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Inför utgrävningarna 2015 har vi ställt oss flera frågor som vi hoppas få svar på. Vi vill till exempel veta hur det gick till när Nya Lödöse anlades och hur området användes innan stadsbebyggelsen. Vi vill veta mer om livet i staden: Hur har olika delar av staden sett ut och varför
är det så stora skillnader mellan olika stadsgårdar? Hur har människor rört sig i staden och
hur har levnadsvillkoren sett ut för olika grupper av människor? Hur har människorna i Nya
Lödöse samspelat med omvärlden?
Utöver fortsatta utgrävningar av stadstomter så gräver vi i år ut ett område söder om Säveån,
vid Nya Lödöses södra stadsgräns. Här hoppas vi få veta mer om hur detta område användes
och när och hur vallgraven kom till. Under Gustav Vasas tid ska vallen ha rasat – kommer vi
att kunna se spår av detta och kanske av ombyggnader och förstärkningar?
Detta femte nummer av tidningen om staden Nya Lödöse handlar just om 2015 års utgrävningar och frågeställningar om staden.
Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan fyra aktörer:
Statens historiska museer, Bohusläns museum/Västarvet, Rio Göteborg Natur- och kultur
kooperativ och Göteborgs stadsmuseum.
Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se
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Publik
arkeologi
Att dela med oss av nya kunskaper och teorier som ligger till grund för
vår bild av staden Nya Lödöse tycker vi är oerhört viktigt. Vi är därför
väldigt glada över att det finns utrymme för en gedigen kommunika
tionsinsats i detta fleråriga arkeologiska projekt. Varje säsong för med
sig nya lärdomar och visioner för att kommunicera vårt projekt ännu
bättre.
När nu tredje utgrävningssäsongen är i full rullning har vi, utöver
nya frågeställningar och utvecklade metoder för att förstå dåtiden, för
stås nya kanaler för att kommunicera i dagens samhälle. En av dessa är
videoklipp från utgrävningarna som vi började med i mars, ni hittar
dem både på youtube och på vår hemsida www.stadennyalodose.se.
Vi jobbar även på ett utökat skolprojekt. I år kommer vi att ta fram
ett nytt digitalt skolmaterial som ska finnas tillgängligt för alla intres
serade. Vi vill att materialet ska vara lätt att ta till sig och relatera till,
därför har vi valt att till stor del satsa på gestaltningar av Nya Lödöses
tid som presenteras via fotografier. Det nya skolmaterialet planeras
att komma till hösten, men redan i maj börjar skolvisningarna igen.
Vårt viktiga samarbete med Göteborgs Stadsmuseum har utveck
lats och tagit ny form. Utöver att vi arbetar tillsammans i den dagliga
verksamheten så kommer flera samarbetsarrangemang för allmänheten
att äga rum under året. Föreläsningar, temadagar och arkeologidag är
några av de kommande aktiviteterna. Att vi redan nu arbetar tätt till
sammans banar väg för en väl fungerande förmedling av Nya Lödöse
även efter att det arkeologiska projektet är avslutat. Stadsmuseet ar
betar till exempel i skrivande stund med sin kommande utställning
om Göteborg, där Nya Lödöse kommer att finnas med på ett hörn.
Det har vi i åtanke när vi väljer ut fynd till konservering och när vi
dokumenterar utgrävningarna, så att materialet kan användas i fram
tida utställningar och förmedlingskanaler.
Utöver detta nummer så kommer ytterligare två tidningar 2015. All
männa visningar finns att boka på vår hemsida så att du personligen
kan komma hit och se vad som händer bakom tältduken!
Clara Alfsdotter
Arkeoosteolog och publik koordinator
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Public
Archaeology
We, who make up the Gamlestaden team, believe it is of vital importance to
share those thoughts and the new knowledge which have gone into creating
our picture of the early modern town of Nya Lödöse. For this reason, we are
delighted to have the opportunity to communicate results on an ongoing basis
over the course of this archaeological project. Every phase of excavation has al
lowed us to better develop our methods and visions of how we make the pro
ject available to the public.
During this third excavation phase we have new questions and improved
methods of understanding the past. We also have improved techniques for un
derstanding the past. We are developing our means of communication, using,
for example, video clips of the excavations on YouTube, as well as on the Nya
Lödöse website – www.stadennyalodose.se. We are pressing on with our out
reach work where we will produce new digital media materials for schools. Our
aim is that these materials will be easy to get to grips with – both as media and
as data-sets – and for this reason we have chosen to illustrate Nya Lödöse and its
residents photographically. It is anticipated that the new digital schools-materials
will arrive in the autumn, but site visits for schools will begin as early as May.
Our benchmark collaboration with Gothenburg City Museum has develo
ped and assumed new aspects. As well as working together on a daily basis, a
number of joint events have been arranged for the general public over the year.
Lectures, special themed days in addition to a ‘day of archaeology’ are amongst
the forthcoming activities. The fact that we are already working closely together
augurs well for the effective presentation of the Nya Lödöse results, even after
the archaeological excavation project comes to an end. The City Museum is
currently preparing an upcoming exhibition on Gothenburg, in which results
from Nya Lödöse will be included. This is at the forefront of our minds when
we select finds for conservation, as well as when we record the excavation work,
so that the material can be used in future exhibitions and other media.
In addition to this issue, there will be a further two newsletters during 2015.
Guided tours can be booked via our website so you can come and see for your
self what is happening behind the fence!
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Arabiska

اآلثار للعموم
ً
لودوسه
إننا نرى أنه من املهم جدا أن نشارك اآلخرين املعارف والنظريات الجديدة التي نستند إليها في تكوين صورة عن مدينة نيا
ِ
( .)Nya Lödöseولذلك يسعدنا أن يتوفر املجال للتواصل الجيد في هذا املشروع األثري الطويل األمد .وفي كل موسم تزداد العـبرَ
ِ
والرؤى الجديدة لكي نتواصل على نحو أفضل حول هذا املشروع.
وفي هذا املوسم الثالث من الحفريات األثرية ،لدينا تساؤالت جديدة وطرق متطورة لفهم الزمن املاض ي .كما تتوفر لدينا قنوات
جديدة للتواصل في مجتمع اليوم .وأحد هذه القنوات هي مقاطع الفيديو من الحفريات على اليوتيوب وعلى موقعنا اإللكتروني
 .www.stadennyalodose.seونحن نتابع عملنا في مشروعنا املدرس ي ،ونعمل على إعداد مواد دراسية رقمية جديدة .ونأمل في أن
تكون هذه املادة سهلة الفهم والربط ،ولذلك اخترنا أن ّ
لودوسه ( )Nya Lödöseوسكانها .ونخطط أن تكون
نجسد بالصور عهد نيا
ِ
ً
املواد الدراسية الجديدة جاهزة في فصل الخريف القادم ،وسيبدأ العرض للمدارس في ميدان العمل اعتبارا من شهر مايو/أيار.
ً
ً
ً
لقد تطور تعاوننا الهام مع متحف مدينة يوتيبوري وأخذ شكال جديدا .وعالوة على عملنا املشترك في األنشطة اليومية ،سوف
يجري التعاون في فعاليات عديدة للعموم خالل هذا العام .ومن هذه األنشطة القادمة يمكن ذكر :املحاضرات ،واأليام التي يجري
ً
معا ّ
لودوسه ( )Nya Lödöseعلى نحو جيد ،حتى
فيها طرح مواضيع معينة ،ويوم اآلثار .وإن تعاوننا الوثيق
يمهد الطريق ملعرفة نيا
ِ
بعد انتهاء هذا املشروع األثري .وفي لحظة كتابة هذا النص ،يعمل متحف املدينة على إعداد املعرض القادم عن يوتيبوري ،حيث
ً
لودوسه ( )Nya Lödöseحاضرة أيضا .وعند اختيار االكتشافات األثرية التي سيجري حفظها وعند توثيق الحفريات
ستكون نيا
ِ
األثرية ،سوف نضع في حسباننا إمكانية استخدام هذه املواد في املعارض وقنوات التواصل في املستقبل.
ً
عالوة على هذا العدد ،سوف يصدر عددان آخران خالل العام  .5102ويمكن حجز العروض العامة على موقعنا اإللكتروني ،بحيث
ً
يمكنك أن تحضر شخصيا إلى هنا وتشاهد ما الذي يجري داخل الخيام!

1500-talsport, Moragården, Skansen. Foto Helen Simonsson (CC BY-SA 2.0).

Foto Markus Andersson

En ny säsong i Gamlestaden
F

ör varje arkeologisk undersökning ska det skri
vas en undersökningsplan som Länsstyrelsen
har som underlag när de fattar beslut om, att och
hur undersökningen ska genomföras. I den ska vi
bland annat förklara vilka vetenskapliga frågeställ
ningar som just detta projekt kan belysa och vilken
ny kunskap det kommer att tillföra.
När vi började gräva större ytor i Gamlestaden
2013 var vår kunskap om staden Nya Lödöse ganska
sparsam. Vi hade de gamla undersökningarna från
1910-talet och 1960-talet och några förundersök
ningar med provgropar att bygga på. Därtill kom en
hel del allmänna uppfattningar om stadens funk
tion och betydelse och hur pass välbevarade läm
ningarna var. År 1984, då projekt Medeltidsstadens
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rapport om Nya Lödöse skrevs, gjorde rapport
författaren Anna Järpe följande antagande:
»Det område där Nya Lödöse låg är idag hårt ex
ploaterat och eventuella rester av stadsbebyggelsen
är till mycket stor del förstörda genom markingrepp
som gjorts de senaste hundra åren.«
Hennes tolkning var grundad på det faktum
att det låg en mängd byggnader i området och
hon (som många andra) antog att lämningarna
efter Nya Lödöse hade grävts bort då man byggde
här under 1800- och 1900-talen. Det är egentligen
först under de senaste åren som vi på allvar har
sett och förstått hur välbevarade stadslämningarna
faktiskt är.

Inför grävstart 2013
Inför den stora undersökningen 2013 hade vi alltså
ännu ganska lite kunskap att bygga på när vi skulle
formulera frågeställningar. De blev ganska allmänt
hållna; vi ville få ny kunskap om stadens tillkomst
och utveckling för att kunna diskutera Nya Lödöse
i den pågående stadsforskningen. Mer konkret ville
vi studera stadens utseende och inre liv: stadspla
nen, bebyggelsens struktur, karaktär och organisa
tion över tid, liksom frågor om konsumtion och
försörjningsstrategier och hur stadsborna hanterade
sitt avfall. En viktig uppgift var att hela tiden dis
kutera Nya Lödöse i relation till andra städer från
samma tid, både i närområdet och i ett större per
spektiv. Vi ville förskjuta fokus från diskussionen
om »handelsstaden« och i stället ge en mer mång
fasetterad bild av staden och alla de olika faktorer
som låg bakom dess uppkomst. Inte minst ville vi
komma bort från enkla förklaringar och i stället
undersöka den mängd av olika beslut och händel
ser som ingår i historiska processer.

Utgrävning 2015
Nu har vi grävt i två säsonger; vi har undersökt kyr
kan, kyrkogården, stranden vid Göta älv och flera
stadsgårdar, gator och andra ytor. Vi börjar få svar
på de mer allmänna frågorna och kan börja gå in
på detaljer och ställa mer specifika frågor. Det är
nu det börjar bli riktigt spännande!
Årets undersökning är till stor del en fortsätt
ning på de områden vi undersökte 2013–14 och
vi kommer att fortsätta undersöka själva stadsbe
byggelsen med byggnader, gårdsplaner och gator.
Några tomter som vi bara undersökt delar av tidi
gare kommer vi nu att kunna få en helhetsbild av.
Landeriet Marieholm undersökte vi delar av redan

2013 och vi kommer av allt att döma att stöta på
fler lämningar av landeribyggnader också i år. När
vi lägger samman resultaten från 2013–15 kommer
vi att få en bra bild av ett av alla de landerier som
fanns i Göteborgs utkant och som egentligen inte
undersökts arkeologiskt tidigare.
I området norr om Säveån kommer vi nära både
Säveåns strand och strandkanten av den del av Göta
älv som grundades upp under 1800-talet. Idag går
järnvägen och spårvägen mot Angered över den
gamla åarmen. Från Sixten Strömboms undersök
ningar på 1910-talet vet vi att här finns timmerkistor
i strandkanten av samma slag som vi hittade 2013,
men här verkar de vara bättre bevarade och några
av dem har stenläggningar ovanpå. Vi hoppas där
för få en bättre uppfattning om syftet med de här
konstruktionerna. Handlade det om att få mera
markyta, att få en stabil strandkant, möjlighet att
lägga till med mindre båtar eller något annat? Var
det öppna ytor eller låg här byggnader?
Söder om Säveån kommer vi att gräva i området
vid stadsgränsen, kring stadens vall och vallgrav.
Här hoppas vi få veta mera om hur detta område
användes och om när och hur vallgraven kom till.
Under Gustav Vasas tid ska vallen ha rasat – kom
mer vi att kunna se spår av detta och kanske av
ombyggnader och förstärkningar?

Mer kunskap och nya frågor
Under de två säsonger som gått har vi lärt oss
mycket om Nya Lödöse. Inför den nya säsongen
har vi därför kunnat utveckla våra frågeställningar
och vara mer precisa än tidigare. Några punkter
som vi framför allt kommer att fördjupa oss i är:
Hur gick det till när Nya Lödöse anlades och
hur användes stadsområdet innan staden byggdes?

Hur såg det ut i området runt staden på 1400-ta
let? Vad händer egentligen i ett område när mark
tas från byarna och läggs ut till en stad?
Vi vill veta mera om livet i staden; hur olika de
lar av staden har sett ut, varför det är så stora skill
nader mellan olika tomter och gårdar, hur männ
iskor har rört sig i staden och om levnadsvillkoren
för olika grupper av människor. Mat och måltider
är också något vi vill fördjupa oss mera i och det
hänger ju samman med frågan om odling och djur
hållning i staden.
Hur har människorna i Nya Lödöse samspe
lat med omvärlden? Varifrån har staden hämtat
sina råvaror till mat, husbygge och hantverk? Vil
ka människor på andra platser har man haft kon
takt med? Vi vill också titta på inflyttningen till
staden. Redan nu kan vi se att det verkar som att
hela hushåll flyttade in från början och att de var
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ett slags bondehushåll, med odling och djurhåll
ning. Men varifrån kom de egentligen? En vanlig
uppfattning är att människor flyttade från Gamla
till Nya Lödöse. Säkert kom en del av inflyttarna
från just Gamla Lödöse, men vi tror att människor
kom från andra platser också, både från den om
kringliggande landsbygden och från städer i andra
delar av Europa. Därför vill vi undersöka om vi kan
urskilja spåren av olika inflyttade grupper i hur de
organiserat sina gårdar eller i deras avfall?
Slutligen vill vi fortsätta att undersöka vad som
hände efter stadstiden? Resultat från 2014 antyder
att byggnader från Nya Lödöse kan ha stått kvar
och använts även efter avhysningen av staden 1624.
Hur mycket av den gamla stadens strukturer levde
kvar in i nästa fas, då flera landerier anlades på det
gamla stadsområdet?
Christina Rosén
Projektledare
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Karta över Gamlestaden som visar det område vi grävde ut åren 2013 och 2014 med de tomter, hus och gator vi hittills
undersökt. Det grävda området är markerat med röd tjock linje, olika tomter med ljusoreange färg, hus med oreange
färg. Det område vi ska undersöka 2015 är markerat med röd streckad linje. Karta Mattias Öbrink.

Foto Markus Andersson

Vad väntar i väster?
D

e senaste årens arkeologiska undersökningar
har visat att de delar av staden vi hittills grävt
ut var anlagda efter en genomtänkt och relativt re
gelbunden plan. Här fanns två parallella gator ut
med Säveån som korsades av en nord-sydlig gata.
Mellan gatorna fanns kvadratiska tomter med be
byggelse, det vi kallar stadsgårdar. Även inne på de
olika stadsgårdarna fanns ett mönster som uppre
pades med sammanbyggda huslängor utmed tomt
gränserna och en stenlagd gårdsplan i mitten. Vid
en första anblick ser de olika stadsgårdarna och
gatorna ut att vara identiska, men vid en närmare
granskning finns stora skillnader.
Nästan alla stadsgårdar grundlades på samma
sätt. På den ursprungliga markytan lade man ut

stockar där hus skulle byggas och utrymmet mellan
dessa fylldes med grenar, kvistar, träflis och jord.
Detta verkar oftast ha skett ganska direkt efter att
staden grundades och var kanske en del av en ge
mensam byggplan. När man sedan byggde hus och
gårdsplaner gjordes det på olika sätt. På en del stads
gårdar byggdes hela miljön med hus runt en sten
lagd gårdsplan nästan med en gång, på andra fanns
det först enstaka hus, och det kunde dröja flera år
eller decennier innan miljön byggdes klart. På de
fullt utbyggda stadsgårdarna fanns både bostads
utrymmen, olika fähus och ekonomibyggnader.
Undantaget är en tomt som efter grundläggning
en verkar ha blivit en del av en annan stadsgård.

		

En rekonstruktion
av hur det
område som
undersöktes år
2013 och 2014 kan ha
sett ut under 1500-talets
första hälft. Sedd från sydväst.
Karta Mattias Öbrink.
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Karta från 1682 som visar området där Nya Lödöse låg. Staden var då övergiven men vallgraven fanns kvar. Vadet är markerat med en pil och gatorna som beskrivs är markerade med vita linjer.

Väster om staden fanns en arm av Göta älv, den
är idag uppgrundad och järnvägen mot Trollhättan
går här. Väster om vattendraget fanns en ö, Marie
holm. Vad som fanns här är vi osäkra på men inn
an Nya Lödöse grundades hade kanske bönderna i
Kviberg betesmarker för sina djur här. Kanske tog
stadsborna i Nya Lödöse över dessa marker. Till
Marieholm tog man sig via ett vad, det finns mar
kerat på en karta från 1682. Ned till vadet fanns en
landsväg som fanns kvar till 1940-talet. Kanske var
detta vägen ut till ön även innan Nya Lödöse grun
dades och under stadstiden. En av de gator (gata
A) vi undersökte år 2013 var parallell med lands
vägen, och ledde ned mot vadet. Cirka 30 meter
längre söderut fanns under stadstiden ytterligare
en gata som var parallell med den ned mot vadet
(gata B). Dessa gator var till synes liknande, för
utom samma nordöst-sydvästliga sträckning var de
båda runt 5 meter breda och hade rester av gatu

beläggning. Men tittar man närmare är de exem
pel på hur olika stadens utrymmen organiserades
och strukturerades.
En skillnad mellan gatorna var att den som ledde
ned mot vadet redan från stadens grundande var
uppbyggd av sand med stenbeläggning på. Un
der gatan längre åt söder fanns däremot stockar
och lager av träflis och jord liknande dem inne på
tomterna. Dessa lager verkar ha fungerat som gatu
beläggning en tid, men efter senare stenlades gatan.
Ytterligare en skillnad är att tomterna utmed gatan
ned till vadet slutade vid gatans kant. Utmed den
södra gatan fortsatte tomtgränserna ut till mitten
av gatan. Gatan såg dessutom lite olika ut framför
olika stadsgårdar, stenläggningens utseende varie
rade och den saknades ibland helt.
Skillnaderna kan bero på gatornas ursprung
och funktion. Mycket talar för att gatan mot va
det var ett stråk som fanns redan före staden och

som behöll karaktären av genomfartsled under
stadstiden, och även därefter. Den södra gatan var
däremot en lokalgata in mellan stadsgårdarna som
anlades när staden grundades och som upphörde
att existera samtidigt med Nya Lödöse. Vem som
hade ansvaret för de olika gatorna vet vi inte men
gatan mot vadet hade ett enhetligt utseende. Detta
kan bero på att den var en gemensam angelägen
het för staden. Gatan i söder däremot såg olika ut
framför varje enskild stadsgård. Detta kan tyda på
att de olika tomtägarna skötte om gatan.
Under 2015 kommer vi att undersöka ett om
råde som utgör en triangel mellan Säveån i söder,
Göta älvs gamla utsträckning i väster och den yta
som undersöktes 2013 i nordöst. Här kommer vi
inledningsvis hitta fler stadsgårdar och fortsättning
en på de gator som vi tidigare undersökt. Men på
1500-talet byggdes staden ut åt väster. Timmerkon
struktioner byggdes i den grunda armen av Göta

älv och de fylldes med jord och träflis. På dem
byggde man nya stenlagda ytor och byggnader. Vi
anar att de nyvunna ytorna delvis organiserades ef
ter ett nytt mönster, där gatorna och byggnaderna
var orienterade utmed Göta älv, till skillnad från
den äldre delen av staden som hade Säveån som
riktning. Samtidigt vet vi inte riktigt syftet med
utbyggnaderna. Var timmerkistorna ett offentligt
bygge eller enskilda utbyggnader av tomtmark?
Hur organiserades den mark man vann från Göta
älv, var det allmänna öppna ytor eller enskild tomt
mark? Vem hade möjlighet att vistas här och vad
sysslade man med?
Förhoppningsvis får vi svar på flera av dessa
frågor under den kommande grävsäsongen. Detta
kommer att ge oss ytterligare pusselbitar för att
kunna berätta om hur människorna i Nya Lödöse
formade och använde sin miljö.
Mattias Öbrink
Arkeolog

Den sydligare av de två gatorna (gata B) som den såg ut när den undersöktes hösten 2013. Gatans kanter är markerade
med en vit linje. I mitten av gatan ses en rad av större stenar, så kallade borgmästarstenar. Foto Markus Andersson.

Foto Markus Andersson

Här, på ängen,
skulle staden ligga
Hur såg det ut på den här platsen innan Nya Lödöses hus och tomter smälldes upp? Och hur gick
det egentligen till vid själva flytten när nya invånare, från bland annat Gamla Lödöse, skulle bli
borgare i Nya Lödöse? Det är frågor om vilket det skriftliga källmaterialet tiger, men vi kan tvinna
en del ledtrådar ur de äldsta kulturpåverkade jordlagren. Dessa ligger under Nya Lödöses äldsta
bebyggelse i begravda markskikt som är äldre än staden. Där är fynden av föremål få och vi får
främst förlita oss på de spår vi hittar under mikroskopet.

Här framträder bilden av regelbundet översväm
made slåtterängar i ett nästan helt trädlöst land
skap bestående av betesmarker och åkrar. Ner mot
stränderna till vattendragen har vegetationen vuxit
högre med säv och fackelblomster, och uppströms
har det också funnits lummigare partier med alsnår.
På höjdparter runtom har det legat gårdar, och ge
nom ängarna, ner mot Göta älvs östra strand, har
en väg legat som ett band av upptrampad sand.
Staden är byggd på sand och ler, som avlagrats
när Säveån och Göta älv svämmat över. I genom
skärning är sedimenten laminerade och ser ut som
en böljande tigerkaka – ett mönster som bildats när
vattendragen i pulser fört med sig slam som sjun
kit till botten när vattnet blivit mer stillastående.
Tillsammans med de mikroskopiska stenpartiklar
na finns gott om växtrester bevarade som berättar
om miljön, både på den översvämmade platsen och
uppströms längs vattendragen. Rötter i sedimen
ten visar att ytan varit bevuxen med starr, tuvdun,

småsäv och gräs; en vegetation som vittnar om att
området främst hållit öppen genom slåtter. (Om
den hade använts som betesmark i någon större
utsträckning så hade »tigerkakan« blivit mer för
störd av trampande klövar, något den är bara i ett
upptrampat stråk.) I översvämningsmaterialet finns
också spår av människor i form av spisavfall, som
förkolnade kärnor av korn och havre, men eftersom
inga spår av bebyggelse finns på platsen före staden
så har antagligen detta material kommit med det
översvämmade vattnet från gårdar och byar upp
ströms Säveån eller Göta älv.

Pionjärstaden bestod
också av hela familjer
Staden Nya Lödöse lades direkt ut på ängsmarken,
utan att denna särskilt verkar ha preparerats, men
på vissa håll skars torvor ur marken som kom att
tjäna som fyllnadsmassor och takbeläggningar. De
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Ovan laminerad sand. Nedan linkapselfragment. Foton Jens Heimdahl.

massor av huggspån som var resultatet av timmerar
beten användes som en första markbeläggning, och
utgjorde även underlag för många hus och bodar.
Hur såg den tidigaste staden ut socialt? Var det
kanske en »manlig« pionjärstad av timmermän och
murare? Hur snabbt flyttade hela familjer in i de
nya husen? Detta är svårt att avgöra, men av spå
ren i det allra tidigaste skedet finns avfall som vi
sar att man repat lin på platsen (spåren utgörs av
fragment av linfrökapslar). Detta innebär att man
bärgat linskördar och att stadsjord måste ha blivit
tilldelad och tillgänglig mycket tidigt, kanske re
dan innan man flyttade in till den
nya staden.
Att repa en linskörd kan tyckas
apart i en period då man fortfarande
höll på att bygga upp husen och går
darna på platsen, men säger mycket
om hushållens ekonomi och strate
gier i detta skede. Dels är det tydligt
att hushållen i staden var jordbruk,
och att detta hölls igång utan större
avbrott även i samband med flytten.
Dels så var linrepning ett utpräg
lat kvinnoarbete. Nya Lödöse var
alltså i det tidigaste pionjärskedet

inte bara var en plats där män byggde hus och att
eventuella kvinnors uppgift främst var att försör
ja byggarna med mat. Kvinnorna i pionjärstaden
upprätthöll en kontinuitet av industri och hantverk
inom hushållen som ingick i dess försörjning. Detta
innebär att vissa hushåll uppenbarligen flyttade till
staden som sammanhållna enheter i vilken man var
beroende av varandra, och i möjligaste mån upp
rätthöll sitt jordbruk.
Jens Heimdahl
Arkeobotaniker
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MENS

En kvinnlig vardagshistoria

Som arkeolog så verkar man både i dåtid och nutid och det är ofta i det vardagliga och de grundläggande behoven som man kan försöka att komma nära dåtidens människor. Även kvinnorna i
Nya Lödöse var tvungna att förhålla sig till sin menstruation men exakt hur de gjorde det är svårt
att veta. Det finns inga samtida källor från svenska material som beskriver det, och även om det
går att hitta en del skriftligt material från övriga Europa så behöver det nödvändigtvis inte vara
en exakt beskrivning av hur man hanterade och såg på det i det vardagliga livet.

Foto Markus Andersson

D

e mesta av det som skrivits ned om men
struation och kvinnor överhuvudtaget
är även nedskrivet av män och speglar
således den manliga uppfattningen om världen
och om kvinnor. De flesta gånger som man stö
ter på kvinnor i de historiska källorna, exempelvis
i tänkeböckerna från Nya Lödöse, så är det inte
de själva som beskriver sin tankevärld, handlingar
och verklighet.

Historieskrivningen

Att spåra vad kvinnor i historien verkligen tyckte
och tänkte eller hur deras vardag såg ut är således
svårt, ännu lite krångligare blir det inom arkeolo
gin. Då kan det hjälpa att utgå från exempelvis ett
intersektionellt perspektiv, som tar hänsyn till och
vill synliggöra maktordningar på olika nivåer, när
man analyserar historien. Det man inte får glömma
är att forskning som rör kvinnohistoria använder
i stort samma källor som övrig historieforskning,
skillnaden är bara perspektivet. Problemen utfor
mas utifrån kvinnors erfarenheter och förhållanden
och de ses som medskapande och medverkande i
historiska skeenden.

Mens under Nya Lödöses tid

Idag är det inte helt ovanligt att flickor får sin för
sta mens i en ganska tidig ålder, vissa redan på låg
stadiet men troligtvis fick kvinnorna i Nya Lödöse
sin första mens mycket senare. De tidigaste uppgif
terna om menstruationsålder som vi har i Sverige
är från slutet på 1800-talet och då var den vanli
gaste åldern precis före 16 år. Tidpunkten för den
första menstruationen har sedan krupit lägre ner
i åldrarna i takt med att vår levnadsstandard har
blivit bättre. De flesta kvinnor under 1500-talet var

De fyra kroppsvätskorna. Ur Quinta Essentia från 1574.
Licens Public Domain.

gifta och fick många barn. Det var ofta tätt mel
lan barnen med amningsperioder emellan, detta i
samband med en kortare livslängd innebar att en
kvinna i Nya Lödöse sannolikt hade mycket färre
menstruationer än en kvinna i dagens Göteborg.
Det är troligt att kvinnorna i Nya Lödöse inte
använde någon form av mensskydd utan lät helt
enkelt blodet rinna och torkade av det värsta med
underkjolen. Underbyxor hade man inte, det kom
mer långt senare. I mer sentida uppteckningar
från allmogesamhället under 1800-talet finns det
beskrivningar av hur kvinnor kunde gå omkring
med nederdelen av kjolen nedfläckad med mens
blod och det var inget som man reagerade på eller
tyckte var konstigt, det hörde till vardagen. Det är

Kvinnor som arbetar i köket, ”De fyra elementen: Eld”. Målning av Joachim Beuckelaer 1570. Licens Public Domain.

förvisso långt mellan 1500- och 1800-talet men ge
mensamt ändå är att tillgången på överblivet eller
icke brukbart material var väldigt sparsam. Det tyg
som fanns användes till kläder eller till hushållet.
Det är tänkbart att blodfläckade underkjolar var en
vanlig syn även i Nya Lödöse. Växtprodukter som
exempelvis vitmossa eller andra naturprodukter
kan ha nyttjats men det är en typ av kunskap som
utbytts muntligen kvinnor emellan och som inte
har intresserat upptecknare eller forskare i särskilt
hög grad. När tillgången på tyg och spånadsmate
rial ökade och man kunde få bättre skydd så upp
hörde även behovet av den här kunskapen och den
försvann ut ur traditionen. Vi vet således väldigt
lite om detta. Att hitta materiella spår av mens
skydd i arkeologiska sammanhang är ovanligt, det
är dock inte lika ovanligt att man hittar tygrester
och bevarad mossa i latriner. Man kan argumen
tera för att det använts som dåtidens toalettpapper
men det skulle också kunna tolkas som kasserade
mensskydd, vi måste bara ställa oss frågan.
När vi har undersökt stadens gårdar och hus så
framkommer bilden av en ganska trång stad. Det
var tätt mellan husen och man bodde många i varje
hushåll, flera generationer och så kanske även an

dra personer som hyrde in sig. Privatliv som vi ser
det idag existerade inte och hade en kvinna mens
så visste troligen hela hushållet om det.

Medicinsk kunskap

Kunskapen om varför kvinnor menstruerade var
sparsam, visserligen gjordes en del anatomiska
framsteg under 1500-talet men det är tveksamt i
vilken grad de nådde en utpost i norra Europa
som Nya Lödöse. Större framsteg inom gyneko
login gjordes inte förrän efter 1650. Den medicin
ska vetenskapen byggde fortfarande till stor del
på Galenos läror om humoralpatologi och de fyra
kroppsvätskorna. Mensblod sågs av Galenos som
en egen typ av blod, skiljt från det övriga blodet i
kroppen. På grund av att kroppen var överfull av
blod så behövde det komma ut. Många andra för
fattare inom medicin från 1500-talet menade ock
så att mens var en orsak till att kvinnor var bättre
lämpade till att hålla sig i hemmet och ta hand om
de sysslorna.
Veronica Forsblom Ljungdahl
Arkeolog
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Keramik
- från tillverkning till arkeologiskt fynd
De keramikskärvor vi hittar vid arkeologiska undersökningar har ofta en lång historia. Tillverkningen av ett kärl var en process i sig. Leran hämtades ur speciella lertäkter, bra keramiklera finns
inte överallt. Olika lera ger olika godskvalitet, något som krukmakarna såklart har känt till. Under
hela medeltiden exporterades keramiklera mellan olika länder i Europa.

Foto Markus Andersson

Produktion
När leran hade grävts upp rötades den under kont
rollerade former och rensades så att den inte inne
höll partiklar som kunde göra att kärlen explo
derade vid bränningen. Rötningen kunde ta flera
månader. Ofta magrades leran för att det brända
godset skulle bli starkt nog. Magringen kunde be
stå av finkornig sand eller krossad keramik (cha
motte), som man tillsatte till leran. Först därefter
kunde den formas till kärl i verkstaden.
De färdigformade kärlen var antingen drejade
eller tummade. De torkades under kontrollerade
omständigheter eftersom de krympte olika mycket
beroende på leras konsistens, kärlens tjocklek, le
rans magringsgrad och miljön i torkrummet. Om
kärlen försågs med dekor gjordes denna i huvud
sak innan kärlet blev torrt.
All ytbehandling, som glättning, slamning och
glasering, gjordes när kärlet torkat. Olika typer
av glasering och slamning krävde tillgång till en
rad specifika kemikalier som gav olika färg, struk
tur och dekor. Olika verkstäder och krukmakare
hade ofta en specialitet som var vald efter tycke
och smak eller dåtidens trender. Målad dekor och
engobering (yttäckande lerslamning) gjordes också
strax före bränningen. Sådan dekor var vanlig på
fat och skålar.

Sedan började bränningen, en process som
skedde i välbyggda ugnar under ytterst kontrol
lerade former. Syretillförseln har reglerats, tempe
raturen har kontrollerats och avkylningen av de
färdiga kärlen har anpassats. Kylningen måste ske
i en kontrollerad långsam takt så att kärlen inte
sprack. Till bränningen gick det åt en hel del vir
ke av en kvalitet som kunde säkra en jämn tempe
ratur. Krukmakaren måste således ha haft en rad
olika kontakter i sitt närområde för att få den lera,
den magring, de kemikalier och den ved som be
hövdes. Framställningsprocessen i verkstäderna var
strikt hierarkisk med mästare och lärlingar och an
dra hjälpredor.

Keramikflaska från Nya Lödöse som ursprungligen innehållit mineralvatten
från Fachinger-källan i Frankfurttrakten. Källan var mycket populär och välkänd under 1700-tal till tidigt 1900-tal.
och dess vatten dracks mot magkatarr.
Just denna flaska har tillverkats någon
gång mellan 1806 och 1836.

Foton detta uppslag Markus Andersson
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Distribution
De färdiga kärlen skulle kontrolleras för att se vil
ka som dög för vidare transport till tänkta använ
dare. Vi vet att lokala distributörer vanligen skötte
transporten i närområdet men också till de hamn
städer för vidare transport. Kärlen fraktades oftast
med fartyg till mer långväga orter, varifrån de än
en gång fick lastas om och transporteras till för
säljningsställen på en brygga eller torgplats mitt
i staden. Sjunkna fartyg fullastade med keramik
kärl har hittats på flera ställen, bland annat i stora
hamnen i dåvarande Kalmar.
På Jyllands landsbygd startade en storskalig till
verkning av gråsvarta stora förrådskärl, »jydepottor«
under sent 1400-tal. Tillverkningen skedde i hem
men i en kooperativ form, med centrala uppköpare
som skötte distributionen. Vissa av »keramikknal
larna« gjorde mer långväga färder och en hel del
av jydepottorna har nått våra trakter.

Användning
När väl kärlet nått en stads- eller landsbygård har
dess användningstid varierat. Vissa kärl förbrukas
snabbare beroende på användningsområde och

godskvalitet (vilket för övrigt hänger ihop). Kärlens
livslängd måste också ha varierat av andra skäl; ett
misstag och kärlet gick i kras redan första dagen,
ett annat kan ha hängt med i släkten flera genera
tioner. Det tycks också ha funnits en andrahands
marknad redan under medeltid, man lagade kärl
och delar av trasiga kärl kan ha använts för andra
syften. Ännu under sen tid vet vi att ett kärl som
ansågs omodernt eller naggat i kanten kan ha åter
använts av mindre bemedlade individer.
Avfallsmaterial som innehöll kasserade kärl kan
ha flyttats flera gånger. Till exempel så har krossa
de kärl och tegel använts som utfyllnadsmaterial i
markberedning och dylikt ännu under 1900-talet.
Frågan om vilken väg de skärvor vi hittar i Nya
Lödöse tagit innan de hamnade i jorden där vi hit
tar dem är således inte alltid så enkel att reda ut.
När vi finner en skärva med dekor som är typisk
för en viss tidsperiod, återstår alltså att se i vilket
sammanhang skärvan påträffas för att vi ska kun
na förstå hur lång tid som förflutit innan skärvan
hamnat i jorden.
Kristina Carlsson
Arkeolog
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TEGEL

genom tiden
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Innan vi nådde ner till de medeltida stadslämningarna så schaktade vi först bort jordmassor som rörts
om under senare tid. I massorna hittades mycket tegel. Tegelmaterial bestod av taktegel och tegel
stenar men utöver det så fanns även annat såsom keramik och ugnskakel. Teglet dateras till 1600-talet
och framåt. Flera tegelföremål påträffades i sentida schakt som grävts för elledningar och dylikt under
1800- och 1900-talet. Eftersom dessa lager är omrörda är det svårt att exakt bestämma materialet ålder.

U

tifrån historiska källor kan vi säga att Nya
Lödöse, i likhet med Göteborg, hade mycket
kontakt med Holland. De holländare som var med
och byggde Göteborg hade sina egna vanor som de
tog med sig till Sverige och holländska varor kon
sumerades av svenskar. Redan under tidig medeltid
såldes holländska varor, till exempel keramik, kakel
och tegelsten runt Nordsjön när man fraktade fisk,
korn, timmer och andra varor från bland annat Sve
rige. Under 1600-talet bjöds holländare in för att

delta i byggandet av Göteborg, och marken vid Nya
Lödöse omvandlades till landerier (gods med till
hörande jordbruksmark) utanför den nya staden.
De historiska uppgifterna stämmer väl överens
med våra arkeologiska resultat. I källorna finns upp
gifter om handel mellan Sverige och Holland. Här
i Gamlestaden påträffas olika slags tegel med hol
ländskt ursprung. Stora gula tegelstenar tillverkades
av grov lera. Sådana tegelstenar har hittats i Nya
Lödöse samt på andra utgrävningar inne i centrala
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Göteborg. Tyska kyrkan i Göteborg är som exem
pel byggd av sådant holländskt tegel. Tegelformen
dateras från andra hälften av 1600-talet i Göteborg,
men eftersom det finns liknande tegelstenar i Lon
don som är tvåhundra år äldre kan man inte utgå
enbart från tegelsort för att datera en byggnad.

Tillverkning

Tegel är ett grovt material vars formspråk gene
rellt sett ändras långsamt, men när det anpassas till
en ny miljö så kan det förändras relativt snabbt.
I 1600-talets Göteborg verkar teglet mestadels ha
importerats, men det kan hända att vissa tegelfor
mar tillverkades på plats av holländare som kom
till den nya staden.
Ett mindre, smalare gult tegel som kallas »klin
kers« eller »IJsselsten«, tillverkas av silt som hämtas
från floden IJssel i Hollands i Goudatrakt. Efter
som produktionen sker för hand är storleken ofta
oregelbunden. Tegelstenarna bränns vid 1 100°C till
1 300°C vilket är högre än vid vanlig tegelbränning.
Namnet »klinker« fick tegelformen efter ljudet som
uppstår när de knackas mot varandra, det gav också
golvklinker dess namn. Dessa tegel brukade använ
das till gårds- och gatläggningar men ibland även
som vanligt tegel i murar och liknande.

Användning och transport

Att bygga i tegelsten var ett medvetet val. Ur
sprungligen skulle Göteborg byggas i sten, men
ofta byggde man av trä under 1600- och 1700-ta
len. Det finns ett tydligt bruk av holländskt tegel
som vi ofta hittar under arkeologiska undersök
ningar i Göteborg. Under medeltiden i nuvarande
Västsverige användes tegel i konstruktion av borgar
såsom Ragnhildsholmen, Hunehals borg söder om

Till vänster i bild ser vi två IJsseltegel som hittats i Gamle
staden. Den vänstra tegelstenen har en mörkare nyans
därför att den är överbränd. Till höger syns gult, kraftigare tegel, som även det är från årets utgrävning. Det är sannolikt likadant tegel som vi hittar i Tyska kyrkan i Göte
borg. Foto Markus Andersson.

Kungsbacka och Varbergs fästning, samt i upp
förandet av kloster och konvent. Bruket av tegel
visade att personen som låtit bygga klostret eller
borgen hade anknytning till Europas makthavare
på kontinenten.
Klostren i Flandern (i dagens Belgien) har sedan
1200-talet byggts i tegel. Samtidigt började köpmän
bygga tegelhus och korsvirkeshus i Hansastäder,
dit nya trender spreds snabbt. Över Nordeuropa
visade köpmän, munkar och även adelsmän upp
sina internationella kontakter genom användan
det av särskilt tyg, keramik och murtegel. Gamla
Lödöse blev enligt historiska källor en Hansastad
under mitten av 1200-talet, samtida bevis för te
gel dyker upp i arkeologiska kontexter. Domini
kanermunkar kom 1243 och brände då eget tegel i
Gamla Lödöse. Efter 1500-talet tog Holland över,
från den tyska Hansan, som den starkaste handels
partnern i Nordeuropa. Därmed fraktades alltmer
holländskt gods runt Nordsjöområdet och vidare;
dessa föremål påträffas av arkeologer på Island och
på Irland, samt i Frankrike, Storbritannien, Tysk
land, Baltikum och Sverige.
Gwilym Williams
Arkeolog
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Inför utgrävningarna 2015 har vi ställt oss flera frågor som vi hoppas få svar på. Vi vill till exempel veta hur det gick till när Nya Lödöse anlades och hur området användes innan stadsbebyggelsen. Vi vill veta mer om livet i staden: Hur har olika delar av staden sett ut och varför
är det så stora skillnader mellan olika stadsgårdar? Hur har människor rört sig i staden och
hur har levnadsvillkoren sett ut för olika grupper av människor? Hur har människorna i Nya
Lödöse samspelat med omvärlden?
Utöver fortsatta utgrävningar av stadstomter så gräver vi i år ut ett område söder om Säveån,
vid Nya Lödöses södra stadsgräns. Här hoppas vi få veta mer om hur detta område användes
och när och hur vallgraven kom till. Under Gustav Vasas tid ska vallen ha rasat – kommer vi
att kunna se spår av detta och kanske av ombyggnader och förstärkningar?
Detta femte nummer av tidningen om staden Nya Lödöse handlar just om 2015 års utgrävningar och frågeställningar om staden.
Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan fyra aktörer:
Statens historiska museer, Bohusläns museum/Västarvet, Rio Göteborg Natur- och kultur
kooperativ och Göteborgs stadsmuseum.
Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se
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