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Kan det finnas fornfynd i Sverige som är 50 000 år
gamla?
Ja, troligen finns det fornfynd i Luleå som kan vara så gamla. Hur det kommer sig, trots att istiden låg
kvar här ända fram till för 10 000 år sedan, kan man läsa om i den nyutkomna boken ”Gültzauudden.
Minnen från förr. Tankar om framtiden”.

Boken skildrar en stadsdel i Luleå – Gültzauudden – som har en spännande historia från främst 1800och 1900-talen. Det är en presentbok med 21 författare, som skildrar stadsdelen ur olika aspekter i
ca 40 artiklar. Sammanlagt har boken ca 300 rikt illustrerade sidor med bilder från både förr och nu.
Bland skribenterna finns en blandning av lokala förmågor, kunniga forskare och internationellt
erkända författare.
Landskapsarkeologernas Lennart Klang är redaktör för boken och har också skrivit om stenålder,
rådhushistoria, rockmusiker och framtidsvisioner.
Boken handlar om historia, nuet och framtiden. ”Det är med kunskap om sin historia som man kan
känna trygghet i sina funderingar om framtiden” slås fast i bokens förord. Vilket kan tjäna som en
ledstjärna för läsaren. Boken handlar om Luleå, men kan läsas av vem som helst som vill inspireras av
sin egen historia och fundera på framtidens möjligheter.
Landskapsarkeologerna är en av bokens huvudsponsorer. Inte så konstigt, eftersom bokens inriktning
helt ligger i linje med vad man kan läsa på Landskapsarkeologernas hemsida:
”Vår vision är att förena arkeologiska och historiska kunskaper med nutidens och
framtidens samhällsbygge.”
Boken har en bred inriktning. Den börjar i New York, där författaren går och lyssnar på en talbok. Vi
får också läsa om kungen Gustav V, blueskungen B.B. King och nutida schlagerdrottningar.
Stadsplanering, varvsverksamhet, internationella konstevenemang i världsklass och ett stort antal
mer eller mindre kända människor passerar revy. Bokens avslutas som den börjar. Som talbok.
Hur var det med de 50 000 år gamla fornfynden? Jo, de har förstås inte tillverkats i Luleå. De kan
förresten vara ännu äldre, eftersom de har kommit hit på 1800-talet som barlast i den tidens
segelskutor.
Skutorna hämtade timmer i Luleå och dumpade medhavd barlast från England eller kontinenten, där
ingen istid hindrade neanderthalarna att bearbeta sina redskap. Barlasten bestod av stenar, grus och
sand, bland annat en hel del flinta, som var ett viktigt redskapsmaterial för stenåldersmänniskorna.
Man kan hitta barlastflinta på många platser där skutorna hämtade trävaror utefter Norrlandskusten.
Läs vidare i boken!
Boken kostar 375:- och kan beställas nu. Vi bjuder på portot. Skicka ett mejl, ange namn, adress och
att det gäller beställning av ”boken Gültzauudden”.
Bor Du i Luleå eller har vägarna förbi kan Du köpa boken här, ring innan; 0920-141 97, 0706-94 51 97,
eller skriv E-post till lennart@landskapsarkeologerna.se
Trevlig läsning tillönskas! Både snart i jultider och även länge därefter.

