Varbergs fornminnesförening

Verksamhetsberättelse för 2012

Föreningen har under året haft ett årsmöte och 5 styrelsemöten. Styrelsen har bestått av
ordförande Göran Bengtsson, v ordförande Gunnar Carlstedt, sekreterare Bengt Mellgren,
kassör Stig Jakobsson, ledamöter Britt-Marie Carlstedt och Berit Ganmyr, suppleant Lena
Berglund, valberedning Ove Johansson, revisor Ingela Andersson med suppleant
Susanna Eklund-Ståhlberg.
Britt-Marie Carlstedt, som suttit i styrelsen sedan 1996, och Ove Johansson, som under
lång tid deltagit i föreningens arbete, har båda under hösten avlidit. Föreningen tackar för
deras insatser.
Föreningen har som ett speciellt projekt utfört datering av och studier kring en borg från
slutet av 1300-talet vid Rolfstorps kyrka. Datering har skett av murbruk. Åbo Universitet
har deltagit i denna datering. Finansieringen har skett genom Sparbanksstiftelsen. Berit
Ganmyr, Britt-Marie och Gunnar Carlstedt har arbetat med detta. En rapport publicerades.
Resultaten presenterades vid en presskonferens. Arbetet utfördes 2011-2012.
Föreningens verksamhet har bestått i ett antal grävning på platser runt Varberg samt
föredrag och liknande som ägt rum I Folkets hus och Getteröns Naturum. Ledare för
aktiviteterna har varit föreningens egna medlemmar samt vissa externa. I korthet har
arrangemangen varit följande:
2012-01-11: Per Starefors berättade om vikingafärder och allmogesjöfart enligt Albert
Sandklefs teorier. Härligt som vanligt att lyssna på. Cirka 20 personer deltog.
2012-01-25: En bra och intressant föreläsning om äldre stenålder (jägarstenåldern)
genomförde arkeolog Glenn Johansson. 17 personer deltog.
2012-02-21: Under rubriken forntida keramik fördjupade vi oss i hur man gjorde lerkärl. En
del fakta hade tagits fram och delades ut.
2012-03-07: Årsmöte med en traditionell föreläsning. Berit Ganmyr och Gunnar Carlstedt
presenterade resultaten från dateringen av en borg vid Rolfstorp kyrka.
2012-04-21 -- 22: Föreningen genomförde en provgrävning i Bua i Värö sn. Endast 4
personer deltog. 4 m2 grävdes, som resulterade i 0,6 kg flinta i form av avslag, spån etc.
Några artefakter identifierades: 1 pilspets, 1 skrapa och 1 mindre borr, allt tillhörande den
gropkeramiska kulturen för ca 5000 år sedan.
2012-05-26 -- 27: En studieresa till Öland genomfördes. Resan skedde i egna fyllda bilar
och en övernattning på vandrarhem. Lördagen var kall med lite smått regn då och då vilket
inte störde. Söndagen bjöd på strålande sol och värme. Gravfält, borgar och runstenar
besöktes i den vackra naturen. Det fanns många fina höjdpunkter. Speciellt kan nämnas
Ismanstorps borg med dess husgrunder från järnåldern. Resan blev lyckad tack vare den
planering som Göran Bengtsson utfört. 19 entusiaster deltog.

2012-06-09: Under rubriken forntida matlagning samlades 7 personer hos Gunnar och
Britt-Marie Carlstedt på Vik i Nösslinge. Förutom medhavd mat och dryck avsmakades den
mat i form av potatis och olika grönsaker som Britt-Marie och Gunnar tillagat i en kokgrop.
Den maten smakade som ångkokt mat. En närbeläggen raserad hällkista besöktes. Det
blev en lyckad eftermiddag och kväll.
2012-08-25: Den planerad båtturen till Balgö fick ställas in på grund av problem med
båten.
2012-09-08 -- 09: En planerad grävning fick ställas in på grund av försenat skördearbete.
Grävning påbörjades istället 29-30 september. Vädret på lördagen var dåligt. På söndagen
grävde 4 personer ca 1,5 m2. Fynden var 2 skrapor och 1 tvärpil från Kongemosetid för ca
7000 år sedan. Det får anses vara lyckat för en så liten grävning.
2012-10-06 -- 07: Dåligt väder medförde att grävningen inställdes.
2012-10-24: Berit Garnmyr föreläste om nordisk medeltid omkring Varberg. Det fattades
inget i ämnet. Det var ett intressant och proffsigt föredrag. 13 personer deltog.
2012-11-24: Föreläsaren till denna dag hade bytts ut till en kompanjon arkeolog Ola
Kardefors. Han berättade intressant om en vikingatida bosättning från järnåldern strax
utanför Falkenberg.
2012-11-27: Resultaten från provgrävningarna under året gicks igenom. Samtidigt
planerades år 2013 års program.

