
Mellan februari och oktober 2013 äger den största stadsarkeologiska undersökningen som 
någonsin utförts i Västsverige rum i Gamlestaden, Göteborg. Vad finns kvar? Vad kan det 
berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var deras stad men vi delar den med 
dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad.

I detta andra nummer av Nya Lödöse-tidningen får du veta mer om några av alla de specialister 
som är med och tar fram information om Nya Lödöse; arkeologer, osteologer, arkeobotaniker, 
konservatorer, historiker och fotografer. Alla bidrar med bitar till det stora pusslet Nya Lödöse.

Den arkeologiska undersökningen genomförs i samverkan mellan tre aktörer: 
Riksantikvarieämbetet UV Väst, Bohusläns museum/Västarvet och Rio Kulturkooperativ. Ett 
nära samarbete finns även med Göteborgs universitet och Göteborgs stadsmuseum. 2Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
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För att undersöka den femhundra år gamla staden Nya Lödöse krävs 
flera specialister inom olika områden. Två grävlag med utbildade 
arkeo loger, flera specialiserade på historisk arkeologi, sköter utgräv
ningsarbetet och dokumenterar allt som grävs bort. Experter på fynd 
tvättar, analyserar och registrerar. Fynden berättar om vardagslivet i 
staden, vad hantverkarna tillverkade och vad som kom hit från andra 
länder. Djurben analyseras av osteologer. Benen berättar om de djur 
som fanns i staden, vad man slaktade, jagade, fiskade och åt. En histo
riker tolkar gamla dokument från stadstiden. Dokumenten berättar 
om konflikter mellan människor, om ekonomi, handel och stadsmil
jön i stort. Historiska kartor och planritningar från gamla undersök
ningar i Nya Lödöse hjälper oss att tolka det vi hittar idag.

Fältkonservering
En fältkonservator tar hand om känsliga fynd. Det är viktigt att fyn
den som tas upp vid utgrävningen förvaras i en miljö som är så lik 
den i jorden som möjligt. En miljö som i de flesta fall är fuktig, har 
låg tillgång till syre och solljus och som har en relativt konstant tem
p e  ratur. Efter rengörning stabiliseras föremålen så att de kan stude
ras och förvaras i magasin eller ställas ut. Nedbrytningsprocessen kan 
aldrig stängas av helt, men man kan göra den så långsam som möjligt.

Fynden som inte syns
Vissa spår efter livet i staden syns inte med blotta ögat, därför under
söker en arkeobotaniker en del av jorden under mikroskop. Genom 
mikroskopet finner vi i fröer och växtrester spår av hantverk och mat. 
Hus där man bryggt öl, berett lin och hållit djur träder fram tillsam
mans med bakgårdar och trädgårdsodlingar. I latrinavfallets innehåll 
kan vi förstå hur kosten sett ut. Här kan också finnas spår av exotiska 
och importerade växter liksom växter som använts till medicin eller 
njutningsmedel. 

Att gräva ut en stad
Specialister i arbete



Kyrkogården
Vi undersöker också Nya Lödöses kyrkogård och grunden efter stadens 
stora kyrka. Kyrkogården användes från 1500talets början och någ
ra decennier in på 1600talet. Gravarna ligger tätt, tätt. Nya Lödöses 
befolkning var stor och medellivslängden var inte så hög. Det blev 
många begravningar varje år. Många av gravarna innehåller kvarlevor 
efter barn. Barnadödligheten var mycket hög. Vanliga dödsorsaker var 
olika infektioner och barnsjukdomar som mässling. 

Alla gravar dokumenteras noga innan skeletten plockas upp ur jor
den. Därefter körs lådorna med skelett till Västergötlands museum i 
Skara där osteologen jobbar. Kön, dödsålder, kroppslängd och spår 
av sjukdomar noteras. Detta ger oss kunskap om hur människorna 
i Nya Lödöse mådde, vilka som bodde i staden, hur gamla de blev, 
om det fanns skillnader i mäns och kvinnors hälsa, vilka sjukdomar 
de led av och mycket annat som det går att få reda på med hjälp av 
undersökningar av benen. 

Målet är att vi som lever idag ska få lära oss mer om livet i staden 
Nya Lödöse för 500 år sedan. De som verkligen kan berätta om detta 
är de människor som faktiskt levde och dog där.

Foto Markus Andersson.



To investigate the fivehundredyear old town of 
Nya Lödöse, a variety of specialists are called upon 
within different fields. Two excavation teams with 
trained archaeologists, several of whom have speci
alised in historical archaeology, conduct the exca
vation work and document everything that is un
covered. Specialists in finds then wash, analyse and 
record. The finds tell us about everyday life in the 
town, what the craftsmen made and what arrived 
here from other countries. Animal bones are ana
lysed by osteologists. Bones provide information 
on the animals that were to be found in the town: 
what was slaughtered, hunted, fished and eaten. 

A historian interprets old documents from the 
period of the town’s existence. Documents record 
details about disputes between people, economic 
circumstances, trade and the urban environment 
as a whole. Historical maps and ground plans from 
earlier investigations undertaken at Nya Lödöse 
help us to interpret what we find today.

On-site conservation 
A field conservator is responsible for looking after 
sensitive finds. It is essential that finds, brought to 
the surface during excavation, are stored in an envi
ronment as similar to that of the earth from whence 
they came as possible. An environment that in most 
cases is damp, where the presence of oxygen and 
sunlight is reduced and where there is a relatively 
constant temperature. After cleaning, the objects 
are stabilised so they can be studied and placed in 
storage or put on display. The decay process can
not be wholly stopped, but it can be slowed down 
as far as possible.

Invisible to the naked eye
Certain traces of life in the town are not visible to 
the naked eye; for this reason, an archaeobotanist 
examines samples of earth under a microscope. 
Through the microscope we find traces of human 

activities and food in seeds and plant remains. Buil
dings where beer was brewed, flax was processed 
and animals kept emerge into the light together 
with backyards and horticultural gardens. From 
the waste of cession pits we can understand more 
about the fare that nourished the people of those 
times. Here are also found traces of exotic and im
ported plants as well as plants used as medicines 
or stimulants. 

Churchyard
We are also investigating Nya Lödöse’s churchyard 
and the foundations of the town’s large church. The 
churchyard was in use from the beginning of the 
16th century until some decades in to the 17th 
century. The graves lie tightly packed; the popula
tion of Nya Lödöse was large and the average life 
span was not long. There were many burials each 
year. A large number of the graves contain the re
mains of children. Child mortality was very high. 
Common causes of death were various infectious 
diseases and children’s diseases such as measles. 

All the graves are documented carefully before 
the skeletons are lifted from the earth. The boxes 
containing the skeletons are then taken to the Väs
tergötland museum in Skara where the osteologist 
works. The gender, age at death, body length and 
traces of illnesses are all duly noted. This provides 
us with knowledge about the condition of the peo
ple of Nya Lödöse, who lived in the town, what age 
they lived to, whether there were differences bet
ween the health of men and women, the illnesses 
they suffered. All this and much else it is possible 
to find out through examination of these bones. 

The goal is to enable us who are alive today 
to learn more about everyday life in the town of 
Nya Lödöse, some 500 years ago. Those who re
ally tell us about all this are the people who lived 
and died there. 

Excavating a town - specialists at work



 متخصصون في العمل –الحفر األثري للمدينة 
٠حزبط األِش ِجّٛػخ ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ ِخزٍف  ،عٗ اٌمذ٠ّخ ثخّغّبئخ عٕخٌٚٛد١َّٔب ٌٍجحش فٟ ِذ٠ٕخ 

اٌّجبالد. فش٠مبْ ٌٍحفش األصشٞ ِزخظظبْ فٟ ػٍُ ا٢صبس، إػبفخ إٌٝ ِجّٛػخ ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ 
فش ٠ٚٛصمْٛ وً ِب رُ حفشٖ. اٌّزخظظْٛ فٟ االوزشبفبد ػٍُ ا٢صبس اٌزبس٠خٟ، ٠مِْٛٛ ثؼ١ٍّبد اٌح

ػٓ اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّذ٠ٕخ، ِب طٕؼٗ  رحىٟاألصش٠خ ٠ٕظفْٛ ٠ٚحٍٍْٛ ٠ٚغجٍْٛ. االوزشبفبد األصش٠خ 
اٌظٕبع ِٚب اٌزٞ ٚطً إ١ٌٕب ِٓ اٌجٍذاْ األخشٜ. ػظبَ اٌح١ٛأبد ٠زُ رح١ٍٍٙب ِٓ ؽشف خجشاء اٌؼظبَ. 

١ٛأبد اٌزٟ وبٔذ ِٛجٛدح فٟ اٌّذ٠ٕخ، ِبرا وبٔٛا ٠زثحْٛ ِٚبرا وبٔٛا ٠ظطبدْٚ اٌؼظبَ رزحذس ػٓ اٌح
 ٠ٚظذْٚ ِٚبرا وبٔٛا ٠أوٍْٛ.

٠حًٍ ػٍّبء اٌزبس٠خ اٌٛصبئك اٌمذ٠ّخ ِٓ صِٓ اٌّذ٠ٕخ. رحىٟ اٌٛصبئك ػٓ اٌظشاػبد ث١ٓ إٌبط، ٚػٓ 
رظب١ُِ اٌخطؾ ِٓ اٌجحٛس اٌمذ٠ّخ االلزظبد ٚاٌزجبسح ٚاٌج١ئخ اٌحؼش٠خ ثظفخ ػبِخ. اٌخشائؾ اٌزبس٠خ١خ ٚ

 عٗ رغبػذٔب ػٍٝ فُٙ ِب ٔجذٖ ا١ٌَٛ.   ٚفٟ ١َّٔب ٌٛد

 موجوداثالحفاظ على ال
حفع االوزشبفبد األصش٠خ. إٔٗ ٌّٓ اٌُّٙ رخض٠ٓ ٠مَٛ شخض ِزخظض فٟ اٌحفبظ ػٍٝ اٌّٛجٛداد ث

أِىٓ ٌزٍه اٌزٟ رحذ األسع. إْ االوزشبفبد األصش٠خ اٌزٟ رُ اٌؼضٛس ػ١ٍٙب أصٕبء اٌحفش فٟ ث١ئخ ِشبثٙخ ِب 
ث١ئخ ِؼظُ ِضً ٘زٖ اٌحبالد رىْٛ سؽجخ ٚال رزٛفش ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ األوغج١ٓ ٚػٛء اٌشّظ، وّب ٌذ٠ٙب 
دسجخ حشاسح صبثزخ. ثؼذ اٌزٕظ١ف، ٠زُ رشر١ت اٌّٛجٛداد ثح١ش ٠ّىٓ دساعزٙب ٚرخض٠ٕٙب فٟ اٌّخبصْ أٚ 

 ١ٍبد اٌزؼفٓ، غ١ش أٔٗ ٠ّىٓ جؼً رٌه ثطًٟء ِب أِىٓ.    ػشػٙب ػٍٝ اٌؼَّٛ. إٔٗ ال ٠ّىٓ أثذاً إ٠مبف ػّ

 االكتشافاث األثريت التي ال يمكن رؤيتها
ٔجبرٟ ِزخظض فٟ ػٍُ ا٢صبس ثؼغ آصبس اٌح١بح فٟ اٌّذ٠ٕخ ال ٠ّىٓ سؤ٠زٙب ثبٌؼ١ٓ اٌّجشدح، ٌزٌه ٠مَٛ 

اً ٌٍظٕبػبد ا١ٌذ٠ٚخ . ػجش اٌّجٙش، ٔجذ داخً اٌجزٚس ٚثمب٠ب إٌجبربد آصبسثجحش جضء ِٓ اٌزشثخ ثبٌّجٙش
ٚرحؼ١ش اٌىزبْ ٚرشث١خ اٌح١ٛأبد رظٙش سفمخ اٌحذائك اٌخٍف١خ ٚاٌجغبر١ٓ. ِٓ رخ١ّش اٌجؼخ  ٚاٌطؼبَ. ث١ٛد

بساً ِخٍفبد اٌظشف اٌظحٟ، ٠ّىٕٕب أْ ٔفُٙ و١ف وبْ إٌظبَ اٌغزائٟ ٚلزٙب. ٕ٘ب، ٠ّىٓ أْ ٔجذ وزٌه آص
 ٌٍٕجبربد اٌغش٠جخ ٚاٌّغزٛسدح، وزا إٌجبربد اٌزٟ وبٔذ رغزؼًّ ٌألد٠ٚخ أٚ ٚعبئً اٌّزؼخ. 

 المقبرة
ُ اعزؼّبي اٌّمجشح ِٕز ثذا٠خ اٌمشْ ٕخ. راٌى١ٕغخ اٌمذ٠ّخ ٌٍّذ٠ دٛدعٗ ٚأعبعبٌ ٔجحش وزٌه فٟ ِمجشح ١ٔب

اٌمجٛس لش٠جخ ِٓ ثؼؼٙب. وبْ  ذرٛجإٌٝ غب٠خ اٌؼشش٠بد األٌٚٝ ِٓ اٌمشْ اٌغبثغ ػشش.  اٌغبدط ػشش،
، وّب أْ ِزٛعؾ اٌح١بح ٌُ ٠ىٓ ػب١ٌ ًب. وبٔذ ٕ٘بن ػذح جٕبصاد وً عٕخ. اٌؼذ٠ذ ِٓ وض١ش٠ٓ عىبْ ١َّٔب ٌٛدٚعٗ

ا. وبٔذ  بة اٌؼبد٠خ ٌٍٛفبحاألعج اٌمجٛس رحزٛٞ ػٍٝ ثمب٠ب جضش األؽفبي. ٌمذ وبٔذ ٚف١بد األؽفبي ػب١ٌخ جذ ً
 اع األؽفبي ِضً اٌحظجخ.ٟ٘ ِخزٍف أٔٛاع اٌؼذٜٚ ٚأِش

ًُ لجً سفغ ا١ٌٙبوً اٌؼظ١ّخ ِٓ األسع. ثؼذ رٌه،  ،٠زُ رٛص١ك وً اٌمجٛس ثذلخ ْٕمَ طٕبد٠ك ا١ٌٙبوً اٌؼظ١ّخ  رُ
ًُ اٌّالحظبد ثخظٛص اٌجٕظ  إٌٝ ِزحف ف١غزش٠ٛرالٔذ فٟ ِذ٠ٕخ عىبسا، ح١ش ٠ؼًّ خج١ش اٌؼظبَ. رَُغجَّ

مذَ ٌٕب ٘زا األِش ِؼشفخ ثخظٛص اٌحبٌخ اٌظح١خ ٌإلٔغبْ ٚعٓ اٌٛفبح ٚؽٛي األجغبَ ٚآصبس األِشاع. ٠
ِٚب  ؟بسد أػّبسُ٘؟ ٚوُ طاٌزٟ وبٔذ ػ١ٍٙب ١ٔب ٌٛدٚعٗ، ٚوزا ِؼٍِٛبد ػٓ ِٓ اٌزٞ وبْ ٠ؼ١ش ثبٌّذ٠ٕخ

إػبفخ إٌٝ األِشاع اٌزٟ وبٔٛا ٠ؼبْٔٛ ِٕٙب،  فشٚق ث١ٓ طحخ اٌشجبي ٚطحخ إٌغبء؟إرا وبٔذ ٕ٘بن 
 اٌزؼشف ػ١ٍٙب ثّغبػذح ثحٛس اٌؼظبَ.   ٚأِٛس أخشٜ وض١شح ٠ّىٓ 

عٕخ.  055لجً  ٌٛدٚعٗ ػٓ اٌح١بح فٟ ِذ٠ٕخ ١ٔبأوضش  -ٔحٓ اٌز٠ٓ ٔؼ١ش ا١ٌَٛ  -ٔزؼٍُ أوضش إْ اٌٙذف ٘ٛ أْ 
 ُ٘ إٌبط اٌز٠ٓ ػبشٛا ِٚبرٛا ٕ٘بن فؼالً. ،اٌز٠ٓ ٠ّىُٕٙ اٌحىٟ ػٓ رٌه حم ًب

 



Denna sida, utgrävning av grav  på Nya Lödöse kyrkogård. Foto Markus Anderson.

Motstående sida, pågående fältdokumentation av en dubbelgrav. Foto Markus Andersson.



G ravarna ligger tätt och ofta är det flera lager 
av mänskliga skelett i kyrkogårdsjorden. De 

flesta gravarna finns utanför kyrkan men även inne 
i kyrko grunden har vi hittat skelett av både vuxna 
och barn. Staden Nya Lödöse hyste en stor befolk
ning och medellivslängden var inte så hög. Därför 
blev det många begravningar varje år. 

Alla gravar som påträffas vid utgrävningen doku
menteras noga innan skeletten plockas upp ur jord
en. Benen läggs i plastpåsar som i sin tur packas 
i stora pappkartonger. Därefter körs lådorna med 
skeletten till Västergötlands museum i Skara där 
den osteologiska analysen görs. 

Kyrkogårdsjorden består av jordblandad sand. 
Efter som det är väldigt fuktigt i marken är skeletten 
helt genomvåta när de grävs fram av arkeologerna. 
Den fuktiga sanden har fastnat på benen och trängt 
in i alla hålrum. Därför måste skeletten rengöras 
noga innan de kan undersökas närmare. 

När benen väl är rengjorda måste de få torka 
ordentligt för att undvika den mögelbildning som 
annars uppstår om blöta ben stängs in i plastpåsar 
för länge. Benen läggs luftigt i trådbackar i en tork
ställning där de sedan får torka långsamt så att det 
inte uppstår sprickbildning. Först därefter kan ost
eologen påbörja analysen av skeletten.

Utgrävningen av Nya Lödöses kyrkogård pågår för fullt. Efter tre månaders undersökning har 
ungefär 150 gravar påträffats och antalet växer hela tiden. Det är långt fler än vad arkeologerna 
hade räknat med! Kyrkogrunden och delar av kyrkogården under söktes redan på 1960-talet, men 
de dåtida arkeologerna lät uppenbarligen det mesta av kyrko gården vara kvar. 

Nya Lödöses  
invånare under lupp



Planritning och ritad rekonstruktion av Nya 
Lödöse kyrka från 1960-talet av Harald Wideen.  
Bild Göteborgs Stadsmuseum.

Revben, nyss upplockade ur jorden. 
Foto Markus Andersson.



Hur mådde man?
Vid den osteologiska analysen läggs ett skelett i 
taget upp på analysbordet. Ben för ben studeras 
noga och en bedömning görs av dödsålder och kön. 
Utifrån mätningar på benen kan man räkna ut en 
ungefärlig kroppslängd. En fjärdedel av skeletten 
kommer från barn. Gen om att titta på tändernas 
och skelettets tillväxt och utveckling kan barnets 
dödsålder bedömas ganska exakt. Många av barnen 
var nyfödda eller bara någon månad gamla när de 
dog och begravdes på Nya Lödöses kyrkogård. In
fektionssjukdomar skördade många offer i en tid då 
antibiotika och verkningsfulla mediciner saknades.

Ibland har sjukdomar och skador satt tydliga 

spår i skelettet. Redan nu i början av analysarbe
tet har vi sett flera fall av skelettförändringar som 
exempelvis hos kvinnan med kraftigt förtjockade 
skenben till följd av kroniskt inflammerade ben
hinnor eller mannen med en deformerad lårbens
kula i sin vänstra höftled. Annars är det mest van
ligt med tydliga spår av artros i ryggraden och i de 
större lederna. Sådana förändringar är en naturlig 
del av åldrandet och är därför vanligt också hos 
nutidens göteborgare. Skillnaden är att vi idag kan 
operera om smärtan i höfter och knän blir för plåg
sam. Det kunde man förstås inte för 500 år sedan i 
Nya Lödöse. Vi kan också förvänta oss att hitta fall 
av riktigt allvarliga sjukdomar som syfilis. Denna 

Skelettdelar efter tvätt. Foto Maria Vretemark.



sjukdom kom till Europa i slutet av 1400talet med 
de återvändande skeppen från den nya världen, det 
vill säga Amerika. Spridningen över Europa gick 
snabbt och först drabbades städer med mycket in
ternationella kontakter. Till den kategorin kan vi 
nog räkna hamnstaden Nya Lödöse. 

När analyserna är färdiga packas skeletten ner i 
sina lådor och körs tillbaka till Göteborg. All data 
vi samlat in kommer att ge oss en god bild av hur 
människorna i Nya Lödöse mådde, hur gamla de 
blev, om det fanns skillnader i mäns och kvinnors 
hälsa, vilka sjukdomar de led av och mycket annat 
som det går att få reda på med hjälp av undersök
ningar av benen. 

Maria Vretemark 
Osteolog

Ovan: Osteologiskt arbete med skelett på analysbordet i labbet. Foto Sören Lilja.

Nedan: Utgrävning av kyrkobyggnaden. Foto Markus Andersson.



Frilagt skelett. Foton Markus Andersson.



Vad gör osteologerna?
Med under utgrävningen finns osteologer, arke
ologer som specialiserat sig på ben. Det betyder 
att vi redan under fälttiden kan bedöma och sor
tera benen, men också lättare kan välja ut vilka 
lager och anläggningar som vi bör gräva ut extra 
noggrant med tanke på benmaterialet. För att hit
ta små bräckliga ben från till exempel fiskar och 

smågnagare är det nödvändigt att vattensålla jor
den. När fältarbetet är färdigt och grävsäsongen ta
git slut vidtar den egentliga osteologiska analysen. 
För att säkert kunna artbestämma alla små trasiga 
benbitar så tar man hjälp av en referenssamling där 
man kan jämföra de gamla benbitarna med hela 
ben från moderna skeletterade djur.

Varför hittar vi så mycket djurben? På stadsgrävningar är djurben en av de allra vanligaste fyndka-
tegorierna. Nya Lödöse är inget undantag; redan nu har arkeologerna grävt fram stora mängder 
ben. Varför hittar man då så mycket djurben? För oss nutidsmänniskor som är vana vid mod ern 
sophantering är det kanske svårt att förstå varför det låg så mycket djurben och skräpade förr i 
tiden. Benen kommer framförallt från matavfallet som producerades på stadsgårdarna, men ock-
så från stadsbornas husdjur och hantverk. Soporna hamnade i en hög på bakgården, eller släng-
des i avfallsbingar. Visst avfall transporterades bort, annat blev till arkeologernas glädje kvar att 
grävas ut 500 år senare.

Djurben

Foto Emma Maltin.



Djuren i Nya Lödöse
Redan nu vet vi en hel del om vad man åt och vilka 
husdjur man höll i Nya Lödöse. De flesta benen 
kommer från nötboskap, får, getter och grisar. Det 
stämmer bra med vad vi känner till om andra sam
tida städer. Ben från tamfågel förekommer också, 
om än hittills inte i så stor omfattning. Höns och 
gås är de arter vi hittat, men vi hoppas även att vi 
ska stöta på den här tidens nymodighet kalkon. 
Rådjur, kronhjort och räv är vilda djur som också 
identifierats bland benen. Dessa djur behöver inte 
ha förts till staden för sitt kött, utan lika väl för sina 
hudar eller som råvara till horn och benhantverk. 
Stadsbornas husdjur har också efterlämnat spår i 
materialet. Vi har hittat häst, hund och katt, alla 
vanliga djur i den tidens städer. Ett litet lårben från 
en svartråtta i vattensållet vittnar om att man även 
haft ovälkomna gäster. Ibland hittar vi gnagspår ef
ter råtta eller hund på benen.

Handel med djur och kött
Från skrivna dokument vet vi att handel med lev
ande oxar hade stor betydelse. Detta kan vi också 

spåra i benfynden. Mellanfotsben av nötkreatur kan 
i regel bedömas till kön och man kan även särskil
ja tjurar och oxar (kastrerade djur). Oxar föddes 
upp i det inre av Västergötland och drevs till Nya 
Lödöse och andra hamnstäder för slakt och export. 

Genom att kartlägga olika kroppsdelars frek
venser i olika delar av staden hoppas vi kunna be

Sökande efter små djurben i vattensållet. Foto Markus Andersson.

Skildring av jakt på vilda djur från tiden för staden Nya 
Lödöse.  Efter Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska 
folken”.



skriva hur djuren styckades och distribuerades för 
lokal konsumtion, export, skinnberedning, ben 
och hornhantverk. Tänder och andra skelettdelar 
av djuren ger oss data om vid vilka åldrar de slak
tades och benens storlek ger en uppfattning om 
deras storlek och utseende. Det är också möjligt 
att senare i analysen ta fram DNA som ger gene
tisk information om olika egenskaper hos djuren 
och deras förekomst (ursprung) i olika geografiska 
populationer.

Fisk från när och fjärran
Städernas stora beroende av införsel av livsmedel 
illu streras särskilt bra av fiskbenen vi hittar. Fisk var 
ett viktigt livsmedel genom att det kunde produce
ras och konserveras på avlägsna platser och sedan 
transporteras till de framväxande städerna. I Nya 

Nedan: Framsållade fiskben. Foto lilla bilden Markus  
Andersson. Foto stora bilden Emma Maltin.

Ovan: Fiskhantering i en 1500-tals stad. Från Olaus  
Magnus ”Historia om de Nordiska folken”.



Lödöse hittar vi torsk från Lofoten i Norge där den 
torkats som ”stockfisk”. Den fisk vi finner mest av 
är kummel, ofta fiskar över 1 meters längd. Kum
mel är vanlig bland fynden i västsvenska medel
tidsstäder och vi tror att den fiskats ute i djupare 
delar av Skagerrak. Därifrån kommer också pigg
haj, rockor och storvuxen långa. Från fiskevatten 
närmare kusten har vi mindre torsk, kolja, vitling 
och sej. Plattfisk är mindre vanlig men både flun
drefiskar och varar finns med. Lite mer udda fisk 
är makrill, horngädda och taggmakrill. Av sötvat
tensfisk har vi än så länge bara ett fåtal fynd av ab
borre. Även i Gamla Lödöse dominerade saltvat
tensfisk kraftigt över sötvattensfisk.

Trots regelbunden sållning med finmaskiga såll 
av olika lager har vi bara hittat ett fåtal ben av sill. 
Detta är lite märkligt med tanke på att det under 
1500talets andra hälft pågick ett mycket om
fattande sillfiske vid Bohuskusten varvid den då 
norska staden Marstrand var den viktigaste staden 
efter Bergen. Därifrån exporterades saltad sill till 
städerna runt Nordsjön och Östersjön. Förmodli
gen beror den låga frekvensen av sillben på att sill 
bereddes och åts på sätt som gjorde att benresterna 
hamnade i andra typer av lager än de vi grävt i så här 
långt, vi har t ex inte hittat mänskliga latriner ännu.

Musslor fanns också på matsedeln. Många av 
stadens innevånare hade sitt ursprung i tyska eller 
nederländska städer vid Nordsjön och var vana vid 
att äta olika slags musslor. I Nya Lödöse har vi än 
så länge bara ett litet antal musselskal. Ostron finns 
men speciellt intressant är ett fynd av liten sand
mussla (eller elliptisk fiskmussla) av släktet Spisula. 
Sannolikt kommer denna mussla från Nordsjön. 
Från 1600talslager i Göteborg och Norrköping 
finns också denna mussla.

Leif Jonsson och Emma Maltin 
Arkeosteologer

Foto Markus Andersson.



Spåren som inte syns...



En del av spåren efter 1500-talets stadsliv i Nya Lödöse är så små att skärslev och ett par skarpa 
ögon inte räcker för att upptäcka dem. Då måste vi ta hjälp av mikroskop. Det kan handla om 
växtrester som kan avslöja vad man ätit och odlat i staden och vilka exotiska kryddor och frukter 
man importerat. Växterna kan också ge ledtrådar om hur byggnader varit konstruerade, om de 
haft halm eller torvtak. Innehållet i golven kan visa om de använts till stall, bostäder eller förva-
ringsbodar. Mikroskopiska lämningar efter kräftdjur kan avslöja om det stått vatten i diken eller 
djupa gropar. Små metalliska sfärer är de stelnade resterna efter ”smidesloppor” – de gnistrande 
stänk som uppstår vid smide. Genom att regelbundet undersöka jorden i hus, bakgårdar, gator 
och gravar i mikroskop, samlar vi på oss ytterligare pusselbitar som hjälper oss att förstå vad det 
är vi hittar. Ibland hittar vi saker som ger helt ny information, ibland sådant som styrker eller om-
kullkastar det vi tidigare trott om lämningarna. Mest spännande är det kanske när vi hittar saker 
som vi inte riktigt förstår. Det händer ganska ofta, och vi blir hela tiden påminda om att det finns 
mycket kvar att lära.

Foton detta uppslag Markus Anderson.



Bondgårdar i stadsmiljö
I de stadskvarter som hittills grävts fram kan vi se 
många tecken på att de som bott här delvis för
sörjt sig genom lantbruk. På stadsgårdarna finns 
stall och fähus. Golven innehåller djurdynga ful
la av fragment efter foder bestående av ängsväx
ter. Man har också tröskat säd på gårdarna vilket 
märks genom att vi hittar halm och agndelar från 
olika sädesslag. Uppenbarligen har borgarna bedri
vit eget åkerbruk, odlat och skördat. I spåren efter 
skördarna hittar vi också kapselfragment av lin så 
kanske har man också framställt egna textilier. Den 
här bilden utmanar dagens bild av stad och land, 
två motsatspar som egentligen uppstod först un
der industrialismen. Bilden av den lantbrukande 
staden ställer de nya trenderna kring urban odling 
i ett intressant perspektiv.

Ölet flödade
Särskilt fascinerande är spåren efter ölbryggning. 
Öldrickandet tillhör våra äldsta bordstraditioner. 
Före etablerandet av de stora bryggerierna på 1700 
och 1800talet bryggdes nästan all öl i liten skala 
av hushållen själva. I princip alla drack öl, även 
barn. Hushållens ölbryggning framträder i form 
av de avsilade resterna av humle och pors, och de 
hittas lite här och där. Förmodligen har man gett 
resterna till svin, vilket kan förklara varför vi också 
hittar dessa rester i fähus. Vi har också hittat stora 
mängder pors i resterna av ett nedbrunnet hus, 
och det är troligt att just detta hus använts som 
brygghus. Den äldre ölkulturen förefaller ha haft 
en betydligt större variation och mångfald än den 
likriktning som följde på bryggerinäringens inträde 
då all öl började humlas och jäsas med kontrollerade 

Ovan:  Agnfragment från säd efter tröskning. 
Foto Jens Heimdahl.

Nedan: Kapselfragment av lin. 
Foto Jens Heimdahl.



Nöt av pors, en äldre ölkrydda. Foto Jens Heimdahl.

Flödande öl, en av våra äldsta bordtraditioner. Från Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken”.



jästkulturer. Just porsen är ett exempel på en sådan 
äldre ölkrydda. På västkusten och i Danmark ver
kar porsölet ha varit särskilt omtyckt. På ostkusten 
var det vanligare att ölet kryddades med humle och 
pors i kombination.

En stad anlagd på betesjordar
Vi försöker också undersöka hur platsen där Nya 
Lödöse låg såg ut och användes innan staden kom 
till. För att undersöka det letar vi efter bevarade 
markhorisonter under den äldsta bebyggelsen. Just 
på den här platsen vid kanten av Göta älv är det 
ganska lätt att hitta. Regelbundna översvämningar 
har lett till att marken med strandvegetation be
gravts och bevarats i olika omgångar. Historiska 
källor nämner att platsen bestått av betesmark före 
stadens anläggande, och detta stämmer väl överens 
med vad vi hittar i de yngre begravda markhorison
tena. En flora av starr, smörblommor, brunört och 
tuvor av tåg och nässlor har funnits uppe på pla
tån, och bälten av havssäv har vajat längst åkanten. 
Ängsfloran trampades snabbt sönder och ersattes 
av en ogräsflora när staden byggdes, men den ver
kar ha funnits kvar längre kring kyrkobyggnaden. 
Innanför kyrkogårdsmurarna finns spår av en igen
växt ängsflora, med höga växter som älggräs och 
hundkex, en betesmark som övergivits och börjat 
växa igen. Möjligen beror detta på att krykobygget 
stått stilla några år – något som antyds men inte 
är helt säkert utifrån de historiska källorna. Vi kan 

också se rester av en ännu äldre miljö på platsen. 
Innan den började utnyttjas för bete var den be
vuxen av ett lummigt alkärr, men vi vet ännu inte 
för hur länge sedan.

Bilden av en kyrkogård 
Runt kyrkan har kyrkogården brett ut sig, men hur 
såg en sådan egentligen ut på 1500talet? Spåren i 
kyrkogårdsjorden visar en total dominans av när
ingskrävande ogräs och vissa fuktälskande växter. 
Arter som levt av näringen från de begravda och 
som kunnat växa här tack vare att jorden grävs 
om kontinuerligt. Det ger en bild av en plats som 
många idag kanske skulle ha funnit frånstötande. 
En yta som till stora delar bestod av obevuxen jord 
med risiga bestånd av nässlor, giftig bolmört här 
och där, vattenpölar och diken med spretig tigg
arranunkel och kväkande grodor.

Odling i industrimark
Vi har också undersökt vad som hänt med områ
det efter det att staden övergavs och revs, från ti
den för landerierna. I mikroskopet är dessa yngre 
lämningar lätta att känna igen på de stora mängder 
industriavfall i form av fragmenterad koks, stenkol 
och metalliska smältor som spridits i marken. Det 
är också detta industriavfall som är bakgrunden 
till att den yngre jorden i området varit föreorenad 
med tungmetaller. Detta har dock inte hindrat att 
jorden i området använts för köksodlingar så sent 
som på 1930talet. I odlingsbäddarna har vi hittat 
spår av dill, sallat, rovor, kål och senare även pota
tis. Maten som var avsedd för avsalu inne i Göte
borg var säkert god, men kan mycket väl också ha 
förkortat livstiden hos konsumenterna.

Jens Heimdahl 
Kvartärgeolog och arkeobotaniker

Foto Markus Andersson.



Foto Markus Andersson.



Överallt där vi gräver finns fragment av de före mål 
som Nya Lödöses invånare använt både till var-
dags och till fest, vi kallar det fynd. Sop hanteringen 
var inte lika strikt som idag och en hel del mate-
rial hamnade på bakgårdar, i diken, på gatan och 
ibland i husen. I de skriftliga materialen kan vi 
läsa om regler för sophantering att visst material 
slängdes utanför staden men där hamnade verk-
ligen inte allt.

Fynden
i Nya Lödöse



Foto Markus Andersson.



Fynden berättar
Genom att studera var föremålen påträffas kan vi 
få en bild av vad som skett i husen, på gårdarna 
och däremellan. Fynden speglar stadsbornas kon
sumtion, hur de hanterade sina sopor och i några 
fall även varifrån de fick sina varor.

Vissa av fynden kan hjälpa oss att förstå vilken 
ålder det är på de lager och lämningar vi gräver. 
Enstaka keramikskärvor kan ha slängts på sophö
gen som flyttats ett antal gånger och ett mynt kan 
ha sparats i en ficka under lång tid. Men om vi hit
tar flera olika typer av fynd från samma tid, till ex
empel i ett rum, kan det säga oss under vilken tid 
den byggnaden använts. Kan vi dessutom datera 
trävirke från samma byggnad kan vi vara mer säkra. 

Vi samlar in fynden främst från de områden 
och de konstruktioner som legat helt orörda sedan 
stadstiden, men också från områden där vi kan se 
att de hamnat kanske efter en röjning av en yta. 
Fynden registreras i en databas. för att vi ska kunna 
se vilka föremål som kommer från samma område 
och vad det kan säga oss om det specifika områdets 

funktion, konsumtion och dateringar. Resultaten 
sätter vi sedan samman så att vi får en översiktlig 
bild av alla de kvarter vi nu und ersöker.

I stadskvarteren hittar vi både små och stora 
före mål av glas, trä, metall och inte minst sönder
slagna kärl. De flesta av kärlen är tillverkade i södra 
Skandinavien men det finns också en ovanligt stor 
andel kärl som kommit hit från en rad olika till
verkningsplatser runt Nordsjön och till och med 
från Medelhavsområdet. Det kan vara kärl som 
importerats för vidare försäljning eller inhandlats 
för eget bruk vid utlandsresor men det kan också 
vara kärl som följt med i bohaget för några av de 
familjer som valde att flytta till Nya Lödöse från 
Holland. Här finns bitar av fantastiska dryckesglas 
främst från Tyskland; här finns spikar, nitar och 
knivar smidda av stadens smeder och mycket mer.

Att arbeta med fynd
Vi som registrerar har jobbat med fynd i många år 
och har sett mycket material från samma tid, både 
i Skandinavien men också i övriga delar av Europa. 



Vi kan identifiera små fragment till ursprungligt 
föremål och funktion och vi är vana vid att känna 
igen olika material, tillverkningstekniker och ur
sprunglig tillverkningsplats. När alla fynd är regi
strerade kan vi se om det finns några märkbara 
skillnader i hushållsinventariet över tiden. Kanske 
utmärker sig vissa kvarter gentemot andra med en 
större andel holländsk keramik och glasbägare?

Fynden sparas för framtida forskning och några 
av föremålen behöver därför konserveras. Tillsam
mans med vår konservator gör vi redan nu en be
dömning av vad som behöver konserveras och vad 
som kan klara sig utan särskild behandling. Fyn
den kommer slutligen att förvaras på Göteborgs 
stadsmuseum. 

Kristina Carlsson 
Arkeolog

Foton detta uppslag Markus Anderson.



Rädda  
vad som räddas kan
Vid undersökningarna av Nya Lödöse har vi tillgång 
till en fältkonservator. Detta är en person med stor 
erfarenhet av arkeologi som har specialiserat sig på 
föremålens bevarande.



Foto Markus Anderson.



N är vi gräver fram föremål stör vi den jäm
vikt som genom århundradena uppstått 
mellan fyndet, exempelvis en kniv eller 

en tunna, och den omkringliggande jorden. Det är 
denna jämvikt som är orsaken till att fyndet finns 
bevarat alls. Då klimatet runt fyndet förändras för
söker det anpassa sig till sin nya miljö. Med ökad 
tillgång till bland annat syre, solljus och risk för 
uttorkning leder det till snabb nedbrytning. Där
för är det viktigt att direkt vid friläggandet försöka 
motverka denna förändring.

Hejda sönderfallet
Fältkonservering handlar om att bromsa nedbryt
ningen och säkerställa den information som fynden 
kan bidra med. Generellt strävar vi efter att fynden 
när de tagits upp förvaras i en miljö som är så lik 
den i jorden som möjligt. Det vill säga en miljö 
som i de flesta fall är fuktig, som har låg tillgång 
till syre och solljus och som har en relativt konstant 
temperatur. Utgrävningen är dessutom ett moment 
då föremålen blir hanterade för första gången på 
väldigt länge och detta medför också stora risker 
för skador. All hantering bör minimeras, även om 
det kan låta motsägelsefullt.

Preparering av material in till konservatorerna. Foto Sara Gainsford.



Vad konserveras?
Under en arkeologisk undersökning i en stads 
och industrimiljö som Nya Lödöse och nuvarande 
Gamlestaden kan man förvänta sig att påträffa ett 
rikt och varierat fyndmaterial. Olika fyndmaterial 
kräver lite olika hantering. Med material menas 
det som ett föremål är uppbyggt av; en kniv kan 
till exempel bestå av ett blad i järn och ett skaft i 
horn. Man skiljer ofta på organiska (uppbyggda 
av grundämnet kol) och oorganiska material (som 
inte innehåller kol). Till det organiska materialet 
hör saker och konstruktioner av trä, läder, textil, 
horn, ben med flera. Vanliga organiska fynd under 
en stadsgrävning är läderskor, träfat, tunnor, rep 

Foto Markus Anderson.



och mindre delar av textilier som exempelvis kan 
ha använts som tätningsmaterial. Ben och horn an
vänds ofta till skaft på olika redskap. Det absolut 
viktigaste för dessa organiska fynd är att de aldrig 
får torka ut samt att de förvaras mörkt, svalt, fuk
tigt och syrefritt.

Till det oorganiska materialet hör saker och kon
struktioner av exempelvis metall, glas, keramik och 
sten. Vanliga fynd är knivar, nitar, keramik kärl, 
porslinsfat, pärlor och fönsterglas. Vissa av dessa 
föremål kan förvaras torrt men de flesta bör för
varas fuktigt, mörkt, svalt och syrafritt i väntan på 
konservering.

Konserveringens två steg
Så vad är då konservering? När föremålen lämnar 
den arkeologiska utgrävningen mellanlandar de 
ofta för konservering på sin väg till museet. Kon
serveringen kan delas in i två steg. I steg ett ren
görs föremålen och vi tar fram information som 
kan ge ytterligare ledtrådar i förståelsen av utgräv
ningen. I steg två stabiliserar vi föremålen så att de 
kan studeras och förvaras i magasin eller ställas ut. 
Precis som för konserverad mat är det dock så att 
nedbrytningsprocessen aldrig kan stängas av helt, 
men man kan göra den så långsam som möjligt.

Sara Gainsford 
Konservator, Studio Västsvensk Konservering

Konservering av färla funnen i en barngrav på Nya Lödöse kyrkogård. Foto Lisa K Larsson.



HUNDRA ÅR AV ARKEOLOGI

Redan för 100 år sedan, under 1900-talets början, genomfördes stora arkeologiska  
undersökningar av staden Nya Lödöse. Även på 1960-talet, då Gamlestaden fick nya  
byggnader, vägar och broar, behövde utgrävningar göras. Sedan dess har små titthål  

gjorts då något skulle byggas ovanpå de gamla stadslämningarna. Nu utförs de största  
stadsarkeologiska undersökningarna i Västsverige någonsin.

Genom 1900-talet har arkeologin och dess undersökningsmetoder förändrats och  
utvecklats. Liksom andra vetenskaper formades arkeologin under de olika decennierna  

i enlighet med samhällets förändringar och värderingar. Samhället kring förra sekelskiftet  
förändrades genom folkhemmet fram till dagens kommunikationssamhälle. Arkeologin  

har genomgått samma förändringar.

I grunden är dock det arkeologiska hantverket sig ganska likt. Vissa moment och metoder  
kommer man inte ifrån. Tolkningar och tekniker har förändrats men kroppsarbete varvat  

med dokumentation och reflektioner hör till det beständiga. 

Välkommen in att kika i fotoalbumet med titthål in i då och nu...

Foto
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Mellan februari och oktober 2013 äger den största stadsarkeologiska undersökningen som 
någonsin utförts i Västsverige rum i Gamlestaden, Göteborg. Vad finns kvar? Vad kan det 
berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var deras stad men vi delar den med 
dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad.

I detta andra nummer av Nya Lödöse-tidningen får du veta mer om några av alla de specialister 
som är med och tar fram information om Nya Lödöse; arkeologer, osteologer, arkeobotaniker, 
konservatorer, historiker och fotografer. Alla bidrar med bitar till det stora pusslet Nya Lödöse.

Den arkeologiska undersökningen genomförs i samverkan mellan tre aktörer: 
Riksantikvarieämbetet UV Väst, Bohusläns museum/Västarvet och Rio Kulturkooperativ. Ett 
nära samarbete finns även med Göteborgs universitet och Göteborgs stadsmuseum. 2Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden

Invånarna  
under lupp

Spåren som  
inte syns

Fynden  
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Rädda vad  
som räddas kan
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