
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.

När du håller detta tredje nummer av Nya Lödöse-tidningen i din hand är undersökningarna 
avslutade för den här gången. I tidningen kan du läsa om några av de resultat vi fått med oss 
från Nya Lödöse. Vilken mat åt man? Hur behandlade man sjukdomar? Hur såg husen ut som 
man bodde i och hur såg det ut i världen utanför Nya Lödöse? 

Sista spadtaget är ännu inte grävt i staden. Fler ytor ska undersökas i takt med utbyggnads-
planerna i Gamlestaden. Om det blir vi eller några andra arkeologer som kommer att göra de 
utgrävningarna är inte bestämt än. Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: 
www.stadennyalodose.se

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. 3Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
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När du läser detta är 2013 års undersökningar i Nya Lödöse avslutade. 
Ända sedan iskylan i februari (då en engelskspråkig kollega lärde sig 
ett nytt ord på svenska och myntade uttrycket Damn you, tjäle!), över 
en varm sommar och åter till frostmorgnar i oktober, har arkeo logerna 
jobbat hårt med att undersöka ett tvärsnitt genom staden. Från kyrk
an och kyrkogården har vi arbetat oss över tomter med hus, gårdspla
ner och gator ned till den gamla strandkanten mot Göta älv. Vi har 
under sökt stort och smått och börjar få en bild av staden som skiljer 
sig ganska mycket från den vi tidigare haft. I denna tidning kan du 
läsa om en del av alla dessa nya resultat. Sista spadtaget är dock ännu 
inte grävt i staden. Fler ytor ska undersökas i takt med utbyggnads
planerna i Gamlestaden. Om det blir vi eller några andra arkeologer 
som kommer att göra de utgrävningarna är inte bestämt än.
 
Nu under vintern ska vi i alla fall börja sammanfatta resultaten från 
årets grävningar, både den stora slutundersökningen och lite annat 
smått och gott som gjorts i andra delar av Nya Lödöse. Alla fynd ska 
sorteras och registreras, djur och människoben undersökas, en rad 
analyser göras. Alla husgrunder, gator, stenläggningar, lager, konstruk
tioner och fynd av olika slag ska pusslas ihop i tid och rum så att vi 
kan förstå vad som har hänt på platsen. Resultatet av detta blir först 
en enkel rapport som är en sammanställning av resultaten, med kar
tor, tabeller, listor och en första tolkning. Den är klar om ungefär ett 

Nya Lödöse
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år och vänder sig i första hand till andra arkeologer och till våra upp
dragsgivare. Men den kommer att kunna laddas ned från nätet av alla 
intresserade (samla.raa.se). Det kommer också att finnas en länk till 
rapporten på projektets hemsida (www.stadennyalodose.se).

Därefter ska vi göra en bok om Nya Lödöse där vi fördjupar oss i några 
olika teman som tillsammans ger en bild av alla nya resultat och tolk
ningar. Där kommer man att kunna läsa om stadens roll i ett större 
sammanhang, om djur och odling i staden, hur husen var byggda, 
hur livet på en stadsgård kunde te sig på 1500talet, om de döda på 
kyrkogården och de levande människorna som bodde och verkade i 
staden. Författarna är arkeologer och olika specialister som medver
kat i projektet och den kommer att vända sig till andra forskare, men 
samtidigt skrivas på ett sådant sätt att alla intresserade ska kunna läsa 
den med behållning.

När allt är färdiganalyserat och färdigskrivet kommer fynden att lämnas 
till Göteborgs stadsmuseum. Vad som händer sedan är inte bestämt 
ännu. Materialet är stort och spännande och ger många möjligheter 
till vidare fördjupning, till utställningar och andra sätt att berätta om 
Nya Lödöse. Men vad som blir av detta är ännu en öppen fråga.

Christina Rosén
Projektledare

-vad händer sedan?



Nya Lödöse -what will happen?
When you read this, the 2013 survey at Nya Lödöse will have been completed. 
During the icy days of February, throughout a warm summer and into the fros
ty mornings of October, the archaeologists examined a crosssection of the town. 
From the church and the graveyard, we worked our way across the sites of former 
houses, the farmyards and the streets running down to what was originally the bank 
of the Göta Älv river. The work in the town is set to continue. Several areas will 
be examined in line with the planned expansion of Gamlestaden although it has 
not been decided yet whether it will be us or other archaeologists who will carry 
out the excavations. 

During the winter we will begin summarising the results from this year’s excava
tions. Initially, the results will be collated into a simple report, complete with maps, 
tables, lists and an initial interpretation. This will take about a year to complete, 
after which it can be downloaded by everyone who is interested from: www.sta
dennyalodose.se 

We will then produce a book about Nya Lödöse in which we will examine a num
ber of themes in greater depth. These will provide a cohesive picture of all the new 
results and interpretations. It will be possible to read about the role of the town in a 
broader context; about animals and cultivation, how the houses were built and what 
life was like on a 16th century town farm; about the dead people in the graveyard 
and those who lived and worked in the town. The authors will be the archaeolo
gists and the various experts who have been involved in the project and although 
the book will be aimed at other researchers it will be written in a way that anyone 
who is interested would benefit from reading it. 

Once everything has been finally analysed and recorded, the findings will be handed 
over to Gothenburg City Museum. What will happen then has not yet been decided. 
This large and exciting body of material offers enormous opportunities to explore 
the subject in greater depth and can be used for exhibitions and in other fora to in
form about Nya Lödöse. What will ultimately materialise is still an open question.
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Slavar, socker och  
tobak från fjärran land
År 1492, då Nya Lödöse var knappt 20 år gam
malt, nådde Columbus Bahamasöarna. Europé
ernas väg till herraväldet över stora delar av den 
amerikanska kontinenten påbörjades och en ny 
världsordning etablerades. Den direkta skandi
naviska inblandningen i kolonialiseringen var un
der 1500talet ännu ganska blygsam för att sedan 
öka under 1600talet. Sverige hade ett afrikanskt 
handels kompani och en koloni vid Guldkusten i 
Väst afrika – Cabo Corso i Ghana – under en kor
tare tid. Det Svenska Afrikanska Kompaniet grun
dades 1649 och deltog i handeln med bland annat 
guld, socker och afrikanska slavar – fyra sådana 
fördes till Sverige 1647 som en gåva till rikskans
lern Axel Oxenstierna. Kompaniets 
historia blev dock kort. Redan 1664 

erövrades det svenska området av England. Socker 
fördes in till Nya Lödöse från 1570talet, men det 
kom förmodligen från Indien (kandisocker) och 
Kanarie öarna (Carnari socker) och inte från Afrika. 

Även i Nordamerika var svenskarna närvarande 
genom kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden, 
som dock erövrades av holländarna 1655. Ett tyd
ligt exempel på exploateringen av den amerikan
ska kontinenten är kritpiporna. Innan man börjar  
inrätta pipfabriker på hemma
plan i början av 1700talet 
importerades pipor från 
Holland och Eng
land. Den tobak 
som 1600talets 

Årets undersökning i Nya Lödöse har givit oss mängder med detaljerad information om livet i 
staden som kommer att få stor betydelse för forskningen om skandinaviska städer framöver. Men 
för att få lite perspektiv på våra resultat behöver vi lyfta blicken över schaktkanten och se på res-
ten av 1500-talets värld. Hur ter sig händelserna och livet i Nya Lödöse ur ett fågelperspektiv? 
Alla tidsperioder är ju på sätt och vis brytningstider, då gammalt och nytt ställs mot varandra och 
viktiga förändringar sker. Just 1500-talet kan vi ändå tillåta oss att peka ut som en tid med flera 
händelser och skeenden som får återverkningar långt in i vår egen tid. Kolonialiseringen, den 
protestantiska reformationen och den begynnande kapitalismen är några sådana.

Nya Lödöse  
i 1500-talets värld

Huvudet från en avbruten kritpipa från 
1600-talets första hälft, funnen i Nya 
Lödöse. Foto Markus Andersson.



Nya Lödösebor och göteborgare stoppade i sina 
pipor kom däremot från de brittiska kolonierna i 
Nordamerika och hade hanterats av afrikanska sla
var. Kontakten med den koloniserade världen var 
fysisk och direkt i det lilla formatet. 

Handeln med Kina och övriga Sydostasien gick 
genom de ostindiska kompanierna. Det danska 
grund ades redan 1602 medan det svenska kom till 
först 1731. Då var Nya Lödöses saga all och Göte
borg blev hemmahamn för kompaniets skepp.

Staden och kapitalet
Varorna från Nya Världen förmedlades tillsammans 
med en mängd andra produkter i omfattande han
delsnätverk, knutna till de europeiska städerna och 
deras borgerskap. Någon fri marknad i en modern 
bemärkelse fanns inte. Handeln var hårt reglerad 
och byggde i hög grad på personliga kontakter. Ändå 
kan vi skönja en början till ett kapitalistiskt system; 
möjligheten att ge krediter och skapa banker hade 
blivit mycket större under 1500talet. Under tidig 
medeltid var det otänkbart för en god kristen (pre
cis som för många muslimer än idag) att syssla med 
långivning och räntor. Dessa tankegångar föränd
rades under senmedeltiden och än mer i och med 
den protestantiska reformationen. Nu började man i 
mycket högre grad kunna handla över långa avstånd 
och med stora mängder gods och de direkta kontak
terna mellan producenter och handelsmän minskade. 

De skandinaviska handelsstäderna hade nära kon
takter med städer på kontinenten. Under 1500talet 
blev holländska städer och sjöfarare starka utmanare 
till Hansastädernas tidigare dominans. Men de flesta 
nordeuropeiska städer hade täta kontakter sinsemel
lan. Människor i Amsterdam, Lübeck, Halmstad 
och Nya Lödöse kunde vara handelspartners, släkt 
och vänner. 

Samtidigt fanns det lokala ur
bana kulturer med stark förankring  
i den agrara omgivningen. Ett tydligt tecken på 
kontakterna med den allmänna nordeuropeiska 
kultursfären är skärvorna från stengodskrus med 
rika reliefdekorer, ofta med religiösa motiv el
ler sådana som förhärligar en furste. Sådana krus 
finns i hamn och handelsstäder över hela Nord
europa. Däremot verkar sättet att bygga hus vara 
mer förankrat i lokala traditioner. Hur mycket av 
Nya Lödösebornas vardagsliv styrdes av det inter
nationella inflytandet och hur betydelsefulla var de 
lokala traditionerna? Frågan är intressant och alls 
inte avgjord. Genom att fortsätta analysera före
mål, matvanor och husbyggnadstraditioner i staden 
hoppas vi kunna ge fler svar på den.

Den stora lilla staden,  
planerad och reformerad?
Nya Lödöse omtalas ju som en handelsstad och den 
var utan tvekan en knutpunkt för handel med varor 
över stora avstånd. Samtidigt får vi inte glömma 
att den var en småstad i utkanten av Europa. Som 
mest hade staden kanske 1200–1300 invånare 
medan Lübeck vid samma tid runt hade 25 000 och 
Amster dam närmare 60 000. Storstaden London 

Skärvan 
från Nya 
Lödöse 
är från ett 
stengods krus 
och dekorerad 
med motiv som 
sanno likt före-
ställer Susanna i  
badet. Bibliska  
motiv var vanliga på 
den här typen av krus. 
Foto Markus Andersson.



hade runt 225 000 invånare år 1605 – Shakespeares 
tidevarv. En hel rad olika slags varor förmedlades 
dock genom Nya Lödöse. Mycket var råvaror, som 
trävirke som skeppades ut härifrån. Mat och dryck 
var en annan viktig varugrupp. Öl, vin, säd, torrfisk 
och tunnor med salt sill omsattes här, liksom kryd
dor som nejlikor, ingefära, peppar och spiskummin. 
Redan nu kan vi se att stadens kontaktnät ganska 
tydligt vände sig västerut, mot Nordsjöregionen 
med Holland, England och norra Frankrike. Man 
hade även kontakter med tyska och baltiska områ
den, men de var inte alls lika dominerande som i de 
centrala delarna av det svenska riket. Nya Lödöse 
ger intryck av att vara en liten utpost som kanske 

mer vände sig mot dåvarande norska och danska 
områden än österut mot svenska områden. Men 
detta är något vi behöver studera vidare.

Den protestantiska reformationen spreds i hög 
grad via städerna och vi kan anta att lutherskt 
tanke gods nådde Nya Lödöse ganska tidigt. Det 
var under 1500talet Svenska kyrkan blev stats
kyrka och förblev så ända till år 2000. Reforma
tionen var dock en lång process. Större delen av 
1500talet var en brytningstid med tidvis hårda 
teologiska strider och det var först 1593 som den 
lutherska läran blev allenarådande i landet. Kyrkan 
i Nya Lödöse byggdes under katolsk tid; i vilken 
mån den förändrades under reformationstiden är 

Amsterdam år 1544. Notera mängden fartyg som ligger ute på redden och de små båtarna som för varor in i kanalerna.  
I stadens utkant ligger kålgårdarna. Licens Public domain.



oklart. Några stora förändringar kan vi inte spåra 
men man kan ha tagit bort helgonaltare och kru
cifix, vilka förknippades med katolska idéer, och 
satt in kyrkbänkar. Reformationen innebar också 
att kyrklig egendom drogs in till kronan och en 
del av dessa inkomster använde Gustav Vasa till att 
bygga i Nya Lödöse, bland klockskatten från några 
västgötska städer. De timmerkonstruktioner som 
kantade stranden mot Göta älv och som började 
byggas under Gustav Vasas tid kanske kom till med 
hjälp av sådana medel.

Slutligen är det en intressant tanke att Nya 
Lödöse byggdes upp och ut under en tid då staden 
som företeelse, idealstaden, stadsplanering började 
bli viktiga teman i intellektuella kretsar i Europa. 
Den noggrant planerade staden hör samman med 
idéer om jämlikhet och perfektion, inte olikt senare 

tiders tankar om kollektiva bosättningar. I Thomas 
Mores bok om idealsamhället Utopia (1516) är 
staden det centrala och inte minst i Nya Världen 
gjorde man försök att bygga städer enligt utopiska 
principer. På europeisk mark byggdes städer en
ligt nya, strikt regelbundna, geometriska planer. I 
Skandinavien ser vi inte dessa planer förrän under 
1600talet, då många städer byggdes om och helt 
nya städer byggdes med vinkelräta rutnätsplaner 
– Göteborg är ett bra exempel. Men liksom varor 
nådde hit, gjorde även idéer det och de som plane
rade Nya Lödöse hade med stor sannolikhet kom
mit i kontakt med kontinentala stadsbyggnads
idéer. Staden var byggd efter en medveten plan 
med i förväg utstakade gator och tomter – mer om 
detta i artikeln om hus och gator! 

Christina Rosén 
Arkeolog

Staden Palmanova i norra Italien byggdes efter en strikt geometrisk plan år 1593. Licen: Public domain.



Stadsplanering
De mest påtagliga spåren av Nya Lödöse är de hus, tomter och gator 
som finns bevarade i marken. Dessa utgör ramarna för det stadsliv som 
vi försöker få en glimt av. Tomterna, gatorna och de andra utrymmen 
som vi hittills undersökt var troligen anlagda och uppbyggda efter en 
förutbestämd plan. 
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Vi vet att Nya Lödöse stakades ut un
der övervakning av biskopen Hans 
i Skara, Västergötlands lagman herr 

Ture Jonsson samt riddarna herr Thord Bonde och 
herr Karl Bengtsson. Flera andra städer som anla
des ungefär vid samma tid som Nya Lödöse tycks 
ha en någor lunda regelbunden stadsplan. Från 

Uddevalla, som grundades bara några decennier 
efter Nya Lödöse, finns en karta som kan visa un
gefär hur staden såg ut under 1500talet. Det är 
inte en ”rutnätsplan” men definitivt något annat 
än det mer oregelbundna mönster som finns i fle
ra äldre städer, som exempelvis Lund eller Visby. 
Kanske hade Nya Lödöse en liknande stadsplan.

Karta över Uddevalla innan stadsbranden år 1690, troligen såg staden ut ungefär så här på även 1500-talet. Nya Lödöse 
kan ha haft ett liknande utseende. Lantmäteriverket.



Strandnära gator
Hittills har vi undersökt bebyggelse som legat ut
med två parallella gator som varit orienterade längs 
med Säveåns strand. Den sydligare av de två gat
orna ledde fram mot kyrkan. Kanske var det åns 
sträckning man utgick från när man år 1473 sta
kade ut den nya stadens tomter och gator. Gatorna 
var belagda med kullersten och byggdes om flera 
gånger. När de byggdes om togs ibland kullerstenen 
bort för att återanvändas på den nya gatan. Däref
ter lade man ut ett lager sand och nya kullerstenar 
på sanden. I genomskärning är gatorna randiga i 
gult från ny sand och mörkbrunt från smuts som 
ansamlats mellan kullerstenarna. 

Förutom de östvästliga gator vi har undersökt 
borde det även ha funnits nordsydliga gator. Kan
ske har vi hittat en sådan längst i väster, utmed 
Göta älvs strand. Fram till årets arkeologiska un
dersökningar ansågs det allmänt att Nya Lödöse 
hade en huvudgata med ungefär samma sträckning 
som dagens Gamlestadsvägen. På den äldsta kar
tan över området från år 1677 finns en landsväg 
här. Efter årets undersökningar vet vi att den vägen 
anlades först efter att Nya Lödöse hade lagts ner. 
Någon nordsydlig huvudgata från stadstiden har 
vi ännu inte hittat. Detta visar problemen med att 
okritiskt använda kartmaterial som är yngre än de 
lämningar vi studerar. 

”Kyrkogatan” med bevarade så kallade Borgmästarstenar. Foto Markus Andersson.



Undersökta tomter
Två av tomterna som vi undersökte i somras låg 
utmed den nordliga gatan och husen på tomterna 
hade gavlarna ut mot gatan. Byggnaderna var unge
fär 15×5 meter stora och låg troligtvis spegelvända 
på de två tomterna med en obebyggd passage mel
lan som skiljde tomterna åt.

Från den norra delen av hus 1 finns resultat av 
dendrokronologisk datering av en av de grundläg
gande stockarna i huset. Denna daterades till runt 
år 1463, vilket innebär att den här delen av staden 
sannolikt var en av de första som bebyggdes.

På tomt 2 fanns en stenlagd yta som vi tolkar 
som en innergård. Stenläggningen hör troligen 
till en yngre fas av stadens historia då vi har hittat 
spår av konstruktioner även under stenläggning
en. Den här innergården är lite spännande för här 

har vi hittat rester av ölframställning, bland annat 
en träskodd grop fylld med svindynga från en gris 
som nästan uteslutande verkar ha levt på korn och 
humle. Några meter från gropen hittades även rik
liga mängder pors i vad som vi tolkar som ett ned
brunnet hus. Kan det vara så att det har legat ett 
bryggeri på tomt 2?

Söder om den stenlagda ytan fanns ett öppet 
område som kan ha hängt samman med gården, 
men kanske använts för andra aktiviteter. Flera hus 
som låg längs den södra gatan hade fasader mot 
det här området, kanske har de alla haft tillgång 
till den? Om gården inte var avstängd mot gatan 
kan den även ha använts som en genomfart mel
lan de båda gatorna.

Konstruktion  
och rumsindelning
Hur tror vi då att husen såg ut? Vi har en ganska 
god uppfattning om att det har funnits både kors
virkes och knuttimrade hus på de här två tom
terna. Det är tänkbart att olika delar av husen kan 
ha varit byggda med olika tekniker. Till exempel 
kan man ha haft en putsad fasad utåt gatan i kors
virke medan fasaden in mot gården har varit tim
rad. Det är troligt att fasaden mot gatan var gan
ska sluten, kanske har man behövt gå genom ett 
portlider för att komma in på gården där ingången 
till huset fanns. Husen kan mycket väl ha haft en 
övervåning som var ouppvärmd. För att komma till 
övervåningen fick man ta trappan till en loftgång 
som fanns på utsidan av huset, trappor inomhus 
hade man inte på samma sätt som i senare tid. Det 
är lite svårare att säga vad man hade för material 
på taken men på tomt 1 har vi hittat rester av torv 
som gör att vi tror att åtminstone en del av huset 
hade ett torvtak.

Karta över hus 1 och 2 samt omgivande hus i grå färg. 
Gårdsplanen till tomt hus i brun färg. 



De båda husen på tomterna bestod av fem–sex 
rum per hus. De rum som sannolikt användes som 
bostad, själva ”stugan”, låg i de centrala delarna av 
husen. Här fanns fundament för spisar som använ
des till uppvärmning, och kanske även matlagning. 
I rummen med spisarna fanns en större mängd före
mål än de andra rummen, framför allt keramikkärl. 
I ett av rummen i hus 1 fanns spår av kaveldun som 
har använts som stoppning i bolster till sängar, så 
förmodligen har detta använts som sovrum. I övrigt 
var de här rummen ”renare” än övriga, här fanns ex
empelvis ingen dynga från djur. De rum som vette 
ut mot gatan, och de som fanns längst in på går
den, kan ha använts för förvaring. Inget av husen 
ser ut att ha haft någon del som använts som fähus. 

Vi har inte hittat några tydliga spår av brunnar 
inom någon av tomterna. Man måste därmed ha 
hämtat sitt vatten någon annanstans i staden. En
ligt de historiska källorna fanns en brunn norr 
om kyrkan, några hundra meter nordost om hu
sen. Innan husen byggdes fanns dock en brunn på 
ytan. Den fylldes sedan igen och täcktes över då 
hus 2 byggdes.

Ett brandsäkert boende?
Trots att de båda husen var planerade på ett liknan
de sätt så skiljer de sig ändå ganska mycket åt. Golv 
och rumsindelningar var mer välbevarade i hus 1, 
medan de i hus 2 verkar ha förstörts och flyttats 

Broktorpsgården i Halmstad. Såhär kan tomterna ha sett ut om man stod inne på gården. Foto Riksantikvarieämbetet.



runt i större utsträckning. Vissa av rummen bygg
des även om under husets livstid. Vi kan exempel
vis se att vid ett tillfälle brann större delen av huset 
på tomt 2 ner och dessutom brann samtidigt halva 
huset på tomt 1. Här har det uppenbarligen inte 
fungerat så väl med den passage mellan husen som 
fanns där delvis av brandsäkerhetsskäl. Vi vet från 
de historiska källorna att staden brändes ner flera 
gånger i krig men det är också högst sannolikt att 
det uppstod mindre bränder från spisar och ljus. 
Sådan vårdslöshet såg man inte på med blida ögon, 
i Magnus Erikssons stadslag, påbörjad 1357, kan 
vi exempelvis läsa:

§ 4. Nu händer, att av den nämnda elden en gård 
brinner upp eller två, eller hur många de äro, eller 
hela staden; om det har gjorts med vilje och han blir 
tagen på bar gärning, då skall därmed förfaras så 
som stadgas i Högmålsbalken. Sker det av försumlig-
het skall den, som vållade eldsvådan och skadan, med 
livet gälda därför eller han värje sig med tolv mäns 
ed, att var av våda och ej av hans försumlighet eller 
med hans vilja.

Veronica Forsblom-Ljungdahl
Karin Olsson

Mattias Öbrink
Arkeologer



Foto Markus Andersson



Denna sida: Några av de spår av stadsbornas mat vanor vi hittar vid utgrävningarna i Nya Lödöse. En matkniv, delar av  
keramikgrytor, uppläggningsfat, dryckeskrus och glasbägare, samt ben av gris, får, fågel och fisk. Foto Markus Andersson. 

Motstående sida: Målning gjord av den flamländske konstnären Beuckelaer 1566, kallad ”Det välfyllda köket”. Spår av  
liknande matvaror och kärl har hittats i Nya Lödöse. The Well-Stocked Kitchen, Joachim Beuckelaer (1566). Licens Public domain.



Stadsbornas matvanor
Vad åt man, hur lagade man maten och hur serverades den? 

Detta är några av de frågor som vi som arkeologer ställer oss när vi tittar på de sopor som  
blivit kvar på platsen. Djurben, fröer och andra vegetabilier talar om innehållet i maten  

och föremålen, olika typer av kärl hjälper oss att förstå hur maten tillagats och serverats. 



D et finns bevarade recept från 1400–1600
tal i Europa men inte specifikt från Nya 
Lödöse. Det finns samtida målningar 

som visar hur det såg ut i köken när maten lagades, 
i rummen där man åt och i disken efter måltiden. 
I bouppteckningar och andra handlingar kan man 
läsa om de mest värderade föremålen i ett hushåll. 
Några danska exempel talar om att det ofta fanns 
ett par järngrytor, små och stora träfat, ett par ler
grytor, en kanna och kanske ett par serveringsfat, 
samt ett eller två dryckesglas. Till detta kommer 
laggade träkärl och några tunnor. Mat förvarades 
också i träkistor. 

I bevarade tullistor från 1500talets mitt kan vi 
läsa att man importerat vissa matvaror och kryd
dor, men också kärl av olika slag till Nya Lödöse. 
Utbytet med kringliggande byar och gårdar och 
den närmaste regionen har sannolikt varit stort vad 
gäller basvaror som säd, smör, kött och fisk. Man 
hade egna odlingslotter/kålgårdar och man odlade 
vissa grödor inne på stadsgårdarna.

Vi vet ganska lite om hur matlagningen gått till 

mer i detalj. Generellt åt man mycket bröd och 
merparten av detta bakades troligen i bagerier. Ug
nar var besvärliga att bygga och kostade mycket så 
det fanns inte på varje gård. Däremot tror vi att så 
gott som varje tomt haft åtminstone ett hus/rum 
med en härd för matlagning. 

Husgeråd och styckningsdetaljer
När vi gräver hittar vi delar av metallgrytor, ler
grytor och pannor som har använts för matlagning 
i Nya Lödöse. Keramikkärlen är relativt små, 1–2 
liter. Varje hushåll har sannolikt haft 2–3 grytor, 
lika många serveringsfat/skålar, någon kanna och 
i bästa fall ett tyskt dryckeskrus. Man har också 
använt träkärl, trädiskar eller brödskivor att äta på 
och små laggskålar till att dricka ur. Träkärlen är 
borta idag, de har sannolikt multnat eller använts 
som ved i spisarna. 

På tomterna har vi hittat benrester som visar att 
nöt fläsk och fårkött var vardagsmat i Nya Lödöse. 
Ibland kan man även ha ätit vildsvin. Man höll 

Fyndtvätt av keramik från Nya Lödöse. Foto Markus Andersson.



grisar och fåglar i staden och hade därför tillgång 
till färskt kött, till och med spädgris. Färskt kött 
kunde kokas eller stekas över öppen eld. Fågel som 
höna och gås var också populärt. Vid festliga tillfäl
len kunde man dessutom tillaga rådjur och hare. 

Medeltidskocken tog ofta tillvara hela djurkrop
pen. Det betyder att man åt betydligt mer inälvsmat 
än vad vi gör. Man tillagade även styckningsdelar 
från huvudet som kinder, tunga och hjärna. Gris
fötter och märg åkte också ner i grytorna.

Man både rökte, torkade och saltade också köt
tet för att förlänga hållbarheten. Det torkade och 
rökta köttet hängdes i taket tillsammans med kor
var och bröd. Saltat kött förvarades säkert i tunnor.

Hel sill till middag
Idag vet vi att Nya Lödöseborna åt torsk och långa 
men även kummel. Torsken kom från lokalt fiske 
utanför den närmaste kusten men också från fångst
områden längre ut i Skagerrak. Sådan fisk infördes 
hel och därför hittar vi ben från både huvud och 

kropp. De riktigt stora torskarna har kommit hit 
som ”stockfisk” (torkad utan huvud). Man har 
också ätit stor långa och kummel, hälleflundra, 
pigghaj och slätrocka. Storvuxen havsfisk visar på 
yrkesmässigt fiske på Västkusten vilket inte tidigare 
har kunnat beläggas i Nya Lödöse. 

Sill har också haft stor betydelse i kosten men 
benen finns ofta inte kvar.  Under senare delen av 
1500talet pågick ett intensivt sillfiske vid Bohus
kusten för lokalt bruk med också för export till den 
europeiska kontinenten. I Nya Lödöse har vi trots 
allt hittat sillben i lager med mänsklig latrin vil
ket tyder på att man åt sillen hel med benen kvar. 

Enstaka ben av gädda, abborre och karpfiskar 
(id, sarv och liknande) visar att man också åt lite 
insjöfisk. Det samma gäller ål och lax eller öring. 
Man kunde förvänta sig att finna mer sötvattens
fisk genom närheten till Säveån, Göta Älv och även 
Vänern. Kanske fanns inget yrkesmässigt fiske i 
dessa vatten.

Frukt- och grönsakshandel av Pieter Aartsen, Holland, 1569. Licens Public Domain.



Bordsskick
På samtida målningar kan man se hur en enkel duk
ning kan ha sett ut. På bordet fanns några gemen
samma uppläggningsfat, knivar och dryckesbägare. 
Fat och bägare kunde vara gjorda av trä, keramik 
eller tenn. Den som hade möjlighet kunde servera 
öl eller vin i dekorerade stengodskrus från Tyskland, 
och i vackra glas från Venedig. Kanske såg det ut 
så också i Nya Lödöse. Mängden bordskärl ökar 
generellt under slutet av 1500talet och framåt. 
Då börjar man också använda färgglada dekorera
de fajansfat som oftast kom från Holland. Att visa 
upp sitt välstånd i påkostade måltider verkar få en 
ökad betydelse vid den här tiden och kontinentala 
matvanor får allt större genomslag. 

Kniv och fingrar var det man åt med i för
sta hand. Gaffeln började användas först under 
1600talet. De äldsta sorterna hade bara två pig
gar. Skedar kunde tillverkas av trä, ben, horn och 
metall. De användes till ”supanmat” det vill säga 
flytande mat, såsom soppa och sås. Även brännvin 
söps med sked. Besticken var personliga och togs 
med när man blev bortbjuden.

Matstölder i Nya Lödöse
Två ögonblickbilder om mat i Nya Lödöse har vi 
hämtat ur de tänkeböcker som bevarats från staden: 

”Den 18 december 1598 stal Jöran Jöransson, 
född i Norrköping, fläsk 2 st, kakebröd 6 st, ost 1 
pund och horngäddor 6 st samt två par skor ett par 
engelska byxor och ett par hosor från Nils Larsson 
här i staden”.

Den 9 maj 1604 klagar Sven Andersson över att 
Anders Gunnarsson: 

”hade gjort honom hemgång och stött 6 åkemor 
i porten och gått in i gården och huggit tre band 
av en tunna med kött som låg i gården och sedan 

stötte upp den nya förstugudörren och gick in i 
stugan och högg tre hål i ett sparlakan som hängde 
för sängen och högg sönder en glasflaska som stod på 
bordet med vinättika...”

Kakebröden har sannolikt varit bakade av råg
mjöl. Råg tillsammans med havre var de vanligas
te sädesslagen i Nya Lödöse, allt enligt de arkeo
botaniska material vi nu analyserat. Osten kan ha 
gjorts hemma, eller på gårdarna närmast staden, 
men det fanns även importerad ost att tillgå. 

Kanske har Anders Gunnarsson gått hem och 
kokat en gryta av det stulna köttet med rova, grön
kål och lök kryddad med enbär, oregano och per
silja. I de arkeologiska materialen finns fröer som 
visar att detta var vanliga växter i hushållen i Nya 
Lödöse. Kanske har han också tillsatt några peppar
korn och några russin, varor som förts in till sta
den i ganska stora kvantiteter enligt bevarade tul
listor. Vinättika har tidvis också kommit med bå
tar till staden. 

Jeanette Gustafsson 
Kristina Carlsson 

Arkeologer

Emma Maltin 
Leif Jonsson 

Arkeoosteologer

Måltid under ett bröllop under 1500-talet.  
Från Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken”.



Målning  gjord av den holländske målaren Maes år 1655. På bilden ser man två tjänstekvinnor som 
plockar undan disken. I handen håller den ena kvinnan en dryckeskanna av stengods, på golvet lig-
ger olika kokkärl och fat av metall och keramik. De vita faten är gjorda av fajans som blir vanligt i Hol-
land på 1600-talet. I bakgrunden ser man människor som sitter och äter.  Bland annat syns en kvinna 
som håller i ett högt smalt dryckesglas. The Idle Servant, Nicolaes Maes (1655). Licens Public domain.



Foto Markus Andersson





Denna sida: Utgrävning av grav  på Nya Lödöse kyrkogård. Foto Markus Anderson.

Motstående sida: Kamomill, som bland annat användes mot olika typer av magsmärtor.  
XN_Matricaria_recutita_00.jpg. Foto Guido Gerding. Licens CC-BY-SA 3.0.



Begravningsplatsen i Nya Lödöse är anlagd på finkornig fuktig mark, vilket är ovanligt och har 
lett till att organiskt material bevarats bra i gravarna. Detta har gjort det möjligt att undersöka 
om det finns spår av måltider i buktrakten av de begravda kropparna, och resultaten av dessa 
undersökningar har varit uppseendeväckande. Visserligen så hittar vi inga rester i merparten av 
bukarna, men där de finns är resultaten tydliga. I flera fall har vi kunnat identifiera olika typer av 
örtmediciner, vilket låter oss ana några av de symptom som de döda hade dagarna innan de av-
led. Spår av medicin är annars mycket svåra att tolka arkeologiskt och detta material kan visa sig 
värdefullt för framtida medicinhistorisk forskning.

N är man arbetar med frågor kring historisk 
medicin är det viktigt fokusera på vilken 
typ av bot dessa ansågs ha av samtiden, 

och inte låta sig förledas av vilka eventuella ”verk
liga” effekter vissa preparat visat sig ha utifrån nu
tida forskning. På samma sätt måste man ta hänsyn 
till de olika teoretiska system av bot som fanns att 
tillgå. En viss ört kunde dels rekommenderas som 

bot mot ett (ofta stort) antal symptom, men den 
ansågs också ha vissa egenskaper som gjorde det 
möjligt för en läkekunnig att komponera medici
ner utifrån vissa teoretiska system. Ett exempel på 
ett sådant är Galenos humoralpatologi som går ut 
på att balansera de fyra kroppsvätskorna (Claudius 
Galenos 130–200 e.Kr.).

Spår av medicin 
i Nya Lödöses gravar



Hjärtstilla
Ett tydligt spår av medicin som hittades i buken på 
en individ i Nya Lödöse var stora mängder fröer 
och blomställningar av örten hjärtstilla – en medi
cinalväxt som härstammar från medelhavsområdet, 
men som funnits i landet sedan yngre järn åldern. 
Innehållet i buken tyder på att man intagit medi
cinen i form av ett slags te. Av samtida läkeböcker 
föreslogs den just som kokad i vatten, eller helst i 
vin eller öl. Främst rekommenderades den för olika 
typer av hjärtbesvär, som svagt hjärta eller hjärt
klappning, men även till buk smärtor (benämnda 
till exempel som njursten och ormar i magen). Det 
återstår att se om det genom osteologisk analys går 
att avgöra vad denna person dött av, men innehål
let i buken gör någon form av hjärtproblem till en 
rimlig gissning.  

Ovan: I buken på denna individ hittades stora mängder Hjärtstilla vilket tyder på att personen led av hjärtproblem.  
Foto Markus Andersson.

Nedan denna sida: Hjärtstilla ritad av C. A. M. Lindman, från ”Bilder ur Nordens Flora”, 1926. Licens Public Domain.

Nedan motstående sida: Fröer och blomställningar av Hjärtstilla. Foto Jens Heimdahl.





Kamomill
Till de mer hjärtskärande fynden hör stora mäng
der kamomillfröer i buken i ett spädbarn. Även här 
hittades fragment av blomställningar till kamomill, 
och vi kan tolka innehållet som spår av läkemed
let kamomillvatten, det vill säga ett te bryggt på 
kamomill. Samtida läkeböcker, till exempel Arvid 
Månssons En myckit nyttig örthabok från 1628, re
kommenderar kamomill till allehanda bot, men i 
synnerhet tycks det ha använts till olika former av 
magsmärtor (benämnda som ond, förstoppad el
ler svullen mage, sjuk eller förstoppad lever, rev el
ler vrid i tarmarna eller livet, stenig urinblåsa med 
mera). Kamomill har en lugnande och lätt sövan
de verkan och har getts till barn med kolik, men 
det ansågs också att kamomill kunde bota gulsot. 

Innehållet av kamomill i barnets mage är stort, 
det rör sig om hundratals fröer, vilket också kan 
väcka misstankar om överdosering. Hur det än var 
skymtar vi här den sista tiden hos detta barn, och 
den tilltagande ångesten hos föräldrarna som des
perat försökt bota, lindra och lugna genom att få 
det att dricka kamomillvatten.

Örtablandning
Ibland är fynden av medicin mer svårtolkade. I 
en buk hittades en mängd medicinalväxter i bu
ken vars syfte är mer oklart. Fyndet består av fröer 
från hampa, humle, kamomill och groblad, samt 
bär av besksöta. Floran med symptom som dessa 
växter botar blir alltför omfattande och vildvuxen 
för att en gissning ska bli relevant, men vi kan åt
minstone konstatera att döden inte kom plötsligt 

och att personen sannolikt mått dåligt en tid innan. 
Möjligen ser vi här också en medicin komponerad 
av någon läkekunnig. Förutom medicinalväxterna 
hittar vi också spår av millimeterstora fragment av 
benvävnad från däggdjur och fisk som skulle kunna 
tolkas som spår av något slags buljong. Vi hittar 
också blåbär som kan tolkas som spår av matkrydd, 
men vi kan inte utesluta att även bären i detta fall 
betraktats som en del av medicinen.

Jens Heimdahl 
Kvartärgeolog och arkeobotaniker

Kamomill ritad av Jacob Sturm, från ”Flora in Abbildung-
en”, 1796. Licens Public Domain.

Avbildning av medeltida läkekunniga (läkare) med 
tydliga attribut såsom läkeörter i krukor på golvet, 
medicinkärl på hyllorna, linnebandage upphängda på 
stänger, läkeskrifter på väggen och en kniv i handen. 
Från Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken”.



Groblad var en av de örter som fanns i bukarna. 
Den ansågs vara mycket läkande under medel-
tiden och i modern tid har forskning visat att 
Groblad innehåller ett flertal kemiska substan-
ser som påskyndar sårläkning. Plantago_ma-
jor_002. Foto H. Zell. Licens: CC-BY-SA 3.0.



Arkeologiska spår efter 
bardskärerna i Nya Lödöse

Scen som visar kirurgisk bränning med brännjärn på 1500-talet. Ett extra bränn-
järn ses ligga på värmning i fyrfatet. Ur Hans von Gersdorfs fälthandbok ”Feldt-
buch der Wundartzney” från 1542. Gersdorff var själv en berömd och skicklig fält-
skär. Boken förvaras på Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet.



N ya Lödöse eller Nylöse anlades där Säve
ån mynnade ut i Göta älv, precis vid 
skärningspunkten mellan tre av de nord

iska länderna. Tiden för stadens korta levnad – bara 
cirka 140 år – var en mycket orolig och konflikt
fylld period med befrielsekriget, nordiska sjuårs
kriget och Kalmarkriget. Under ett par decennier 
(1547–1571) flyttade den till och med, av bland 
annat försvarsmässiga skäl, till Älvsborg.

De många krigen gjorde behovet av kunniga 
kirurger, som kunde ta hand om krigsskador och 
annat, stort. Sådana kirurger kallades vid den tiden 
för bardskärer. De lärde sig sitt yrke på samma sätt 
som andra yrken lärdes, nämligen genom att gå i 
lära hos en mäster (det vill säga en mycket yrkes
skicklig person) i många år.

I Nya Lödöses stadstänkeböcker finns ett fler
tal bardskärer och bardskärsmästare nämnda vid 
namn, till exempel Jören bådzsker, mesther Hans 
Neuhusenn bardskär, mester Dönisius, Sacca
rias bådzsker och Påwell båsker. De verkar ha 

samarbetat ibland, men emellanåt var stämningen 
dem emellan mindre god. I tänkeböckerna står att 
de beskyllde varandra för sådant som ”quacksalluer” 
och ”enn vthstupat tiuff och skielm”.

Vid arkeologiska utgrävningar i Nya Lödöse i 
början av 1900talet hittade man några mycket 
spännande föremål, bland annat en skalpell och 
ett brännjärn. De här kirurgiska instrumenten vitt
nar om bardskärernas verksamhet i staden. De vi
sar även att bardskärerna var väl orienterade i den 
samtida utvecklingen av kirurgiska instrument på 
kontinenten.

Skalpellen kan ha använts för finare kirurgiska 
ingrepp. Kanske har man använt den för att skä
ra loss skjutprojektiler. Brännjärnet är helt unikt 
i svenska arkeologiska samlingar. Det är av en typ 
med ganska stor, rund så kallad brännkropp, och 
användes förmodligen framför allt för att förhindra 
infektion och stoppa blodflöde vid större skador. 
I änden av den bevarade skafthylsan syns rester av 
ett skaft av trä.

Johanna Bergqvist 
Historisk arkeolog

Större brännjärn med rundad bränn-
kropp från Nya Lödöse (GSM 1916 fnr 
3127). Foto Johanna Bergqvist.

Skalpell från Nya Lödöse (GSM 
218:5:555) och en likartad, fragmen-
tarisk skalpell från Lund (KM 19947).  

Foto Johanna Bergqvist.



Foto Markus Andersson
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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.

När du håller detta tredje nummer av Nya Lödöse-tidningen i din hand är undersökningarna 
avslutade för den här gången. I tidningen kan du läsa om några av de resultat vi fått med oss 
från Nya Lödöse. Vilken mat åt man? Hur behandlade man sjukdomar? Hur såg husen ut som 
man bodde i och hur såg det ut i världen utanför Nya Lödöse? 

Sista spadtaget är ännu inte grävt i staden. Fler ytor ska undersökas i takt med utbyggnads-
planerna i Gamlestaden. Om det blir vi eller några andra arkeologer som kommer att göra de 
utgrävningarna är inte bestämt än. Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: 
www.stadennyalodose.se

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. 3Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden

Stadens 
uppbyggnad

1500-talets 
matvanor

Medicin 
i gravarna

Kirurgiska  
ingrepp


	1.pdf
	2.pdf
	nya_lodosde_3_11157_inlaga.pdf
	3.pdf
	4.pdf

