravfält och vägar runt denna studerades.

11/9
Vandring till blockgrottor och klippöverhäng på Ringhals udde, ledare Göran Bengtsson. 
Vi var tio personer som var med på denna vandring, som stundtals gick i lite besvärlig 
terräng. Det var fint väder, så fikapausen i solen satt fint. 
Inlandsisen har rört om rejält i denna typ av lagerförd bergart. Stora hålrum, smala sprickor 
och klippöverhäng där kanske femton personer fick plats var rätt häftigt att se. 

18/10
Efterarbete av årets grävningar ändrades till ett styrelsemöte istället. 

23/11
Per Starefors och Mariann Nyqvist föreläste om hällristningar. 
En intressant föreläsning och ett bildspel som satte fantasin i rörelse. Tänk om vi ändå 
kunde förstå hällristningarnas mening. 

med pennan
Göran Bengtsson


