Hembesök i Nya Lödöse!

I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgrävningarna 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 sjätte nummer av tidningen om Nya Lödöse delar vi med oss av de ledtrådar vi fått
om just vardagslivet, allt från folktro till upphittade personliga föremål. Välkommen på hembesök i Nya Lödöse!
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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Hembesök i
Nya Lödöse
Nu är vi en bit in på den tredje säsongen av stora arkeologiska under
sökningar i Gamlestaden. Allteftersom arbetet fortskrider får vi allt
tydligare bilder av hur staden Nya Lödöse såg ut och fungerade. Vi kan
nu börja skriva alltmer detaljerade berättelser om en tidigare ganska
okänd del av Göteborgsområdets historia. Många små bitar fogas sam
man till större sammanhang. En del av bitarna handlar om det dag
liga livet i staden, om hus, hantverk, matlagning och om människors
idéer och föreställningar om världen. I detta nummer av tidningen
berättar arkeologerna om just detta utifrån nya fynd, direkt från fält.
Området där vi arbetat de senaste säsongerna är en ganska begrän
sad del av staden, ett område mellan kyrkan, Göta älv och Säveån.
Människorna här bodde på gårdar med ett ganska enhetligt utseende,
även om detaljerna kan variera stort. Det betyder inte att hela sta
den såg ut såhär. Från andra källor vet vi att stadsborna levde under
mycket skiftande ekonomiska och sociala villkor och det är svårt att
tala om människors dagliga liv utan att ha detta i åtanke. Borgmäs
tarens levnadsvillkor var inte desamma som för Sara, vars uppgift var
att sopa torget. Den prostituerade Gröna Malin hade ett annat slags
liv än skepparen Anna eller handelsmannen Jakob från Lübeck. Vart
efter som arbetet går vidare så kommer vi att kunna se variationerna
mellan olika delar av staden tydligare, var olika grupper av människor
levde och hur deras livsmiljö såg ut.
Välkommen att följa med på en resa till några av Nya Lödösebor
nas vardag!
Christina Rosén
Projektledare
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Everyday life
in Nya Lödöse
We are now well into the third season of the extensive archaeological excava
tions in Gamlestaden. As work progresses a clearer picture of how the city of
Nya Lödöse appeared and functioned is emerging. We can now begin to write
more detailed accounts about a rather unknown part of the Gothenburg area’s
history. Many small pieces are joined together to create larger pictures. Some
of the pieces are about the daily life in the city, the houses, crafts, cooking and
people’s ideas and beliefs about the world. In this issue of the magazine archaeo
logists recount this from new discoveries, directly from the field.
The area in which we worked over the past few seasons is quite a defined
part of the town, an area between the church, Göta älv and Säveån. The people
here lived on plots with a fairly uniform appearance, although the details can
vary widely. This does not mean that the whole city looked alike. From other
sources we know that the townspeople lived under varying economic and so
cial conditions and it is difficult to talk about their daily lives without having
this in mind. The Mayor’s living conditions were not the same as those of Sara,
whose job it was to sweep the square. The prostitute Gröna Malin had a dif
ferent kind of life than the skipper Anna or merchant Jacob from Lübeck. As
the work continues we will be able to see the variations between different parts
of the city more clearly, where different groups of people lived and how their
surroundings looked.
You are hereby welcome to join us on a journey to discover the everyday li
ves of some of the Nya Lödöse residents!
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الجريدة رقم  ،6تمهيد
لقد دخلنا اآلن في الموسم الثالث من الحفريات األثرية في المدينة العتيقة.
كلما تقدمت األعمال كلما توضح لدينا شكل وهندسة مدينة لوسؤوره الجديدة .يمكننا اآلن البدء بكتابة المزيد من الروايات
المفصلة حول جزء لم يكن معروفا كثيرا في تاريخ منطقة يوتيبوري .يتم تركيب الكثير من القطع الصغيرة لكي تصبح
تتوضح الصورة الكبيرة .يتعلق جزء من القطع بالحياة اليومية في المدينة ،حول البيوت واألعمال الحرفية وطهي الطعام
وحول أفكار الناس ورؤيتهم للعالم .سيقوم خبراء الحفريات في هذا العدد من الجريدة بالتحدث عن ذلك إنطالقا من
اإلكتشافات الجديدة مباشرة من الميدان.
المنطقة التي عملنا فيها في المواسم األخيرة هي جزء محدود من المدينة ،وهي المنطقة الواقعة بين الكنيسة ونهري يوتا
آلف وسيفيؤون .كان الناس هناك يسكنون في مزارع ذات أشكال موحدة حتى وإن إختلفت التفاصيل بشكل كبير .ال يعني
هذا بأن شكل كامل المدينة كان هكذا .علمنا من المصادر األخرى بأن سكان المدينة كانوا يعيشون تحت ظروف مادية
وإجتماعية مختلفة جدا ومن الصعب التحدث عن الحياة اليومية للناس دون أخذ ذلك بعن اإلعتبار .لم تكون ظروف معيشة
عمدة المدينة كتلك التي لسارة والتي كانت تعمل كمنظفة للساحة .كانت حياة المومس غرونا مالين تختلف عن حياة قبطانة
السفينة أنا أو التاجر ياكوب من لوبك .كلما تقدم العمل كلما كان في إستطاعتنا رؤية الفروقات بين األجزاء المختلفة من
المدينة بشكل أوضح وكذلك األماكن التي كان يعيش فيها الناس وبيئتهم المعيشية.
نرحب بكم لمشاركتنا في رحلة إلستكشاف جزء من الحياة اليومية لسكان لوسئوره الجديدة!
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Hemma hos
i Nya Lödöse

Den fiktiva staden Wadköping. Licens Lässman (CC BY-SA 3.0).

Om vi skulle besöka ett hem i Nya Lödöse, säg runt år 1500, så hade vi först gått igenom en port från
gatan och sedan kommit in på en gårdsplan, belagd med kullerstenar. På gårdsplanen står tunnor
med matvaror och precis innanför porten ser vi en vattentunna, till hands för snabb brandsläckning
om olyckan skulle vara framme. Vi ser flera olika sammanbyggda hus runt gårdsplanen och längst
bort ser vi över ett staket mot granngården. Här ligger också ett litet fristående hus med skorsten.
Kanske är det en plats för att brygga öl eller baka bröd, kanske också för att bada och tvätta sig (att
medeltidens människor skulle ha varit förfärligt smutsiga är en myt – det fanns badstugor i städerna,
ofta flera stycken).
Ena delen av gården är djurens avdelning. På den
här gården håller man några svin och hästar. An
dra gårdar har kor, får och gäss. Gårdsplanen är
rensopad, några höns går omkring och pickar i sig
enstaka rester av avfall, men det mesta av avfallet
ligger i en hög längst bort på gården. Därifrån går
det sedan vidare som kompost ut på kålgården,
som ligger längre ut mot stadsvallen. Just på denna
gård ser vi inga spår av odling inne på stadsgården,

När vi dokumenterar stadsgårdar, byggnadsfaser och byggnader så använder vi arbetsnamn
i form av siffer- och bokstavskombinationer för att lätt kunna sätta samman och diskutera våra resultat.

Många olika människoöden och kulturella yttringar har rymts i Nya Lödöse. Vissa av invånarna kom från stora kontinentala hansastäder, såsom till exempel Lübeck. Här ses Lübeck avbildad år 1641 av Matthäus Merian. Licens Public Domain.

men naturligtvis kan vi tänka oss lådor eller kru
kor med plantor, kryddor och blommor mot en
varm husvägg.
Från gårdsplanen går vi genom en förstuga in
i stugan. Vid den här tiden betyder ordet ”stuga”
oftast ett uppvärmt bostadsrum, som framför allt
vintertid fick inrymma flera funktioner – sova,
laga mat, äta, umgås. Större gårdar kunde ha flera
olika rum med direkt eller indirekt uppvärmning
och därmed möjlighet att sprida ut funktioner och
människor i större utsträckning. Gårdarna i Nya
Lödöse har i de flesta fall bara ett uppvärmt bo
stadsru – jämfört med städerna nere på kontinen
ten måste de ha tett sig mycket enkla.
Spisen tar upp en rejäl del av stugan (se artik
eln En eldstad i detta nummer) Nära spisen ser vi
ett bord att äta och umgås vid. Runt väggarna lö
per bänkar. Några av bänkarna är slagbänkar med

uppfällbar sits som blev sovplatser nattetid, andra
är kistebänkar som användes till förvaring. I ett
hörn står en säng med sängomhängen och bredvid
den en vagga. I ett annat hörn hänger ett mindre
skåp. Kanske har man också plats till ett matskåp
och ytterligare något skåp eller ett par kistor till
förvaring. På bordet står det en eller ett par ljus
stakar i tenn eller mässing och ett brädspel att roa
sig med. Golvet är lagt av träplankor, det är ren
sopat och prydligt.
Huset ser enkelt ut från utsidan, men vi slås av
färgprakten inne i stugan. På bänkarna ligger bänk
dynor i många färger. Väggarna är också klädda
med färgrika textilier som både stoppade en del
av draget och var en vacker dekoration. Sängen
är bäddad med dynor, kuddar och täcken, vävda
och broderade. För den som har råd finns fina lin
nelakan att tillgå, andra får nöja sig med enklare

blaggarnslakan (en grövre linnekvalitet). Runt
sängen hänger kappor och omhängen, sparlakan.
En ögonblicksbild inifrån en stuga finner vi i tänke
böckerna (protokollsböcker som fördes vid råd
husrätterna) år 1604. Sven Andersson klagar över
att Anders Gunnarsson hade … ”gått in i gården
och huggit tre band av en tunna med kött som låg
i gården och sedan stötte upp den nya förstugu
dörren 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...”
Från stugan kommer vi in i ett mindre rum, en
kammare. Dessa kunde användas som förvarings
rum men här kunde också finnas extra sovplatser.
Kammaren får en del indirekt värme genom att
skorstensmuren vetter hitåt. Här finner vi skåp och
kistor där olika personliga tillhörigheter förvarades,
som textilier, tennföremål – kannor, tallrikar och
småfat – och ibland några silverskedar. Den håll
bara maten kan också finnas här, sådant som saltade
fläsksidor, bröd, ister, smör, torkad fisk, malt, hum
le, salt och andra kryddor, däribland spiskummin.
I kammaren kan man också förvara till exempel
textilredskap eller fiskeredskap när de inte används.
För att komma till de andra delarna av gården
måste vi gå ut på gårdsplanen igen. Även om husen
ser ut som längor med flera rum, är det inte alltid
så att det finns förbindelser mellan rummen, utan
varje del har sin dörr ut mot gårdsplanen. Gårds
planen är förbindelselänken mellan de olika bygg
naderna och den huvudsakliga vägen in på tomten.
Till skillnad mot hur det oftast är idag, så ligger
inte bostadshuset ut mot gatan med ingång däri
från, utan längre in på tomten. Det är ett annat
sätt att tänka kring boende, representativitet och
synlighet. Gårdens sociala och ekonomiska ställ
ning syns inte lika tydligt ut mot gatan, utan kan
ske först när man kommer in i stugan och det är

Stadsrummet i Nya Lödöse skiljde sig från det vi är vana
vid idag. För att få en känsla för hur det kan ha sett ut
kan vi studera bevarad bebyggelse i andra städer såsom
Arboga (överst) och Strängnäs (nederst).
Foton Berit Wallenberg (RAÄ).

olika slags föremål och inte minst mat som är det
tydligaste statusmarkörerna. Husen är genomgåen
de låga trähus, men en del hus är försedda med ett
loft som används till förvaring och kanske sovplats
sommartid. En utvändig trappa leder upp till lof
tet – invändiga trappor förekommer knappt i den
här typen av byggnader.
En notis i tänkeböckerna från augusti 1587, som
handlar om gods som ska beslagtas, berättar om loft
”… då gick samtliga till Henrik Inses hus, och då
gick lille Henrik där på gården och visste inte hur
han skulle komma upp på loftet, eftersom det satt

Loft från Moragården, Skansen.
Licens Nemracc (CC BY-SA 3.0).

ett lås för trappdörren…” (på loftet fann man se
dan ett antal uppbrutna kistor och en del av god
set var stulet).
En 1500-talsgård i Nya Lödöse skiljer sig natur
ligtvis på många sätt från hur de flesta av oss lever
idag. Mycket tydlig är bristen på det vi kan kalla
privatliv. Särskilda sovrum är en sällsynthet, före
teelsen ”eget rum” nästintill obefintlig. Människor
sover, äter och arbetar fysiskt nära varandra på ett
sätt som kan te sig främmande för oss. Att dela upp
bostaden på många separata rum och tanken på att
till och med små barn ska sova ensamma, i egna
rum, kommer mycket senare, i många fall inte för
rän under 1900-talet. I människans historia, totalt
sett, är detta något mycket ovanligt.
Avskildhet fick sökas någon annanstans än på
gården, där det alltid fanns folk och ögon. Kanske
var det främst utomhus man sökte sig för att få ta
las vid ifred, för kärleksliv eller bara för att samla
de egna tankarna en stund.

Hur vet vi då detta? När vi gräver i marken vid
Gamlestadstorget är det i första hand spåren av den
fysiska miljön med gator, hus, staket och olika kon
struktioner som finns kvar i marken. Men målet
för oss som undersöker Nya Lödöse är att inte bara
se olika hus och tomter utan också att levandegöra
hur miljöerna användes. Därför måste vi använda
oss av olika analysmetoder för att komma närmare
1500-talets människor.
Resterna av konstruktioner av sten, tegel el
ler trä är det mest påtagliga vi ser i marken. Här
ser vi stenlagda ytor som varit gårdsplaner, stenar
som ingått i eldstäder, väggar i trä och olika golv i
hus. Har vi tur finns även spår av dörrposter eller
trösklar. I olika raseringslager kan det finnas tegel
som gått i skorstenar och bitar av trasigt fönster
glas. Detta ger en bild av hur den fysiska miljön
på en stadsgård såg ut med uppvärmda och oupp
värmda rum, öppna och inhägnade ytor. Det visar
även lite om hur man rörde sig.
Förutom stenar, tegel och trärester är det mest
jordlager som finns i marken. De har tillkommit på
olika sätt, ibland är det jord som tagits hit för att
man skulle ha det som en grund att bygga på, isole
ring under husens golv, eller avfall som slängts. De
består av olika material beroende på vilken funk
tion de hade, sättsand för stenar på en gårdsplan
skiljer sig från matjorden i en odlingsbädd. Dess
utom avslöjar de olika föremål och djurben som
finns i jordlagren hur de tillkom och användes.
Det gäller inte bara vad som finns här utan även
hur sönderdelade ben och föremål är. Om en yta
användes mycket och trampades är föremålen och
benen mer trasiga. Om man däremot slängde ex
empelvis ett kärl någonstans där man inte rörde sig
kan det vara ganska helt. Här får vi även en bild av
var man rört sig och i vilken utsträckning. I jord
lagren finns även spår av gödsel, fröer och växtdelar

Möbler och övrig inredning från husen i Nya Lödöse är sällan bevarade. Som tur är så finns spår av dem ofta kvar, här i
form av en samling nitar från möblemang. Nitarna är upphittade i resterna av ett hus på en av stadsgårdarna.
Foto Nya Lödöseprojektet.

som vi kan se vid analyser av jordprover. Det kan
vara sädeskorn som fallit ned mellan springorna i
ett trägolv i ett kök eller dynga på golvet i ett stall.
Jordproverna visar ofta om ett jordlager varit ut
omhus eller inomhus. Ibland kan olika golvytor
vara väldigt tomma på föremål och ben, detta kan
bero på att de städats. Skräpet har då slängts nå
gon annanstans.
Även om det finns en variation i materialet finns
även tydliga mönster som kommer igen. Detta blir
en hjälp för oss för att förstå de lämningar som är
sämre bevarade. Stadsgårdarna var ungefär lika
stora och organiserade på samma sätt. Byggnader
na låg utmed tomtens sidor och i mitten fanns en
stenlagd gårdsplan. Ofta verkar människorna ha
bott på den ena sidan av gårdsplanen och djuren på

den andra. Uppvärmda rum där människor bodde
hade trägolv som städades.
Redan här kan vi alltså säga en hel del om hur
olika ytor användes och hur man rörde sig mellan
olika delar av stadsgården. Men för att kunna säga
ännu mer är vi tvungna att göra jämförelser med
andra miljöer från samma tid, både bevarade och
sådana som avbildades eller dokumenterades då.
Bouppteckningar och uppgifter i stadens tänke
böcker ger inblickar i hur husen var inredda och
hur människor rörde sig i staden. I olika avbild
ningar och skriftliga källor stiger människorna och
deras miljö fram. Slutprodukten blir en färgstark
bild med liv och rörelse.
Christina Rosén och Mattias Öbrink
Projektledare

Foto Johan Michaëlsson (CC BY 2.0)

En

eldstad
De arkeologiska undersökningarna av staden Nya
Lödöse visar att det funnits minst en eldstad per
stadsgård. Eldstäderna har fyllt många funktioner
och varit en central del i människors vardagsliv.
De kan säga oss mycket om vad människorna på
stadsgårdarna har gjort och kanske vilket yrke de
har haft. Genom föremål och olika analyser av
jordprover som vi tar i anslutning till eldstaden
kan vi få en stor inblick i människornas liv.

Exempel på rökugn från friluftsmuseet Finngammelgården i Dalarna. Denna är från 1700-talet, men vi kan föreställa oss
att rökugnarna i Nya Lödöse har haft en liknande utformning. Foto ”Pörtet” av Holger Ellgaard.

Eldstadens historia
I förhistorisk tid var den öppna härden den vanliga
eldstadstypen. Under järnåldern var härden place
rad i husets mitt, direkt på jordgolvet. Röken från
elden tog sig antingen ut genom otäta väggar och
tak eller genom rökutsläpp i taket. Under tidens
gång har eldstadens placering och konstruktion
förändrats. Från att ha stått i husets mitt placeras
den så småningom mot en vägg eller i ett hörn. Ett
exempel på en eldstadskonstruktion som haft sin
placering i hörnet av rummet är rökugnen. Den
var uppbyggd av sten och lera till ett stort kubiskt
block med ett litet hål i en välvd kammare för att
leda ut röken. Konstruktionen förutsätter att det
finns ett rökhål i taket. Rökhålen var ofta försedda
med en lucka som gick att öppna och stänga, rö
ken kunde lätt ta sig ut. Den massiva rökugnen i
sten fungerade som ett värmemagasin som utstrå
lade värme långt efter att man hade eldat i ugnen,
vilket kan jämföras med kakelugnens funktion.
Under 1400-talet omtalas skorstenen för första

gången i Sverige. Under 1500-talet blir skorstenen
alltmer vanlig. Skorstenen murades ofta där man
redan hade den öppna härden och slogs ihop med
bakugnen. Till skillnad frånrökugnen var dock
skorstenen en värmetjuv. Istället för att värmen
absorberades i eldstaden leddes den till stor del ut
genom skorstenen. Fördelen med skorsten var dock
att inomhusmiljön blev mer rökfri.

En eldstad i Nya Lödöse
I Nya Lödöse var eldstaden placerad i ena hörnet av
huset eller rummet. Det är inte ovanligt att stads
gårdarna ligger spegelvända mot varandra vilket gör
att eldstäderna i princip ligger vägg i vägg. I Nya
Lödöse har bostadsrum och kök utgjorts av ett och
samma rum. Det som finns kvar i marken är fun
damenten för eldstäderna. Fundamenten består i
de flesta fall av stenar med tjocka trästockar. Un
der stockarna ligger sand, förmodligen för att skapa
ett jämnt underlag för eldstaden. I det hus som vi

just nu undersöker saknas stenarna men stockarna
och sanden finns kvar. Stockarna ligger korslagda
på varandra för att skapa stabilitet.
För att få ett hum om när grunden till eldstaden
kan ha anlagt så har vi tagit ett dendrokronologiskt
prov på en av trästockarna (en dateringsmetod där
virke dateras efter årsringar). Eftersom endast fun
damentet till eldstaden finns bevarad vet vi inte ex
akt hur själva eldstaden har sett ut. Provet skulle
dock kunna ge oss en inblick i detta. Om grunden
är byggd i början av stadens uppkomst har röken
troligtvis försvunnit genom en röklucka i taket. Det
är möjligt att eldstaden har varit konstruerad som
en rökugn. Kanske har man valt att mura upp en
skorsten när dessa blivit vanligare?

Vad har eldstaden använts till?
Bredvid eldstaden har vi hittat sot och aska som
hamnat där när människorna har rensat ur eld
staden. Genom jordprover kan vi se att sotet och
askan innehåller spår av vete och korn. Det är lätt
att föreställa sig hur människorna som har bott i
huset har stått vid eldstaden och tillagat sin gröt
eller bakat sitt bröd i värmen från elden, för att se
dan grädda brödet i ugnen.
Karolina Müller och Astrid Lennblad
Arkeologer

Eldstadsfundament i ett hus under utgrävning i Nya Lödöse.
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Folktro och
trolldomsfall i Nya Lödöse

Foto Jörgen Andersson (CC BY-ND 2.0)

Med hjälp av tänkeböckerna kan vi få en
inblick i den folkliga tron i Nya Lödöse

Folktro i Sverige

Sägner och tron på magi och väsen har alltid fun
nits som en del av den muntliga traditionen. Den
folkliga läkekonsten är exempelvis baserad på före
ställningar om växters kraft. Även gränsen mel
lan religion och magi kan ibland vara diffus. Ofta
förekommer ritualer, kraftfulla föremål och väsen
som en del av människors behov av att förklara
det oförklarliga.
I flera domstolsprotokoll kan vi läsa om fall där
människor har blivit anklagade för att ha utövat
trolldom, häxkonster och andra former av magi.
Anklagelserna blev allt vanligare under 1600-talet,
men vi har flera fall även tidigare. De som höll på
med trolldom kallades ofta för trollkärring, troll
packa, trollkona eller trollkarl. Majoriteten av de
som anklagades för trollkonst var kvinnor, men
det förekom även manliga trollkonstutövare. An
klagelserna om trolldom var ett medel för att ange
orsaken till oförklarligt beteende och olyckor. Be
hovet av att skylla den egna olyckan på utomstå
ende krafter kan tänkas vara stort i en tid av svårig
heter. Trollkonst var en existerande föreställning i
den muntliga folktraditionen och bekräftades i den
kyrkliga och rättsliga världen genom rättegångar
och bekännelser.
Typiska inslag i berättelser där människor har
utövat trolldom är att den utövande har ingått en
pakt med det onda eller magiska och utövat troll
konst, eller att man har umgåtts med andra som
utövat trollkonst. Anklagelserna skulle utredas och
den anklagande kunde neka till eller bekänna brott.
Vanliga anklagelser var tjuvtrolldom, hot om för
trollning, sjukdom och olyckor. Men man kunde
även anklagas för trolldom för särskilda handling
ar. Det finns flera exempel där människor har be
skyllts för trolldom för att ha lagt ett oxkranium
under sin dörrtröskel eller satt en kniv (alternativt

ristat in symboler) i husväggen. Den beskyllde för
klarade ofta handlingarna som ett medel för att få
god lycka.
Individers anseende i samhället tycks ha varit av
stor betydelse för huruvida man blev beskylld för
trollkonst eller ej. Att anklaga någon eller att själv
bli anklagad var inget man tog lätt på. I flera fall
bekände även den beskyllde brott, och vi kan undra
varför? En anledning kan ha varit att en bekännelse
kunde leda till att man av kyrkan fick förlåtelse för
sin synd. Straffet om man blev dömd kunde vara
böter eller att bli utvisad från staden eller försam
lingen. Man kunde förstås även bli befriad från an
klagelserna. För att bli friad behövdes goda män
eller kvinnor som gick i god för den anklagade.

Tjuvtrolldom

Tjuvtrolldom nämns oftast i samband med mjölk
lyckan, det vill säga att genom trolldom tjuvmjöl
ka andras (grannens) kor eller hindra djuren från
att producera mjölk och kalv. Hur detta skulle ha

Olaus Magnus avbildar under mitten av 1500-talet en svensk
trollkarl på sin kammare.

Mjölkhare, bjära eller puke som spyr upp stulen mjölk i
ett kärl. Mjölkharen var ett magiskt väsen inom svensk
folktro, som användes för att tjuvmjölka grannarnas kor.
Detta är ett bearbetat foto av en kalkmålning från slutet
av 1400-talet av Albertus Pictor i vapenhuset till Härke
berga kyrka i Uppland. Licens Achird (CC BY-SA 3.0).

gått till finns flera spekulationer om. Främst var det
genom ett väsen man kunde utföra sådana hand
lingar, men några föremål tycks också ha varit in
blandade. Det kunde vara ett strumpeband som
sattes fast runt kon. Smör och mjölk var en viktig
del av kosten. Att ta mjölklyckan ifrån någon an
sågs därmed som ett tjuveri.

Förtrollning,
sjukdom och olyckor

Förutom att stjäla någons mjölklycka kunde man
även anklagas för att ha förvållat vad som vi idag
kan betrakta som ”vanliga” sjukdomar och olyckor.
Om man fördömde någon med onda ord kunde
man anklagas för att ha kastat en trollformel på
dem. Flera kvinnor som kallades för ”kloka gum
mor” ansågs ha utövat förtrollningar genom troll

Barnmorskor eller havande kvinnor anklagades emellan
åt för trolldomsutövning, missfall ansågs nämligen som
en olycka orsakad genom trollkonst. Bilden visar en födande kvinna år 1515 från den äldsta tryckta boken för
barnmorskor: ”Der Swangern frauen vnd hebamme(n)
roszgarte(n)”. Licens Public Domain.

formler. Även dåtidens barnmorskor kunde ankla
gas för trolldomsutövande. Missfall var nämligen en
olycka som barnmorskor eller den gravida kvinnan
själv fick ta skulden för.

Trolldomsfall i Nya Lödöse

År 1594 behandlade rådet i Nya Lödöse ett kompli
cerat trolldomsmål, som tog flera månader att reda
ut. En rad människor var inblandade men de hu
vudsakliga aktörerna var Elsa Mårtensdotter Dussa
från Danmark och Erik Björsson, som tycks ha haft
återkommande problem med potensen.

Trolldomsutövande häxa, 1600-tal.
H.S. Thomassin efter Demaretz (CC BY 4.0).

Bilden visar berättelsen om häxan som straffades för sin trolldom genom att hela hennes
familj dödas. Hon blir då så förtvivlad att hon
ber om att få bli levande begravd. Till höger ses
hennes uppbrutna sarkofag med dess kedjor
efter det att djävluen tagit henne och rider iväg
med henne. Från Olaus Magnus.

Den 3 juni 1594 berättade Elsa Dussa, att Erik
Björsson hade fått Karin Karls och Kerstin Karls
i Syrhåla att bruka trolldom för att förgöra några
som han vill ”ha om halsen” (ha ihjäl). Karin hade
fått 1 tysk daler och ½ tunna salt för sitt besvär
medan Kerstin hade fått lite kläde (tyg). Förutom
att Elsa anklagar Erik, hade även Karin erkänt att
hon hade ”skaffa honom sin mandom igen att ha
haft honom i 5 veckor”.
Utöver att ovannämnda kvinnor var inblandade
i Eriks utövande av trollkonst, nämns även andra
personer. En präst, Herr Bengt i Lidköping, hade
också varit Eriks ”trullkiär” i samma sak. Prästen
Bengt hade fått kläder av Erik. Prästen drog ner till
Nya Lödöse och tog med sig då en flengögd (vind
ögd?) kvinna från Brätte. Kvinnan från Brätte fick
av Erik både salt och pengar. Det sägs även att en
gammal blind kvinna från hospitalet ofta gick till
Erik och ”satt på hans ugn om dagen och om nat
ten satt hon vid hans säng och kuttrade mycket.”
Den blinda kvinnan hade varit där flera gånger och
kunde stanna där i flera dagar. Erik hade använt
denna kvinna till flera gräl. Andra kvinnor som Erik

har använt för trolldom sägs vara Birgitta Staffens,
Kerstin under berget och Birgitta som bor utanför
slottet. Henne gav han en aln kläde för hon häm
tade ett litet kvinnfolk till honom.
Erik anklagas också, tillsammans med Påvel
Byrsson, att ha använt en sten för trolldom. Stenen
tros ha magiska krafter, den var stor som ett ekol
lon och på samma sten fanns det ”littir” (färg). När
Påvel kom till rådhuset bar han denna sten innanför
kläderna (framför bröstet), för att slippa betala bö
ter. Stenen har använts av både Erik och Påvel un
der flera tillfällen. Påvel förnekar att han vet något
om att Erik har utfört några konster med stenen.
Elsa Mårtensdotter (Dussa) bekände också att
Erik under flera tillfällen har slagit henne och tving
at henne till att använda trolldom. Elsa förnekar
att hon någonsin har använt eller ens haft tid till
att lära sig använda trolldom.
Den 7 juni 1594 förhördes Kerstin under berget
om orsaken till att hon åkte till Erik. Hon svara
de att en av gångerna hon var där var för att Eriks
barn var trollslagna. Vid ett annat tillfälle ville Erik
ha råd från henne om att få tillbaka sin mandom.

Kerstin svarade att hon inte kunde hjälpa ho
nom med det. Samma dag förhördes även Birgitta
Staffens. Hon förnekade att hon umgåtts med Erik.
Därefter erkänner hon att hon endast gått ner till
Erik. Erik frågade henne då om hon hade några
råd för honom att få sin mandom tillbaka, vilket
hon inte hade.
Den 14 juni 1594 erkände Elsa Dussa att Erik
även använt en senapskvarn och malt ner 3 små
fläckar på Elin Ravelsdotters kläder. Handlingen
ansågs ha att göra med trolldom.
Den 25 juni 1594. Erik bekände att Elsa Dussa
har sagt att mäster Henriks avlidna hustru Elin
skulle varit en trollkvinna (thrulkuinna). Elsa för
nekar och säger att hon inte har sagt det. Elsa sä
ger därefter att Erik hade bekänt för henne om att
han på ett skepp har vållat Jörenn Finnes död, ge
nom att kasta av honom på sjön. Erik förnekar till
Elsas anklagelser.
Den 26 juni 1594. Påvel och Elsa Dussa hade en
ligt Erik sagt onda ord om mäster Henriks fru. Erik
berättar: under hösten hade mäster Henriks fru
Gunnborg samlat ihop sex kvinnor i sitt stall, Elsa
Dussa var den sjunde. Och där ska de ha gjort upp
stort eld och brukat trolldom. Alla kvinnor nekar.
Den 3 juli 1594. Erik bekände att Sisella hade
tagit Elsa till honom för att hjälpa honom med
en sjukdom.
Den 2 dec 1594 avslutas rättegången för troll
domsanklagelserna. Rådhuset dömde Elsa Dussa
till fängelse på grund av lögner och sedan förvisa
des hon ut ur staden. Mäster Henriks hustru Elin
frias från trolldomsanklagelser. Erik Björsson döm
des till böter eller stryk vid kåken, därefter förvis
ning. Den blinda kvinnan förvisas från hospitalet.
Imelda Bakunic Fridén
Arkeolog
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Nycklar
och lås

Något av det roligaste med att arbeta som arkeologisk konservator är att man är den första som får
se föremålen ”på riktigt” efter hundra, ibland tusentals, år. När arkeologen möter lera, smuts och rostiga
klumpar får konservatorn möjlighet att avslöja den
ursprungliga formen och funktionen.

Foto Markus Andersson

Portlås från Tofta kyrka, Gotland, 1300-tal. Foto Helen Simonsson (CC BY-SA 3.0).

I

konserveringsateljén rengörs smuts och avlag
ringar som satt sig på fynden över tid. För me
taller innebär det att vi avlägsnar tjocka korro
sionskrustor för att se vad som döljer sig under
dessa. Några av de intressanta föremålen som vi
stöter på är de lås och nycklar som stadens invånare
använde för att skydda sina hus och hem.

Nyckelns och låsets symbolvärde
Än idag har nyckeln och låset utöver en praktisk
funktion även en stark symbolisk betydelse. Tänk
bara på de hänglås som låses fast på broar och an
dra platser och vars nyckel sedan kastas som en
symbol för evig kärlek.
Ända sedan järnåldern har nycklar (och ibland
hela skrin) följt med i livet efter döden som grav
gåvor till de avlidna. Seden har tolkats som att

nyckeln symboliserar makt och status, och då speci
fikt kvinnans. Det var kvinnan eller husmodern på
gården som ansvarade för hushållet och allt som
hörde till. Det är just i kvinnogravar från järnål
dern och vikingatiden som nycklar hittas. Enligt
romersk sed skänkte brudgummen hemmets nyck
lar till sin blivande hustru vid giftermålet. Den hus
liga makten överlämnades på så sätt till henne, en
tradition som man höll fast vid även vid bröllop
under nordisk medeltid.
Traditionen med gravgåvor försvann till stor del
under medeltiden men nyckeln bibehöll sitt ladda
de symbolvärde. Det var inte ovanligt att havande
kvinnor bad en bön till Jungfru Maria för att hon
skulle låna ut sina nycklar för att ”låsa upp” mo
derlivet. Detta skulle underlätta den kommande
födseln. Nyckeln figurerar som maktsymbol inom
heraldiken och är förstås mycket viktig inom den

Låset från den näst intill kompletta dörren under utgrävning i Nya Lödöse. Foto Sara Gainsford.

Bultlås från Nya Lödöse under konserveringsprocessen. Foto Vivian Smiths.

kristna religionen. Nyckeln förekommer exempel
vis på påvens, och numera Vatikanens, emblem
där Petrus nycklar till himmelriket utgör ett vik
tigt element.

Olika sorters lås och nycklar
Mycket av inredningen i husen från Nya Lödöse har
med stor sannolikhet varit väggfast och värdesaker
förvarades i kistor och skrin försedda med bultlås.
Bultlåset har en spärrfjäder i låshuset som trycks
ihop av nyckeln så att regeln (bulten) kan tas loss.
Det är föregångaren till dagens hänglås.
Framställningen av lås förutsatte stor teknisk
kunskap hos smeden och skedde med en speciell
teknik, brasning, som även tillämpades vid till
verkning av bland annat bjällror, klockor och vik
ter. Brasningsmetoden innebär att smeden bygger
upp låsets enskilda delar av järn, bestående av rör
och ringar i olika tjocklek. Därefter viras koppareller mässingstråd intill skarvar och inuti låshuset.
Här placerar man även en bit kol eller lera för att
hålla delarna på plats. Hela låset packas därefter
in i lera som tillåts att torka. Under själva bras
ningen värms lerpaketet upp till temperaturer så
att koppardelarna smälter. I smält tillstånd slungas
hela paketet sedan runt på marken så att kopparen
lägger sig som ett tunt lager i och över hela låset.
Efter släckning i vatten slås lerpaketet sönder och
låset tas fram. Kopparlagret fungerar som lödning
av skarvar och skyddar det underliggande järnet
från väder och vind vilket förlänger låsets livstid.

Låset från föregående sida i
konserverat skick. Foto Vivian Smiths.

Olika sorters nycklar från Nya Lödöse. Foton Vivian Smiths.

Lås och nycklar från Nya Lödöse
I det arkeologiska materialet från Nya Lödöse har
vi hittat både fasta vridlås och bultlås i olika stor
lekar, liksom flera nycklar. Lås och nycklar kunde
tillverkas helt av koppar eller mässing men de som
hittills hittats i Nya Lödöse består av järn, ibland
täckta av ett tunt lager koppar. Kombinationen av
de olika metallerna järn och koppar gör att järnet
vid nedbrytning i jorden blir en så kallad offerme
tall. Det vill säga att det bryts ned snabbare till för
mån för det tunna kopparlagret. De flesta av låsen
och nycklarna som hittills har hittats är därför an
tingen trasiga eller svårt nedbrutna.

Ett lite annorlunda fynd som vi just nu arbetar
med är den nästintill kompletta dörren inklusive
lås som hittades vid undersökningen 2013. Träet är
svårt nedbrutet och låshuset är nästan helt sönder
korroderat men den kraftiga skjutregeln och den
underliggande spärren av järn finns kvar. Dörren
konserveras fortfarande, men låset är i det närmaste
klart. Vi ser verkligen fram emot att få se det fär
diga resultatet i sin helhet!
Vivian Smits
Arkeologisk konservator

Foto Markus Andersson

Stadsbornas kläder

– nya spår av textilhantverk

Våra kunskaper om staden och dess invånare växer allteftersom utgrävningarna pågår. Spåren av
textilhantverk har dock hittills varit ganska blygsamma. Vad det beror på är svårt att säga, eftersom
framställningen av klädesplagg förr i tiden var en betydelsefull del av hushållets självförsörjning. Därför var det desto roligare när inte bara en utan fyra nålbindningsnålar dök upp när vi undersökte en
av stadsgårdarna. Fynden av nålarna visar att Nya Lödöseborna har själva har tillverkat en del av sina
värmande klädesplagg.

Foto Markus Andersson

Tidstypiska kläder under 1400- och 1500-talen. Till vänster kvinnoklädsel i form av en ulljacka med axelklaffar som
knäpps med hyskor och hakar framtill, ullkjol och hätta i linne samt förkläde i linne med tidstypiskt smock. Till höger underkläder och hätta i naturfärgat linne. Dräkterna är tillverkade av Emelie Hertzman (emeliehertzman.wordpress.com).
Fotograf Lars Lykta.

Medeltida textilhantverk

Under medeltiden var de flesta hushåll huvudsak
ligen självförsörjande, såväl på landsbygden som i
städerna. Man odlade sina egna rotfrukter, höll sig
med olika djur för att få kött, skinn och hårfiber
samt tillverkade sina egna redskap. Före industrins
framväxt var det dessutom vanligt att både bönder
och stadsbor själva producerade sina klädesplagg i
hemmen. Sommartid bar man svala särkar, skjortor
och dräkter sydda av tunnare ylle- eller linnetyg.

Linnetyg användes huvudsakligen till underkläder
samt till lakan och andra inredningstextilier. I Nya
Lödöse har vi hittat spår efter linodling i form av
fragment av linfrökapslar som visar att man har re
pat lin på platsen. Vi har också hittat ett litet nystan
av tunt lingarn. Ull var dock det vanligaste textila
materialet. Ullen kom antingen från stadsbornas
egna får som betade på stadens betesmarker, eller
köptes in från bönder som sålde sitt överskott på
marknader i staden.

Spinning

Garnet spann man för hand med hjälp av en slän
da som bestod av en långsmal ten av trä och en li
ten rund trissa av sten eller metall. Sländtrissor är
vanliga föremålsfynd vid arkeologiska utgrävningar
av medeltida städer. I den medeltida staden Gamla
Lödöse, som var belägen några mil nordöst om Nya
Lödöse, har man hittat flera hundra sländtrissor.
Detta visar att bruket att spinna garn var en vanlig
sysselsättning i stadens hushåll. I Nya Lödöse har
vi än så länge bara hittat några enstaka sländtris
sor. Kanske beror detta på att staden endast exis
terade under 150 år medan Gamla Lödöse fanns
under mer än dubbelt så lång tid? Eller beror det
kanske på att spinnrocken blev populär under ti
den för Nya Lödöses existens, vilket skulle förklara
varför användning av sländtrissor begränsats? All
deles säkert så har man hur som helst spunnit garn
även i Nya Lödöse.

Vävning och tyg

Av garnet vävde man tyg med hjälp av vävstolar.
I början av medeltiden använde man upprättstå
ende varptyngda vävstolar och senare horison
tella trampvävstolar. Under äldre medeltid var
den textila produktionen företrädesvis avsedd för
hemmabruk. Under 1600-talet växte skråväsendet
fram med olika hantverksyrken såsom skomakeri
och skrädderi. Då blev det mer brukligt att mot
betalning låta en skräddare sy upp kläder. I staden
kunde borgarna och även bönder på besök handla
fina ylletyger som via köpmän kom från stora tex
tila produktionscentra i Flandern, Holland, Eng
land och områden i nuvarande Tyskland. Vi vet att
importerade tyger har sålts i Nya Lödöse. Dels så
finns det finns uppgifter i skriftliga källor om olika
tyger och kvaliteter som har sålts i staden, dels så

Kvinna som spinner och man som syr. Från Olaus Magnus.

Nålbindningsnål av svinben som
hittades i en avskrädeshög i Nya
Lödöse. Foto Markus Andersson.

mässing samt några järnsaxar. Samtliga består av
material som har bättre förutsättningar att bevaras
i marken än textilier och trä. Föremål av metall och
sten tenderar därför ofta att bli överrepresenterade i
det arkeologiska källmaterialet i förhållande till den
verkliga förekomsten under medeltiden.

Nålbindning
Nålbunden vante från 1100-talet funnen i Gamla Lödöse.
Foto Lödöse museum.

har vi hittat flera blyplomber i stadens jordlager när
vi har grävt. Plomber var ett slags kvalitetsmärkning
i form av ett litet sigill av bly fastsatta på tygba
larna som transporterades och såldes. Vi har också
hittat flera bevarade fragment av vävda ulltextilier,
men däremot inga linnetyger. Det finns i allmän
het väldigt få fynd av linnekläder från medeltida
kulturlager eftersom växtfiber oftast bevaras dåligt
i jorden. Textilier överlag kräver fuktiga, syrefattiga
miljöer för att kunna undgå nedbrytning. Andra
föremål med textilanknytning som har grävts fram
ur staden Nya Lödöses kulturlager är knappnålar,
synålar och fingerborgar av kopparlegering och

Kalla vinterdagar fanns behov av värmande plagg
för huvud, händer och fötter. För detta ändamål
tillverkade man sockor, vantar och huvudbona
der med hjälp av en teknik som i dag kallas för
nålbindning. Nålbindning är en mycket gammal
textil teknik som har förekommit över hela värl
den. Ett nät av bast från stenålder tillverkat i enkel
nålbindningsteknik har hittats i en dansk mosse.
Från Egypten kommer ett fynd av en nålbunden
socka som tillverkades för ungefär 1500 år sedan.
På Island och i Finland har man hittat vantar från
vikingatid som är gjorda med nålbindningsteknik.
I Sverige har än så länge inga nålbundna sockor el
ler vantar äldre än medeltid återfunnits. I Uppsala
och Lund har man hittat nålbundna sockor som är
från 1400- eller 1500-talen. Det mest omtalade fyn
det av ett nålbundet plagg i Sverige är Åsle-vanten
som i början av 1900-talet hittades i en torvmosse

nära Åsle kyrka i Västergötland. Först trodde man
att vanten var så gammal som från århundradena
närmast efter Kristi födelse, men efter att man ana
lyserat den med hjälp av kol-14 metoden flyttades
dateringen av plagget fram till åren mellan 1510
och 1640. I Gamla Lödöse har arkeologer hittat
en nålbunden vante som antas vara från 1100-talet.
Vanten är tillverkad av ull uppblandat med nöthår,
troligen för att göra den tätare, mer slitstark och
bättre isolera mot kyla.
Vanligtvis användes ullgarn vid nålbindning,
men det finns också exempel på att man har an
vänt lingarn. På den europeiska kontinenten var
både stickade och nålbundna handskar ett bety
delsefullt inslag i den kyrkliga klädedräkten under
medeltiden. Från Norden finns flera bevarade med
eltida nålbundna biskopshandskar. Både handskar
och vantar har långt in i modern tid, förutom sin
praktiska betydelse, haft en symbolisk innebörd i
form av brudgåvor och som hedersgåvor i samband
med handelsförbindelser.

På 1600-talet trängdes nålbindningstekniken
undan av den avsevärt snabbare stickningstekni
ken och senare blev även virkning vanligt. Idag
har nålbindningen fått nytt liv och på många håll
i landet hålls kurser i ämnet.
Vill du lära dig att nålbinda? På Internet finns
videor för den som vill lära sig tekniken att nål
binda. På biblioteket kan du låna böcker om nål
bindning, och på flera håll i landet hålls kurser i
ämnet. En del museer säljer ”gör-det-själv”-paket
som innehåller nål, garn och en beskrivning.
Pernilla Morner Åhman
Arkeolog

Så går nålbindning till

Det är vanligt att arkeologer hittar nålbindningsnå
lar av ben och trä vid undersökningar av medeltida
kulturlager i hela Norden, vilket visar att nålbind
ning har varit ett utbrett och vardagligt hantverk.
För att tillverka ett plagg med hjälp av nålbind
ningsteknik använder man en grov trubbig och
platt nål av ben eller trä samt garn av ull eller lin.
Med garnet formades öglor runt den egna tummen
vilka med hjälp av nålen binds samman i långa ra
der till ett stycke. Ofta valkas sedan det färdiga plag
get genom att med hjälp av hett vatten och såpa
rugga det mot en grovribbad bräda. Detta gör plag
get tätt, värmande och närmast outslitligt. Därefter
kan plagget dekoreras med broderi i olika färger.

Illustration av nålbindningstekniken.

Forlorade parlor
har aterfunnits
Nu när undersökningarna av Nya Lödöse är inne på sitt tredje år kan vi konstatera att vi hittills har hittat relativt få personliga tillhörigheter som Nylöseborna lämnat eller tappat. Detta är egentligen inget
konstigt i sig. Naturligtvis tar man med sig sina saker när man flyttar, och de mer värdefulla ägodelarna
har man extra koll på. Att hålla sina golv och andra ytor rena och fria är praktiskt. Men ibland kan det
ändå hända att ett smycke, ett mynt eller något annat personligt föremål förloras på ett eller annat sätt.

Personliga tillhörigheter
i Nya Lödöse
Det vi har hittat i form av personliga ägodelar är
bland annat några pilgrimsmärken (som personer
haft med sig från vallfärdsplatser), en dolk och ett
litet järnkors. I två gravar fanns radbandspärlor och
i några barn- och ungdomsgravar har vi hittat fär
lor, en symbol för skolgång och bildning. Vi har
också hittat skor av flera modeller. Vem som har
ägt alla dessa saker är dock svårt att veta.

Svårtolkad arkeologi
Under maj månad undersökte vi ett kulturlager
från Nya Lödöse som låg på en yta som dessvärre
till stor del bestod av betongrester från 1900-talets
fabriksbyggnader. Rör- och kabelschakt skar ge
nom de arkeologiska lämningarna kors och tvärs.
Många av årets ytor ser så ut och det innebär att
vi endast har små ”öar” av arkeologi kvar att un
dersöka, vilket gör de arkeologiska lagren mer svår
tolkade. Troligen är just detta kulturlager resterna
av en utomhusyta, kanske förberedd för odling.
Analyser av jordprover visar bland annat frön av
fläder, det vill säga att ett fläderträd stått där eller
i närheten. De föremål och ben vi samlat in kan
förhoppningsvis hjälpa oss att ytterligare klargöra
tolkningen av området.

Fynd av pärlor
I det ovan beskrivna kulturlagret hittade vi hur som
helst inte mindre än 14 stycken små mörka pärlor
av ben, en fasetterad pärla tillverkad i bergskristall

Foton Markus Andersson

och en rund pärla av bärnsten! Dessutom fanns en
hel del fragment från ytterligare pärlor. Pärlorna låg
tätt tillsammans så de hör med största sannolikhet
till samma smycke. De flesta av pärlorna upptäck
tes direkt i jorden men vi insåg att det kunde fin
nas fler. Eftersom att den mörka jorden har färgat
benpärlorna nästan svarta så valde vi att vatten
sålla jorden så att vi kunde få fatt på alla pärlorna.
På en annan yta som grävs ut i skrivande stund har
vi också hittat pärlor. Dessa pärlor har till skillnad
från de ovanstående hittats i anslutning till ett

Foton Markus Andersson

välbevarat plankgolv. Denna yta representerar alltså
en inomhusmiljö. Pärlorna ligger inte samlat utan
har hittats några i taget, framförallt under golvet
men också mellan golvplankorna. Än så länge har
vi hittat åtta bärnstenspärlor, två bergartspärlor,
en liten metallpärla och pärlor av ben. Tre av pär
lorna är fortfarande trädda på ett tunt snöre! Jor
den i de lager där pärlorna hittats vattensållas allt
eftersom den blir bortgrävd så det kan mycket väl
komma fler pärlor.

Hur hamnade pärlorna här?
Men varför ligger dessa pärlor lite omkringspridda
under ett golv? Varför har inte ägaren tagit dessa
med sig när man flyttat och lämnat huset? Sva
ren på dessa frågor kan vi naturligtvis aldrig bli
helt säkra på. Men ett tänkbart svar kan vara att
smycket eller smyckena gick sönder och en del av
pärlorna studsade ner mellan plankorna i golvet.
Därför kunde inte dessa pärlor plockas upp utan
hen fick laga resterande delar av sitt smycke eller
göra ett nytt.
Elisabet Schager och Astrid Lennblad
Arkeologer

Foto Markus Andersson

Foton Caj Carlstein

En ask med signatur
När vi grävde ut två byggnader i närheten av Nya Lödöses kyrkogård hittade vi många och mycket
spännande föremål! I det tumult som många gånger uppstår när arkeologer arbetar tätt och intensivt tillsammans, handlar diskussionerna ofta om de byggnadsdetaljer eller föremål som utmärker
sig tydligast. I just det här fallet diskuterades flitigt fyndet av en ölhane (kranen till en ölkagge), ursprunget av pilgrimsmärken liksom förekomsten av högar med hasselnötter på ett golv i ena huset.

D

et var i det här läget, som jag hittade en
enkelt utformad träplatta i hörnet av det
rum jag undersökte. För ett ögonblick tog
jag den nästan för att vara ett stort huggspån eller
bit spillvirke från någon hantverksprocess och höll
på att slänga iväg den. Men något i dess form fick
mig att hålla kvar i den ytterligare en stund. Plat
tan hade en oval form, med jämna skarpa kanter
och var drygt en centimeter tjock. När jag vände
på den, så tycktes det finnas enklare tecken inrista
de på dess baksida. Tecknen såg ut som bomärken,

men jag kunde inte vara säker. För säkerhets skull
tog jag en bild på plattan med tecknen synliga, så
att jag skulle komma ihåg att återkomma till den
vid ett senare tillfälle. Plattan lades i en fyndpåse,
numrerades och fördes vidare till konservatorsatel
jén för att där läggas i en skyddad miljö. Därefter
föll den i glömska. Drygt ett år senare får jag åter
se bilden på träplattan i min telefon. Visst var det
inristade tecken, de syntes tydligt på bilden, men
vad var det för ett föremål och varför har någon
ristat in tecken i det? Nyfikenheten sätter in.

Porträtt av Georg Gisze av Hans Holbein den yngre år 1532. På hyllan uppe i vänstra hörnet ser man en svepask ligga.

Träföremål hör inte
till vanligheterna

De föremål vi oftast hittar här i Nya Lödöse är ke
ramikskärvor, bitar av glas och korroderad metall.
Till de lite mer ovanliga hör föremål tillverkade
av organiska material som läder och trä. Att de är
ovanliga fynd beror inte på att den sortens föremål
var ovanliga under sin samtid. Det var nog snarare
tvärtom. På målningar och i texter från tidigmo
dern tid finns avbildningar och beskrivningar av
massor av föremål av organiskt material. Oftast rör
det sig om husgeråd och förvaringsbehållare som
fat, tallrikar, laggkärl, stånkor, skålar, askar, kor
gar eller kistor. Olika typer av skedar och slevar är
också vanliga. Att däremot hitta träföremål vid en
arkeologisk undersökning hör som sagt till det mer
ovanliga. I de fall de faktiskt dyker upp, så är före
målen oftast skadade och illa däran. Den absolut
största samlingen av husgeråd och träföremål från
tidigmodern tid hittades vid undersökningarna av
regalskeppet Vasa som bärgades under början av
1960-talet. Vasaskeppet sjönk i Stockholms inlopp
under sin jungfruresa år 1628. Det innebär att före
målen som hittats i samband med undersökning
arna av vraket är något yngre än de vi gräver fram
i Nya Lödöse. I Mälarens bräckta vatten har före
målen som gick med skeppet till botten skyddats
och bevarats. I Nya Lödöse är bevarandesituationen
inte i närheten så bra som på Mälarens botten. Hit
tills har vi endast hittat ett fåtal träföremål. Föremål
som kan knytas till kategorin husgeråd, tillverkat av
organiskt material, saknas nästan helt. Att det ser
ut såhär kan bero på flera saker. Dåliga bevarings
förhållanden är en bidragande faktor. Föremålen
har helt enkelt förmultnat. Andra möjliga faktorer
kan vara att de kastats bort eller använts som bras
ved i några av stadens eldstäder när de gått sönder.
Svepsakar från Vasaskeppet. Foton www.vasamuseet.se.

Lock eller botten?

För att närmare undersöka träplattan tog jag mig
nyligen till konservatorsateljén, denna gång med
nya bilder i kameran. Vi började vi söka i littera
turen efter liknande exempel och jämförelsema
terial. Snart kunde vi konstatera att plattan san
nolikt kommer från en typ av ask som kallas för
svepask eller svepskrin. Svepaskar förekommer i
olika storlekar, former och utföranden, men har
trots dessa skillnader i grunden en mycket likartad
utformning. De största skillnaderna ligger i detal
jerna; hur man valt att utforma och sammanfoga
delarna, olika typer av låsfunktioner och orna
mentsutföranden.
Svepasken har fått sitt namn av tillverkningstek
niken, vilken går ut på att ett tunt fanerliknande
trästycke kokas (en process som gör träet mjukt
och formbart) och sveps runt en oval eller rund
träskiva. Svepet fästs i bottenplattan genom att det
sys fast med preparerade rottrådar från exempelvis
gran eller ene. I andra fall har man använt sig av
långa träspån, senor eller vingpennor från större
fjädrar. Plattan som vi hittade i Nya Lödöse tycks
sakna alla tecken på den här typen av fästanord
ningar. Dessutom är plattans kanter skarpa och
helt släta, något som visade sig vara mycket vanligt
för svepaskar som tillverkats i något av Götaland
skapen. Svepaskar som tillverkats i norra Sverige
konstrueras nästan alltid med en falsad (utskuren)
kant. För vår tolkning innebär detta att om det är
en bottenplatta vi har, så
har svepet inte fästs med
tråd som är vanligt före
kommande, utan kan
ske med hjälp av pligg.
Pliggar är en slags små
nitar av trä, som hamras
in genom svepen utmed

kanten av plattan. Utmed kan
ten på vår platta fanns med vis
sa mellanrum mindre märken
som skulle kunna komma ifrån den här typen av
sammanfogningsteknik. Ett annat alternativ som
kanske är mer troligt är att vi har att göra med ett
lock. Exemplen från Vasaskeppet visar att utform
ningen på bottenplatta och lock många gånger är
mycket likartad. Detta tillsammans med de otyd
liga konstruktionsdetaljerna gör det svårt att säga
om vi hittat en botten eller ett lock. Inte heller gör
närvaron av inristade tecken på plattan att vi auto
matiskt kan säga att det är ett lock vi har att göra
med. Det finns nämligen ett flertal exempel på att
både lock och botten har märkts upp med så kall
ade bomärken.

Bomärket som signatur

Att märka sina personliga föremål med bomärken
är en sedvana, som i Norden traditionellt knyts till
allmogen eller bondesamhället. Under 1500-talet
utgörs den absolut största delen av Sveriges befolk
ning utav bönder. Inom denna grupp är läs- och
skrivkunnigheten troligtvis låg. Behovet att märka
ut ägande och hävd går dock långt tillbaka i tiden,
därför använde man sig av just bomärken. De ti
digaste exemplen på bomärken som vi känner till
kommer från Östromerska riket och Egypten. Det
finns även bomärken som gått att spåra till olika
äldre europeiska (germanska) folklagar daterade till
400–800 e. Kr. I dessa fall har man sett att mär
kena använts till att märka träd inom gemensamt
ägda skogar, samt vid uppmärkning av boskap.
Under 1500- talet når emellertid bruket av bomär
ken sin största spridning och olika formtyper och
framställningar återfinns på hela den europeiska
kontinenten.

Svepsaken från Nya Lödöse.
Foto Caj Carlstein.

Fullt med svepaskar på hyllorna. Ovan målningen ”The
Tax Collector” av Marinus van Reymerswale, år 1542.
Nedan deatlj från ”St. Jerome in his Study” av Domenico
Ghirlandaio år 1480.

I sitt utförande består bomär
kena oftast av enkla linjer och bå
gar, som på olika sätt fogas sam
man till mer eller mindre komplicerade tecken och
symboler. Tecknen ristades, brändes eller höggs in i
träföremål, eller så kunde de sys fast på kläder och
vävnader. Allt berodde på typ av material och vil
ket syfte man hade med märkningen.
En av grundprinciperna med bomärkets utform
ning var att det skulle gå att läsa och förstå mär
ket oberoende av från vilket håll man betraktade
tecknet. Ändrades däremot tecknet genom att ett
streck lades till eller togs bort, blev det genast ett
helt nytt bomärke. Små förändringar i ett bomärkes
utförande kan ofta ses efter att ett bomärke gått i
arv, exempelvis efter en hemmansklyvning (delning
av hemmet vid till exempel arvsskifte).
Bomärket kunde användas i flera olika sam
manhang där man ville märka upp sina personli
ga tillhörigheter, till exempel till gårdens inventa
rier. Bomärket fungerade som ett egendomsmärke
knutet till en familj eller släkt. Dessutom hade det
funktionen som en juridiskt bindande signatur i
samband med upprättandet av kontrakt, ett testa
mente eller mottagandet av militära order. I andra
sammanhang kom bomärkena att bli knutna till
specifika hantverkare, där mästaren kunde sätta sitt
”kvalitetsmärke” på sin produkt.
Äganderätten och användningen av bomärken
reglerades av landskapslagarna där förhållnings
regler står nedtecknade. I Gotlandslagen står det
till exempel nedskrivet hur man ska bevisa ägan
det av stulna föremål, samt tydliga straffsatser till
följd av att sätta ett eget bomärke på främmande
tamdjur. I Skånelagen och i landslagen talas det
om hur man går tillväga för att märka upp ägan
det av bin som flugit iväg och svärmat i ett träd på
någon annans äga.

Ett exempel på hur man i en socken höll reda på
gårdarnas olika bomärken kan ses på en bomärkes
tock som hittats i Borrby socken i Skåne. Stocken
fungerade som en förteckning över bygdens bo
märken och de som var delaktiga i byalaget fick
rista in sitt bomärke.

Vems var asken?

Svepaskar av denna sort går i litteraturen under
några olika benämningar som svepskrin, materask,
sakerask eller redskapsask. Namnen avslöjar att
asken nog bör ses som ett vanligt förekommande
bruksföremål, en enkel behållare avsedd att förvara
personliga tillhörigheter, mat eller nål och tråd för
att kunna laga sina kläder.
De 98 svepaskar som samlats in i och omkring
vraket från regalskeppet Vasa innehöll olika slags
personliga tillhörigheter. Helt enkelt saker som en
sjöman behövt ha med sig på sin resa. Flera av as
karna bär är märkta med bomärken. Detta signa
lerar att det varit viktigt att hålla ordning på sina
ägodelar.

I samtida målningar förekommer svepasken av
bildad i fler olika överklassmiljöer, ofta som ask för
exempelvis exklusiva sytillbehör eller smycken, då
ofta avbildad med kvinnor. Män som avbildas med
svepaskar figurerar som handelsmän, skatteindri
vare och bankmän.
Vad säger då oss den här informationen om as
ken som hittades i Nya Lödöse?
På grund av sin form med ofalsade kanter kan
man tänka sig att den tillverkats i regionen. Kan
ske till och med i Nya Lödöse? På askdetaljen finns
två inristade bomärken. Dessa är så pass lika i sin
utformning att det skulle kunna signalera att as
ken har gått i arv. Närvaron av bomärkena indi
kerar även att ägaren vill att det ska vara lätt att
identifiera just sin ask. Kanske har ägaren arbetat
ombord på något av handelsskeppen som angjorde
hamnen utanför Nya Lödöse, eller har den kan
ske hört till en av soldaterna som huserat i staden?
Kanske kan vi med tiden komma längre med vår
tolkning, men så här är det att vara arkeolog. Varje
svar skapar ny frågor!
Caj Carlstein
Arkeolog

Foto Caj Carlstein
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”At koka en hara„

– en middag i Nya Lödöse
I år har vi i ett av de medeltida husen hittat ben från ett antal hartassar. De vanligaste djurbenen
vi hittar i Nya Lödöse är från kor, får, getter och svin, samt fisk och tamfågel. Ben från vilda djur
är relativt ovanligt. Av den anledningen tycker vi att det är extra spännande när ett hushåll skiljer sig från mängden. Med hjälp av våra benspecialister har vi förstått hartassarna som avfall från
matlagning. Så hur fick man tag i, och hur tillredde man en hare i Nya Lödöse?

Medeltida harar. Från Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska Folken".

kvinnor för att äta har
kött. Detta kunde näm
ligen leda till att barnet
föddes harmynt. Under
medeltiden kunde haren
också symbolisera fertili
tet, återfödelse och livskraft,
men ansågs även förkroppsliga slughet och räds
la. Hartassen har därutöver en lång tradition som
lyckobringare. Till vardags kanske Nylöseborna
inte reflekterade så mycket över harens symbolik.
Harjakten hade troligtvis en mer praktisk roll. Våra
hartassar tolkar vi som rester från styckning av ha
ren inför matlagningen, tassarna är köttfattiga och
därför föga energigivande.

Vem åt hare?
Harar förekommer titt som tätt som marginalteckning i
medeltida böcker. Ofta framställs de i absurda situationer.
Överst ser vi två harar som flår en man. Underst en hare
ridandes på ett lejon medan den slåss med en bågskjutande snigelman.

Harar i Nya Lödöse
Sedan vi började gräva ut Nya Lödöses stadsgårdar
har det blivit mer och mer tydligt att varje stads
gård är unik. Det avspeglar sig i allt från byggna
derna till föremål och kost. På ett golv i ett hus vi
grävde ut under våren hittade vi ett antal hartassar.
I Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska Fol
ken” från 1500-talet beskrivs hur harar kunde an
vändas i medicinska syften. Om man led av gikt
kunde man antingen doppa ner sina fötter i en
soppa kokad på harkött eller binda harens njurar
vid fötterna. Olaus Magnus varnar också havande

Under medeltid jagade man skogshare. Hararna
som idag skuttar över utgrävningsytan är fältharar
som planterades in i landet vid slutet av 1800-ta
let, och kom då att tränga undan skogshararna. I
Västgötalagen från 1200-talet står att ”Den äger
hare som dräper den”. Det stod alltså vem som
helst fritt att jaga hare, och Nylöseborna hade rätt
att utnyttja de omkringliggande skogarnas resurser.
Hare räknades som fattigmansvilt, och var sanno
likt något man fångade själv för det egna hushållet.
I Nya Lödöse ser vi få tecken på att det har funnits
yrkesjägare som har sålt sina varor på marknaden.
Överlag hittar vi få ben från skogsvilt i Nya
Lödöse, det fåtal ben vi hittar kommer främst från
rådjur och en och annan tjäder. Rådjur blev inte
mat åt vem som helst, och rådjursbenen har främst
dykt upp i ett begränsat område av staden, vilket
väcker vissa funderingar: ser vi kanske skillnader i
ekonomi och status, eller handlar det kort och gott
om vad man föredrog att äta?

Rester från Nya Lödösebornas matlagning. Motsårende
sida en hartass och denna sida en trefotsgryta under utgrävning. Foton Markus Andersson.

Fragment av silkärl som användes vid matlagning. Foto Markus Andersson.
Infälld bild Recept på hare ur "Een lijten Kockebook" från 1650.

Hur tillagade man hare?
Ett kök i Nya Lödöse var sannolikt utrustat med
bland annat trefotsgrytor, silkärl (durkslag i kera
mik), glas, knivar, pannor och kittlar. Vi har hit
tills inte hittat några spetthållare eller droppannor,
vilket betyder att man förmodligen inte så ofta har
grillat kött över öppen eld. Därför är det troligt att
vår Nylösebo kokade sina harar i en rejäl gryta.
”Een lijten Kockebook” är den första kända kok
boken skriven på svenska, författad år 1650. I den
finns recept på hare. Boken är utgiven efter Ny
lösetid, men äldre kokböcker från Europa visar att
man i stort sett har använt samma tillagningsme
toder under hela medeltiden. Kryddorna har dock
varierat. I receptet skall haren styckas och tappas

på blod som blandas med grytsteksoppa (som bul
jong), vin och bröd. Sedan sjuder man små lökar,
äpplen och harköttet i grytan. När köttet är klart
skall man plocka upp det ur grytan och låta det
rinna av. Bröd, lök och äpplen mosas sedan genom
ett durkslag och blandas med köttet igen. Till sist
har man i lite smör och kryddar med salt, peppar,
ingefära och nejlikor. Peppar, ingefära och nejlikor
var före 1600-talet mycket exklusiva och dyra. Om
hare var fattigmansvilt så är det troligare att vår Ny
lösebo använde vanligare kryddor så som dill, per
silja, oregano, mejram och koriander, kanske också
bär, för att smaksätta sin hargryta. Smaklig spis!
Cathrine Andersson
Osteolog och arkeolog
Kajsa Andreasson
Arkeolog

En nutida fälthare skuttar runt på utgrävningsytan av Nya Lödöse. Foto Gwilym Williams.

”At koka en Hara.

Tagh en Hara skär honoms under/ och tagh en fersk Grytesteeksoppa och blanda i wijn/ och lät Harans Blodh
ther i/ och några skijfwor eller refwit Hwete brödh thet yttersta bortskurit/ och små löök om tu så wilt/men
tag äplen och skär them små ther i/ lägg så Harans kött ther i/ lät siudhas en godh stund/ och röör ther i så at
thet icke löper i hoopa/ tag så Köttet wäl uth aff sodet/ och lät thet rinna från/ ther igenomett Durchslagh/ lät
sedan Brödhet/ Äplen/ Löken och stööt thet wäl smått/ så thet kan gå medh i genom ett Durchslagh i Pottan
igen på Harekötet/ lät sedhan siudhan til han hafwer nogh/ lät litet salt och Smör ther i/ och Peppar/ Ingefära
och Neglikor/ och lagha at alt är wäl sudhit/ och giff så up.

„

Foto Markus Andersson
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Hembesök i Nya Lödöse!

I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgrävningarna 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 sjätte nummer av tidningen om Nya Lödöse delar vi med oss av de ledtrådar vi fått
om just vardagslivet, allt från folktro till upphittade personliga föremål. Välkommen på hembesök i Nya Lödöse!
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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