Svenska Slagruteförbundet arrangerar höstmöte i Vaggaretången, vandrarhem intill Källviken strax
norr om Strömstad (1 på kartan nedan). 13 – 15 september.

Kartan och verkligheten.

Fredag 13 september
Kl. 18. Kartpendling på karta över bl.a.Blomsholm. Finns
energier mellan stenarna, mellan olika anläggningarna. Går det
att hitta utbordaren. Hänger stensättningarna i hop? Finns
vatten i området. Kan vattenenergier påverka i området?
Elkablar. Annan el? Energier in till/ut från området?
Ley-linjer? Hänger området samman med något annat.
Lördag efter frukost.
Utfärd till Blomsholm. (1 på kartan till höger.)
Stämmer det vi pendlat in på kartan med verkligheten?
Blomsholm är en av Bohusläns allra finaste
kulturmiljöer, rik på minnen från stenåldern
fram till medeltiden. Bland annat finns
Bohusläns största domarring och en av Sveriges
största skeppssättningar i området. Även 7
gravfält från järnåldern samt storhögen Grönehög ligger i området. En skyltad
kulturslinga börjar vid parkeringen och tar dig genom området.
Strax norr om Strömstad ligger Blomsholms säteri. Här finns Bohusläns största
skeppssättning och största domarring, samt ett flertal andra gravar. Ungefär en 1 km.
söderut finns Bohusläns största gravhög, Grönehög. Fornlämningarna och hela
kulturlandskapet illustrerar platsens storslagenhet och regionala betydelse.
Fornlämningarna tillhör framförallt järnåldern med en tyngdpunkt i tiden 200 - 600 e.Kr. Vid
denna tid var de respektingivande gravarna i Blomsholmsområdet mycket strategiskt
belägna i skärningspunkten mellan två inre vattenvägar. En nord-sydlig från
Hogdal/Dynekilen ner till Skee och en öst-västlig genom Strömsvattnet.

En unik skeppssättning
Redan från vägen ser man den imponerande skeppssättningen som är över 40 meter lång
och består av 49 stenar. Stävstenarna är hela fyra meter höga. Långsidornas stenar är lägre
och raffinerat ordnade så att de lägsta stenarna står mitt på långsidorna, vilket ger skeppet
en vackert konkav profil.
Lördag em och kväll.
Utvärdering förmiddgen.

* Positiv og negativ, hva er forskjellen i en naturlig verden? Alt tatt i betraktning så er
begge delene med å bygge opp vår virkelighet. De er motpoler som jobber sammen. Yin&Yang.

* Tapt kunnskap (förlorad vetande) så som naturlige sykluser, månefaser, solformørkelser,
tidevann. Alt dette var kunnskap som den digitale tidsalder har nærmest utslettet.

* Biofeedback (!) Fungerer bra sammen med feks pendel.
Söndag morgon. Frukost, städning och packning matkorg.

Avfärd till Dårskilds högar.
Ett av Bohusläns märkligare gravfält ligger öster om
Skee. På järnålderns gravfält brukar högarna och
stensättningarna dominera. Dårskilds högar utmärker
sig tack vare de många och ovanligt välbevarade
domarringarna.

På gravfältet finns fem högar, två rösen, två runda stensättningar, tio domarringar och sex
resta stenar. Därtill löper två hålvägar genom området. Högarna är tio till tretton meter i
diameter och omkring en meter höga. De två största har resta stenar i kanten.
På den norra delen av åsryggen ligger de runda stensättningarna. Den största är femton
meter i diameter och har en kantkedja som delvis är synlig. Den andra stensättningen är
betydligt mindre.

Gravfältets tio domarringar
Domarringarna består av resta stenar och är mycket välbevarade, förutom att några stenar
lutar eller är fallna. Flera av dem är byggda kring högar och stensättningar och har en
kantkedja av mindre stenar som löper mellan de resta stenarna i domarringarna. Den största
domarringen, som mäter tretton meter i diameter, är byggd i en sluttning. Stenarnas höjd
har anpassats så att deras toppar ska vara jämnhöga.
De resta stenarna är spridda i gravfältet och i de flesta fall klumpformiga. Några av dem kan
ha ingått i en nu förstörd domarring.

Flera rösen på platsen
Det ena röset är ca 13 meter i diameter. Dess höjd har uppmätts till 1,8 meter. Det ligger
över en naturlig höjdrygg, vilket gör att det ser högre ut än vad det är. Från röset har det
plockats en hel del sten.
Söder om ligger ännu ett röse, eller rättare sagt en rösebotten – så mycket sten har plockats
härifrån att bara en halvmeterhög stenläggning återstår.

Gravarna är inte undersökta. Äldre uppgifter gör gällande att flera urnor med brända ben
har hittats i domarringarna. Utifrån gravtyperna dateras gravfältet till bronsåldern och äldre
järnåldern.

Att tänka på som besökare
Dårskilds högar ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn,
parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Boende. Vi hyr hela vandrarhemmet och sköter oss själva.
Vi lämnar bättre än när vi kom.

Vill du bo lyxigare så hyr hotellrum 200 m bort. 1290 kr/natt.

Mat. Gemensam frukost. Middag och kvällsmat kan vi köpa 150 meter bort 90 kr och uppåt. Eller
åka till Strömstad. Eller fixa själva.

Att ta med. Dina sökredskap. Lakan och handdukar. Badutrustning, västerhavet ligger 300 m
bort. Kanske termos med mera då vi packar mat inför söndagens utflykt.

Kommunikationer. Behöver du hjälp så meddela vid anmälan. Tåg till Strömstad. Lokala
bussar. Eller hämtning. Deltagarelista för ev samåkning sänds ej ut ut via mejl. GDPR förhindrar att
vi sänder deltagarelista. Vi sänder cok en lista med de orter deltagarna bor på så är du intresserad av
samåkning så får du ringa eller mejla vaggaretangen@slagruta.org och be om uppgifter.

Kostnader. Boende, kurs och frukost samt
Eget rum 1600 kr (2 st) .
2 bädds 1200 kr.

Kursavgift utan sova och äta 800 kr.

4 bädds 1100 kr.
Huvudsaken är låga kostnader. Det finns endast 14 sängplatser. Mat köper vi eller lagar på plats. Alla
hjälps åt.

Medlemmar i Svenska Slagruteförbundet eller Norsk Kvistgjengerforening
erhåller 300 kr i rabatt om betalning skett till plusgiro 47 28 95-2 senast 1 september.

Anmälan till vaggaretangen@slagruta.org senast lördag 31 augusti. Ev. sms 0768 35 62 44.
Du är inte anmäld förrän du fått bekräftelse. Ange vem du vill bo samman med.
Ange om du får synas på deltagarelista (för ev. samåkning).
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