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Menorca - Floramar lägenhet +

I mysiga Cala Galdana, alldeles nära stranden i denna lugna 
sandstrandsidyll bor ni bekvämt i fräsch lägenhet vid ett lysande 
poolområde. Prisvärd halvpension ingår i priset.

Pris 1 vecka den 5/5  3495:- 
Avser del i 2-rumslägenhet från Landvetter.
Tillägg 500:- för avresa den 12/5.

SKYTTEL & PENSEL
Mattor och akvareller

Av systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark

3.5-7.6

Vernissage söndag  3:e maj  kl 13

Repslagarmuseet Älvängen

Fri entré

0303 74 99 10          www.repslagarbanan.se

En temadag om arkeologi 
för hela familjen hölls på 
Lödöse Museum i söndags. 

Under dagen fick besö-
karna träffa en av arkeolo-
gerna som grävde ut boplat-
ser vid Heden i Lödöse. 
Pia Claesson upplyste om 
utgrävningarna och vad de 
kan berätta om Lödöses allra 
äldsta historia. Pia visade 
också fynd som hittats under 
utgrävningen. 

Utomhus, bakom museet, 
pågick forntida hantverksak-
tiviteter. Tillsammans med 
arkeologerna kunde delta-
garna tillverka och dekorera 
krukor så som man gjorde på  
forntiden och testa att tova 
ull. Det fanns också möjlig-
het att prova på traditionella 
sätt att spinna ullen till tråd 
och garn. 

På museet fanns också 
information om utgrävning-
arna längs väg E45 med sär-
skilt fokus på det som hittats 
i närheten av Lödöse. Dess-
utom skedde en visning av 
utställningen ”Bilder av våra 
förfäder” tillsammans med 
Jenny Englin-Ekberg, arke-
olog på Lödöse Museum.

Under augusti och sep-

tember 2008 grävde Västar-
vet (arkeologer från Bohus-
läns och Lödöse museer) ut 
två boplatsområden i Heden 
strax sydöst om Lödöse 
samhälle. 

På den ena boplatsen hit-
tades många spår av avfalls-
gropar, eldstäder, kokgropar 
och stolphål. 

Fynden skvallrar om 
att människor har bott här 
från slutet av stenåldern till 
början av järnåldern - ett 
tidsspann på minst femton-
hundra år före vår tidräk-
nings början. 

Arkeologerna har funnit 
rester efter flera olika typer 
av hus. Dessutom finns spår 
efter en bakugn. Vad män-
niskorna bakade i ungen och 
vad de lagade i eldstäderna 
hoppas man att få reda på 
med hjälp av analyser av de 
fröer och ben som hittats. 
Även keramikskärvorna 
kommer att analyseras. 
Ytterst små avlagringar på 
insidan av en keramikskärva 
kan berätta om vad kärlet en 
gång innehållit. Skärvorna 
kan också berätta hur till-
verkningen av lerkärlen gått 
till, vilken lera som använts 

och vilken typ av ugn som 
keramiken bränts i. 

Eftersom arkeologerna 
hittat vävtyngder på platsen, 
vet man att en vävstol stått i 
ett av husen. 

Vävtyngder användes för 
att spänna ut väven. Kanske 
fanns här också får, vars ull 
kunde spinnas och vävas till 
värmande kläder. Ett kraf-
tigt, mejselformat stenverk-
tyg med slipspår visar att 
man glättat och slipat olika 
föremål. 

En annan spännande 
upptäckt - som mer visar att 
detta inte bara var en plats 
att leva, utan även att sluta 
sitt liv på, är fyndet av en 
rakkniv från bronsålderns 
äldsta del. Knivar av det här 
slaget finns ofta i gravar. Vad 
de betyder är omtvistat. De 
flesta forskare idag menar 
att de knappast använts som 
rakknivar, utan snarare har 
de haft en rituell eller reli-
giös betydelse. De är mycket 
vanliga i kvinnors, alterna-
tivt spensliga mäns, gravar. 

I den sandiga marken 
bland stenar och stenblock 
på den andra boplatsen 
fanns spår efter eldstäder, 

avfallsgropar och kokgropar. 
Arkeologerna hittade flint-
skrapor, pilspetsar och annat 
flintavfall. Spåren på platsen 
pekar mot att människorna 
antagligen bara bodde här 
enstaka nätter. Kanske sov 
de under bar himmel, eller 
i något slags tält. Intill en 
bergssida låg en rad med 
härdar. Det var nog här som 
man valde att övernatta. 
I en annan del av boplat-
sen slängde människorna 
skräp, som vassa flintavslag 

och stenar från eldstäder 
man rakat ur. Alldeles intill 
fanns också flera stora rek-
tangulära kokgropar. De 
var närmare 3 meter långa 
och drygt 1 meter breda. De 
användes antagligen till att 
laga stora mängder kött. 

Arkeologerna tror att 
boplatsen användes till 
något som hade med jakt 
att göra. Ett jaktlag under 
senare delen av bronsåldern 
kanske kom hit tillfälligt för 
att jaga, slakta och bereda 

skinn. En stor mängd skra-
por för skinnberedning har 
nämligen också grävts fram. 

Tre skolklasser från 
Tingbergsskolan i Lödöse 
besökte utgrävningarna. 
Förutom studiebesöket fick 
eleverna hjälpa till med 
utgrävningsarbetet en stund. 
De hittade bearbetade 
flintbitar och små keramik-
skärvor.
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Temadag om arkeologi på Lödöse Museum
I söndags hölls en temadag om arkeologi på Lödöse Museum.

SVENSK CIRKUS I VÄRLDSKLASS

NÖDINGE
F.d. tennishallen

Måndagen den 27 april kl 18.30

Tältet är alltid uppvärmt!

Cirkuskassan är öppen speldagen 12-13, samt 
2 timmar före föreställningen! Du kan även boka din 

biljett på ticnet.se eller callcenter 077-170 70 70.

www.c i r kusmax imum.se


