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Novembermörkret kan bekämpas på olika sätt, och ett av dem är att träffa 

vänner och umgås under gemytliga former. Så skedde också på 

Kaprifolens möte den 9 november, då ett sextiotal medlemmar hade 

infunnit sig.  

 

 

 
Gunnar o Kristina Kullenberg Gunnar Josephson och Gunnar Lindegren 

 

 

 

 
Anki Rudolphi och Mari-Ann Knutsson  

 

På programmet stod föredrag av arkeolog Stefan Larsson, men innan dess 

hälsade ordförande Gunnar Josephson alla varmt välkomna.  

En viss covid-ängslan har ju präglat verksamheten under det gångna året, 

men efter många sprutor vågar vi oss nu försiktigt ut igen. Gunnar gjorde 

en kort rekapitulation av de möten vi trots allt lyckats genomföra, och det 

var roligt att påminnas om dem. 

Berit Bjurulf och Allsing Carlsson  



 

Stefan Larssons föredrag handlade om Bohusläns arkeologiska utveckling, 

och med hjälp av kartor och bilder förde han oss långt, långt bakåt i tiden, 

drygt 10 000 år. Den ca 1 km tjocka inlandsisen hade då börjat smälta, och 

delar av vårt land blev beboeliga. Folk kom seglande söderifrån, via Skåne 

och Halland, och boplatser upprättades längs kusterna, så även i Bohuslän. 

Vad var det som lockade ”invandrarna” till vårt land? Jo, fisket förstås, 

men även jakt på ren och älg. 

Stefan Larsson har forskat mycket kring just dessa boplatser, och i vår 

landsända har man funnit omkring 10 000 sådana. De första spåren av 

mänsklig verksamhet, i Munkedals kommun, består av rester från den så 

kallade Hensbackakulturen, daterad till cirka 12 000 år sedan. 

Utgrävningar har företagits, och fynden är många och varierade. 

Djurkranier, människoskelett, redskap, vapen, eldstäder, pilspetsar, spån av 

tillhuggna yxor - ja, till och med tuggummin av björkharts! 

Larsson svängde sig vant mellan årtusendena, men för oss lekmän var det 

ibland svårt att hänga med. Ämnet är nästan ogripbart stort men också 

otroligt fascinerande. Vem vill inte veta mer om sitt ursprung? 

De många fynden ger oss ett visst begrepp om stenåldersmänniskornas 

utseende, levnadssätt och kultur.  

Genom vår moderna dna-teknik har man kunnat jämföra skelett från olika 

invandrar-folkslag, och de uppvisar hela spektret av svart/vit hud, 

blå/bruna ögon och svart/blont hår. 

Seden att begrava sina döda under jorden var något som ryska invandrare 

medförde. I början av förra seklet hittades den så kallade Österödskvinnan, 

vars ben är daterade till 10 200 år före vår tid.  Hon beräknas ha varit 80 år 

gammal, vilket tydligen inte var helt ovanligt. Man behövde inte svälta – 

födan var riklig – och människorna var för få för att infektionssjukdomar 

skulle kunna spridas. 

Som sagt, ämnet är outtömligt och det finns inte plats för mer här. Men 

man lockas att börja forska själv! Fantasieggande fynd kan ses på våra 

muséer, så varför inte ta en tur till Bohusläns 

museum till att börja med? Eller se filmen 

”De första svenskarna” på SVT Play? 

 

 

 

Efter att ordföranden avtackat Stefan Larsson 

fortsatte mötet med kaffe, smörgås och kaka, 

https://www.svtplay.se/de-forsta-svenskarna


och stämningen var hög. Man ville ju hinna uppdatera sig på vänkretsen, 

som man inte sett på ett tag. 

 Lotteridragning skapar alltid lite spänning, och en del hade turen med sig. 

Vi andra fick vandra hem nöjda och glada ändå! 

 

 

         Agneta Bager-Josephson 

 
         


