Invitasjon til nordisk møte i Norsk Kvistgjengerforening

14 -16 september 2018, Svinesund Motell og Kro

Tema: Oldtidsminner i Østfold

Vår guide vil være Trond Jacobsen som snart har fullført en bok om «Virkelighet og hellig geometri» Han har kartlagt flere kjente rituelle plasser fra neolittisk tid til tidlig middelalder i Västra Götaland og Østfold I den siste Kvistgjengeren har han skrevet første artikkel i en serie på flere, med tittel «Rette linjer i hellige landskap».

Fredag 14 september

1700 Trond Jacobsen forteller om sitt arbeid med boken og framlegger hypoteser og ideer rundt dette temaet basert på erfaringer fra feltarbeid med rituelle steder i de gamle landskapene Vingulmork, Viken og Ranriket.
Merk: Det kan bli litt endring på tidspunkter på fredag. Kanskje blir noe av foredraget flyttet til ettermiddag. Påmeldte får beskjed om dette på forhånd. Hjemmesiden vil være oppdatert.

1900  Middag, med sosialt samvær etterpå
 
Lørdag 15 september

Ekskursjon (tidsangivelsene er cirkatider)

1030  Vi starter ved *Solbergtårnet der vi får en orientering og et overblikk over  både        
            tidslinjer og landskap. Så kjører vi noen hundre meter til et helleristningsfelt,
            Solbergfeltet med rundt 100 figurer fra bronsealderen.

1145  Gunnarstorp og Skinnegravfelt. Trond orienterer (ca en halvtime) og guider i området

           Trond skriver: « ..kan være mye energier her, også mulighet til å finne nye fornminner     
der, da feltet ikke er fullt utgravd og registrert. Det finnes bl. a. flere «anlegg» og steinkonstruksjoner for ukjent rituelt bruk....»

1215  Vi spiser matpakkelunsj og tilbringer resten av dagen her.

1900 Middag

Søndag 16 september

1030 Hunnfeltene

Vi bruker mest tid på Hunn Nord som ikke er så tilgjengelig og tilrettelagt som det            mest kjente feltet med 9 steinringer.  Vi besøker også jernaldergraver.

         Vi spiser matpakkelunsj og avslutter ca kl 1500

* Solbergtårnet er et 30 m høyt tårn der det også er en stålvegg med bildehistorie fra istid tilnåtid.

Overnatting på:
SVINESUND MOTELL & KRO, Svinesundparken 1, 1787 Halden, Østfold, Norge. Tel.: +47 45 83 52 20
Mail: 
 
Priser for mat og overnatting, (Det kan bli litt justering avhenging av antall) for alle dager:
Fredag: Middag og overnatting.
Lørdag: Frokost, Mattpakke,Middag og Overnatting
Søndag Frokost og Mattpakke

enkl.rom inkl. alt 995 kr,- Per rom per dag.
Dbl.rom inkl.alt  1195 kr,Per rom per dag.
2 døgn inkl. alle matt
1990 kr for enkl. Rom. Hvis vi er mange nok kr. 1890
2390 kr, for Dbl.rom. Hvis vi er mange nok kr. 2190

Påmelding: Vi ønsker påmelding innen 1. september.  Sendes til Tove Johannessen epost: ove.johannessen@hotmail.com  tlf: +47 415 69 105. (Bestemmer du deg for å komme etter dette tidspunkt, kom gjerne, men meld fra til/sjekk med Tove).
Rombestilling og kursplass bestilles sammen hos Tove.

Litt tilleggsinformasjon:
* Hunn steinringfelt. Mulighet for parkering av opptil 10-12 biler. Kort å gå fra bilen (første fornminnet ligger på p-plassen)
https://www.fredrikstadoghvaler.no/steinringfeltet-p-hunn/
* Gunnarstorp og Skinne gravfelt. Her har det vært folk, ritualer og begravelser fra bondesteinalderen til vikingtid. Flitt røys fra sen steinalder / bronsealderen på åsen. Parkering som for Hunn, men litt lenger å gå, men absolutt verdt et besøk. Kan være mye energier her, også mulighet til å finne nye fornminner da feltet ikke er fullt utgravd eller registrert. Det finnes bla flere "anlegg" der for ukjent bruk som ikke finnes andre steder i Skandinavia (vel, det finnes to lignende nær Jell haugen) Ifbm Jell haugen, hvis åkrene er slått kan vi hvis det blir tid sjekke et sted NV for Jellhaugen, der det på satelittbilde synes "omriss" av en stor haug som nå er helt bortpløyd.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gunnarstorp_(%C3%98stfold)
http://kulturminnekart.no/ostfold/PDF/20949.pdf
* Et par av helleristningsfeltene i Skjeberg området. Diss ligger midt inne blandt andre steder og kan tas "underveis"
https://no.wikipedia.org/wiki/Helleristningene_i_%C3%98stfold
*Kulturminnekart for Østfold finnes her:
http://kulturminnekart.no/ostfold/



