
I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgräv-
ningarna av staden Nya Lödöse, en stad som legat precis under våra fötter i femhundra år. 
För varje säsong så får vi en allt tydligare bild av hur staden och invånarnas vardagsliv såg ut.

I detta nionde nummer av tidningen berättar vi om föremål och resultat från 2016 års under-
sökningar. Artiklar gällande massgraven och avfallsbingen som upptäcktes vid kyrkan, nätet 
som hittades i en avfallsgrop, spel i Nya Lödöse, flytten till Älvsborg, samt om kanske en av 
Sveriges äldsta fickur som har hittats!

Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer: 
Arkeologerna Statens historiska museer, Bohusläns museum, Rio Göteborg Natur-  
och kultur kooperativ. Och ett nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.

Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se 9Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
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Döda soldater, hantverks
kvarter och spännande småfynd.  

Nya Lödöse, fjärde säsongen.
Vi är nu inne på den fjärde säsongen av de arkeologiska undersök-
ningarna i Gamlestaden. Vi får en allt tydligare bild av hur staden har 
varit organiserad och hur det var att bo här. Vi har fått en inblick i allt 
från hur stadsgårdarna var organiserade, gatorna utlagda, vilka djur 
och fiskarter man åt i staden, om kajen och området mot Göta älv 
samt en inblick i de mer personliga ämnen som berör människorna, 
nämligen begravningstraditionerna, religionen och barnmorskeyrket.



I år undersöker vi norra delen av kyrkan och kyrkogården, stadsbe-
byggelse norr om kyrkogården och hantverksbebyggelse i nordvästra 
delen av staden Nya Lödöse. När årets ytor är färdigundersökta hop-
pas vi få en helhetsbild av kyrkan och kyrkogårdens utnyttjande, lära 
oss mer om hantverkarnas del av staden och se vad som finns norr 
om kyrkan och kyrkogården. Men det finns annat som vi fortfarande 
inte vet så mycket om, som vad som hände när Nylöseborna skulle 
flytta till Älvsborgs fästning i mitten av 1500-talet.

I detta nummer får ni läsa om det som har hittats i fält, bland an-
nat om massgraven vid kyrkan och det som kanske är en av Sveriges 
äldsta klockor. Ni får också en inblick i de historiska källorna där vi 
jämför med det arkeologiska materialet, gällande flytten till Älvsborg.

Välkomna att läsa mer om Nya Lödöse och fortsätta att följa oss i 
vårt arbete.

Imelda Bakunic Fridén 
Arkeolog och publik koordinator

Amanda Azzopardi, 
Arkeolog och visningsansvarig

Foto Markus Andersson



Dead Soldiers, Workshops  
and Interesting Small Finds.  

Nya Lödöse, The Fourth Season.
We are now into our fourth season of archaeological excavations in Gamle-
staden. Our picture of how Nya Lödöse was organised and what it was like to 
live here is becoming clearer. Sixteenth century tenements, streets and wharfs 
have once again seen the light of day. The diet of the people who lived here is 
reflected in the bones of animals and fish in the rubbish that was thrown away. 
We have also gained an insight into personal matters of the inhabitants such as 
burial traditions, religion and the profession of midwives. 

This year, we are excavating the northern part of the churchyard and Nya 
Lödöse church, tenements situated to the north of the churchyard and traces 
of workshops in the north–western parts of the town. When we have finished 
the excavation of this year’s surfaces, we hope to have an overall picture of how 
the church and churchyard were used, as well as what the craftspeople’s part of 
town looked like. We also hope to find out about the parts north of the church 
and churchyard. However, there are still things we do not know so much about, 
for example, the events of when the inhabitants of Nya Lödöse had to move 
to the surroundings of Älvsborg’s castle in the middle of the sixteenth century. 

The articles in this issue of the magazine are about some of all the things that 
have been found during this year’s excavations, the mass grave by the church, a 
rubbish pit and a clock that might be one of the oldest in Sweden. One study 
has compared information found in historical sources with the archaeological 
finds, for example, concerning the move to Älvsborg.  

Welcome to read more about Nya Lödöse and to follow us in our work.

Imelda Bakunic Fridén 
 Archaeologist and Public Coordinator

Amanda Azzopardi, 
Archaeologist and Site Communications Officer 



 الجنود القتلى و حي الحرفيين و اللقى الرائعة

 : موسم التنقيب الرابعهنيا لودوسي

 
الحياة و وضح عن صورة أحيث أعطتنا ة القديمة, مرة خالل موسمها الرابع في المدينثري مستاأل ال تزال أعمال البحث

ترى النور  ها و أرصفة موانئهاشوارعنة و المديحدائق ه( في القرن الخامس عشر, و هاهي يا لودوسيكيفية تطورتنظيم )ن

يوانات حعظام البقايا الل خالناس من يتناوله ي كان هذه األبحاث مكنتنا من تكوين صورة عن طبيعة الطعام الذ من جديد.

ين الدفن و الد عاداتة المتعلقة بالبشر مثل مات عن الشؤون الشخصيولسماك التي كانوا يرمونها, كما حصلنا على معو األ

  و عمل القابالت. 

في  الواقعة بنية المدينةأباإلضافة إلى  و مقبرتها, )نيا لودوسيه( من كنيسة ا العام في المنطقة الشمالية ذهليتركز بحثنا 

لية عند ن نحصل على صورة كأو نحن نأمل غربي للمدينة. ي الحي الحرفيين في الجزء الشمال مبانيشمال المقبرة و

يبدو حي  ه السنة عن كيفية استخدام الكنيسة و المقبرة, و كيف كانلهذفي المنطقة المحددة  البحث األثريعمال اختتام أ

ها بشكل جيد, مور التي ال نعرفبعض األال تزال هناك يوجد شمال الكنيسة و المقبرة. لكن  نة, و ماذالمديالحرفيين في ا

في منتصف القرن  ي(لفسبور)حصن إي إلىعلى االنتقال سيه( )نيا لودوعزم سكان حدث عندما  على سبيل المثال ماذا

 الخامس عشر.

المقابر بجانب  : مجموعالسنوي ما تم اكتشافه خالل موسم البحث األثري ه الصحيفة مقاالت تتعلق بكليوجد في هذ

للمصادر التاريخية راسة يضا دأجراس في السويد. كما تتضمن الصحيفة واحد من أقدم األ ربماحفرة نفايات والكنيسة, 

 .)حصن إيلفسبوري( إلىل نتقااالعلق بي تتلك التترية, على سبيل المثال ثلمقارنة مع المواد األلا التي نستخدمه

 لنا هناك.اعمو تابعوا أ)نيا لودوسيه( أهال و سهال بكم لقراءة أوسع عن 

 

 ثار و منسقة عامة.إيميلدا باكونيك فريدين: عالمة آ

  .ولة الزياراتؤثار و مسة آملعا ماندا ازوباردي:أ

 



V id undersökningarna i stadsområdet 2013 
hittade vi ett ihopsmält metallföremål ( i två 
delar ) i ett hus som brunnit och raserats före 

flytten till Älvsborg på 1540-talet. Vi kunde inte se 
då vad det var men efter konservering framträd-
de en romersk siffra på det ena fragmentet och på 
röntgenplåtarna kunde man se någon form av inre 
mekanik. Vi misstänker att det kan vara ett fickur. 

Det är i så fall ett oerhört ovanligt fynd ! De all-
ra äldsta fickuren tillverkades i nuvarande Tysk-
land under början av 1500-talet. I och med att 
urfjädern uppfanns ( istället för ett lod ) kunde man 
börja tillverka bärbara ur i mindre format. Begrep-
pet fickur är missvisande för de här äldsta bärbara 
uren. De bars inte i fickan utan satt som ett smycke 
utanpå klädseln. De kunde bäras i en kedja kring 
halsen eller fästas i bältet. De äldsta fickuren på 
svenska museer är från början av 1600-talet exem-
pelvis Sigismund I :s fickur som finns på Skokloster 
slott. De allra äldsta bevarade fickuren är så vitt vi 
vet, precis som vårt från mitten av 1500-talet och 
kommer från Tyskland och Frankrike.

En urgammal  
klocka !

Fragment från det föremål som tolkats som ett fickur och 
som hittades i nedbrunnet hus i Nya Lödöse. På det övre 
fragmentet, högst upp till vänster, syns en romersk siffra. 
Foto Markus Andersson.



Den nya tiden
Fickuret visar också på behovet att av hålla koll på 
tiden. Tidigare fanns olika typer av solur, bland 
annat ficksolur samt enstaka större ur till exempel 
vid kyrka eller rådhus. Men att ha ett personligt 
ur som kunde visa den exakta tiden var ett nytt 
fenomen som skulle kunna kopplas till den tidig-
moderna tiden. Eller som tidsperioden också kallas 
Den nya tiden som ibland beskrivs som en period 
av tekniska uppfinningar, upptäcktsresor, ökad 
global handel, ideologiska omvälvningar och på 
ett personligt plan också nya vanor och en ökad 
individualisering, även om detta dock framför allt 
gällde en samhällelig elit.

Vi skall nu försöka göra lite fler efterforskningar 
kring vårt eventuella urverk och hoppas återkomma 
med fler detaljer !

Jeanette Gustavsson 
Arkeolog och föremålsspecialist

Målningen från 1560-talet, som troligen föreställer hertigen Cosimo den I av Medici, är förmodligen den äldsta som  
visar ett fickur. Urverket framställs tydligt som en nymodighet och prestigessymbol. Licens public domain.

Vid röntgen av föremålet kunde man se att det innehöll 
någon form av inre mekanik. Foto Nya Lödöse-projektet.





Foto Markus Andersson



En av de mer svårgripbara tidsperioderna i Nya 
Lödöses historia är den då staden var flyttad till att 
ligga vid Älvsborgs slott. Redan i början av 1540- 
talet ville Gustav Vasa flytta staden till Älvsborg. 
Orsaken som nämndes var stadens dåliga försvar, 
men missnöje med Nylösebornas handel över grän-
sen till Norge hade nog också en viss betydelse. Vi 
vet inte exakt när staden flyttades dit, flera återkom-
mande försök gjordes från 1541. Nylöseborna käm-
pade emot. Om en flytt skulle ske ville de hellre till 
Gullberg ( vid dagens Skansen Lejonet ). Även där 
fanns en borg som idag är helt försvunnen. Troligen 
genomfördes flyttningen 1547. Staden vid Älvsborg 
vet vi väldigt lite om, och den förstördes redan 1563 
i nordiska sjuårskriget. Efter skedde en återflytt-
ning till Nya Lödöse. Vi vet inte när men troligen 
fanns staden 1566. Även Älvsborgsstaden verkar ha 
byggts upp och funnits kvar en bit in på 1570-talet.

Vad hände egentligen i Nya 
Lödöse vid flytten ? Flyttade 
alla, kom alla tillbaka ?
Borgarna fick behålla de tomter de hade i Nya 
Lödöse, även kyrkan och hospitalet blev kvar. 
Stadsjordarna drogs däremot in till kronan. I det 
arkeologiska materialet ser vi att de flesta tomter 
faktiskt låg obebyggda en tid under 1500-talets 
mitt. I jordprover finns spår av rötter och ogräs 
från igenvuxna ödetomter. På några tomter verkar 
skräp ha slängts under denna tid, detta var bland 
annat hushållsavfall med fiskben. Detta visar även 
att något bör ha bott kvar i närheten och att sop-

hanteringen under denna tid inte fungerade som 
tidigare utan att skräp slängdes på ödetomter. 
Kanske använde borgarna ännu sina tomter som 
exempelvis kålgårdar, eller för djur under denna 
tid fast de flesta bodde någon annanstans ? Gatan 
mellan kyrkan och Marieholm fortsatte användas, 
och reparerades även under denna tid. Även kyr-
kogården verkar ha använts. Möjligen var några 
stadsgårdar ännu kvar. 

År 1551 omnämndes att hus fanns kvar i Nya 
Lödöse. Gustav Vasa beklagade sig över att borgar-
na hade sina finaste varor där istället för i den nya 
staden, orsaken trodde han var att de vill gömma 
undan saker och bedriva hemlig handel med Norge. 
Kungens lösning var att riva även de sista husen, vi 
vet dock inte om det skedde. 

När staden byggdes upp igen upp efter nästan 
20 år kom den att se nästan likadan ut som innan 
flytten. Det var samma tomter och gator, till och 
med husen låg på samma ställen. En orsak till det-
ta kan vara att borgarna behöll sina tomter under 
exilen. Därmed kan det i viss utsträckning vara 
samma familjer som kom tillbaka till de tomter 
de en gång bodde på.

Alla nylöseborgare flyttade dock inte med till 
Älvsborg. I de förteckningar som gjordes när Älvs-
borgs lösen skulle betalas 1570 ( då svenskarna fick 
lösa ut fästningen från danskarna till en stor summa 
pengar ) hittar vi en del Nylösebor på annat håll. 

Vad hände när de inte var här ?

Vi vet inte exakt var Älvsborgsstaden låg och hur den såg 
ut. Men ruinerna av Älvsborgs slott finns kvar inklämda 
mellan byggnader i Klippan, i västra Göteborg.  
Foto Per A J Andersson, public domain.





Vi hittar sju ”Älvsborgs borgare” som ”håller till” 
i Partille socken, utan närmre precision. Det talas 
också om några ”Älvsborgs borgare” som har bott i 
Lidköping och nu ska flytta till ”Lösa” – om detta 
syftar på Nya eller Gamla Lödöse får vi inte veta, 
men vi kan gissa att det handlar om en återflytt-
ning till Nya Lödöse som håller på att byggas upp 
igen. Vidare finns en förteckning över ett tjugotal 
”Älvsborgs borgare” som har bott på landsbygden 
men som nu har flyttat tillbaka till Nya Lödöse. 
I förteckningarna över vilka persedlar som tas upp 
till beskattning finner vi ädelmetaller, diverse va-
ror och boskap. Det var inga fattiglappar som hade 
lämnat Nya Lödöse.

Av detta kan vi se att det inte alltid var så att 
kungliga påbud följdes till punkt och pricka. Sna-

rare hade Nylöseborna rätt stora möjligheter att 
välja. Några flyttade med till Älvsborg, men åt-
minstone 35–40 hushåll valde att flytta någon an-
nanstans. Frågan är vilka som hade möjlighet att 
välja och varför de flyttade dit de gjorde ? Det kan 
vi inte svara på nu, men vi kan förmoda att båda 
släktrelationer på andra orter och möjligheter att 
skapa sig en bra försörjning spelade in.

Christina Rosén och Mattias Öbrink, 
Vetenskapliga projektledare

 Ritning över Älvsborgs slott 1657, vy från norr ( Göta älv ). Licens public domain.



Foto Markus Andersson





Vid utkanten av staden, området intill kyrkogården och kyrkan, ägnade våra arkeologer ett par 
intensiva dagar åt att gräva ut en avfallsgrop som vi lokaliserade under våra undersökningar år 
2014. Avfallsgropen innehöll nedslängt material som hela kranier från oxe, ben och käkben från 
häst, svin och rådjur, varav en del hade spår av hundgnag. Det fanns även en del läderstycken 
som kan tänkas ha varit till barnskor. Fastkilat mellan några av stenarna mot botten av gropen 
kom det fram en brun massa...

KONSERVERING  
av ett nät

Ovan nätet under konservering. Foto Sara Gainsford.
Till vänster nätet färdigkonserverat där man ser dess knutar tydlgt. Foto Markus Andersson.



Efter varsam rengöring stod det klart att det rörde 
sig om ett sammanhängande föremål med knutar 
och öglor. Massan togs upp på en större bricka och 
skickades rakt in till konservering för fortsatt ut-
grävning inomhus. I vårt konserveringslaborato-
rium ( Studio Västsvensk Konservering ) kunde jag 
fortsätta rengöringen och få fram mer av dess form. 

Materialet består av bastfibrer som tvinnats till 
grova trådar som man sedan knutit ett nät av. Nä-
tet var delvis trasigt och basttråden upplöst och i 
dåligt skick. Endast med hjälp av blomspruta och 
vatten lyckades jag försiktigt veckla ut nätet och 
rengöra det. Under arbetets gång började dess form 
också visa sig och jag kunde lägga tillbaka knutarna 
och öglorna i sitt rätta läge. För att inte basttråden 
skulle sacka ihop och falla sönder efter torkningen, 

impregnerades den och frystes in medan fibrerna 
fortfarande var uppsvällda av vatten och impreg-
neringsmedel. Efter infrysning frystorkades den i 
en vaccumfrystork. 

Man kan se att nätet har sammanfogats med 
ett bastsnöre för att bilda en slags påse vars övre 
del smalnar av och är fäst i ett flätat/knutet snöre. 
Snöret har man troligtvis kunnat hålla, dra eller 
hänga upp påsen i. Det är svårt att säga något mer 
om vad nätet/påsen använts till, man kan tänka sig 
att det kan vara ett nät för fiske eller fångst eller 
kanske ett nät för att hänga upp foderhö i. Resul-
tatet av konserveringen blev jättebra och man kan 
nu se samt studera föremålet i många år framöver. 

Sara Gainsford 
Fältkonservator



Denna sida nätet i avfallsgropen under 
 utgrävning. Foto Nya Lödöse-projektet.

Motsatt sida högst upp, nätet efter  
konservering. Foto Markus Andersson.

Motsatt sida nedan fiske med nät,  
ur  Olaus Magnus,"Historia om de nordiska folken.



Foto Markus Andersson
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S triderna hade härjat en tid. Landsbygden hade 
skövlats, människor plundrats, våldtagits och 

flytt från nedbrända hem. Änkor kämpade med att 
fortsätta med jordbruket, för matens skull och för 
skatterna som skulle betalas. Ibland kom soldater 
från ena sidan, ibland från den andra. Somliga var 
legosoldater som slogs för pengar ; dem visste man 
aldrig riktigt säkert var man hade. Våldet var var-
dagsmat och få undkom att drabbas.

Människorna som hamnat på olika sidor i kri-
get hade egentligen inte mycket som skilde dem 
åt. De talade snarlika språk och förstod för det 
mesta varan dra utmärkt, de gifte sig med varan-
dra, delade religion och kultur och hade affärer 
ihop. Stridigheterna handlade inte om fiendskap 
mellan olika grupper av människor ; de handlade 
om makt, kapi tal och territorium. Våldet tjänade 
inga andra syften än de styrandes.

Staden hade anfallits och intagits. Den här mor-
gonen fanns det något tusental fiendesoldater i den 
erövrade staden. När en grupp soldater från den 
erövrade sidan i ett försök att återta staden anföll 
tidigt en morgon, gick en stor grupp legosoldater 
över till deras sida. Därmed var striderna snabbt 
slut och legosoldaterna beviljades fri lejd ur staden. 
Men en annan grupp soldater, unga bondpojkar 
från landsbygden inte så långt därifrån släpptes 
inte. De föstes in i kyrkan – en helgad plats som 
skulle vara en fristad – där de höggs ned av sina 
forna stridskamrater, som nu bytt sida. Det blev 

en våldsam massaker. Överlevande berättade om 
män med huggsår i huvudet, genomstuckna av va-
pen. Någon blev liggande med skjortan brinnande 
på kroppen ; andra höggs ned utanför och bestals 
på sina kläder. 

När striderna till sist var över och alla fiende-
soldater hade dödats, flytt eller bytt sida återstod 
att ta hand om de döda. Föraktet för fienden be-
stod in i döden – åtminstone några av de döda 
slängdes ned om varandra i en massgrav, helt mot 
de lokala traditionerna. Kriget drabbade in i dö-
den. Rwanda ? Somalia ? Syrien ? Nej. Nya Lödöse, 
26 februari 1612. Men inte så stor skillnad ändå.

Christina Rosén 
Vetenskaplig projektledare

Nylösemassakern

Striden och massakern i Nya Lödöse den 26 
februari 1612 var en del av Kalmarkriget mellan 
danska och svenska trupper 1611–1613. Många orter 
i dagens Västsverige drabbades hårt. Ny Varberg 
brändes och återuppbyggdes aldrig, ( Kungälv, 
Uddevalla ) många gårdar på landsbygden förlorade 
arbetskraft och åkrar lades öde. Kriget slutade med 
en förödmjukelse för Sverige då danskarna för andra 
gången erövrade Älvsborgs fästning och krävde 
en enorm lösensumma för att återlämna dem – en 
lösensumma som fick betalas av alla.

En av soldaterna kom från gården Ramdal i nord
ligaste Bohuslän. Hans gård undersöktes av arkeo
loger i samband med att nya E6 drogs över den 
gamla gårdstomten.
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Foto Markus Andersson





Män och musköter 
– en soldatgrav i Nya Lödöse
I skrivandets stund håller vi på att undersöka den nordvästra delen av Nya Lödöses kyrkogård och 
grunden till kyrkan. Vi har under föregående års grävningar undersökt den södra delen då vi påträf-
fade och dokumenterade omkring 700 skelettgravar. I och med årets och nästa års grävningar kom-
mer vi att ha undersökt nästintill hela Nya Lödöses kyrkogård och kyrka, åtminstone i den mån de 
är bevarade. Att få undersöka en nästan komplett kyrkogård är något som sällan sker inom arkeolo-
gin och detta kommer att ge en ovärderlig kunskap om människorna som levde och verkade i Nya 
Lödöse. Genom att studera gravarna och skeletten kommer vi, bland annat, att kunna dra slutsatser 
om levnadsförhållanden, sociala strukturer och demografi.

Skeletten och hur de gravlagts berättar en mycket 
personlig historia om varje individ, vilket vi sällan 
kan komma åt genom det övriga arkeologiska mate-
rialet. Vid utgrävningen av varje grav dokumenteras 
den gravlagda och en primär dödsålders- och köns-
bedömning görs redan i fält. Sedan tas individen 
in till fördjupad analys. I fält noteras även föränd-
ringar i skelettet, så som frakturer och sjukdomar, 
samt tandhälsa och hur personen placerats i graven. 
Detta är mycket värdefull information för att kun-
na berätta individens och befolkningens historia.

En massgrav
Under våren år 2016 grävdes en grav som kom att 
avslöja ett dramatiskt öde för några av individerna 
som gravlagts på Nya Lödöses kyrkogård. Vad som 
till en början verkade vara en vanlig enkelgrav, vi-
sade sig snart vara någonting helt annat. Vid friläg-
gandet av en individ framkom snart ytterligare ett 
skelett. De två skeletten blev snart tre och tre blev 

Foto Nya Lödöse-projektet



annan av männen ( grönmarkerad ) uppvisade ett 
kraftigt slitage på sina tänder och hade även tappat 
den första kindtanden i vänster underkäke. Detta 
antyder att mannen åtminstone varit äldre än 40 år. 

En av männen ( mörkblåmarkerad ), som låg 
undertill i graven, hade någon gång i livet brutit 
vänster sken- och vadben. Frakturerna hade dock 
läkt, men under läkningstiden har benet inte legat 
ordentligt i sträck vilket medförde att benet för-
kortades och gjorde mannen halt.

Mannen ( rödmarkerad ) som lagts ned sist i 
graven var en reslig herre med en kroppslängd på 
omkring 185 centimeter. De fem andra männen i 
graven har kroppslängder på mellan 165 och 175 
centimeter, vilket är vanligare för män under den 
här perioden. Den långe mannen hade dessutom 
ett kraftigt muskelfäste på baksidan av kraniet som 
antyder en kraftig nackmuskulatur. Vi får bilden 
av en stor och kraftig man som måste ha stuckit 
ut ur mängden i Nya Lödöse. Ytterligare analyser 
kommer att avslöja mer om dessa män.

slutligen sex individer. Skeletten låg med armar 
och ben i en salig röra, ovanpå och under varandra, 
vilket antyder att de har slängts ned i graven vid 
samma tillfälle. Vanligen har de gravlagda indivi-
derna på Nya Lödöses kyrkogård begravts med stor 
omsorg. Oftast har de varit svepta, med armarna 
korslagda över bröstet eller magen och med krop-
pen i öst–västlig riktning, enligt kristen tradition. 
Individerna i massgraven ligger även de i öst–väst-
lig riktning, med huvudena i väster, men då armar 
och ben inte ligger omsorgsfullt placerade kan vi 
sluta oss till att dessa individer inte visats riktigt 
samma hänsyn vid nedläggandet.

Vilka var de ?
Vilka var då dessa individer som slängts ned tillsam-
mans i graven på detta sätt ? En första osteologisk 
analys ( skelettanalys ) i fält visar att de sex indivi-
derna alla är vuxna män i varierande åldrar, varav 
den yngste är i 18–20 års ålder ( gulmarkerad ), vilket 
hans begynnande visdomständer vittnar om. En 

Massgraven under utgrävning. Foto Markus Andersson.
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Hur dog de ?
När vi frilagt alla individerna, metalldetekterades 
graven, vilket gav tre utslag bland benen. Dessa vi-
sade sig vara muskötkulor som träffat tre av indivi-
derna. Den halte mannen ( mörkblå ) hade träffats 
strax ovanför vänster höft av en av kulorna. Den 
unge mannen ( gul ) var skjuten i huvudet, och så 
var även mannen med det kraftiga tandslitaget 
( grön ). Muskötkulorna hade deformerats på olika 
sätt till följd av hur de träffat individernas krop-
par. Kulan som träffade den halte mannen i magen 
har knappt deformerats, tack vara att den enbart 
träffat mjukvävnad. Kulorna som träffade de två 
andra männen i huvudena är däremot kraftigt de-
formerade då dessa har penetrerat skallben. Kulan 
som träffade den äldre mannen har till och med 
delat sig i två delar. 

Hur de tre andra männen dog kan vi inte med 
säkerhet säga i dagsläget. Troligt är dock att de av-
lidit vid samma tillfälle som de tre skjutna män-
nen. Vår preliminära tolkning av graven är att dessa 
individer var soldater som stupat vid något av de 
många slag som utkämpats i området. Exakt un-
der vilket slag de stupat kan vara svårt att med sä-
kerhet fastställa, dock ger graven ett tydligt bevis 
på denna tids oroligheter och levnadsförhållanden. 

Vem var det som sköt ?
Från historiska källor vet vi att Nya Lödöse vid 
ett flertal tillfällen har attackerats av soldater som 
stridit under dansk flagga. En förhoppning är att 
muskötkulorna skall kunna avslöja information 
om vilka som varit delaktiga i striden som ledde till 
att de sex männen i massgraven miste sina liv. Att 
analysera muskötkulor från denna period är dock 
problematiskt eftersom det är först på 1820-talet 
som kalibern blir mer standardiserad för musköter. 

Dock hade en vanlig svensk muskötkula från Ny-
lösetid ofta en diameter omkring 19 millimeter vid 
sömmen, medan de danska generellt sett var nå-
got mindre. Muskötkulan som träffade den halte 
mannen har diameter på 18,5–19 millemeter vid 
sömmen, men kulan har blivit något tillplattad vid 
träffen. En annan svårighet med att studera mus-
kötkulor är att soldater i strid ofta tog till vara på 
stupade soldaters vapen och ammunition, oavsett 
vilken sida de tillhörde.

Vad händer sen ?
De analyser som presenterats i denna text är de 
preliminära resultaten av fältanalysen. Skeletten av 
de sex individerna kommer att rengöras och ana-
lyseras mer ingående, tillsammans med de andra 
personerna som gravlagts på Nya Lödöses kyrko-
gård. Efter denna djupare analys kommer vi att få 
ytterligare kunskap om dessa individer och deras 
livsöden. Fortsättning följer !

Cathrine Andersson 
Arkeolog och osteolog

Astrid Lennblad 
Arkeolog och osteolog

Muskötkula som hade träffat en av männen från  
massgraven, foto Nya Lödöse-projektet.
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Tärningsspel blev populärt i Europa under medeltiden, men har funnits långt innan dess. Det är kan-
ske därför inte så konstigt att tärningar och spelpjäser är vanliga som arkeologiska fynd och att vi hit-
tar dem även i Nya Lödöse.

Spel som förnöjelse har varit vanligt i Norden se-
dan förhistorisk tid. Redan år 98 e.Kr. berättar den 
romerska historikern Tacitus om hur germanerna 
till och med kunde sätta sin frihet på spel och vid 
förlust frivilligt gå i träldom. Även under medelti-
den var olika typer av spel mycket vanliga, vilket 
det arkeologiska fyndmaterialet i form av spelpjä-
ser och tärningar visar. På den tiden talade man 
oftast inte om att spela utan om att dobbla. Or-
dets ursprung är inte helt fastställt, men möjligen 
har det med ordet dubbel, som i spel med dubbel 
insats, att göra. 

Spel med insatser var vanligt under medeltiden 
och hade man inte pengar så kunde man istället 
spela med föremål eller egendomar av olika slag. 
Detta var ett så stort problem i städerna att kung 
Magnus Eriksson i sin stadslag fick reglera spelan-
det i den så kallade Dobblarebalken, som gällde 
mellan åren 1349–1736.

Enligt lagen fick man inte dobbla med en insats 
över en mark, inte heller med en omyndig person 
eller med en egendomslös person. Dobbel, där in-
satsen var över en mark, kunde resultera i böter 
på tre mark. Det spelade ingen roll om personen 

Spel och dobbel
i Nya Lödöse



vunnit eller förlorat spelet. Spelade man med nå-
gon som var omyndig eller egendomslös kunde det 
resultera i ännu högre böter. Den som inte hade 
råd att betala sina böter blev slagen vid stocken och 
kunde bli utvisad från staden efter tre förseelser. 
Kom hen tillbaka utan fogdens eller rådmännens 
lov kunde straffet bli en avhuggen hand.

Tärningen är kastad
I ett av husen som vi undersökte 2015 hittades en 
tärning gjord av horn. Den ser nästan ut så som vi 
är vana vid att tärningar ser ut idag, förutom att 

sidan fem och sex är på motsatt sida om varandra. 
Detta är dock inget anmärkningsvärt, tärningar 
från medeltiden har sällan två motsatta sidor som 
tillsammans bildar siffran sju. 

I år har två nya spelrelaterade föremål hittats. 
Det senaste fyndet från Nya Lödöse är ännu en 
tärning, denna gång tillverkad i trä. Den hittades i 
en grav hos en ung man i övre tonåren eller tjugo-
årsåldern. Det är mycket ovanligt med föremål i 
gravarna under denna tid så tärningen bör ha haft 
ett stort symbolvärde för denna person då hans an-
höriga valt att lägga med den i graven.

Motsatt sida en mycket vackert svarvad spelbricka i horn, funnen i Nya 
Lödöse. Foto Markus Andersson.
Denna sida : Nedan en tärning av horn från Nya Lödöse. Foto Markus 
Andersson. Till vänster detalj från Olaus Magnus "Historia om de nord-
iska folken" som visar två tärningsspelande personer.



Spelbrickor
Det andra föremålet som hittades i år är en mycket 
fint svarvad spelbricka. Spelbrickan har koncen-
triska cirklar och är sannolikt tillverkad av horn. 
Den hittades i ett hus som möjligen varit en verk-
stad. Liknande spelpjäser har hittats i andra medel-
tida städer och även från gravar och boplatser från 
järnålder. Och under säsongen 2015 hittades en 
spelbricka gjord av glas. Det var inte ovanligt att 
man tog glas ( även keramikskärvor ) som gått sön-
der och slipade om det till spelbrickor. Det finns 
flera olika brädspel som man kan ha använt lik-
nande spelpjäser till. Ett av dem är Bräde som nu-
mera är mer känt som Backgammon. Här flyttar du 
spelpjäser med hjälp av tärningar. Ett annat bräd-
spel som spelades under medeltiden och där man 
använder liknande spelpjäser är Hnefatafel. Detta 
spel styrs inte av slumpartade tärningskast utan är 
ett strategispel liksom schack. 

Både tärningarna och spelbrickorna visar att 
man i Nya Lödöse har spelat spel av olika slag, 

antagligen både som rent nöje och med insatser. 
Också annat material, som exempelvis djurben, har 
använts vid olika typer av spel. Astragaler är ett typ-
iskt exempel där man har använt språngben från 
nöt eller får/get för att ”kasta gris”. Beroende på 
hur benet landade fick man olika poäng. Det kan 
även tänkas att barn lekte mycket med Astragaler.
I Nya Lödöses tänkeböcker hittar vi två perso-
ner som kallas Anders dobbler och Erik dobblare. 
Troligen har Anders och Erik fått sina smeknamn 
för att de spelade mycket och kanske har de också 
blivit straffade för det ? När de nämns i tänkeböck-
erna står de dock inför rådet av helt andra orsaker. 
Det är också högst sannolikt att flera av de fall av 
slagsmål som omnämns i tänkeböckerna har varit 
direkt eller indirekt relaterade till spelande. Kanske 
är mannen som begravdes med en tärning en av de 
ovan nämnda dobblarna ? En fråga som vi tyvärr 
inte kan få något svar på.

Karolina Müller och Simon Karlsson 

Arkeologer

Spelbricka av glas hittad i Nya Lödöse under säsongen 
2015. Foto Nya Lödöseprojektet.

Detalj från "Barnens lekar" av Pieter Brueghel den äldre, 
1560-tal. Här ses två flickor som spelar spel genom att kas-
ta djurben, så kallade astragaler. Licens public domain.
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En arkeologs arbete är att tolka lämningar som 
efter många år ser dagens ljus igen. Lätt som 

en plätt kan man tro, men så är det inte alltid. Be-
roende av arkeologens erfarenheter, metoder som 
finns tillgängliga och allt annat som påverkar det 
arkeologiska arbetet, kan en tolkning förändras 
med tidens gång. Att tolka människors aktivitet kan 
även vara klurigt redan från början, för människan 
har ju inte alltid gjort saker och ting på samma vis 
och inte alltid följt traditioner till punkt och pricka. 
Att sätta sig in i en människas tänkande är därför 
utmanande på många vis, men ack så spännande. 

Säsongen 2013 grävdes en sluten fyrkantig trä-
konstruktion fram till hälften. Orsaken till detta 
var att den låg på gränsen till utgrävningsområdet 
( kyrkogården ) och inte kunde grävas i sin helhet 
just detta år. Då antogs denna konstruktion vara 
en möjlig skampåle – för visst fanns det sådana i 
en stad på 1500-talet. En skampåle är just som det 
låter, en påle ( vanligtvis av trä ) där människor fick 
stå och skämmas om de har gjort något dumt, i 
vissa fall straffades man även med spö.

Skampålen lämnades på plats 2013 och täcktes 
över. År 2016 var det åter dags för den att se da-
gens ljus då resten av det område där den låg skulle 
undersökas. Denna gång blev det klart att träkon-
struktionen låg intill en stenlagd gång som ledde in 
till kyrkan. I år kunde hela lämningen undersökas. 
Träkonstruktionens lock togs av efter dokumen-
tationen och undertill fanns en trälåda fylld med 

Ovan träkonstruktionen innan borttagning av locket och 
nedan efter att den tömts. Foto Nya Lödöseprojektet.

Motsatt sida tömning av toalett. Foto Markus Andersson.

Skampåle, avfallsbinge 
och latrin



svart, smått illaluktande jord. Var det en avfalls-
binge istället tro ? Till synes så var den fylld med 
matrester och trasiga föremål, så visst var detta en 
given tolkning. Men vad var det som vi inte kun-
de se med blotta ögat ? Som arbetsprocedur så tar 
arkeologer in makrofossilprover från jorden och 
lämnar dessa sedan till arkeobotanikern. Arkeobo-
tanikern kan därefter se det som en arkeolog inte 
kan se direkt i fält, genom mikroskop kan nämli-
gen mycket små fröer och spår av parasiter hittas.

Efter arkeobotanikernas detaljerade analys av 
jorden fick vi reda på att här fanns tuggade sillben, 
russin, ris, koriander, svart peppar, svarta vinbär, 
senap, dill och olika sädesslag. Dessa fynd avslöjar 
vad man har odlat och ätit, importerat in till sta-
den. Det avslöjar även vad som har passerat ige-
nom kroppen, exempelvis de tuggade sillkotorna.

Vad säger detta oss nu då ? Jo, resterna tyder på 
att denna träkonstruktion inte enbart var en avfalls-
binge utan även en latrin, det vill säga uppsamlings-
kärl till en toalett. Kan det vara rester från prästens 
toalett ? Oavsett om det är prästens latrinavfall eller 
inte, så är det den enda latrin som i skrivande stund 
har hittats i Nya Lödöse och bara det är intressant. 
Var har all annan latrin och avfall i staden slängts ? 
Det återstår att se…

Amanda Azzopardi 
Arkeolog

Foto Markus Andersson
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I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgräv-
ningarna av staden Nya Lödöse, en stad som legat precis under våra fötter i femhundra år. 
För varje säsong så får vi en allt tydligare bild av hur staden och invånarnas vardagsliv såg ut.

I detta nionde nummer av tidningen berättar vi om föremål och resultat från 2016 års under-
sökningar. Artiklar gällande massgraven och avfallsbingen som upptäcktes vid kyrkan, nätet 
som hittades i en avfallsgrop, spel i Nya Lödöse, flytten till Älvsborg, samt om kanske en av 
Sveriges äldsta fickur som har hittats!

Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer: 
Arkeologerna Statens historiska museer, Bohusläns museum, Rio Göteborg Natur-  
och kultur kooperativ. Och ett nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.

Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se 9Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
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