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i Nya Lödöse

Föregångaren
till lutfisk

Hasselnötter
som exportvara

Det som
göms i snö

Säsongen 2014 går mot sitt slut. I Gamlestaden, Göteborg, har det arkeologiska arbetet med
staden Nya Lödöse kretsat kring förundersökningar, slutundersökning och rapportarbete.
Många av de frågor som vi ställt oss har vi börjat få svar på men ännu finns mer att ta reda
på. Vad finns kvar i Nya Lödöse? Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras
liv ut? Det var deras stad men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad.
Detta fjärde nummer av Nya Lödöse-tidningen berättar om fynd och resultat från utgrävningarna säsongen 2014 och tidningen har vinter och jul som övergripande tema. Hur firade man
jul i Nya Lödöse? Vilka spår av vinterns aktiviteter kan vi se?
Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer:
Riksantikvarieämbetet UV Väst, Bohusläns museum/Västarvet och Rio Kulturkooperativ.
Ett nära samarbete finns även med Göteborgs universitet och Göteborgs stadsmuseum.
Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida http://www.stadennyalodose.se/.
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Julefrid

Säsongen 2014 går mot sitt slut. I Gamlestan har det arkeolog
iska arbetet med staden Nya Lödöse kretsat kring mindre för
undersökningar, slutundersökningar och omfattande rapport
arbete. Innan vi tar julledigt vill vi dela med oss av tankar om hur
juletider och vinterhalvåret kan ha sett ut i staden Nya Lödöse…
Den 23 december år 1600 hade rådet i Nya Lödöse bara två saker att
avhandla. Först diskuterades frågan om bötesbelopp för de stadsbor
som inte gick till kyrkan på juldagen och lämnade en offergåva på
altaret. Beloppet fastställdes till en halv mark för män och 2 öre för
kvinnor. Därefter lyste borgmästaren julefrid över staden. Det var inte
bara en vacker gest. Julfriden innebar att var och en som begick ”våld
eller övervåld, antingen med värja eller annat” straffades dubbelt så
hårt under den tid julefriden varade. Julefriden är känd redan i medel
tida landskapslagar och den markerar att julen var ett tydligt avbrott
från vardagen, en helgperiod då det var särskild viktigt att lugn och
ordning rådde. Än idag utlyses julefrid av borgmästaren i Åbo, dock
numera utan juridiska konsekvenser. Idag använder vi ju fortfarande
ordet för att visa att julen är en period som bryter av vardagen, men
nu handlar det kanske mer om att inte dras med i shoppinghysterin
och att visa särskild omsorg om nära och kära eller om utsatta grup
per i samhället.

Christmas Peace
The excavation season of 2014 is drawing to a close. In Gamlestan the archa
eological work on the town of Nya Lödöse has focused on smaller excavations
and report work from the previous season. Before we take a Christmas break,
we’d like to share our thoughts on what Christmas and winter could have been
like in the town of Nya Lödöse…
23 December 1600 the council in Nya Lödöse had only two matters to dis
cuss. The first was the question of how high the fines should be for townspeople
who did not attend church on Christmas Day to leave a votive offering on the
altar. The amount was set at a half mark for men and 2 öre for women. After
that the mayor pronounced Christmas peace over the town. This was not just a
nice gesture. Christmas peace meant that anyone who committed “violence or
assault, either with a rapier or other weapon” would be punished twice as hard
during the period that Christmas peace prevailed. Christmas peace was described
as early as in the medieval county laws and marked the fact that the Christmas
period was a clear break from normal daily life, a holiday period when it was
particularly important that peace and order should be obtained. Even today
the mayor in Åbo pronounces Christmas peace, although now without any le
gal consequences. Today we still use the expression to show that Christmas is a
period that differs from day-to-day life, but now it is perhaps more a question
of not being drawn into the shopping hysteria and showing extra considera
tion to our nearest and dearest or taking care of vulnerable groups in society.

 كان العمل حول مدينة لودوسه الجديدة مركزا علىGamlestan  في المدينة القديمة. على اإلنتهاء4102 شارف موسم سنة
.4102  سنعمل قبل أن نأخذ إستراحة أعياد الميالد على تحضير األبحاث األثرية التي ستجري في سنة.األبحاث و كتابة التقارير
كيف كانت فترة أعياد الميالد في مدينة لودوسه الجديدة؟

 تم بداية. كان لمجلس مدينة لودوسه الجديدة قضيتين فقط تنتظر الحسم على جدول أعماله0011  ديسمبر42 في يوم
مناقشة موضوع قيمة الغرامة التي يتم تسليطها على سكان المدينة الذين ال يذهبون للكنيسة في يوم عيد الميالد و يقدمون
 قام العمدة بعد ذلك بإعالن دخول فترة األعياد. أورة للنساء4  تم تحديد المبلغ بنصف مارك للرجال و.هدية على المذبح
 لم تكن تلك مجرد حركة رائعة فقط ففترة األعياد تعني أن كل واحد يقوم بإرتكاب "عنف أو عنف مبالغ فيه.في المدينة
 سكينة األعياد أمر معروف منذ قوانين األقاليم وهو.بإستعمال السيف أو غيره" تكون عقوبته مضاعفة أثناء فترة األعياد
تشديد على أن أعياد الميالد هي فترة توقف واضحة عن الحياة اليومية و فترة عطلة من المهم جدا أن تعمها أجواء الهدوء
 ال نزال نستعمل. ال يزال عمدة أوبو يقوم حتى اليوم بإعالن فترة سكينة األعياد و لكن دون تبعات قضائية حاليا.و النظام
نفس الكلمة حتى اليوم إلظهار أن أعياد الميالد هي فترة تخرق األيام العادية و لكن قد يتعلق األمر اليوم أكثر بعدم
.اإلنجرار وراء جنون التسوق و إظهار عناية خاصة باألصحاب و األحباب أو بالمجموعات الضعيفة في المجتمع
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Julfirande i Nya Lödöse
Vad vet vi om hur Nya Lödöse-borna firade jul? Inte mycket. Nästan allt vi vet om julfirande i äldre
tider handlar om 1700- och 1800-talen. Från 1500-talet finns mycket få uppgifter, så vi får lägga
pussel med enstaka bitar för att få en bild av hur det kunde ha gått till.

Under katolsk tid var tiden från Lucia fram till jul
en fasteperiod, då man åt enklare mat och den tra
ditionen fortsatte även efter reformationen. Fisk
var dock tillåten fastemat. Vi har funnit mycket
fiskben, framför allt av fisk som fångats långt ut
till havs och som Nya Lödöse-borna köpte i torkat
skick. Den blötlades och tillagades på ungefär sam
ma sätt som våra dagars lutfisk, som är ett minne
från äldre dagars adventsfasta. Emma Maltin be
rättar mer om fisket i en annan artikel.
Lucianatten var vid denna tid årets längsta och
hade olika traditioner knutna till sig. Våra dagars
Luciatåg är av yngre datum, men lussevakan har
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äldre rötter. Under årets längsta natt skulle man äta
rejält inför den kommande fasteperioden och på
sina håll gick utklädda ungdomar mellan gårdar
na och tiggde mat och dricka. I Västsverige verkar
lussefirandet ha varit mer utbrett än i andra delar
av landet, men hur man firade i Nya Lödöse vet
vi förstås inte.
Julen innebar slutet på fastan och vi kan vara
ganska säkra på att maten spelade en stor roll i fi
randet, som i många andra kulturer då en faste
period är över. Griljerad julskinka är ett modernt
påfund, men griskött fanns säkert på julbordet i
Nya Lödöse. Stadsborna höll egna grisar, i alla fall

på en del av gårdarna. Men det är mest troligt att
köttet koktes, kanske med rotfrukter. Det gav ett
mustigt spad som man kunde doppa brödet i. Vi
kan gissa att festbrödet var bakat av vete eller siktad
råg, medan vardagsbrödet var ett grövre rågbröd.
I stadens kålgårdar odlades såväl rotfrukter och
kål – kan vi möjligen tänka oss ett fat med grönkål
på julbordet, tillagad med kryddor och grädde som
den nordvästskånska och halländska långkålen? En
skål med gröt fanns nog också här. Vi kan se i in
försellistorna att ris har skeppats in till staden och
vi har dessutom gjort ett enstaka fynd av risgryn –
möjligen har någon i staden serverat risgrynsgröt
till jul. Vanligare var nog något annat slags vitgröt,
av korngryn eller vetegryn, kokt på mjölk och ser
verad med en rejäl smörklick. Ost bör också ha
stått på bordet. Vi har dock inte hittat några spår
av smörkärning eller osttillverkning. Kanske köp
te man sådant av bönderna i byarna nära staden?
Ölet var centralt, förstås. Att “dricka jul” hade
en högst påtaglig innebörd. Vi har funnit ett bryg
geri i staden, det har säkert funnits flera och kanske

även ölbryggning i mindre skala till husbehov.
Från tyska och danska områden importerades öl
och mjöd till staden, antagligen av bättre kvalite
ter än det hembryggda. Någon brist på julöl torde
inte ha rått.
Som Jens Heimdahl skriver i sin text, så var det
söta och kryddiga festmat och statusmat under
1500-talet och på våra dagars julbord ser vi ännu
spår av detta. I införsellistorna kan vi känna igen
oss; här finns valnötter, saffran, fikon, nejlikor,
russin, sviskon, mandel, kanel och socker. Från
1586 har vi en notis om att pepparkakor anlänt
till staden.
Matförberedelser under 1500-talet, Olaus Magnus.

Trefotsgryta som hittades i en vret mellan två bostadshus under utgrävningarna 2014. Foto Andreas Åhmnan.

Till julhelgen har olika slags folktro knutits och
några är så ofta omnämnda att de sannolikt varit
vanliga över stora områden och tidsperioder. En av
dem är tanken på julen som inte bara de levandes
utan också de dödas högtid, en tid då gränsen mel
lan liv och död öppnades. De döda återvände på
besök under julnatten – det var viktigt att en del av
julmaten lämnades kvar på bordet över natten, så
de kunde få sig ett skrovmål. Det gällde också att
inte ta sig för tidigt till julottan, då de döda firade
sin julotta före de levande och den som ovetandes
kom dit, kom knappast oskadd därifrån.
I tider då gränserna mot det övernaturliga var
otydliga behövdes ritualer till skydd. Mycket van
ligt var förbudet mot kringgärning. Allt som gick
runt, från spinnrockar till kvarnhjul, skulle hållas
stilla under julen. Att bryta mot det var att släppa
in oknytt och olycka i hemmet. Samtidigt gavs en
välbehövlig viloperiod från vardagens arbete.
Även tomten hör till julens gränsöverskridan
de väsen. Redan den heliga Birgitta varnar i sina

uppenbarelser från 1300-talets mitt för att hedra
“tomtegudar”; liknande varningar utfärdas i äldre
predikosamlingar och bibelkommentarer. Vi kan
nog anta att tomtarna var välkända figurer i Nya
Lödöse och att en och annan stadsbo satte ut ett
fat med gröt, för säkerhets skull med en rejäl smör
klick i, till den småvuxne farbrorn som kunde såväl
skydda som skada beroende på hur han bemöttes.
Framför allt var julen fest, vila och massor av
god mat. Vi kan anta att stadsborna i Nya Lödöse
hade ganska blandade traditioner, där människor
från olika platser förde med sig maträtter, folktro
och lekar. Kanske spreds idéer härifrån vidare ut
på landsbygden runtomkring?
Christina Rosén
Projektledare
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Före
gångaren
till lutfisk
Fisk var vanlig mat året om, och också en viktig
handelsvara. För att fisken inte skulle hinna bli då
lig innan den nådde middagsbordet i stugorna så
fanns flera olika metoder för att konservera köttet
och därmed förlänga hållbarheten. Sill är en gan
ska fet fisk som ofta saltades in i tunnor. Andra,
mindre feta fiskar, lämpade sig bättre att torka. Vår
tids lutfisk är en kvarleva av denna i gamla tider
vanliga metod att konservera fisk. Torskfisk, som
torsk, långa och sej, fiskades i stor mängd längs med
Norges kust. Här passade också det torra och kalla
klimatet extra bra för torkning av fisken. Man be
redde två typer av torrfisk; stockfisk som hängdes
på ställningar och klippfisk som fläktes upp och
torkades på klipphällar. Den torkade fisken väger
dessutom väldigt lite, och kunde enkelt skeppas
ut från norska hamnar för att säljas på platser som
Nya Lödöse.

Innan torrfisken kunde ätas så skulle den ge
nomgå en ganska omständig beredningsprocess
för att återigen bli mjuk och lätt att tugga. I stä
derna fanns en speciell yrkeskategori, fiskblöter
skor. Dessa var kvinnor som först blötlade, ban
kade och lutade torrfisken, och sedan sålde den till
hugade kunder. I Nya Lödöse har vi hittat många
stora ryggkotor från framför allt torsk, men även
långa. Benen från just de här arterna är dessutom
ovanligt fragmenterade och trasiga. Kanske är det
fiskmånglerskornas bearbetning av de hårda torra
fiskstyckena som lämnat spår i materialet?
En stor underkäke från långa hittad i Nya Lödöse. Den
rosa mindre käken kommer från en modern långa strax
under en meter lång. Käken från Nya Lödöse kommer
sannolikt inte från torrfisk eftersom torrfisken oftast inte
har huvudet kvar, men bilden illustrerar storleken på
många av torskfiskarna som konsumerades i staden.
Foto Emma Maltin.

Kokranier upphittade i en avfallsgrop i Nya Lödöse. Kan det vara resultatet av höstslakt som vi ser?
Foto Elisabeth Schager.

Höstslakt
– en god anledning till fest
I gamla tider präglades mathållningen starkt av
årstidernas växlingar. Långt ifrån dagens ständigt
fyllda matvarudiskar anpassade man matlagningen
efter vad som fanns tillgängligt för tillfället. Vint
erns hårda klimat betydde att många av husdjuren
inte kunde gå ute på bete. De djur som skulle hål
las vid liv över vintern måste stallas, till skydd från
väder och vind, och dessutom utfodras under de
långa mörka månaderna. När djuren var välgödda
efter sommarens bete så minskade man ner anta
let djur som skulle födas över vintern. Därför var
hösten tid för slakt.

Även köttet bereddes på en rad olika sätt för
att förlänga hållbarheten. I samband med slakten
följde mycket arbete med att röka, torka och salta.
Man stoppade korv och gjorde annan inälvsmat.
Vid juletid fanns det alltså god tillgång på kött
mat. Detta präglade säkert julens matsedel, och
kanske unnade man sig att äta lite extra kött. Res
ten av året bestod förmodligen vardagsmaten av
en mycket högre andel spannmålsmat, som gröt,
välling och bröd.
Emma Maltin
Arkeolog och osteolog
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RIS OCH FÄRLA
Inom den kristna seden är det ovanligt att be
grava någon med gravgåvor vilket givetvis
också avspeglas i det arkeologiska materialet.
Seden har sin grund i tron att alla är lika inför
Gud, ingen är mer värd än någon annan. Till
vår stora förvåning har vi trots detta hittat inte
mindre än fyra färlor i barngravar i Nya Lödöse.

Foto Lisa K Larsson

Kalkmålning från Tuse kyrka.
Licens Hans A. Rosbach [CC-BY-SA-3.0].

Funktion

En färla är ett redskap i form av en skiva på ett långt
skaft som förr i tiden användes som bestraffnings
redskap i skolan. Färlan var oftast tillverkad i trä
eller läder och användes för att aga barn, slagen föll
ofta på händer eller fingrar. Ris är ett annat vanligt
förekommande straffredskap i den gamla svenska
skolan. Spöstraff ansågs länge vara fostrande och
skolagan förbjöds så sent som på 1950-talet.

Symbolisk gåva

Boken, riset och färlan har symboliserat skolgången
och lärandet i gamla tider. På flera senmedeltida
emblem figurerar just färla och ris som skolsym
boler. I Tuse kyrka i Danmark finns även en kalk
målning från slutet av 1100-talet som tros symboli
sera Jesus skolgång. Skolmästaren håller i sin hand
både ris och färla.

Det är troligtvis just symboliken för lärandet
som återspeglas i Nya Lödöses barngravar med fär
lor. Barnen i fråga har sannolikt haft möjlighet att
gå i skola, något som manifesteras genom färlan.
Den första individen med en färla som vi hittade
under utgrävningen 2014 tycks ha dött vid en ålder
av cirka 15–16 år. Redan efterföljande dag hittades
otroligt nog ännu en grav där både ris och färla låg
över barnets halsregion. Den sistnämnda graven var
en dubbelgrav i vilken två individer låg begravda.
Med tanke på att av gravgåvor är så sällsynt i
Nya Lödöse, liksom på andra samtida kyrkogår
dar, är det extra intressant att vissa barn trots det
ta har blivit begravda med färlor och ris. Att vara
bildad tycks ha varit en viktig identitetsmarkör
även i döden.
I skrivande stund genomgår färlorna och riset
konservering och skeletten analyseras osteologiskt.
Vi väntar med spänning på fler resultat av fynden!
Clara Alfsdotter
Arkeolog och osteolog

Färlor och ris från utgrävningarna av Nya Lödöse 2014. Foton Ebba Phillips.
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Hasselnötter

en viktig exportvara
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V

id årets utgrävning undersökte vi ytter
ligare två stadsgårdar, vars gavlar vette ut
mot kyrkogården. Dessa hus har bestått
av flera rum med en boningsdel och en förrådsdel.
I ett av rummen hittade vi många hasselnötter
på ett jordgolv. Nötterna låg fint samlade i två hö
gar utmed väggarna vilket gör att vi tror att de ur
sprungligen kan ha legat i någon form av behållare,
kanske en säck som har förmultnat. I den ena högen
låg det nästan enbart knäckta nötter medan den
andra främst innehöll hela nötter. Förutom hassel
nötterna så hittade vi även på jordgolvet små kon
centrationer med bränd säd och kalkbruk. Det gör

att vi tror att rummet kan ha använts som förråd.
Hasselnötter är väldigt intressant eftersom vi vet att
det exporterades stora mängder hasselnötter främst
till Tyskland och Holland under 1500-talet via Nya
Lödöse och senare även från Göteborg.
Hasselnötter har länge spelat en viktig roll i hus
hållningen i södra och mellersta Sverige och inte
minst som saluprodukt. I flera av de medeltida
landskapslagarna fanns det restriktioner mot att
hugga ner hassel eller att plocka nötter på någon
annans mark, vilket kunde innebära böter. År 1558
förstärkte Gustav Vasa dessutom skyddet ytterli
gare då han helt förbjöd avverkning av så kallade

Leif Jonsson gräver fram mängder av hasselnötter i rummet som tros ha fungerat som förråd.
Foto Veronica Forsblom Ljungdahl.

bärande träd där hassel ingick. Än idag omfattar
inte allemansrätten nötplockning på annans mark.
Vi knäcker gärna nötter vid jul och den traditionen
är förmodligen ganska gammal, om den sträcker
sig ner till Nya Lödöses tid vet vi dock inte. Säker
ligen utgjorde dock nötter ett välkommet tillskott
i kosten under vinterhalvåret.
Hasselnötterna skördas mellan september–
oktober och tittar vi i Nya Lödöses tänkeböcker så
nämns nötter flera gånger under just den här perio
den. I böckerna dryftas det om dess penningvärde
och hur handeln med dem skulle ske, vi kan få en
liten inblick i hur en scen ur vardagen kunde se ut.

Till exempel kan vi den 31 oktober 1589 läsa om hur
storleken på tunnorna kunde orsaka konflikter. Här
möter vi Claffus som har beställt en tunna med nöt
ter av Börje i Holm men tunnorna är för små och
han undrar om han kan ställa Börje till svars för
detta. Börje skyller i sin tur på att han har fått det
skriftligt att allt är i sin ordning av tunnbindaren
Mats. Mats är dock inte läs- och skrivkunnig och
vill inte ta på sig ansvaret för att tunnorna har blivit
för små, utan skyller istället på den person som har
hjälpt honom med det skriftliga och så vidare. Hur
konflikten slutade framgår dock inte av historien.
Handeln med nötter liksom andra varor var
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Hassel, Corylus avellana, ritad av Carl Axel
Magnus Lindman. Licens Public domain.

hårt reglerad vilket vi även kan se i tänkeböcker
na. Den 24 augusti 1590 bestäms det att en tunna
nötter ska kosta tre mark. I dagens penningvärde
skulle det bli cirka 375 kronor. Eftersom det endast
var få priviligierade personer som fick bedriva han
del med utländska köpmän så fick bönderna sälja
sina nötter via handlare i staden. Den 13 september
1591 kan vi läsa att bönderna skulle få 4,5 mark för
en tunna nötter medan den, vid försäljning till en
holländare, skulle kosta sju mark. Nötterna fick inte
heller säljas utanför stadsgränsen utan skulle frak
tas till torget och säljas där. Om detta inte följdes

så kunde det innebära böter på 12 mark och höll
man sig inte till de bestämda priserna så kunde det
medföra böter på 40 mark. Det här antyder att det
var ett problem att borgarna var så angelägna att
få tag på nötterna att de var beredda att köpa upp
dem till ett högre pris redan innan de kom till tor
get där de kunde saluföras lagligt.
Veronica Forsblom Ljungdahl och Maria Paring
Arkeologer

Vinterspel
Under 1500-talet var medeltemperaturen något
lägre än idag och det bör ha varit fler vintrar med
snö och is. Den lilla staden Nya Lödöse präglades
av sin närhet till två vattendrag, Göta älv och Säve
ån. Kalla vintrar måste vattnet ha frusit till, och om
isen bar så kanske stadens invånare vågade sig ut
från strandkanterna. Samtida bilder visar hur man
på dåtidens skridskor stakade sig runt med hjälp
av käppar. Skridskorna kallas för isläggar, och till
verkades av djurben. Vid arkeologiska undersök
ningar i städer är isläggar ett ganska vanligt fynd.
I Nya Lödöse har vi hittat flera sådana skridskor. I
de flesta fall har man tillverkat skridskorna av strål
ben eller mellanfotsben från nötboskap.

Isläggar avbildade av Olaus Magnus,
”Historia om de Nordiska folken”.

Då, liksom nu, har man hittat olika sätt att roa
sig. På en målning från 1500-talets Holland ser vi
hur barnen leker ute på isen. En pojke sitter på
strandkanten och snörar på sig skridskorna. Två
barn drar varandra på en kälke, och ytterligare någ
ra barn leker med snurror. Tittar man efter lite ex
tra noga så ser man två flickor som stakar sig fram
i små kälkar. Kälkarna är gjorda av underkäkar från
hästar, och sådana har man hittat arkeologiskt i
Holland. De holländska målningarna ger många
exempel på hur man lekte ute på isen, och även om
målningarna inte avbildar svenska förhållanden så
kan bilderna utgöra inspiration när vi föreställer
oss Nya Lödöse i vinterskrud.
Emma Maltin
Arkeolog och osteolog

Detalj ur ”Barnamorden i Betlehem” (1566), Pieter Bruegel d. ä. Licens Public Domain.
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Ris, fikon och
kardemumma
Vår julmat är en fläkt av
1600-talets borgarkök

När man sitter med sitt mikroskop och letar i jor
den i någon stenläggning från någon av Nya Lödö
ses gårdar, så hajar man alltid till lite extra när man
stöter på fröer från växter som hör hemma i tropis
ka klimatzoner på andra sidan jorden. Visserligen
är det inte ett dugg konstigt. Ibland hittar vi också
importporslin och glas, så varför inte också kryddor
och mat. Nyligen fann vi fröer av kardemumma,
fröer av fikon och skaldelar från ris. Hur har de
hamnat där? Tänker man. Vilka händer skördade
de här kardemummafrukterna, och vilken väg tog
de över haven? For de via Indien till mellanöstern
och köptes upp av europeiska handelsmän i Kons
tantinopel; eller packades de i en ostindienfarare
som tog vägen över Holland, innan den gick till
Nya Lödöse? Och vem i Nya Lödöse var det som
fick smaka de här exklusiva varorna? I vilka rätter
användes de?
Många av de exotiska kryddor, till exempel saff
ran, kryddnejlika, kanel, kardemumma och krydd
peppar, som användes i matlagningen under 1500och 1600-talet förknippas idag med julmat. Även
de mer vanliga torkade frukterna som russin, man
del och fikon som importerats från närmare håll
får oss ofta att tänka på jultraditioner. Generellt

sett beror detta på att vi till jul äter festmat av ett
gammalt slag. När det gäller julmat har vi varit sär
skilt konservativa, och länge har många av de här
kryddorna förknippats med specifika rätter eller
bakverk. Saffran är till lussekatter, kanel har man
på risgrynsgröt och tillsammans med kryddpep
par och nejlika används det också till pepparkaka
och glögg. När det svenska köket för 20–30 år se
dan alltmer kom att influeras av olika invandrade
gruppers mattraditioner var det en aha-upplevelse
för många. Kunde man använda saffran också i en
gryta? Kunde bulgur kryddas med kardemumma?
Hur vi använder kryddor i modern matlagning
kanske på vissa sätt ligger närmare kokkonsten på
1600-talet då dessa kryddor hade en mycket bred
användning.
De exotiska kryddorna var dyrare på den här ti
den, riktiga lyxvaror också i städerna. Det var inte
alla som hade råd med dem, och de som hade råd
åt dem förmodligen mest till fest. Det var inte bara
för smakens skull, utan också för att man med kryd
dorna ville befästa sin status – att man var världs
van och åt som handelsmän och herrar i en nyglo
baliserad värld. Flera europeiska länder hade vid
den här tiden börja anlägga kolonier och handels
stationer i Nya världen och Sydostasien, och detta
påverkade världsbilden hos städernas borgarklass.

De nya smakerna kom från ett tidigare otillgäng
ligt paradis, som nu också kunde avnjutas av fler
än kungar och furstar. En annan viktig vara som
blev mer tillgänglig under denna tid var sockret
som snabbt blev viktigt både som smaksättare och
konserveringsmedel. Fin mat var också söt – en
tradition som levde vidare från medeltiden, även
honung var exklusivt.
I avfall från städer från den här tiden är det
dock tydligt att man främst åt dessa godsaker un
der sommarhalvåret, alltså direkt när de anlände
till hamnen. Förmodligen för att man inte ville
riskera att de skulle förstöras. Vintertid, när inga
skepp kunde lägga till, höll man igen – men det är
lätt att föreställa sig att man sparade en del till jul,
och att julmaten i städernas borgarhem tidigt kom
att förknippas med exotiska kryddor.
Under 1700-talet, dryga århundradet efter Nya
Lödöses storhetstid, kom en uppsjö kokböcker som
riktades till just städernas borgarklass – den mest
kända är Cajsa Wargs, men det finns många fler.
I princip kan de jämföras med våra dagars glass
iga matmagasin, som snarare förmedlar en livs
stil och ett ideal än speglar en vardaglig matkul
tur. I dessa böcker är det snarast svårt att hitta en
rätt som inte kryddas med exotiska kryddor, och
ibland är kombinationerna så märkliga att man
får en känsla av att kryddan bara rekommenderas
som en statussymbol, snarare än att den gör maten
god. Det är mycket av allt – kokad grädde, socker
och kanel – och så lite kärva kommentarer på det,
som ”det duger”. När man läst några recept kän
ner man att det räcker nu. Lite som det brukar bli
med julmat också.
Jens Heimdahl
Arkeobotaniker
Växtdelar funna i Nya Lödöse. Uppifrån och ned:
kardemumma, fikon och ris. Foto Jens Heimdahl.

”Det som göms i snö...”
Eller i det här fallet: ”Det som göms i lera, jord
och korrosion…” kommer fram under konserveringen

Foto Markus Andersson

N

är utgrävningarna vilar är det full akti
vitet i vår konserveringsateljé på Studio
Västsvensk Konservering. Efter en urval
sprocess har en del av det utgrävda fyndmaterialet
landat hos oss och tas nu om hand. Det organiska
materialet såsom föremål av trä, läder, näver, ben
och horn är rengjort och ligger i olika stadier av
konservering. Många av föremålen är kraftigt ned
brutna och eftersom de har legat i den våta marken
under lång tid är alla celler och håligheter i struk
turen fulla med vatten som stöttar upp dem. Det
ta gör att när föremålen sedan torkar ut kollapsar

dessa utrymmen och föremålen krymper, spricker
och flagar. För att stötta nedbrutet trä impregneras
därför föremål med PEG (polyetylenglykol) som
ersätter vattnet och stannar kvar i föremålet när det
sedan frystorkas. Läder kan impregneras och frys
torkas på ett par veckor medan trä tar längre tid.
Den kista som togs om hand 2013 beräknas ligga
i impregnering i cirka ett år. Därefter tar frystork
ningsprocessen cirka 6 månader.
Vi jobbar i skrivande stund även med de metaller
som hittats. Fynd som består av silver, koppar, bly
och tenn är i stor utsträckning frampreparerade,

Kistan på väg från Lya Lödöse kyrkogård till Studio Västsvensk Konservering. Foto Markus Andersson.

Foto Markus Andersson

dokumenterade, ytbehandlade, fotograferade och
packade. Järnföremålen tar längre tid då de måste
urlakas på salter som de tagit upp under de år de
legat i jorden. Dessa salter gör att järnfynden korro
derar kraftigt i vårt normala inomhusklimat. Sal
terna kan vara olika hårt bundna och ta allt från ett
halvår till flera år att laka ur. Vissa klorider kan vi
inte få ut utan att föremålet blir för påverkat och
förändrat, det är därför alltid viktigt att förvara
arkeologiskt järn i ett kontrollerat klimat.
Metallföremålen rengörs på lite olika sätt. Dels
för hand med hjälp av skalpell, pincett och penslar,
dels med olika kemiska lösningar som kan hjälpa
till att lösa upp korrosionsprodukterna. Järnfynden
från Gamlestaden har hårda och svåra krustor av
jord och korrosion så dessa blästrar vi för att kom
ma så nära föremålets ursprungliga form som möj
ligt. Blästern fungerar så att man under ett relativt
lågt tryck blåser av smuts och korrosionspartiklar,
ibland en och en och ibland i större sjok.
Gemensamt för alla metallföremål är att vi
dokumenterar dem med hjälp av röntgen. Tekni
ken uppfanns av Wilhelm Conrad Röntgen som
fick Nobelpris för sin upptäckt 1901. Arkeologin
och den tidens konserveringsinstitutioner såg ti
digt potentialen och började använda sig av rönt
gen för att dokumentera klumpar och preparat, det
vill säga sköra föremål som tas upp med sin om
givande jord. Under undersökningarna i Gamle
staden har vi röntgat metaller i två syften. Dels ur
ett kulturhistoriskt perspektiv, dels ur ett konser
veringstekniskt perspektiv. För den arkeologiska
registreringen av fynd är det viktigt att se vad som
gömmer sig i tjocka rostklumpar och på så vis
kunna dokumentera dessa även om de kanske inte
kommer att konserveras. För oss konservatorer är
det ett sätt att dokumentera föremålens utseende
men framför allt kan vi se hur nedbrutna fynden är.

Två viktiga parametrar för hur vi sedan går vidare
med vår behandling. För att kunna förfina doku
mentationens kvalitet och skapa mer flexibilitet i
användandet hoppas vi i framtiden kunna investera
i en digitalröntgen. De röntgenbilder som syns här
är digitala fotografier av röntgenplåtar vilket tyvärr
ger något sämre upplösning än originalet.
Bilderna visar ett sammansatt järnföremål och
två pilgrimsmärken där vi på ett bra sätt kan se ned
brytning och skador samt originalytor och orna
mentik. Det rektangulära pilgrimsmärket avbildar
heliga Birgitta, den annars svårlästa textraden blir
mer läsbar genom röntgenfotografiet. Det andra
pilgrimsmärket är från vallfärdsorten Wilsnack och
föreställer tre hostior. Följande artikel presenterar
pilgrimsmärkena närmare.
Sara Gainsford
Konservator

Övre rad: Pilgrimsmärke föreställande de tre hostiorna från Wilsnack (F52). Mittenrad: Pilgrimsmärke hittat i Nya Lödöse föreställande heliga Birgitta (F56). Nedre rad: Ett sammansatt järnföremål (F4220) under blästring, delar av den ursprungliga ytan är framtagen. På röntgenbilden kan man se att föremålet består av några ihopsintrade spikar och tenar.
Foton Sara Gainsford.

Pilgrimsmärken
från när och
fjärran
Ett 60-tal pilgrimsmärken har hittills hittats i Sve
rige, nu ytterligare två i Nya Lödöse. Pilgrimsmär
ken är en slags souvenir som köps på den heliga
vallfärdsplats som man tagit sig till. Märkena fästs
ofta på ett plagg, väska eller vandringsstav och är i
regel några centimeter stora.
Under den gångna utgrävningen gav metall
detektorn en dag utslag i ett litet rum i ett av hu
sen i Nya Lödöse. Två stycken små pilgrimsmärken
och flera blyplomber hittades. Pilgrimsmärkena
är gjutna, eventuellt tillverkade av brons. Vilken
har rummets funktion varit, och hur har märkena
hamnat här? En första fundering vi går i är att rum
met skulle ha varit något slags skafferi eller annat
förvaringsutrymme. Mängder av matavfall såsom
djurben hittades i samma träflislager som metal�
lerna. Blyplomber användes ofta för att försegla
kvalitetsmärkta tygbalar. Efter närmare analys av
märkningen på plomberna kan vi förhoppnings
vis härleda från vilken ort som de kommit till Nya
Lödöse. Rummet där fynden gjordes ligger i husets
norra, svalare, del och har förmodligen använts till
förvaring av mat och annat.

Heliga Birgitta

Ett av pilgrimsmärkena avbildar den heliga Birgitta
som helgonförklarades 1391. På pilgrimsmärkena
manifesteras hennes status som helgon med en glo
ria kring huvudet. Under ungefär 100 år tillverkades
pilgrimsmärken av den heliga Birgitta för utdelning
när en person vallfärdat till klostret i Vadstena, den
dåvarande främsta svenska vallfärdsorten. De sis
ta vallfärdsmärkena av heliga Birgitta tillverkades

Utgrävning av rummet där pilgrimsmärkena hittades.
Rummet tolkas i dagsläget som skafferi.
Foto Clara Alfsdotter.

under tidigt 1500-tal. Ett identiskt märke med det
vi fann i Nya Lödöse har tidigare hittats i Säveån
och ett annat i Gamla Lödöse.

Wilsnack

Det andra pilgrimsmärket är betydligt mer lång
väga, någon Nylöse-bo har till synes vallfärdat ända
till Wilsnack i Tyskland. Orten var under 1400och tidigt 1500-tal lika populär som vallfärdsorten
Santiago de Compostela i Spanien. Legenden säger
att när byn Wilsnack under en räd brändes ner till
grunden år 1383 fann prästen bland kyrkoruinerna
oskadda men blödande hostior (nattvardsbröd, en
symbol för Kristi kropp). Platsen blev därför snabbt
betraktad som helig, pilgrimsmärken med bilder
av de tre hostiorna började tillverkas på den nya
vallfärdsorten.
Reformationen under 1500-talet, då Sverige
övergav katolicismen och dess helgondyrkan för
protestantismen, innebar också slutet för vallfärder
till speciella heliga platser.
Vi kan ställa oss frågan om personen som ägt
pilgrimsmärkena var en infödd Nylösebo som gett
sig ut i Europa, eller är det rent av så att en av de
många invandrarna och handelsmännen från öv
riga Europa som slog sig ned i Nya Lödöse hade
med sig sådana personliga ägodelar?
Clara Alfsdotter
Arkeolog och osteolog
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Att hitta det oväntade
Likbädd istället för kista?

Foto Markus Andersson

Under 2013 undersöktes 556 individer på Nya Lödöse kyrkogård. Tidigt under säsongen fann vi
spår av växtmaterial direkt under skeletten och frågan uppstod huruvida det rörde sig om lik
bäddar, en botten av halm, hö eller mossa som gav en mjuk bädd till den avlidne. Tillsammans
med arkeobotanikern Jens Heimdahl tog vi beslutet att ta in en del arkeobotaniska prover av
växtmaterialet.

A

nalyserna av växtmaterialet gav vid handen
att flertalet insamlade prover faktiskt stam
made från likbäddar. Vi fann rester av hö,
i några fall också halm och mossa. Ytterligare lik
bäddar hittades kontinuerligt i fält, de noterades i
dokumentationen.
Generellt kan man säga att man under 1500-ta
let, som många av gravarna i Nya Lödöse kommer
från, var kistbegravningar vanliga. I Nya Lödöse var
de däremot ganska ovanliga. Individerna har istället
placerats direkt på gravens botten, i ryggläge och
(nästan) alltid med huvudet i väst och fötterna i öst.
Undantag är de personer som vilat på växtmaterial
och som därför har fångat vår uppmärksamhet.
Medeltida och efterreformatoriskt gravmate
rial har sällan undersökts genom arkeobotaniska
analyser. Detta på grund av dåliga bevaringsför
hållanden och för att det inte varit praxis eller tra
dition att göra det. Nya Lödöse visade sig ha goda
bevaringsförhållanden och vi kunde undersöka
det ovanliga växtmaterialet. Liknande bäddar med
granris har man dock konstaterat i kistgravar från
1700-talets mitt. Det har då kallats för att man har
”Majat för den döde” som en smyckning av kis
tan inför färden till graven men även för att hin
dra gengångeri.
Under diskussionerna kring likbäddarna har
vi spekulerat om huruvida de kan vara spår efter
packningsmaterial från vinterförvaringen av liken
i väntan på att tjälen skall gå ur marken. Det var
vanligt att man packade in kropparna i växtmate
rial, bland annat humle, för att förhindra förrutt
nelse och för att kroppsvätskor skulle sugas upp.
Om detta skulle vara fallet skulle arkeobotanikern
troligen ha funnit flugor och fluglarver i sina pro
ver, vilket han inte gjorde. Även om förvaringen
skedde vintertid, borde vi sett i alla fall några spår
av flugor.

Frågan om växtmaterialet skulle vara ”skräp”
från kyrkogårdens markyta som hamnat längst ner
i graven har även snuddat vid mina funderingar.
Nya Lödöses kyrkogårdsmiljö tycks ha haft få lik
heter med dagens välskötta kyrkogårdar. Ytan var
relativt ojämn, fuktig och dränerad med diken, tro
ligtvis bevuxen med högt ogräs enligt Jens analyser.

Vissa spår av ogräs har vi hittat i likbäddarna men
de består tydligt till största del av hö, halm och lite
mossa. Det faktum att det ligger så prydligt under
individen i de allra flesta fall tyder på att man med
vetet lagt ner materialet.
I detta nu ser det mer ut som att vi på Nya Lödö
se kyrkogård funnit att man i vissa familjer haft som

tradition att man av någon anledning, praktisk eller
känslomässig, försökt bädda den avlidnes grav. Det
skulle kunna vara av den anledningen att resan till
andra sidan skulle vara bekväm och eller stånds
mässig. Kanske för att hen skulle ligga bekvämt
och inte direkt på marken när hen nu somnat in.
Pia Svensson
Arkeolog
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Julfirande
i Nya Lödöse

Föregångaren
till lutfisk

Hasselnötter
som exportvara

Det som
göms i snö

Säsongen 2014 går mot sitt slut. I Gamlestaden, Göteborg, har det arkeologiska arbetet med
staden Nya Lödöse kretsat kring förundersökningar, slutundersökning och rapportarbete.
Många av de frågor som vi ställt oss har vi börjat få svar på men ännu finns mer att ta reda
på. Vad finns kvar i Nya Lödöse? Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras
liv ut? Det var deras stad men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad.
Detta fjärde nummer av Nya Lödöse-tidningen berättar om fynd och resultat från utgrävningarna säsongen 2014 och tidningen har vinter och jul som övergripande tema. Hur firade man
jul i Nya Lödöse? Vilka spår av vinterns aktiviteter kan vi se?
Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer:
Riksantikvarieämbetet UV Väst, Bohusläns museum/Västarvet och Rio Kulturkooperativ.
Ett nära samarbete finns även med Göteborgs universitet och Göteborgs stadsmuseum.
Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida http://www.stadennyalodose.se/.

Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
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