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påträffades lämningar efter den ursprungliga 
Gamlestadsvägen, kulturlager samt en grav 
som sannolikt hör till kyrkogården runt den 
norr om belägna kyrkan. Även denna yta har 
blivit påverkad av sentida schaktarbeten och 
då de södra- och östra delarna.
 Till aktuell undersökning har tre schaktnings-
övervakningar bilagts. Den ena var en övervak-
ning vid tillfällig övertäckning av fornlämning på 
yta B samt ytan direkt norr om yta E. Anledning-
en var kommunens behov av en temporär buss-
hållplats. Vid schaktningsövervakningen bistod 
arkeologer så att inga lämningar eller kulturla-
ger påverkades vid arbetsföretaget. Den andra 
schaktningsövervakningen föranleddes av en 
ledningsdragning från den gamla busshållplat-
sen fram till den nya temporära hållplatsen. Ar-
keologisk personal bistod så att inga lämningar 
eller kulturlager påverkades vid arbetsföreta-
get. Slutligen tillkom en tredje schaktningsöver-
vakning med anledning av att kommunen skulle 
dra ny VA-ledning i fornlämningens norra kant, 
norr om yta B, C och E. Ledningen anlades via 
styrd borrning på djup under fornlämningen. Det 
grävdes därmed endast två schakt för anslut-
ningspunkterna. I bägge schakten framkom la-
ger och fynd från Nya Lödöse.
 Rio Kulturkooperativ anser att de vid denna 
undersökning berörda områdena bör undersö-
kas genom noggranna fördjupade arkeologiska 
undersökningar vid en eventuell vidare exploa-
tering. Vidare bör eventuellt fornlämningsbe-
gränsning ses över i anslutning till det schakt 
som schaktningsövervakades för VA-ledningen 
i fornlämningsområdets norra kant.

Sammanfattning
Under februari och mars månad 2012 utförde 
Rio Kulturkooperativ en förundersökning av 
fornlämning Göteborg 218 i Göteborgs stad 
och kommun. Undersökningen var uppdelad i 
tre områden (B, C och E) och berörde delar 
av lämningen norr om Säveån. Syftet var att 
beskriva fornlämningens bevarandestatus och 
vetenskapliga samt pedagogiska potential. 
 Fornlämningen utgörs av lämningar efter 
den senmedeltida/tidigmoderna staden Nya 
Lödöse. Staden existerade mellan åren 1473-
1624, med undantag för flytten till Älvsborgs 
fästning under 1500-talets mitt. Nya Lödöses 
borgare tvingades under 1620-talet att flytta in 
till det nyanlagda Göteborg.
 Vid undersökningen grävdes sammanlagt 30 
schakt. Inom undersökningsområdena påträf-
fades kulturlager, välbevarade stenläggningar 
och liggande virken som troligtvis ingått som 
syllstockar i byggnadskonstruktioner samt trä-
golv och tegelgolv. Fyndmaterialet består av 
yngre rödgods, stengods, fajans, ostindiskt 
porslin, metaller av bland annat järn och kop-
par, glas, ben, läder, stortegel samt munkte-
gel och enkupigt vingtegel.
 Undersökningen visade att stora delar av 
lämningen är bevarad. Bevarandegraden skil-
jer sig dock över området vilket även graden av 
komplexitet gör. Generellt kan man dra slutsat-
sen att mera komplexa lämningar finns beva-
rade i den nordvästra delen av staden, väster 
om kyrkan (yta E). I norr påträffades välbevara-
de kulturlager samt stenläggningar (yta B). Här 
var dock delar av lämningen bortschaktade un-
der 1960-70-talet. I det södra området (yta C) 
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Inledning
Under februari och mars månad 2012 utförde 
Rio Kulturkooperativ en förundersökning av 
fornlämning Göteborg 218 i Göteborgs stad 
och kommun, illustration 1-3. Undersökningen 
var uppdelad i tre områden (B, C och E) och 
berörde centrala delar av lämningen på norra 
sidan av Säveån. Till aktuell undersökning har 
tre schaktningsövervakningar bilagts. Den ena 
var en övervakning vid tillfällig övertäckning av 
fornlämning på yta B samt ytan direkt norr om 
yta E. Den andra schaktningsövervakningen 
föranleddes av en ledningsdragning från den 
gamla busshållplatsen fram till den nya tem-
porära hållplatsen. Slutligen tillkom en tredje 
schaktningsövervakning med anledning av att 
kommunen skulle dra ny VA-ledning i fornläm-
ningens norra kant, norr om yta B, C och E.

Syfte
Målen för den arkeologiska förundersökningen 
var i första hand deskriptiva för att ligga till 
grund som planerings- och beslutsunderlag. 
Vidare skulle fornlämningens art och innehåll 
beskrivas med hänsyn till fornlämningens anti-
kvariska bevarandevärde samt dess pedago-
giska och vetenskapliga potential. Syftet var 
även att fastställa och beskriva fornlämning-
ens karaktär, datering, utbredning, omfattning, 
sammansättning och komplexitet. Slutligen 
skulle undersökningen leda till förslag till pre-
ciserade frågeställningar inför eventuella vida-
re undersökningsinsatser.

Metod 
Vid förundersökningen grävdes 30 schakt 
med grävmaskin. Schakten fördelades jämnt 
över ytan i syfte att dokumentera, bedöma 
och tolka fornlämningen inom undersöknings-
området. Området uppdelades inte i intensi-
va respektive extensiva ytor. De schakt som 
upptogs grävdes på platser där det var möjligt 
att komma åt med hänsyn till vägar, ledningar 
med mera. Undersökningen utfördes så att så 
lite som möjligt förstördes inför en eventuell 
slutundersökning. Fyndförande kontexter un-
dersöktes för hand i den utsträckning de gräv-
des.

 Schakt och kontexter mättes primärt in med 
RTK GPS. Undantaget är de schakt som gräv-
des inomhus på yta E (schakt 6-12). De hand-
ritades på planritning med innerväggarna som 
referenser för att därefter digitaliseras. Schakt-
profiler och lämningar dokumenterades genom 
lagerbeskrivning och fotografi. I vissa fall rita-
des profiler när lagerbildning och strukturer an-
sågs särskilt betydelsebärande.
 Fyndmaterialet ansågs särskilt angeläget för 
den antikvariska tolkningen och insamlades för 
vidare bearbetning. Det primära dokumenta-
tionsmaterialet och tillvaratagna fynd kommer 
att översändas till Göteborgs Stadsmuseum.
 Dendrokronologiska analyser är viktiga för 
att säkerställa datering av lämningar i stadens 
olika faser och för att utesluta eventuella yngre 
konstruktioner. Prover insamlades konsekvent 
från kontexter som var lämpliga för datering. 
Analysen utfördes av Nationella laboratoriet 
för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds 
universitet.
 Miljöarkeologiska analyser utfördes av Miljö-
arkeologiskt laboratorium (MAL) för att utreda 
kunskapspotentialen angående makrofossil 
och markkemi i lagerkontexter. Dessa kan 
bland annat påvisa bevarandeförhållande och 
miljö. 
 Osteologiska bedömningar gjordes för att få 
en uppfattning om frekvenser och bevarings-
grad hos olika grupper av ryggradsdjur i olika 
typer av lager samt för att utreda den veten-
skapliga potentialen. Analysen utfördes av Leif 
Jonsson.
 Betydelsebärande föremål har konserverats 
av Studio Västsvensk Konservering (SVK) vid 
Västarvet.

Förmedling
Ingen förmedling planerades inför undersök-
ningen. Intresserade förbipasserande perso-
ner fick dock kortare presentationer av under-
sökningens målsättning och Nya Lödöses his-
toria. På Rio Kulturkooperativs hemsida finns 
information om kooperativets undersökningar 
i Gamlestaden. Tillika finns även kooperativs 
rapporter om genomförda undersökningar för 
nedladdning.



Illustration 2. Översiktskarta som visar fornlämning Göteborg 218, Nya Lödöse, markerad med tjock röd linje, 
skala 1:3000. Även fornlämningarna Göteborg 213 och 452 syns på bilden.



Illustration 3. Orienteringskarta över undersökningsområdena med förundersökningsschakten markerade, skala 
1:2000. Fornlämningsbegränsningen markerad med tjock svart linje.
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Miljöfarliga massor
Inom undersökningsområdets framkom jordla-
ger som den arkeologiska personalen bedömde 
möjligen kunna innehålla miljöfarliga ämnen. I 
schakt 16 var massorna så bemängda av il-
laluktande ämnen att den arkeologiska under-
sökningen avbröts en bit ner i marken, illustra-
tion 10 och bilaga 1. De sannolikt miljöfarliga 
ämnena har trängt ner och kontaminerat lager 
som betraktas som fornlämning. Det är också 
möjligt att det förekommer miljöfarliga ämnen 
inom undersökningsområdena som inte kunde 
iakttagas vid undersökningen.
 Om vidare exploatering sker i anslutning till 
de områden där miljöfarliga massor påträffats 
måste denna faktor vägas in i kommande ar-
keologiska undersökningar. Arbetsmiljö, tids-
åtgång för arkeologin och logistik vad gäller 
undersökningens utförande kommer av denna 
anledning att påverkas. Även hanteringen av 
kontaminerade kulturlager och konstruktioner 
bör tas i beaktande.

Nya Lödöses historik
Undersökningen berörde Nya Lödöse, forn-
lämning Göteborg 218, vilken utgörs av stads-
lämningar härrörande från åren 1473-1624, 
om inte annat anges så bygger texten på ef-
ter följande källor; Berg 1882, Grauers 1923, 
Strömbom 1924, Lilienberg 1928, Almquist 
1929, Andersson 1969, Andersson 1973, 
Järpe 1984. Staden kallades även Nylöse och 
dess historia är kort men komplicerad. Under 
en period av cirka 150 år har staden brunnit 
och byggts upp, folk har bott och tvångsför-
flyttats, trätt inbördes och visat upp en enad 
front mot kungamakten. Staden grundades 
1473 till största delen av tvångsförflyttade 
människor från Lödöse och de sista borgarna 
flyttade in till Göteborg 1624 efter flera års 
motstånd med upptrappade hot om tvångs-
förflyttning och nedbrända hus. Både anläg-
gandet och den slutliga avflytten styrdes i hög 
grad av tillgång till en svensk exporthamn. Att 
människor flyttades från Lödöse berodde helt 
enkelt på stadens läge uppströms det danska 
fästet Bohus och därifrån avkrävda tullavgif-
ter.

 Staden Götaholm var tänkt att ligga på Säv-
holmen, nuvarande Marieholms industriområ-
de. Detta motsatte sig de presumtiva innevå-
narna på grund av områdets sankhet. Namnet 
på den nya staden föll inte heller innevånarna 
på läppen, man ville istället behålla det väl in-
arbetade varumärket Lödöse. Från detta tidiga 
skede av stadens existens finns inte mycket 
skriftligt material tillgängligt. Ett litet antal 
kungliga brev finns, dels som bevarade hand-
lingar i Riksarkivet och dels som utgående 
skrivelser i riksregistraturen.
 Nya Lödöse brändes ner två gånger under de 
oroligheter som ägde rum mellan de nordiska 
länderna under 1500-talets början, vilket se-
nare ledde till en slutlig unionsupplösning. Sta-
den skövlades och brändes 1501 i samband 
med en dansk belägring av Älvsborg. Nylöse 
byggdes dock upp igen. 1521 brändes staden 
ner igen under unionskrigens slutskede.  Ef-
ter att Gustav Eriksson (Vasa) valdes till kung i 
Sverige blev det politiska läget förändrat.
 Någon gång under slutet av 1530-talet rasa-
de delar av vallen runt staden ner i vallgraven 
trots upprepade klagomål och krav på förstärk-
ningar från kungamaktens sida. Borgarna hade 
hela tiden framhärdat att kronan skulle betala 
för dessa förstärkningar, vilket den tämligen 
koleriske Gustav I allt mer kraftigt tillbakavisa-
de. Efter stadsvallens kollaps och de allmänt 
oroliga tiderna med bångstyriga västgötaherrar 
och småländska bönder tvångsflyttades befolk-
ningen till en planlagd stad invid riksborgen 
och fästningen Älvsborg. Flytten som skedde 
under 1540-tal innebar dessutom att stads-
makternas kontroll över handeln ökade.
 Riksregistraturen för den aktuella perioden 
är publicerad och en större mängd korrespon-
dens som rör Nylöse finns här bevarad, av-
handlande stora och små ämnen. Detta tämli-
gen ensartade skriftliga material kompletteras 
i någon mån av de tidigaste tullhandlingarna.
 1547-63 var staden flyttad till Älvsborg un-
der namnet Älvsborgsstaden. Denna stads-
bildning brändes ner av borgarna själva i sam-
band med nordiska sjuårskriget 1563 och Ny-
löse uppstod igen efter freden 1570, Scander 
1970.
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 Från denna period till stadens upphörande är 
källäget helt plötsligt ett annat. I stadens dom-
böcker, de så kallade tänkeböckerna, finns 
omfattande information om innevånarnas dag-
liga liv, Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, 
Grauers 1923. Från denna och annat tillgäng-
ligt skriftligt material känner vi till var ett hund-
ratal innevånare bodde i staden med varierad 
upplösning från vilken stadsdel till mera exakt 
information. Eftersom många enskilda män-
niskors liv här går att följa tämligen detalje-
rat i ett par generationer är tänkeböckerna av 
största intresse. Av diverse domar framgår till 
exempel att inom stadens område har funnits 
ett antal ödetomter och annan oanvänd mark. 
Vidare framgår markanvändning på enskilda 
tomter med varierad detaljgrad.
 Under Kalmarkriget brändes staden ner igen 
år 1612 och tillföll danskarna fram till 1619. 
En del av befolkningen stannade kvar under 
dansk överhöghet, andra flydde. Av dessa fly-
ende borgare känner vi till ett hundratal som 
flyttar till andra städer. Ungefär en tredjedel 
flyttar till Alingsås. Efter Älvborgs andra lösen 
erlagts återvände många till Nylöse.
 Staden var belägen på båda sidor om Säve-
åns mynningsområde och omgärdad av en vall 
och en grav, illustration 4. Bebyggelsen bestod 
av lägre trähus och gatorna var smala och kul-
lerstensbelagda. Inga stenhus (tegelhus) är 
kända, förutom den centralt belägna kyrkan. 
Av tänkeböckerna framgår att det vid slutet 
av 1500-talet fanns två torg i Nya Lödöse. Ett 
av torgen skall ha funnits på den södra sidan. 
Stadens rådhus förmodas även ha legat vid 
det södra torget. Ett av torgen bör ha legat vid 
hamnen men det framgår inte vilket av dem, 
Järpe 1984:20, 22. 
 I slutet av 1500-talet beräknas befolkningen 
ha uppgått till cirka 1500 individer och ana-
lyser av skelettmaterial antyder en medellivs-
längd på cirka 35 år, Strömbom 1924, Hug-
gert & Lewin 1967a, b och 1969. Tänkeböck-
erna visar en i huvudsak svensk befolkning 
men även invånare med norskt, danskt, tyskt, 
engelskt, skotskt, holländskt, flamländskt och 
frisiskt, kanske även livländskt ursprung, finns 
omnämnda, Grauers 1923, Huggert & Lewin 

1967a. Nya Lödöse hade under sitt slutskede 
således en mycket varierad befolkning vilket 
understryker dess betydelse som handels-
stad. Nya Lödöse upphörde slutligen officiellt 
1624 då stadsrättigheterna övergick till det 
nyanlagda Göteborg. 

Landerierna
Nylöses avveckling var en utdragen historia. 
Stadens innevånare vägrade i det längsta att 
flytta till den nya staden. Redan 1619, i den 
tidigaste borgarlängden för Göteborg, upptas 
borgare från Nylöse som innevånare i Göte-
borg, Långström 1926. Göteborgs styresman 
Jakob van Dijck arrenderade så tidigt som 
1621 ut marken i och omkring Nylöse till hol-
ländska bönder som ett påtryckningsmedel för 
att få borgarna att flytta till Göteborg, Almquist 
1929:67. I början av 1622 hade större de-
len av borgarna flyttat till Göteborg, Almquist 
1929:68. Ännu 1624 fanns några kvar i Nylöse 
som bedrev borgerlig näring. I februari klagar 
magistraten i Göteborg över detta till kungen 
som beslutade att de skall tvingas att över-
flytta och att deras hus i nödfall skulle rivas 
eftersom de hindrade de holländska bönder-
na, Almqvist 1929:69. Kort därefter invigdes 

Illustration 4. Utsnitt ur David Lydinghielms Situations-
karta av Göta älv mellan staden och Lärje gård från 
1677 med Nya Lödöses vallgrav tydligt markerad, Krigs-
arkivet 0424:037:370a. Norr är uppåt i bild. Nya Lödö-
ses kyrkas plan syns tydligt på norra sidan om Säveån.
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hamnen i Göteborg och de sista människorna 
flyttade över. 
 Marken i och kring Nylöse delades upp i ett 
större antal bitar som dels användes för kom-
munalt mulbete (betesmark) och dels för odling. 
Dessa lotter kallades landerier, jämför Fischer 
1923, Almquist 1929 och 1935, Enhörning 
2006. Hur landerierna såg ut i början vet vi inte 
mycket om. Osystematisk information finns om 
vem som arrenderade mark under 1600-talets 
första hälft. Längre fram under 1600-talet la-
des lotter samman och arrenderades av sam-
ma person. Större och mer sammanhängande 
markbitar skapades på detta vis. Medlemmar-
na av magistraten i Göteborg skaffade sig på 
detta vis lantegendomar vilka arrenderades på 
livstid som en slags löneförmån. Landerierna 
karteras 1696 av lantmätaren Erik Kruus, Il-
lustration 5. Av dessa berör Ånäs, Kristine-

dals, Marieholms och Kviberg, Gamlestadens 
(Mariedal) landeri Nya Lödöse. Mariedal och 
Marieholm var belägna norr om Säveån, Ånäs 
och Kristinedals landerier låg söder om Säveån.  

Marieholm
Landeriet Marieholm är beläget i Nya Lödöses 
nordvästra del och berör aktuellt undersök-
ningsområde illustration 6. Landeriets första 
kända besittare var Gert Tommesson (eller Da-
nielsson) i mitten av 1600-talet. På landerikar-
tan från 1696 finns ett större hus inritat och 
av en samtida beskrivning framgår att det på 
egendomen finns en mangårdsbyggnad, ekono-
mibyggnader, stengärdesgårdar och plank runt 
gården samt nyanlagda trädgårdar, illustration 
5. Den under det tidiga 1900-talets kvarvaran-
de huvudbyggnaden hade en 1700-talsstomme 
och fick sitt slutgiltiga utseende i början av 

Illustration 5. Utsnitt ur geometrisk avmätning av landerierna från 1696 av lantmätare Erik Kuus. Norr uppåt i bild. 
Vid landeriet Marieholm är namnet Gamlestan utsatt på kartan.
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1800-talet. Marieholm revs slutligen 1938 in-
för nybyggnation av området under 1940-talet. 

Undersökningsområdena i modern tid
De områden som ingått i undersökningen lig-
ger norr om Säveån och huvudsakligen i parken 
som tidigare benämndes Gamlestads torg samt 
i Gamlestadens industrimiljöer från 1940-talet, 
illustration 7. De ytor som undersökts har under 
modern tid fungerat som tomtmark, vägområde 
och grönytor som park eller trädgård.
 Den nordöstra undersökningsytan, yta B, lig-
ger på markerna för Kviberg, Gamlestadens 
landeri (Mariedal). Här har under 1900-talet le-
gat ett parkområde som närmare är känt som 
Gamlestadstorget. Här fanns tidigare ruinerna 
efter Nya Lödöses kyrka. Ruinerna fick stryka 
på foten för den trafiklösning från tidigt 1970-
tal som idag upptar fornlämningens centrala 
delar. Den del av vägen som skulle gå över 
kyrkan byggdes dock aldrig. Området består 
huvudsakligen av en gräsbevuxen grönyta som 
idag används som hundrastgård. Mindre delar 
av ytan är även vägområde.
 Den sydöstra undersökningsytan, yta C, lig-
ger i anslutning till det ursprungliga läget för 
Gamlestadsbron. Ytan ligger både på marken 
för Kviberg, Gamlestadens landeri (Mariedal) 
landeri och Marieholms landeri. Ytan består 
huvudsakligen av gång- och cykelvägar samt 

gräsbevuxna grönytor och avgränsas i norr av 
spårväg.
 Den västra undersökningsytan, yta E, ligger 
på platsen för Marieholms landeri, illustration 
6. Efter att landeriet revs på 1930-talet kom 
området att tas i anspråk för bland annat indu-
striverksamhet. I denna del av Gamlestaden 
har det funnits verkstäder, drivmedelsförsälj-
ning, åkeriverksamhet med mera. Området 
består huvudsakligen av hårdgjorda ytor som 
gårdsyta av asfalt, betonggolv i industribygg-
nad samt mindre delar gräsbevuxen grönyta.
 De aktuella undersökningsområdena berör 
således de centrala delarna av Nya Lödöse 
och dess efterträdare i form av Marieholms 
landeri och mark till Kviberg, Gamlestadens 
landeri (Mariedal).

Allmän fornlämningsbild
Fornlämningsregistret visar att fornlämning-
arna i omgivningen härrör från vitt skilda 
tidsavsnitt. På höjderna runt dalgången finns 

Illustration 6. Rektifierad karta från 1880 med under-
sökningsområdena inlagda. På kartan syns exempelvis 
landeriet Marieholm samt Gamlestadsvägen, Regionar-
kivet GIV 74b. 

Illustration 7. Plankarta över Gamlestaden norr om 
Säveån från 1963. Norr uppåt i bild, Regionarkivet A 
14225A.
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stenåldersboplatser samt gravfält och sten-
sättningar från järnåldern. 
 Öster om staden ligger Kvibergs gamla by-
tomt. Sydost om staden ligger den medeltida 
kyrkoruinen av Härlanda kyrka. Samtida med 

Nya Lödöse är den så kallade Hospitalskyrko-
gården (Göteborg 96), vilken ligger strax norr 
om stadsområdet. Detta är sannolikt platsen 
för det kloster som fick lägga ner i samband 
med reformationen. Inom fornlämningsområdet 

Illustration 8. Planritning över undersökta ytor av Göteborg 218 fram till och med 1970-talet, ur Järpe 1985.
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för Nya Lödöse ligger även ett minnesmärke 
efter Nya Lödöses kyrka (Göteborg 213) samt 
rester efter en hamnanläggning i form av sten-
kistor (Göteborg 452), illustration 2. På denna 
plats skall även ett skeppsvrak ha påträffats.

Tidigare undersökningar
Delar av Nya Lödöse har undersökts tidigare 
vilket framförallt har skett under två skeden, 
1915-1918 och 1965-1971, Järpe 1984, 
Strömbom 1924. 

Illustration 9. Detaljerad planritning över undersökta ytor i norra delen av Göteborg 218 fram till och med 1970-talet, 
ur Järpe 1985. Planen visar framförallt Strömboms undersökningar 1915-1918, 1924.
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 Det är framför allt bebyggelsen norr om Sä-
veån som delvis dokumenterats arkeologiskt. 
Strömboms undersökningar är väl publicerade 
genom Göteborgsutställningens jubileumspu-
blikation, men de undersökningar som skedde 
mellan 1965-71 har inte nämnvärt presente-
rats i genomarbetad form. 
 Sixten Strömbom gjorde de första utgrävning-
arna 1915-1918 med anledning av Göteborgs 
300-årsjubileum, Strömbom 1924. Då grävdes 
framför allt norra delen av staden med tyngd-
punkt på den nordvästra delen och omfattande 
lämningar av stenläggningar, stockverk och kul-
turlager påträffades, illustration 8 och 9. Han 
lokaliserade även kyrkoruinen som togs fram i 
sin helhet. I Säveån gjordes även systematiska 
muddringar. Yta E är belägen inom de nord-
västra delarna av Nya Lödöse i anslutning till 
platsen där hamnen förmodas ha legat. Inom 
denna del av staden påträffades ett stockverk 
vilket av Strömbom tolkades som en bryggkon-
struktion eller hamnanläggning.
 Inför anläggande av en större trafikplats 
gjordes en omfattande arkeologisk insats 
1965-71, Önstad 1966, Andersson 1969, 
Järpe 1984. Då undersöktes framför allt kyr-
koruinen med delar av omgivande kyrkogård, 
området nordost om kyrkan vilket bestod av 
stadslämningar samt området direkt söder om 
Gamlestadsbron, illustration 9.
 Göteborgs Stadsmuseum undersökte 2005-
2007 de västra delarna av fornlämningsom-
rådet i samband med utbyggnad av dubbel-
spår och triangelspår, Wennberg 2005, 2006, 
2007a, 2007b. 
 Rio Kulturkooperativ har genomfört en för-
undersökning i fornlämningens sydvästra del 
våren 2010 och i fornlämningens nordvästra 
del sensommaren 2010 med anledning av 
planerade gång- och cykeltunnlar, Sandin & 
Wennberg 2010, Sandin 2010. Vidare har Rio 
kulturkooperativ även slutundersökt angräns-
ande delar av fornlämningen, området för den 
nordliga gång- och cykeltunneln, yta I som lig-
ger något väster om Yta E, Gustavsson & San-
din 2012c (under arbete). En sonderande för-
undersökning har även gjorts 2011 vilken be-
rörde fornlämningen på norra sidan av Säveån 

samt mindre partier den södra sidan, Sandin m 
fl 2011. Ytterligare en förundersökning gjordes 
2012 inom yta J som är belägen norr om yta I, 
Gustavsson & Sandin 2012a. Under 2012 har 
även en sonderande förundersökning genom-
förts inom området för Gamlestadens fabriker 
på den södra sidan om Säveån, Gustavsson 
& Sandin 2012b (i manus). Vid alla undersök-
ningarna har det påträffats välbevarade läm-
ningar efter stadsbebyggelse och landerier. 

Undersökningsresultat
Undersökningen var uppdelad i tre ytor, B, C 
och E. Dessa ligger på norra sidan av Säveån 
i anslutning till Gamlestadsvägen, Nylöses hu-
vudgata. Vid de tre ytorna grävdes samman-
lagt 30 schakt med grävmaskin, illustration 10 
och bilaga 1. Inom samtliga ytor påträffades 
lämningar från Nya Lödöse. Mest välbevarade 
var lämningarna vid yta E. Vid yta B och C var 
delar av lämningarna bortgrävda vid yngre an-
läggningsarbeten. 
 Lämningarna bestod av fyndförande kulturla-
ger och konstruktioner, som välbevarade sten-
packningar och liggande virken som troligtvis 
ingått i beläggningar för vägbanor och bygg-
nadskonstruktioner. Vid yta E framkom även 
kulturlager och strukturer som kan knytas till 
Marieholms landeri. Fyndmaterialet presente-
ras mera ingående i eget kapitel nedan samt i 
bilaga 2. 

Yta B - Stadslager
Området ligger idag i parkmiljö, i anslutning till 
en hundrastgård, illustration 11. Mindre delar 
av ytan är även vägområde. Under tiden för Nya 
Lödöse var området en centralt belägen del av 
staden direkt öster om Gamlestadsvägen och 
direkt norr om stadens kyrka.
 Här grävdes sammanlagt fem schakt under 
vinterförhållanden, med en tjäle på upp till 0,3 
meter vilket påverkade hur undersökningen ge-
nomfördes. De två östligaste schakten, schakt 
3 och 4, påvisade inga lämningar, illustration 
12. De ligger inom det område som schakta-
des ut vid den stora trafikomläggningen under 
tidigt 70-tal då nuvarande trafikapparat och 
bro för bilar uppfördes. 
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Illustration 11. Översikt över område B, mot nordväst.

Illustration 12. Detaljerad planritning över område B med bevarade lämningar, skala 1:400. Undersökningsområ-
det har markerats med röd linje och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock svart linje. 
De djupgrävda delarna av schakten är markerade med blå linje och profiler är markerad med tjock streckad linje. 
Förundersökningsschakten från 2011 är markerade med tunn röd linje, Sandin m fl 2011.
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Illustration 13. Schakt 1 med välbevarad stenläggning strax under marknivå i schaktets västra del, mot väster. 
Schaktet visar tydligt var gränsen för det utschaktade området går mot öster.

Illustration 14. Översikt över schakt 2 vilken visar den östra profilväggen, mot nordost.
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 I schakt 1 påträffades en välbevarad sten-
läggning strax under marknivån, illustration 12 
och 13. Den ytligaste delen framkom endast 
0,20 meter under gräsytan. Stenläggningen var 
mitt i schaktet avgrävd åt öster vilket förmodli-
gen skett i samband med ovan nämnda mark-
arbeten. Under stenläggningen påträffades ett 
cirka 0,10 meter tjockt kulturlager med bland 
annat yngre rödgods. En exaktare tolkning av 
stenläggningen och underliggande lager var 
inte möjlig med hänsyn till tjälen. Lämningarna 
undersöktes inte närmare men de kan med all 
sannolikhet knytas till Nya Lödöse.
 I områdets västra del grävdes ett nord-
sydligt långschakt, schakt 2, vilket visade sig 
sammanfalla mycket väl med vad som med 
all sannolikhet är ett av Strömboms schakt 
från 1916, illustration 9, 12, och 14. I pro-
filerna kunde välbevarade strukturer från Nya 
Lödöse dokumenteras cirka 0,8 meter under 
marknivå, illustration 15 och 16. Lämningarna 

bestod av kulturlager, brandlager, sättsands-
lager/släcklager och diverse utfyllnadslager. 
Rester av en stenläggning framkom i schak-
tets södra del. Stenarna låg i ett sättsandsla-
ger (L11). En miljöarkeologisk analys av lager 
12 (humöst kulturlager) visade på ett innehåll 
som påvisar ett kök eller ladugård, bilaga 5. I 
lagren påträffades ett fyndmaterial framför allt 
bestående av yngre rödgods, men även glas 
påträffades, bland annat passglas. Under kul-
turlagren påträffades den ursprungliga mark-
horisonten som bestod av homogen sandig 
humus, cirka 0,20 meter tjock. Under denna 
matjord påträffades undergrunden i form av 
grov gulbrun sand.
 Mellan schakt 1 och schakt 2 grävdes ett 
mindre schakt, schakt 5, som möjligen visade 
på en äldre markhorisont 0,80 meter under 
nuvarande marknivå. Här påträffades enstaka 
fynd av yngre rödgods, gulbrännande lergods 
samt yngre svartgods.

Illustration 15. Detaljfoto över kulturlager i schakt 2 med släcklager över en brandhorisont tydligt i bild, mot öster.
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Yta C – Gravar och Gamlestadsvägen
Område C är beläget längs norra åkanten, mel-
lan spårvagnsbanan och Säveån, illustration 
10, 17 och 18. Området motsvarar Gamlestads-
brons brofäste vilket även var platsen för hu-
vudbron över ån under tiden för Nya Lödöse, jmf 
illustration 4, 5 och 6. Ytan består huvudsakli-
gen av gång- och cykelvägar samt gräsbevuxna 
grönytor och avgränsas i norr av spårväg.
 Sammanlagt grävdes 12 schakt inom områ-
det, illustration 18. Genom området sträcker 
sig gas- och starkströmsledningar vilket påver-
kat hur schakten har placerats. Då det även 
fanns ledningar som ej var dokumenterade fick 
en del schakt avbrytas, exempelvis schakt 25.
 Mer än halva området visade sig vara stört 
och utschaktat vid tidigare anläggningsarbe-
ten. Detta gällde framförallt schakt 19-23, 
27 och 29 ner mot åkanten och i områdets 
östra del, illustration 19. I schakten bestod 
lagerföljden generellt av majord ovan yngre 

fyllnadsmassor som täcker orörd sand. I områ-
det norr om brofästet till cykelbron påträffades 
homogena lager med svart slagg som troligtvis 
fungerat som utfyllnadsmassor till en sentida 
broföregångare i området för nuvarande cykel-
bron. Slaggen påträffades framförallt i schakt 
26 men hade tidigare även noterats söder om 
detta schakt i samband med den föregående, 
sonderande förundersökningen, Sandin m fl 
2011. 
 I västra delen av området grävdes ett längre 
schakt där lämningar efter Gamlestadsvägen 
påträffades, schakt 24, illustration 18, 20 och 
21. Den gamla sträckningen av Gamlestads-
vägen följer samma sträckning som Nya Lödö-
ses huvudgata tidigare haft. Under 1,20 meter 
osorterat grus och svart slagg påträffades ett 
gulbrunt kompakt gruslager av naturgrus. Lag-
ret är cirka 0,25 meter tjockt. Här påträffades 
även flintgods av 1800-talskaraktär. Tolkning-
en är att detta är den gamla vägbeläggningen 

Illustration 17. Översikt över område C, mot norr.
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Illustration 18. Detaljerad planritning över område C med bevarade lämningar, skala 1:500. Undersökningsområ-
det har markerats med röd linje och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock svart linje. 
De djupgrävda delarna av förundersökningsschakten är markerade med blå linje och profiler är markerade med 
tjock streckad linje. Förundersökningsschakten från 2011 är markerade med tunn röd linje, Sandin m fl 2011. 

Illustration 19. Översikt över schakt 22 med Säveån i bakgrunden, mot söder. 
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Illustration 20. Detalj över västra delen av profil i schakt 24, mot nordost.

Illustration 21. Profil schakt 24, mot norr.
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från Gamlestadsvägen från 1800-tal och tidigt 
1900-tal. 
 Under detta lager påträffades kompakt sand 
och omrörda grusmassor ovan en mycket väl-
lagd stenläggning. Stenläggningen fanns över 
hela den östra delen av schaktet. Ovan sten-
läggningen fanns det även spår efter en even-
tuell andra stenläggning men som i sådana 
fall var ytterst rudimentär. Stenläggningen 
var belägen på en gyttjig/lerig humushorisont 
ovan steril grå lera. Denna tolkas som den ur-
sprungliga markhorisonten från slutet av1400-
talet. Stenläggningen tolkas härröra från Nya 
Lödöse. 
 I schakt 26-28 framkom spår efter äldre 
lämningar, illustration 22-24. Här påträf-
fades fyndförande humuslager som kanske 
skall ses som kulturpåverkade marklager, 
framförallt i schakt 26. I schakt 26 påträf-
fades ett relativt rikligt fyndmaterial av bland 

annat yngre rödgods, jydepotte, fajans och 
stengods. Här påträffades även blyspröjs 
och passglas. Således ett mångfacetterat 
kulturlager med oklar tolkning, möjligen skall 
det tolkas som ett avfallslager. I schakt 28 
fanns ett dike innehållande omrört material 
från Nylöse och landerierna. Öster om schakt 
28 påträffades vid den tidigare omnämnda 
förundersökningen en intakt stenläggning 
som tolkades härröra från Nya Lödöse, San-
din m fl 2011. 
 Invid banvallen i schakt 30, mitt på under-
sökningsytan, påträffades resterna av en grav, 
illustration 25. Den var delvis avgrävd vid an-
läggandet av gasledning. Redan i ytan påträf-
fades lösa ben som snabbt kunde bestämmas 
till människa. Då tolkning var säker grävdes 
inte graven ut. Fler gravar kan förväntas under 
cykel- och gångvägen. 

Illustration 22. Översikt över schakt 26 med Mats Sandin som mäter in, mot norr.



25

Illustration 23. Översikt över schakt 26 med profil, mot öster. Mats Sandin dokumenterar en profil.

Illustration 24. Profil schakt 26, mot öster.
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Yta E – Stadslager och Marieholms landeri
Yta E är beläget mellan Sankt Pedersgatan 
och Gamlestadstorget, illustration 10, 26, 27, 
28 och 29. Idag består den av en fastighet 
med en större industri och kontorsbyggnad 
på och en asfalterad gårdsplan mot Sankt Pe-
dersgatan. Området består huvudsakligen av 
hårdgjorda ytor som gårdsyta av asfalt och be-
tonggolv i industribyggnad samt mindre delar 
gräsbevuxen grönyta.
 Utgrävningen utfördes både i källarplan in-
omhus samt ute på gårdsplanen. Platsen var 
ursprungligen mycket central i Nya Lödöse och 
var då belägen med den nordsydliga huvudga-
tan och kyrkan på ena sidan och hamnområdet 
på andra sidan, bara ett stenkast från Säveån. 
Förväntningarna var mycket höga på denna yta 
vilket även en tidigare undersökning indikerat, 
Sandin m fl 2011.
 Redogörelsen som följer börjar med mera ge-
nerella betraktelser för att sedan delas upp i 
iakttagelserna inne i industribyggnaden och ute 
på gårdsplanen. Schaktet öster om byggnaden 
beskrivs tillsammans med de på gårdsplanen. 

Generella iakttagelser på yta B
Det påträffades lämningar över hela ytan. Det 
framkom lämningar i samtliga schakt förutom 

Illustration 25. Lodfoto över schakt 28 med väster upp-
åt i bild. I bilden har graven markerats.

Illustration 26. Översikt över område E, mot norr. Yta C till höger i bild.
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i schakt 16 där marken var helt omgrävd och 
stank av någon oljeprodukt. Enligt miljökonsul-
ten för projektet skall där tidigare legat en ben-
sinstation. I övrigt framkom lämningarna direkt 

under anläggningsytan för den aktuella indu-
strifastigheten, vilket varierade mellan 0,40 
och 0,80 meter med enstaka undantag. Läm-
ningarna bestod exempelvis av olika typer av 

Illustration 27. Översiktlig planritning över yta E, skala 400. Undersökningsområdet har markerats med röd linje 
och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock svart linje. De djupgrävda delarna av förun-
dersökningsschakten är markerade med blå linje och profiler är markerade med tjock streckad linje. Förundersök-
ningsschakten från 2011 är markerade med tunn röd linje, Sandin m fl 2011. 



Illustration 28. Detaljerad planritning över område E, västra delen, med bevarade lämningar, skala 1:200. Under-
sökningsområdet har markerats med röd linje och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock 
svart linje. De djupgrävda delarna av förundersökningsschakten är markerad med blå linje och profiler är markerad 
med tjock streckad linje. Förundersökningsschakten från 2011 är markerad med tunn röd linje , Sandin m fl 2011.



Illustration 29. Detaljerad planritning över område E, östra delen, med bevarade lämningar, skala 1:200. Undersök-
ningsområdet har markerats med röd linje och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock 
svart linje. De djupgrävda delarna av förundersökningsschakten är markerad med blå linje och profiler är markerad 
med tjock streckad linje. Förundersökningsschakten från 2011 är markerad med tunn röd linje , Sandin m fl 2011.



30

kulturlager, stenläggningar, tegelgolv, trägolv 
och stockar. Mer ingående beskrivningar följer 
nedan.
 Det nedersta kulturpåverkade lagret var ett 
brunt torvlager som varierade i tjocklek över hela 
ytan. Detta lager bestod ibland av huggflis och 
ris. Troligen är det den ursprungliga markhorison-
ten som Nylöse ursprungligen etablerades på.
 Under den ursprungliga markhorisonten 
fanns över hela ytan grå homogen sand. Detta 
är äldre sediment hitförda av antingen Göta 
älv eller Säveån.

Schakt inne i byggnaden
Inne i industribyggnaden grävdes sammanlagt 
7 schakt (schakt 6-12), illustration 27, 28 och 
29. Hela ytan var täckt av ett betonggolv som 
först fick bilas upp med särskilt aggregat mon-
terat på grävmaskinen, illustration 30. Detta 
gjorde det ohanterligt att justera schaktens 
läge i efterhand.

 Under betongen påträffades ett krosslager 
vilket betongen gjutits emot. Under bergkross 
låg över hela ytan ett lager med blocksten. Till-
sammans var den gemensamma tjockleken 
för dessa lager drygt 0,40 meter, jämför ex-
empelvis illustration 32, 35, 39 och 42. Under 
blockstenen fanns ett tunt lerigt omrört lager 
som med all sannolikhet representerar anlägg-
ningsnivå vid uppförande av industribyggna-
den. Under detta lager framkom orörda läm-
ningar från Nya Lödöse.
 Lämningarna bestod av olika typer av an-
läggningar och kulturlager och i följande text 
kommer lämningarna att beskrivas schaktvis 
uppifrån och ner.
 I schakt 6 framkom ett humuslager innehål-
lande rikligt med ben, illustration 29, 31 och 
32. I lagret framkom en mindre tegelsten i gul-
brännande gods vilken mycket väl skulle kunna 
ha holländskt ursprung. Humuslagret kändes 
mera omrört i dess övre del. Mot botten hade 

Illustration 30. Översikt över inomhusdelen av område E, mot norr. Mats Sandin dokumenterar schakt 10.
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Illustration 31. Översikt över schakt 6, mot väster. Liggande stock samt stående träpåle syns till höger i schaktet.

Illustration 32. Profil schakt 6, mot väster.
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Illustration 33. Översikt över schakt 7 med kulturlager, mot sydväst. Mats Sandin rensar ytan med skyffel/spade.

Illustration 34. Detalj av profil i schakt 7 mot nordväst. 
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den en gyttjigare karaktär. Här kunde även en 
sandlins dokumenteras som visade ett tydligt 
skilje i lagerbildningen. Mot botten påträffades 
en östvästligt liggande stock vilken stagats upp 
med en nedslagen kvadratisk träpåle. Humus-
lagret ses här som ett relativt fyndtomt kultur-
lager och stocken representerar sannolikt nå-
gon form av grundläggning. Dess placering mot 
orörd steril sand tyder på att den är ursprung-
lig, det vill säga från stadens grundande under 
1470-tal.
 I schakt 7 framkom en yta av orörda kultur-
lager. I ytan syntes en sandig horisont i vilken 
olika strukturer anades, exempelvis en grop 
och ränna. illustration 33. Det gick dock inte 
att urskilja tolkningsbara sammanhang på den 
begränsade ytan som öppnades. I lagrets övre 
del påträffades fynd av yngre rödgods, gul-
brännade lergods och rhenländskt stengods. 
Kulturlagren var här uppemot en halv meter, 
illustration 34 och 35. Mot botten framkom 
den ursprungliga markhorisonten. Nere i det-
ta lager påträffades en trästock i öst-/västlig 
riktning, illustration 36. Dendrokronologisk 
datering av denna visade på ett fällningsår 

runt 1440, bilaga 4. Virket bör betraktas som 
återanvänt eftersom staden började uppföras 
1473, vilket tyder på att vi i detta lager har hit-
tat företeelser som sannolikt kan relateras till 
den ursprungliga etableringsfasen. Idagsläget 
finns inga indikationer på att det funnits med-
eltida bebyggelse på platsen innan stadens 
etablering.
 Schakt 8 grävdes i byggnadens norra del, il-
lustration 37. Här framkom ett humuslager i 
schaktets övre del, detta var sannolikt delvis 
omrört. Där inunder låg ett humöst smetigt la-
ger. Mot botten låg två humöst torviga lager 
som sannolikt representerar olika äldre mark-
horisonter. Fyndmaterialet framkom framförallt 
i den omrörda delen och bestod av yngre röd-
gods, vitglaserat kakel, ostindiskt porslin och 
flintgods. Det övre lagret har således spår från 
flera tidsåldrar. 
 I schakt 9 framkom en välbevarad stenlägg-
ning, illustration 38. Den var vällagd och tydligt 
avslutad mot öster. Möjligen har den ursprung-
ligen varit en nord-/sydlig väg eller gränd eller 
möjligen en gårdsplan. Intill stenläggningen 
vattensållades en mindre del av ett kulturlager, 

Illustration 35. Profil schakt 7, mot norr.
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Illustration 36. Översikt över trästock i schakt 7, väster uppåt i bild.

Illustration 37. Översikt över schakt 8, mot nordväst.
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Illustration 38. Stenläggning i schakt 9, mot norr. Bara delar av stenläggningen är framrensade. Benen tillhör en 
sittande Tom Wennberg.

Illustration 39. Profil schakt 9, mot norr.
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L10. Här framkom ett fragmenterat fyndmate-
rial mest bestående av yngre rödgods. I lagret 
påträffades även en hästskosöm, en nit och 
fragmenterat stortegel. Den miljöarkeologiska 
analysen av lager 10 visade på ett innehåll 
som indikerar inomhusmiljöer då ruderatväxter 
saknas i provet, bilaga 5. Invid väggen till indu-
stribyggnaden grävdes ett djupschakt genom 
omrörda lager för att fånga lagerstratigrafin, il-
lustration 39. Denna visade på olika lager med 
sandiga och humösa inslag. Kulturlagren var 
bevarade till en tjocklek av cirka 0,80 meter, 
den äldre markhorisonten inräknat.
 Schakt 10 uppvisade en relativt komplicerat 
lagerbild ur ett arkeologiskt perspektiv. Över-
delen av de bevarade lämningarna bestod av 
brandlager, illustration 40. I schaktets nord-
västra del påträffades rester av ett tegelgolv 
under brandhorisonten, illustration 41. Teglet 
bestod av stortegel. I schaktets södra del fram-
kom brandhorisonten som en nedrasad bränd 

trävägg och/eller bränt trägolv där förkolnat 
virke låg sida vid sida. Ett djupschakt grävdes 
längst i söder där liggande virke påträffades, 
illustration 42. Sammanlagt påträffades ett 
antal kulturlager som hade en sammanlagd 
mäktighet på cirka 0,7 meter. Fyndmaterialet, 
som insamlades i brandhorisonten, bestod av 
yngre rödgods. Det övre lagret härrör sannolikt 
från ett nedbrunnet hus.
 Schakt 11 grävdes mitt i huset. Där fanns 
bevarade lämningar men en relativt okomplice-
rad lagerstratigrafi, illustration 43. Under det 
moderna beredningslagret framkom ett 0,10 
meter tjockt lerigt brandlager med sot, kol och 
stortegel. Lagret har samma karaktär som det 
som påträffades i schakt 10 strax intill. Där-
under påträffades ett torvigt brun humöst la-
ger med kvistar, huggspån och enstaka ben. 
Det är oklart vad denna torv representerar 
men benen tyder på att lagret är antropogent, 
alltså av människa avsatt.

Illustration 40. Översikt över schakt 10 med brandlager innan djupgrävning, mot nordväst.
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Illustration 41. Tegelgolv i schakt 10, väst uppåt i bild.

Illustration 42. Profil schakt 10, mot söder.

Illustration 43. Profil schakt 11, mot norr.
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Illustration 44. Översikt över schakt 12, mot sydväst.

Illustration 45. Profil schakt 12, mot väster.
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 I schakt 12 påträffades minst två faser från 
Nya Lödöse, samt en fas som kan kopplas 
till Marieholm, illustration 44 och 45. Översta 
lagret bestod av en rudimentär stenläggning 
som framträdde direkt under det moderna be-
redningslagret med bland annat stenblock. 
Direkt därunder påträffades ett omrört lager 
med homogen sand vilken kan tolkas som 
sättsand. Under sanden påträffades bevarade 
kulturlager till en tjocklek av cirka 0,60 meter. 
Den nedre delen av dessa lager bestod av ett 
homogent lager av flis och pinnar. I detta la-
ger framkom enstaka ben. Mot botten fram-
trädde två östvästliga stockar. Prov skickades 
för dendrokronologisk datering men tyvärr var 
dessa inte möjliga att datera.

Schakt utomhus
Inom yta E grävdes sammanlagt sex schakt ut-
omhus (schakt 13-18), illustration 27, 28 och 
29.
 Ett schakt grävdes direkt öster om industri-
byggnaden, schakt 15. Här var omständighe-
terna i fält extra svåra då flera tjocka lättrörliga 
utfyllnadslager täckte lämningen, illustration 
46. Först på två meters djup framträdde mark-
horisonten från tidigt 1900-tal. Från denna nivå 
var det cirka 1 meter ner till orörd sand. Under 
den yngre markhorisonten framkom cirka 0,80 
meter kulturlager där den övre delen bestod av 
kalkbruks- och sandlager vilket eventuellt repre-
senterar ett raseringslager eller beredningsla-
ger. Kanske låg Gamlestadsvägen här under 
1800-talet . Under dessa lager framkom liggan-
de brända plank i en brandhoriosont. Därunder 
påträffades ett kulturlager med anlagda flata 
stenar, cirka 0,20 meter tjockt. Här framkom 
en märklig detalj i rödgods, med en sintrad sida 
med ränna. Tolkningen av detta föremål är oklar.
 Under kulturlagret med de anlagda stenarna 
framkom den äldre markhorisonten eller möjli-
gen det ackumulerade torvlagret som bildats 
vid den första etableringsfasen. Häri framkom 
en östvästligt liggande ekstock. Tyvärr var det 
inte möjligt att ta prov för dendro med hänsyn 
till de rasbenägna schaktväggarna. I analogi 
med tidigare dateringar bör dock dateringen 
hamna i 1400-talet. 

Illustration 47. Översikt över schakt 13, mot väster.

Illustration 48. Lodfoto över stenläggning i schakt 
13, mot väster. Rester av äldre stenläggning syns i 
djupschaktet i bildens nedre vänstra del.



41

 På industrifastighetens gårdsplan grävdes 
sammanlagt fem schakt. Som tidigare nämnts 
framkom inga lämningar i schakt 16. Schaktet 
ligger direkt söder om byggnadens gavel där 
det tidigare legat en påbyggd lagerbyggnad. 
 Söder om infarten grävdes schakt 13, il-
lustration 47 och 48. Drygt 0,70 meter under 
marknivå framkom en välbevarad stenläggning 
med rännstensdalar och andra strukturer med 
homogen gulgrå sättsand under. Tolkningen 
i fält var att den härrör från tiden för Marie-
holm. Den kan möjligen vara äldre. Sydöst i 
schaktet påträffades ett stort stenblock med 
oklar funktion. Stenläggningen var anlagd mot 
blocket. Under stenläggningen påträffades hu-
mösa lager med inslag av tegel, sot och kol, 
brända ben samt en rudimentär stenläggning 
mot botten, illustration 49. Längst ner påträf-
fades ett torvigt lager med växtdelar samt 
sot i ytan vilket tolkas som den ursprungliga 

markhorisonten. Inklusive stenläggning finns 
bevarade kulturlager med en tjocklek på upp 
till 0,90 meter. Fyndmaterialet består av yngre 
rödgods, fönsterglas och spik. 
 På andra sidan infarten grävdes ett större 
schakt, schakt 18. Det visade dock en mera 
okomplicerad lagerstruktur, illustration 50. I 
nordväst framkom ett större stenblock, påmin-
nande om stenblocket i schakt13. Blocken ut-
gör möjligen en grundmur till en byggnad vid 
landeriet Marieholm. Möjligen är det en äldre 
struktur tillhörande Nya Lödöse. Under industri-
avfall, cirka 1 meter under asfalten, framkom 
ett humöst kulturlager med fynd från framfö-
rallt nylösetid. Det fanns spår av en brandho-
risont i kulturlagrets överkant. Fyndmaterialet 
bestod av yngre rödgods, vitbrännande ler-
gods, jydepotte och fajans samt buteljglas och 
spik. Under detta kulturlager framträdde brun 
torv och gyttjig torv som till delar tolkas som 

Illustration 49. Översikt över profil i schakt 13, mot söder. Det stora stenblocket till vänster ligger i kulturlager och 
har oklar funktion.
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ursprunglig markhorisont. Kulturlagren här var 
bevarade till en mäktighet på cirka 0,30-0,50 
meter.
 Från industribyggnadens långsida grävdes 
ett schakt vinkelrätt ut på gårdsplanen, schakt 
14. Lämningarna här motsvarade till hög grad 

dem som påträffades i schakt 7. Under ett mo-
dernt beredningslager med blocksten påträffa-
des en matjordshorisont som sannolikt mot-
svarar markytan under tidigt 1900-tal, illustra-
tion 51. Därunder framkom ett lager med brun 
humus med inslag av kalkbruk och tegelkross, 

Illustration 50. Översikt över profil i schakt 18, mot norr.

Illustration 51. Profil schakt 14, mot norr.
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möjligen ett raseringslager. Cirka 1 meter un-
der asfalten framkom en brandhorisont ovan 
en stenläggning. Under stenläggningen fram-
trädde ett 0,30 meter tjockt kulturlager bestå-
ende av mycket träflis. Under detta lager fanns 
ett kulturpåverkat sandlager med stockar och 
stående störar. En av stockarna kunde den-
drokronologiskt dateras till ungefärligen 1470, 
bilaga 4. Detta innebär att stockarna sannolikt 
härrör från etableringsfasen av staden. Den 
sammanlagda tjockleken av lämningarna var 
cirka 1 meter, beroende på vad raseringslagret 
har för datering. Fyndmaterialet var framförallt 
yngre rödgods och stengods. Enstaka flintgods 
kom även med i materialet men representerar 
en yngre fas.
 En av de mer intressanta lämningarna som 
påträffades undersöktes i schakt 17 i områ-
dets sydvästra del. Genom schaktet gick en 
gasledning samt en annan ledningsdragning, 

illustration 52. I schaktväggen till lednings-
schaktet kunde ett flertal företeelser doku-
menteras, illustration 52, 53 och 54. 
 Under det moderna beredningslagret fram-
kom ett fyndrikt brunt humuslager, L7, med en 
underliggande rudimentär stenläggning i väs-
ter, L12. I den östra delen framkom ett homo-
gent sandlager, L1. Dessa lager åtskildes av 
ett område med naturstenar. Centralt mellan 
stenarna framkom en furustock i nord-sydlig 
riktning (stock 1) med ett långdrag i stockens 
överkant. Stocken har därmed  ingått i en tim-
merkonstruktion. Stocken ligger troligen inte i 
ursprungligt läge. Stockar placeras alltid med 
med långdraget nedåt i timmerkonstruktioner. 
Det gick dock inte att datera stocken, bilaga 
4. Värt att notera är att lagren på var sida av 
stocken kraftigt skiljer sig åt. 
 Under L2 framkom ett förkolnat trägolv, il-
lustration 28. Golvet ligger på en öst-västlig 

Illustration 52. Lämningar i schakt 17, mot nordost. En större gasledning syns tydligt i bild och löper i schaktets 
längdriktning.
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Illustration 53. Detalj av profil i schakt 17, mot norr. I bilden syns en byggnadslämning med stock 1 och stock 2.

Illustration 54. Profil schakt 17, mot norr.
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ekstock (stock 2) som dateras till 1479+-1, 
bilaga 4. Detta golv fortsatte med stor san-
nolikhet söderut i och med att rester av brädor 
kunde iakttas direkt söder om gasledningen, il-
lustration 28. Dessa rester låg på stock 3 och 
var bevarade i ett smalt band mellan de två 
längsgående störningarna i schaktet. Denna 
troliga huskonstruktion kan därmed kopplas 
till stadens etableringsfas.
 Merparten av intagna fynd plockades i de 
omrörda kulturlagren från gasledningsschak-
tet. Detta visade framförallt på stora mäng-
der ben som sannolikt till större delen härrör 
från ett avfallslager i huvudsak bestående av 
ben, L10. Detta lager bedöms som en primär 
avfallsdeposition. Där hittades ben från nöt-
kreatursfötter sammanhängande i anatomisk 
ordning med tåleder och tillhörande senben, 
bilaga 3. Detta tyder på att avstyckade tåle-
der kastats här och inte omlagrats.  Delar av 
lagret vattensållades för att säkerställa veten-
skaplig potential. Framförallt framkom stora 

mängder yngre rödgods och fönsterglas. Öv-
riga fyndkategorier var fajans, stengods, kritpi-
pa, passglas, buteljglas och spik. Således ett 
mångfacetterat fyndmaterial med stor poten-
tial att studera hushåll under olika perioder. 
Lämningarna representerar både Nylöse och 
Marieholm

Schaktningsövervakning Yta A och B
I samband med anläggningsarbeten av en till-
fällig bussterminal vid yta A och B gjordes en 
förundersökning i form av en schaktningsö-
vervakning, illustration 55. Syftet var att bistå 
entreprenören så att schaktningar ej skulle be-
röra fornlämning. 
 Inom yta A justerades anläggningsnivåer 
så att inverkan på lämningar och kulturlager 
kunde undvikas. På ytan dokumenterades 
några sentida företeelser som en brunn och 
delar av grundmurarna till en byggnad från mit-
ten av 1900-talet. Centralt på yta A stannade 
avschaktningen på en nivå där större anlagda 

Illustration 55. Översiktskarta över området där schaktningsövervakningarna genomförts. Arbetsom-
rådet för byggnationen av den temporära busstationen är markerat med tjock blå linje. De olika under-
sökningsytorna finns markerade med text och tjock röd linje. Skala 1:2000.
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stenar framkom. Dessa stenar påträffades i 
det område där Gamlestadsvägen tidigare 
löpt. Sannolikt kan dessa stenar vara rester 
efter vägbeläggning men då schaktningsöver-
vakningen avbröts på denna nivå så får fram-
tida undersökningar i området verifiera detta 
antagande, illustration 56. Efter avschaktning 
till anläggningsnivå genomfördes en övertäck-
ning vilken bestod i att olika typer av grus- och 
krossmaterial påfördes över befintliga jordla-
ger. Över detta har asfalt anlagts. Inga läm-
ningar eller kulturlager har påverkats och forn-
lämning ligger kvar under yta A, illustration 57.
 På östra delen av yta B, där föregående 
förundersökning visat att fornlämning sedan 
tidigare blivit borttagen, genomfördes ingen 
schaktningsövervakning. På den västra delen 
av yta B genomfördes en övertäckning. Den 
bestod i att olika typer av grus- och krossmate-
rial påfördes över befintliga jordlager. Över det-
ta har asfalt anlagts. I detta område grävdes 

inga gropar för belysningsstolpar eller dylikt, 
utan dessa anlades i de påförda massorna, 
illustration 58. Inga lämningar eller kulturlager 
har påverkats vid schaktarbetena och fornläm-
ning ligger kvar under de västra delarna av yta 
B.

Schaktningsövervakning av ledningsdrag-
ning längs Sankt Pedersgatan
Förundersökningen föranleddes av att matar-
kabel för digitala tidtabeller behövde anläggas 
vid den nya temporära bussterminalen. Led-
ningen lades i Sankt Pedersgatans västra sida 
och leddes sedan upp till den nya temporära 
bussterminalen i den sydligaste delen av yta 
A, illustration 59. Djupet på schaktet var cirka 
0,8 - 1 meter och med en bredd av cirka 0,6 
meter. Jordlager som berördes bestod i den 
södra delen av schaktet av raseringslager med 
recent material. I den norra delen av schak-
tet vidtog omrörda massor med recenta fynd. 
Ställvis i botten av schaktet iakttogs ytan av 
ett mörkt humöst lager vilket möjligen kan ut-
göra toppen av ett kulturlager. Massorna i den 
södra delen av schaktet innehöll petroleum. 
Inga lämningar eller kulturlager har påverkats 
och fornlämning ligger kvar under den under-
sökta ytan.

Schaktningsövervakning av styrd borrning 
VA-ledning Slakthusgatan
Med anledning av att kommunen skulle dra ny 
VA-ledning i fornlämningens norra kant upp-
stod behov för ytterligare en schaktningsöver-
vakning. Ledningen anlades via styrd borrning 
norr om yta B, C och E, på djup under fornläm-
ningen vilket medförde att anslutningspunk-
terna för ledningen behövde dokumenteras, il-
lustration 60. I bägge schakten framkom lager 
och fynd från Nya Lödöse.

Västra schaktet
Schaktet ligger direkt norr om Slakthusgatan 
strax invid dagens övergångsställe, illustration 
61. Detta schakt grävdes utan tillstånd från 
länsstyrelsen och fick undersökas via efterdo-
kumentation. Det var som djupast cirka 2,5 me-
ter under markytan. I kanten mot Slakthusgatan 

Illustration 56. I bilden syns några av de anlagda stenar 
som påträffades vid avschaktningen av yta A. Stenarna 
återfanns i det område där Gamlestadsvägen tidigare 
löpt. Kanske är dessa stenar rester efter vägbelägg-
ning, mot söder.
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Illustration 57. Bild från anläggningasarbetet vid byggandet av den temporära bussterminalen på yta A, mot norr.

Illustration 58. Bild från anläggningasarbetet vid byggandet av den temporära bussterminalen på yta  B. På denna 
den västra delen genomfördes en övertäckning för att inte skada underliggande fornlämning, mot sydväst.



Illustration 59. Karta över området där schaktningsövervakningen för ledningsdragningen genomfördes. Lednings-
dragning har markerats med mörkgrå färg. Arbetsområdet för entreprenören är markerat med blå linje. Schaktet 
lades i Sankt Pedersgatans västra sida och leddes sedan upp till den nya temporära bussterminalen i den sydli-
gaste delen av yta A. Skala 1:1000.

Illustration 60. Karta över området där schaktningsövervakningen för VA-ledning genomfördes. Schakten ligger norr 
om yta B, C och E.  Notera att det östra schaktet ligger utanför fornlämningsbegränsningen för Göteborg 218, Nya 
Lödöse. Skala 1:1000.
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fanns en störning vilken möjligen skulle kunna 
vara ett av de schakt som grävts på platsen 
vid undersökningarna under 1:a världskriget, 
Strömbom 1924. Störningen var cirka 1,5 me-
ter bred och tydligt återfylld. I den norra delen 
av schaktet upprättades en profil som beskrevs 
och ritades. I schaktets sydvästra del fanns de 
nedre delarna av stratigrafin bevarad.
 I ytan på schaktet fanns asfalt och bärlager 
och under detta ett mer än 1 meter tjockt fyll-
nadslager. Därunder vidtog ett humöst omrört 
lager med fynd från förra sekelskiftet men även 
den del äldre fynd från tiden för Nya Lödöse, 
illustration 62. Detta lager var cirka 0,35-0,50 
meter tjockt. Under detta fanns ett fyndtomt 
sjösandslager på cirka 0,50 meter. Därunder 
framkom ett mörkbrunt sandlager linnehål-
lande organiskt material i form av pinnar och 
ris. Lagret var cirka 0,20-0,30 meter tjockt. 
Därefter iakttogs ett sandlager med en mindre 
mängd organiskt innehåll som rötter och tunna 
kvistar. I botten framkom lerig sand utan orga-
niskt material. 

Illustration 61. I bilden syns det västra schaktet för VA-ledningen, foto mot sydost. Kalle Thorsberg övervakar.

Illustration 62. Foto över jordlagren i det västra schak-
tet, mot öster.
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Östra schaktet
Schaktet grävdes i en mindre grönyta strax in-
vid korsningen Gamlestadsvägen – Lars Kaggs-
gatan, illustration 63. I hela schaktet framkom 
på 1,75 meters djup ett humöst fyndrikt lager 
som eventuellt kan vara ett äldre odlingslager, 
illustration 64. I övre delen förekom flintgods 
men en bit ner framkom material från Nya 
Lödöse. Lagret bestod av gråbrun siltig sand 
och innehöll tegelkross, sot och kol. I lagret 
framkom fynd av yngre rödgods, fajans, svart-
gods/jydepotte, lergods, stengods, passglas 
och djurben. Lagret var minst 15 cm tjockt. 
Schaktet grävdes inte till botten varmed en-
dast övre delen av lagret skall betraktas som 
dokumenterat. Över ”odlingslagret” förekom 
bara moderna fyllnadslager. Notera att lagret 
ligger utanför fornlämningsbegränsningen i 
norr. 

Fynd
Här följer en kort sammanfattande redovisning 
av det fyndmaterial som framkom under förun-
dersökningen, bilaga 1. De fynd som kan kopp-
las till tiden för Nya Lödöse och landerierna får 
särskilt fokus men även yngre material kom-
mer att beröras. Fyndmaterialet nämns även i 
schaktbeskrivningarna, bilaga 2. 
 Fyndmaterialet från undersökningen var 
mycket varierat och bestod i huvudsak av yng-
re rödgods, stengods, fajans, glas, läder, ka-
kel, tegel, metall och ben. 
 Bland keramiken utgjorde det yngre rödgod-
set den största kategorin (195 skärvor) följt av 
ostindiskt porslin (29 skärvor, varav 22 st från 
ett schakt), flintgods (28 skärvor), lergods (11 
skärvor), stengods (8 skärvor), fajans (5 skär-
vor), jydepotter (3 skärvor) och yngre svart-
gods (1 skärva).

Illustration 63. Den östra anslutningspunkten för VA-ledningen, foto mot norr. Jeanette Gustavsson dokumenterar 
ståendes nere i schaktet.
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 Fynden har registrerats och förvaras på Gö-
teborg stadsmuseum under inventarienummer 
GSMS 120003.

Yngre rödgods och gulbrännande lergods
Den absolut vanligaste fyndkategorin var yngre 
rödgods. Merparten kan knytas till Nya Lödöse, 
men även skärvor från 1600- och 1700-talets 
landerifas finns i materialet. Yngre rödgods är 
dock generellt svårt att använda som date-
ringsunderlag, det kan snarare säga något om 
fyndkontexten. 
 I de kontexter som kunde knytas till Nya 
Lödöse förekom i huvudsak enkla och odeko-
rerade kokkärl av yngre rödgods. En stor del 
av materialet utgjordes av fragment av fötter 
och rörskaft från trefotsgrytor, illustration 65. 
Kärlen har varit invändigt glaserade med trans-
parent, brun, gulbrun eller grön glasyr. Ett par 
kärl hade plastisk dekor vid mynningen i form 

av en vågformig kantlist och rullstämpelde-
kor. Det förekom även fragment från skålar 
och fat. Även dessa var övervägande enkla 
och odekorerade. Enstaka piplersdekorerade 
fat förekom exempelvis i schakt 18, illustra-
tion 66. Fragmenten från piplersdekorerade 
fat och skålar var generellt få och påträffades 
främst i de yngre lagren från Nylöse och lande-
rierna.
 Det gulbrännande lergodset skiljer sig egent-
ligen bara från yngre rödgods genom färgen på 
godset. Det har tidigare diskuterats angående 
om detta är importkeramik från kontinenten. 
Denna fråga är långt ifrån utredd men faktum 
är att de framkommer i ett relativt mindre an-
tal i förhållande till rödgodset i skandinaviska 
fyndmaterial från medeltid och framåt. Fyndma-
terial från Gamla Lödödse utmärker sig genom 
en relativt hög andel ljust lergods, Carlsson & 
Rosén 2002:21. Kanske avspeglar lergodset 

Illustration 64.  Foto över jordlagren i östra schaktet, mot väster.
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mer västligt inriktade kontaktvägar som även 
avspeglas i materialet från Nya Lödöse. 
 Godstypen finns registrerad från schakt 2, 
5, 7, 18, 26 och 27. Det är också möjligt att 
en del tveksamma skärvor registrerats ihop 
med rödgodset. Godset har vid registreringen 

benämnts som gulbrännande men godsfärgen 
varierar från ljusrosa, ljusgul till gråvit. Bland 
glasyrerna förekommer transparent, grön, gul 
och gulbrun blyglasyr, de förekommer också 
med piplerdekor illustration 67. Det finns 
en rad olika platser där det producerades 

Illustration 65. Det yngre rödgodset från Nya Lödöse dominerades till stor del av fötter, rörskaft och andra fragment 
från trefotsgrytor. Här ett exempel från schakt 17.

Illustration 66. Få piplersdekorerade fat hittades vid un-
dersökningen, ett av dem fanns i schakt 18. På bilden 
finns även delar av grytor.

Illustration 67. Lergodset hade varierade godsfärger i 
ljusgula, ljusrosa och gråvita nyanser. Lergodset repre-
senterar troligen importerad keramik från olika platser 
på kontinenten eller England.
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olika typer av gul- och vitbrännande lergods 
i olika perioder. Vitbrännande grönglaserat 
lergods produceras exempelvis i England un-
der senmedeltid och tidigmodern tid, Cooper 
2000:147. Andra kända produktionsplatser 
för vitbrännande gods med grön glasyr finns i 
Rhendalen, Frankrike och Holland, Carlsson & 
Rosén 2002:21f, Elfwendahl 1999:49f.
 Bland lergodset föreföll andelen fat och skå-
lar vara större än bland rödgodset. Kanske 
kan det tyda på att det funnits en lokal tillverk-
ning av kokkärl, medan bordskärlen i högre 
grad har importerats. Fyndmaterialet från för-
undersökningen är långt ifrån tillräckligt stort 
för att dra några sådana slutsatser, men att 
ytterligare utreda lergodsets och rödgodsets 
proviniens kan vara av intresse vid en framtida 
slutundersökning.

Fajans
Fajansproduktionen började i Holland på 
1500-talet men fick ett uppsving under 
1600-talet. Tidigare undersökningar i staden 
har visat att det förekommer fajanser i små 
mängder och då framför allt i den sista fa-
sen, Strömbom 1924:194, Anderson 1969:5, 
Carlsson & Rosén 2002:87.
 En mindre andel av keramiken från under-
sökningen utgjordes av fajanser, totalt fem 
skärvor.
 Bland dem finns ett litet fragment av spansk-
moriskt ursprung så kallad lustreware. Det har 
en glansig kopparröd dekor på vit botten. En 
liknande skärva finns från en nyligen gjord un-
dersökning invid banvallen i väster, Sandin & 
Gustavsson 2012. Lustreware förekommer 
även i Gamla Lödöse, Carlsson 1982:36. 
Skärvan hittades i en modern nedgrävning i 
schakt 17 som innehöll omgrävda kulturlager 
från Nya Lödöse. 
 En fajansskärva från schakt 26 hade poly-
krom dekor i blått och brunt på vit botten, res-
ten hade vit botten och blå dekor och kom från 
schakt 18, 27 och 30, illustration 68.

Yngre svartgods
Yngre svartgods är ett västeuropeiskt oglase-
rat reducerat gods som börjar tillverkas från 

1200-talets början. Till skillnad från jydepot-
terna är det övervägande snabbdrejat, Carls-
son 1982:12ff.
 En svartgodsskärva från undersökningen 
har drejfåror invändigt, illustration 69. Skärvan 
hittades i schakt 5 som innehöll omgrävt ma-
terial från Strömboms undersökningar. 

Jydepotte
Jydepotte är en godstyp med oglaserat redu-
cerat gods och grafiterad yta, oftast grytor. 
Kärlen som inte är drejade producerades på 

Illustration 68. På bilden syns samtliga fajansfynd från 
undersökningen. I den övre vänstra delen av bilden syns 
ett litet fragment av så kallad Lustreware som troligen 
är av spansk-moriskt ursprung. 

Illustration 69. I bildens övre vänstra del syns ett frag-
ment av yngre svartgods från schakt 5. De andra skär-
vorna utgörs av Jydepotter från schakt 18 och 26.
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Jylland från 1500-talet fram till tidigt 1900-
tal, Guldberg 1999:35. De förekommer ofta i 
stadsmiljö men i relativt liten mängd, Wenn-
berg 2010:79. Vid undersökningen hittades 
tre skärvor från jydepotter, illustration 69. I 
schakt 18 lager 1 fanns två skärvor troligen 
från samma kärl och i schakt 26 ytterligare en 
skärva.

Stengods
Stengods är ett sintrat och saltglaserat gods 
som började framställas redan under tidigt 
1500-tal i det tyska Rhenområdet. Man ta-
lar ofta om gods från Frechen/Köln, Raeren, 
Siegburg och Westerwald, var och en med sin 
egen karaktäristik, Gaimster 1997, Cooper 
2000:131-139.
 Samtliga fynd av stengods från undersök-
ningen, totalt åtta skärvor fördelade på sex 
fynd, kan troligen kopplas till Nya Lödöse. Två 
av dem kommer från omgrävda kulturlager 
med material från Nylöse. Skärvorna kommer 
från krus och kannor och är sannolikt av tyskt 
ursprung. En skärva i ljust gods har reliefdekor 
och är av Siegburgtyp. Även typer från Raeren 
och Frechen förekommer i materialet, illustra-
tion 70.

Ostindiskt porslin
Ostindiskt porslin cirkulerar i norden redan 
under 1600-talet men det är först i samband 
med att Svenska ostindiska kompaniet bildas 
1731 som stora mängder börjar föras in i Sve-
rige. Närvaro av ostindiskt porslin är således 
en bra indikation på att en kontext är från 
1700-tal eller yngre. De skärvor som påträf-
fades här kan sannolikt knytas till landerierna.
 Den största delen av det ostindiska porsli-
net kommer från lager 2 i schakt 27, som inne-
höll rikligt med avfall från landeriet Marieholm. 
Där hittades även fajans, glas och kritpipskaft. 
I lagret fanns 22 porslinsskärvor från omkring 
5-6 olika kärl, illustration 71.
 I övrigt påträffades det ostindiska porslinet 
i mindre mängder även i schakt 8, 12, 15 och 
28, uteslutande dekorerat med blå undergla-
syrdekor. Vanligtvis framkom porslinet i hu-
muslager som i sammanhanget tolkas som 

en äldre markhorisont från tiden efter Nylöses 
upphörande på 1620-tal fram till tidigt 1900-
tal. Troligen härrör skärvorna från hushållsav-
fall som förr vanligen spreds på odlingsytor 
som näringsberikare. 

Flintgods
Flintgods är ett mjukare lergods bestående av 
ljusare lera och bränd flinta som började tillver-
kas i England under tidigt 1720-tal. Under slu-
tet av seklet började man dekorera med en ny 
tryckteknik, så kallad överföringstryck. Denna 
fick stort genomslag under tidigt 1800-tal och 
slog helt ut fajansen. Förekomst av flintgods 
med tryckdekor brukar vara en bra indikator på 
datering till 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
 Över ytan påträffades en hel del flintgods och 
liksom det ostindiska porslinet framkom det 
ofta i den övre äldre markhorisonten. Det före-
kom både tryckdekor och målad dekor. Några 
dekorer som kunde identifieras var exempelvis 
Willow och Flytande blått. Flintgodset kan delvis 
kopplas till landerierna, men en del kan även 
komma från den yngre bebyggelsen i området.

Illustration 70. På bilden syns några exempel på sten-
gods från undersökningen från schakt 9, 14 och 28. 
Den vita skärvan med reliefdekor kommer troligen från 
Siegburg i Tyskland.
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Tegel
Allt tegel från undersökningen har inte sam-
lats in och registrerats som fynd. Förekomst 
och typ av tegel har i stället dokumenterats 
i lagerbeskrivningarna. Bland de registreran-
de typerna förekommer munktegel, stortegel 
och handslaget gult mindre tegel som möjli-
gen importerats från Holland. Den enda kän-
da byggnaden i Lödöse som har varit byggd 
av tegel är kyrkan. Tegel kan dock även ha 
förekommit i delar av hus som murstockar, 
ugnar eller golv.

Kakel
De äldsta kakelugnarna var skålkakelugnar 
(så kallade pottkakelugnar). De bestod i prin-
cip av ihopmurade krukor. Kakelugnar med 
reliefdekorerat kakel utvecklades först i Tysk-
land under 1300-talet, men uppträder i nor-
den främst under renässansen på 1500-talet. 
Ugnarna finns inledningsvis att hitta på Vasa-
kungarnas slott runt om i landet och i hamn-
städerna, framförallt där Hansan haft stort 
inflytande. Det allra äldsta exemplet på kakel 

med reliefdekor i Sverige kommer troligen från 
utgrävningar på den inre borggården på slottet 
i Stockholm från mitten av 1400-talet. Fynd av 
kakel och matriser från Norrmalm i Stockholm 
från slutet av 1400-talet tyder på att det fun-
nits en verkstad i närheten. De första ugnarna 
tillverkades troligen i formar importerade från 
Tyskland och sannolikt av tyska hantverkare. 
Motiven var inledningsvis övervägande reli-
giösa och mytologiska. Efter reformationen 
blev världsliga och politiska motiv vanligare. 
Renässanskakel med porträtt av härskare i 
helfigur inramade av en valvbåge, så kallade 
furstekakel, utgjorde ett av de vanligaste mo-
tiven. Kaklen hade vanligen svart eller mörkt 
grön glasyr, Gaimster 2002:202-206 , Tunan-
der 1999:18f, 23f, 45f, Scherman 2007:27-
31.
 Ett fragment av svartglaserat reliefkakel 
med furstemotiv hittades i schakt 28. Lagret 
där det påträffades var sannolikt omdepone-
rat. Kaklet avbildar en mansfigur som möjligen 
kan föreställa Gustav Vasa, illustration 72. 
Vid Strömboms undersökningar påträffades 

Illustration 71. En skål av famille-rose typ, ett kärl med brun utsida, skålar och fat i underglasyrblått. Olika sorters 
Ostindiskt porslin, dryckesglas, buteljglas och kritpipskaft hittades i ett lager som innehöll avfallsmaterial från 
landeriet Marieholm i schakt 27. 
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identiskt kakel i en husgrund i hamnområdet. 
Kaklet daterades då utifrån klädedräkten till 
1530-tal. Vid undersökningen hittades också 
flera exempel på reliefkakel med 1500-talsda-
tering och från muddringen i ån förekommer 
även en kakelmatris, Strömbom 1924:211, 
252, illustration 73. Under 1500-talet är ka-
kelugnen fortfarande att betrakta som en 
nymodighet som knappast fanns i var mans 
hem. Gustav Vasa själv ägde hus i staden, 
kanske är det rentav därifrån kaklet kommer. 
 Kakel av en senare typ med vit tennglasyr 
påträffades i schakt 8 och kan härröra ifrån 
landerierna.
 Ett oidentifierat oglaserat keramikföremål 
påträffades i schakt 15 i ett lager tillhörande 
Nya Lödöse. Föremålet har haft en avlång 
svängd form och är avbrutet i båda ändar. Ena 
sidan har längsgående räfflor och är svart-
bränd och delvis sintrad, illustration 74. Möjlig 
tolkning är att den härrör från en tidig kakelugn 
eller någon slags ugnsinredning, till exempel 
som underlägg för keramik inne i ugnen. Tolk-
ningen av föremålet är dock oklar.

Glas
Fragment av äldre dryckesbägare, främst 
passglas, hittades i kontexter kopplade till Nya 
Lödöse i schakt 2, 17 och 26, illustration 75. 
Fragment av buteljglas med datering mellan 
1600-1800-tal som troligtvis främst hör ihop 
med landerifasen hittades i schakt 14, 17, 
18, 27 och 28. Pressglas börjar tillverkas på 
1800-talet och hittades i den yngre markhori-
sonten i schakt 2 och 30. 
 Enstaka fragment av fönsterglas påträffades 
i flera schakt. Flera fragment hittades i schakt 
26 där det även förekom fönsterbly. Större 
mängder med fönsterglas fanns framförallt i 
schakt 17. I schaktet fanns en modern gasled-
ning, återfyllningen till nedgrävningen bestod 
av omgrävda kulturlager. Fyllningen vattensålla-
des och 210 fragment fönsterglas som vägde 
224 gram insamlades från kontexten. Bland 
glaset förekommer fragment som ser ut att ha 
varit rombiska eller sexkantiga.

Metallföremål
Tolv fynd av metall tillvaratogs vid undersök-
ningen. Ett föremål i kopparlegering hittades i 

Illustration 72. Mansporträtt i halvfigur i renässansstil. 
Kan det vara Gustav Vasa? Ett fragment av svartglase-
rat reliefkakel från schakt 28.

Illustration 74. Oidentifierat delvis sintrat keramiskt fö-
remål.

Illustration 73. Svart 
kakel som påträffa-
des vid undersökning-
arna år 1915-1918, 
Strömbom 1924:252. 
Den dateras här till 
1530-talet.
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schakt 13, lager 2. En skära av järn hittades i 
ett lager kopplat till landeriet i schakt 13 och 
ett oidentifierat järnredskap i en kontext från 
Nylöse i schakt 9. Dessa tre beskrivna metall-
föremål har konserverats.
 Bland de övriga metallfynden som framkom 
i äldre lager från Nylöse finns två järnnitar, två 
hästskosömmar, en bit fönsterbly och resten 
utgörs utav spik. 

Läder
I schakt 2 och 12 framkom två fragment från 
läderskor. Fragmentet av sko från schakt 12 
har konserverats.

Flinta
Sex fyndposter med flinta finns registrerade 
från undersökningen. Flintmaterialet har spe-
cialstuderats av Kalle Thorsberg, bilaga 6. 
Sammanfattningsvis kan sägas att flintan tro-
ligen kommit till Nya Lödöse som barlast, den 
har sedan använts för att tillverka redskap. 
Flintan är metallslagen och visar på en rela-
tivt hög teknisk skicklighet. Materialet tyder 
på att man främst använt sig av flintan för 

att tillverka enkla knivar och inte som eldslag-
ningsflinta. 

Ben
Osteologiska bedömningar har genomförts av 
Leif Jonsson, bilaga 3. Det analyserade ben-
materialet från undersökningen vägde totalt 
10,2 kg. Majoriteten var djurben och 183 g 
kom från människa. Benmaterialet är generellt 
välbevarat och obränt, med undantag för en 
mindre andel djurben. Nötkreatur dominerade 
både till vikt och antal, därefter följt av får och 
svin. Även fisk, fågel och mindre däggdjur var 
vanligt förekommande i materialet.
 Benen från nötkreatur, får och svin bestod 
av ben från kroppens alla delar och från olika 
åldersklasser. Avfallsmaterial från styckning 
förekom eventuellt i lager 10 i schakt 17 där 
det påträffades sammanhängande tåleder och 
senben, vilket tyder på att de deponerats på 
platsen och hastigt övertäckts. 
    Enstaka ben kan även komma från häst, 
och ett hornfragment från get har hittats. 
Både häst och get var ovanliga som föda. Get-
hornet har troligen varit avsett att användas 

Illustration 75. Fragment från flera dryckesbägare, bland annat hittades passglas i schakt 26.
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till hantverk. Mindre mängder höns och gäss 
har identifierats i materialet, vildfågel saknas 
däremot. 
 Närvaro av hundar indikeras indirekt genom 
gnagspår på ben. Inga ben från hund eller katt 
har dock påträffats i materialet från förunder-
sökningen. Både hund och katt har sannolikt 
ändå förekommit i staden. Ett ben från hus-
mus hittades vid vattensållning.
 Bland fiskbenen dominerar marina arter, 
sannolikt har staden haft täta kontakter med 
yrkesfiskare i skärgården. Bland arterna före-
kommer djuphavsfiskar från Skagerak såsom 
stor långa, rocka och pigghaj. 
 Vid undersökningen påträffades ben från 
människa i två olika kontexter. I schakt 30 
påträffades en delvis skadad grav som inne-
höll ben från en vuxen individ (ev kvinna) och 
ett barn. Benen är välbevarade och schaktet 
grävdes i närheten av läget för kyrkan, vilket 
gör det sannolikt att välbevarade gravar kan 
finnas i området. I schakt 14 påträffades ett 
skalltaksfragment från en yngre vuxen individ. 
Benet påträffades i ett raseringslager och har 
sannolikt hamnat där sekundärt.

Dendrokronologi
Sammanlagt skickades sju prover för dendro-
kronologisk datering, varav tre prover av ek 
gick att datera, bilaga 4. Dateringarna hamnar 
i intervallet troligen vinterhalvåret 1438/39 
fram till vintern 1480±1. Detta visar att timret 
härrör från Nylöses första tid och det äldsta 
virket, som är fällt före stadens grundande 
1473, kan ha en ursprunglig proveniens från 
föregångaren Gamla Lödöse några mil upp-
ströms Göta älv.

Miljöarkeologisk undersökning
Två jordprover skickades till Miljöarkeologiskt 
laboratorium vid Umeå Universitet för analys 
angående botaniskt material, bilaga 5. 
 Proven uppvisar påtagliga skillnader i fröin-
nehåll vilket indikerar att de kommer från olika 
aktiviteter. Prov 1 från schakt 2, L12 antas 
komma från ett kök eller ladugård. Det senare 
är mer sannolikt då relativt mycket ängs- och 
våtängsväxter påträffades. Prov 2 från schakt 

9, L10 visar inte på några sådana förhållan-
den. Båda proven bör knytas till inomhusmiljö-
er i och med att ruderatväxter saknas. Fröma-
terialet i prov 1 ger oss även information om 
odling och vilka fodermarker som nyttjats. Den 
stora mängden frön av kvävefordrande ogräs 
visar på välgödslad åker. Ogräset i proverna ty-
der på att grödorna kan vara sådda på våren. I 
proven har endast ett korn hittats. Fler prover 
från boningshus/köksdelar kommer sannolikt 
att visa på stor bredd i växtodlingen. Arterna 
som påträffades finns representerade sedan 
järnålder och in i senmedeltid. De iakttagna 
ängsväxterna relateras till våtängar, stränder 
och myrmarker men en del kommer även från 
torrare miljöer.

Konservering
Konserveringsbehovet var uppskattat till 10 
föremål i normalstorlek. Ansvarig konserva-
torsinstitution var Studio Västsvensk Konser-
vering (SVK) vid Västarvet. Vid undersökningen 
bedömdes endast fyra fynd vara motiverade att 
konservera. När rapporten skrivs är ännu inte 
föremålen konserverade varmed ingen konser-
veringsrapport kan bifogas som bilaga. Konser-
veringsrapport kommer att biläggas den under-
sökningsrapport som följer med fyndmaterialet 
när det avlämnas till Göteborg stadsmuseum 
under inventarienummer GSMS 120003. 

Tolkning 
Undersökningen visade att det finns välbeva-
rade lämningar efter Nya Lödöse i olika om-
fattning över större delen av det aktuella un-
dersökningsområdet, illustration 76. Senare 
verksamhet har påverkat lämningarna i olika 
grad på olika platser. Vid yta E är troligtvis Ny-
löses yngsta fas till stor del borta. På några 
ställen har större markutjämningar och utfyll-
nader snarare skyddat lämningen. De till sy-
nes omfattande grävningarna som utfördes av 
Sixten Strömbom på 1910-talet kan här ses 
som mindre ingrepp och berör framförallt yta 
B. I de områden han har grävt finns mycket 
stor kunskapspotential. Nedan följer en över-
gripande tolkning av de områden som under-
sökningen berörde.



59

Yta B
Ytan är belägen strax norr om platsen för den 
tidigare dokumenterade kyrkan samt öster om 
Gamlestadsvägen. Området runt kyrkan är un-
dersökt i två omgångar, Strömbom 1924 och 
Önstad 1965. 
 Lämningarna på yta B bestod av stenlägg-
ningar och olika typer av kulturlager från tiden 
för Nya Lödöse. Platsen är mycket centralt be-
lägen i staden med närhet till både kyrka och 
huvudgatan. Lämningarna representerar san-
nolikt rester efter hustomter med bebyggelse 
samt väg- eller gårdsbeläggningar. 

Yta C
Mellan spårvägen och Säveån visade sig om-
rådet vara relativt stört av yngre verksamhe-
ter. Öster om nuvarande gångbro, som ligger 
vid den ursprungliga Gamlestadsbron, finns 
stora betongfundament under gräsytan till-
hörande den bro som togs bort inför anläg-
gandet av dagens trafiklösning. Dessa har 

avgränsats vid ett tidigare tillfälle, Sandin m 
fl 2011. 
 Inom ytan påträffades en stenläggning i 
minst två faser vilken tolkas som delar av en 
vägsträckning. Denna bör kunna tolkas vara 
rester efter Gamlestadsvägen. Sträckningen 
går att spåra ner i 1670-tal via kartmaterial. 
Vägen som påträffats har med all sannolikhet 
sitt ursprung i stadens vägnät. 
 Inom ytan påträffades även en grav samt 
kulturlager. Tolkningen är att graven ligger 
inom kyrkogården, i närheten av kyrkogårds-
muren. I området direkt söder om graven finns 
stenläggningar och kulturlager vilket därmed 
bör avgränsa kyrkogården.

Yta E
Området avgränsas i stort av Gamlestadsvä-
gen i öster, Göta älv i väster samt Säveån i sö-
der. Både älven och Säveån har troligtvis tidvis 
fungerat som hamn.

Illustration 76. Planritning över undersökningsområden med bevarade lämningar, skala 1:500. Undersökningsom-
rådet har markerats med röd tjock linje och området för ytan med bevarad fornlämning är markerad med tjock svart 
linje. Aktuella förundersökningsschakt är markerade med tunn svart linje och förundersökningsschakten från 2011 
är markerade med tunn röd linje, Sandin m fl 2011.
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 Inom området påträffades välbevarade 
lämningar efter stadsbebyggelse. Dendrokro-
nologiska dateringar påvisar att lämningarna 
i huvudsak härrör från stadens etablering, 
det vill säga stadens äldsta fas. De daterade 
stockarna ligger i huvudsak anlagda mot den 
ursprungliga markhorisonten. Lämningarna be-
står av stenläggningar, kulturlager, brandlager, 
trägolv, tegelgolv, väggar och hägnader. Sam-
mantaget framträder en komplex stadsbild i 
ett område nära kyrka och hamn. Området bör 
vara tätt bebyggt och möjligen bodde många 
av stadens mer bemedlade här.
  Inom området påträffades även en stenlägg-
ning och en äldre markhorisont härrörande 
från landeriet Marieholm.

Vetenskaplig potential
Med anledning av att kunskapen om Nya Lödö-
se i huvudsak grundar sig på undersökningar 
och forskning från tidigt 1900-tal anses den 
vetenskapliga potentialen vara mycket hög. 
Undersökningar med nya metoder och ny tek-
nik bedöms kunna fylla de stora kunskapsluck-
or som finns angående staden. 
 Frågeställningarna bör övergripande beröra 
det urbana landskapet, sociala strukturer, kon-
taktnät inom och utom staden. Vidare bör en 
undersökning fokusera på problematisering av 
de äldre undersökningsresultaten i relation till 
dagens kunskap om stadsetableringar. Under-
sökningen kan i sin förlängning ge en bredare 
kunskap om den urbana miljön på västkusten 
och dess lokala, regionala och internationella 
kontakter. Nya Lödöses roll som handelsstad 
bör beaktas i bredare frågeställning.
 Vid en kommande undersökning bör stor 
ambition läggas på fyndmaterialet. Keramik-
materialet anses bland annat som viktigt och 
grundläggande för att diskutera social strati-
grafi i staden samt kontaktnät inom staden 
och utom staden. Även mindre och kanske 
obetydliga material som exempelvis den me-
tallslagna flintan kan anses viktig. Mer syste-
matiska insamlingsmetoder bör genomföras 
med fördjupade analyser för att nyansera för-
ståelsen för flintans användande under den-
na tid. Då dagens kunskap i det närmaste är 

obefintlig inom området är detta en fråga med 
stor potential för ny kunskap.
 Särskild fokus bör läggas på det osteolo-
giska materialet. Frågeställningarna bör bland 
annat beakta husdjurshållning, införsel av ani-
mala livsmedel (inklusive skaldjur) och djur i 
närmiljön, samt import. Det finns goda möjlig-
heter att studera ålders- och könsfördelningar 
i husdjursmaterialet från staden. Likheter och 
skillnader i kosthållet mellan olika delar av 
staden kommer att kunna belysas. För nöt-
boskapen kommer det att bli möjligt att se 
frekvenser av kor, tjurar respektive kastrater 
(oxar). Indikationer på oxhandel är viktiga att 
studera för jämförelse med andra städer och 
platser i Västergötland och Halland. Informa-
tionen bör även ställas i relation till skriftliga 
källor. Omfattningen och diversiteten hos det 
yrkesmässiga fisket har tidigare diskuterats 
och Nya Lödöse kan här spela en viktig roll för 
vår kunskap inom området.
 Analyser av jordprover från anläggningar och 
stratigrafier med rikhaltiga makrofossila-sub-
fossila material är fundamentala för att förstå 
livet i staden. Dessa i kombination med ke-
miska och fysikaliska data kan exempelvis ge 
mer information kring lagerbildningsprocesser 
samt närmiljön och dess brukande. Analyser 
av subfossila insekter kan även de ge en in-
blick i den lokala miljön.
 För att utreda stadens utvecklingsfaser bör 
stor vikt bör läggas vid dendrokronologisk prov-
tagning. Med undantag från de senaste årens 
grävningar har denna metod ej använts på vir-
ken från Nya Lödöse. 
 Av allra största vikt är att inte eventuella 
framtida undersökningar delas upp i mindre 
ytor. Större sammanhängande ytor krävs för 
att säkerställa stratigrafiska relationer mellan 
sammanhängande tomt- och gatustrukturer.

Yta B specifikt
Området norr om kyrkan är delundersökt vid två 
tillfällen (1910-tal och 1960-tal) med samtida 
dokumentationsmetodik och teknik. Det är där-
med av stor vikt att de kvarvarande lämningar-
na i detta område dokumenteras med moderna 
metoder. Fokus bör ligga på naturvetenskapliga 
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analyser i kombination med en modern genom-
gripande bearbetning av den äldre dokumen-
tationen. Målsättningen bör vara att nyansera 
stadsbilden med exempelvis tomter, bebyg-
gelse och gatunät i relation till fyndmaterial i 
denna del av staden.

Yta C specifikt
Denna yta bör betraktas som endast förunder-
sökt då endast sonderande undersökningar 
tidigare genomförts här. En bärande faktor för 
området är kommunikationsnavet för staden i 
form av Gamlestadsbron och Gamlestadsvä-
gen som en nordsydlig huvudlänk från nylöse-
tid fram till trafikomläggningen på 1960-talet. 
Förundersökningen påvisade flera generatio-
ner av denna vägsträckning. De skriftliga käl-
lorna berättar även om andra huvudvägar in i 
staden, som dock ej ännu återfunnits. Eventu-
ellt kan några sedan tidigare dokumenterade 
stenläggningar efter den norra åsidan vara 
rester efter en sådan väg, Järpe 1984:67, 
Sandin m fl 2011:27. En grundlig undersök-
ning av de kvarvarande lämningarna har stor 
potential att ge kunskap om stadens kommu-
nikationsleder. 
 Det är även viktigt att den södra delen av kyr-
kogården (norra delen av yta C) dokumenteras 
för att komplettera tidigare undersökningar. 
 Viktigt att poängtera är att den marina arke-
ologin utmed Säveån inte ingår i detta arbete 
och bedöms därmed ej.

Yta E specifikt
Området innefattar bebyggelse efter landeriet 
Marieholm samt efterföljande industri vilket 
medfört att ytan inte blivit nämnvärt arkeolo-
giskt undersökt. Förundersökningen påvisade 
dock välbevarade lämningar med tyngdpunkt 
på stadens äldre tid. Här framkom stadsbe-
byggelse bland annat i form av golv, väggar, 
liggande stockar, stenläggningar, kulturlager, 
odlingshorisonter och möjliga gränsindelningar 
i form av rester av hägnader. 
 Med aktuell kunskap bedöms denna yta 
sannolikt vara den bäst bevarade delen av 
Nya Lödöse med avseende på äldre historia. 
Ytans orörda karaktär ger därmed mycket stor 

potential att kunna studera en större sam-
manhängande del av staden vid ett tillfälle. 
 Landeriet, sedermera benämnt Marieholm, 
etableras sannolikt relativt snart efter att sta-
den övergavs. Landeriets tidiga historia är 
höljd i dunkel. I och med ytans ostörda karak-
tär ges möjlighet att arkeologiskt dokumentera 
landeriets utveckling från etablerandet och in i 
modern tid.

Pedagogisk potential
Inför en eventuell särskild arkeologisk underök-
ning anser Rio Kulturkooperativ den pedago-
giska potentialen vara mycket hög. Ett flertal 
faktorer bidrar till detta: 
  

•	Fornlämningen	har	ett	stort	historiska	vär-
de, med avseende på lokala, nationella 
och internationella frågeställningar.

•	Undersökningsområdet	 ligger	 vid	 en	 kom-
munikationsmässig knutpunkt och passe-
ras av många människor året runt. 

•	Fornlämningen	ligger	i	en	stadsdel	där	det	
finns intresserade organisationer och en 
aktiv företagarförening.

Till detta bör framhållas att allmänhetens 
kunskap om Göteborgs föregångare Nya 
Lödöse generellt förefaller vara låg. En ge-
nomtänkt pedagogik anses därmed vara av 
största vikt vid genomförande av utgrävning-
ar på platsen.

Antikvarisk bedömning
Rio Kulturkooperativ anser att de vid under-
sökningen berörda områdena bör undersökas 
genom noggranna fördjupade arkeologiska 
undersökningar inför eventuell vidare exploa-
tering inom fornlämningsområdet. Samtliga 
ytor är av stort intresse. Vid yta E är lämning-
arna särskilt väl bevarade. Vid yta B och C är 
ytorna mera störda men kunskapspotentialen 
är ändå hög med hänsyn till respektive ytas 
belägenhet i den medeltida staden.
 Vidare bör eventuellt fornlämningsbegräns-
ning ses över i anslutning till det schakt som 
schaktningsövervakades för VA-ledningen di-
rekt utanför fornlämningsområdets norra kant. 
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I schaktet framkom lager som innehöll fyndma-
terial från Nya Lödöse.
 Då fornlämningen är kontaminerad av föro-
renade massor bör denna faktor klarläggas 
med hänsyn till arbetsmiljö innan vidare under-
sökningar genomförs.

 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fast forn-
lämning lämnas till länsstyrelsen.
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Bilaga 1. Schakttabell med fynd.
Djupmått i cm, jämför illustration 10. 

Schakt 1 

0-25 L1. Humus, tjäle.
25-40 L2. Stenläggning (A2) med homogen 

sättsand under.
40-50 L3. Mörkbrun humus med ben tegel . 
50-(80) Homogen gulbrun grov sand.

Kommentar: Intakta lämningar efter Nya Lödöse 
med fyndrika kulturlager och stenpackningar. Hård 
tjäle försvårade undersökningen. Även delar av 
stenläggningen var genomfrusen. I L3 påträffades 
obrända ben samt en skärva yngre rödgods.

Schakt 2

0-10 Matjordslager
10-70 Recenta utfyllnadslager
70-90 Brun humus, äldre markhorisont. Tidigt 

1900-tal, L1.
90-130 Diverse lämningar från Nya 

Lödöse bestående av brandlager, 
stenläggningar, sättsandlager och 
kulturlager, L2-L8. 

130-145 Homogen sandig humus, 
ursprunglig markhorisont, L9.

145-(160) Gulbrun grov sand, L10.

Kommentar: Angående detaljerade lagerförhållande, 
se profil. Bevarade kulturlager i väst och öst med 
bevarade sättsandslager, brandlager (2 st) och 
stenläggning i söder, möjligen även i norr. Fynd i L1, 
L5, L6 och L9 samt i Nylöselager allmänt. Fynd:
L1: Yngre rödgods, stengods, ostindiskt porslin, 
flintgods, fältspatsporslin, färgat glas, bränd flinta, 
handblåst glas, skoläder, stortegel (28x13x8).
L5: Yngre rödgods, munktegel, ben och ett 
järnföremål, tegel.
L6: Yngre rödgods och ben.
L9: Yngre rödgods, passglas och mycket ben!
Övrigt Nylöse: Yngre rödgods och ben

Schakt 3

0-10 Matjord
10-90 Bärlager
90- Lera

Kommentar: Inga lämningar

Schakt 4

0-20 Humus
20-60 Bärlager
60-85 Gulbrun sand
85-(110) Grå lera

Kommentar: Inga lämningar

Schakt 5

0-10 Matjord

10-30 Recenta omrörda massor
30-70 Brun humus. L1, 1900-tal, 

Strömboms lager med nylösefynd.
70-75 Gulbrun sand.
75-80 Grov brun sand.
80-90 Humös brun matjord, äldre 

markhorisont.
90-100 Grov sand.
100- Fin sand.

Kommentar: Bevarad äldre markhorisont 80 cm 
under nuvarande marknivå. Fynd i L1: Yngre 
rödgods, jydepotte, flintgods, spik, ben och 
handblåst glas samt stortegel (28x13x8).

Schakt 6

0-20 Betong/kross.
20-50 Blocksten.
50-65 Omrörda massor av humus och lera men 

inslag av tegel, bland annat holländskt 
gult i mindre format. Anläggningsdjup 
för grundläggning av aktuellt hus (1940-
tal).

65-80 Gyttjig brun humus.
80-82 Homogen grå sand.
82-95 Gyttjig brun humus.
95-98 Grå sand.
98-105 Brun gyttjig torv.
105-107 Tunn sandlins.
107-110 Brun gyttja.
110- Homogen grå sand (steril)

Kommentar: Bevarade kulturlager. Fynd av ben i 
humuslagren (65-95).

Schakt 7

0-20 Betong/kross.
20-45 Blocksten.
45-50 L1: Omrörda massor med humus och 
lera. Anläggningsdjup för grund i aktuellt hus 

(1940-tal).
50-70 L2: Diverse kulturlager av humus och 

sand, samt nedgrävningar. Komplicerad 
lagerstruktur med anläggningar

70-80 Homogen grå sand.
80-100 Torvig humus.
100-102 Tunn sandlins
102-110 Brun torv, ursprunglig marknivå.
110 Homogen grå fin sand.

Kommentar: Bevarade kulturlager med 
tegelfragment. Antydan till grop mitt i schaktet 
samt en ränna och andra strukturer. I djupschakt i 
väst påträffades en ekstock i öst-västlig riktning, 
daterad till fällningsår 1440±2. Virke möjligen från 
Gamla Lödöse.
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Schakt 8

0-20 Betong/kross.
20-40 Blocksten.
40-70 L1: Omrörda grå leriga massor.
70-90 Homogen sand.
90-110 Brun smetig humus med sot och kol, 

kulturlager. 
110-115 Homogen grå sand.
115-125 Sandig brun torv.
125-130 Brun torv.
130- Homogen grå sand.

Kommentar: Schaktet var stört i norra delen av den 
äldre vägen i anslutning till Marieholm. 
Lagerstratigrafin är beskriven i söder. Efter ett par 
dagar steg vattennivå i schaktet till ca 80 under 
marknivån (golvnivån).

Schakt 9

0-20 Betong/kross.
20-45 Blocksten.
45-50 L1: Omrörda grå leriga och 

humösa massor. Spik.
50- L2: Gråbrun sandig humus.
50- Stenläggning. L10 i samma nivå.

Kommentar: Bevarade lämningar. L10 vattensållat. 
L10: Tegel, spik med mera.

Schakt 10

0-20 Betong/kross.
20-40 Blocksten.
40-45 Omrörd grå lerig humus.
45- Brandhorisont följt av sandlager och 

tegelgolv i NO. Jämför profil och 
plan.

Kommentar: Bevarade lämningar, sannolikt inomhus. 
Brandlagrets ålder oklar.

Schakt 11

0-20 Betong/kross.
20-40 Blocksten och orörd lera.
40-50 Sotig humus. Brandlager? (L2)
50-90 Torvig brun humus med enstaka ben.
90- Grå sand.

Kommentar: Bevarade kulturlager. Slagg i L3A.

Schakt 12

0-20 Betong/kross.
20-35 Blocksten, knott och gatsten.
35-50 Omrörd lera.
50-60 Gulbrun homogen sättsand.
60-70 Siltig humus med enstaka ben.
70-80 Homogen grå sand.
80-120 Flis och pinnar, nästan enbart, samt ben.
120- Homogen grå sand.

Kommentar: Kulturlager.

Schakt 13

0-15 Asfalt.
15-30 Bärlager.
30-70 Diverse industriavfall.
70-85 L1: Stenläggning med sättsand under. 

Läggningen består av ränndalar och 
andra strukturer. Marieholmstid?
85-130 L2: Humösa lager med inslag av tegel.
130-150 L3: Gråbrun sandig humus med tegel, sot 

och kol, brända ben samt en rudimentär 
stenläggning.

150-160 Torvigt lager med växtdelar samt sot i 
ytan.

160- Grå homogen sand.

Kommentar: Bevarade lämningar. Ett större 
stenblock ligger i SO som är äldre än L2.

Schakt 14

0-10 Asfalt.
10-40 Betong/blocksten.
40-50 Svart industriavfall.
50-75 L1: Brun humus, markhorisont från tidigt 

1900-tal.
75-100 L2: Brun humus med kalkbruk och 

tegelkross.
100-105 L3: Brandhorisont.
105-120 Stenläggning.
120-150 L4: Humus/flislager?
150-170 Kulturpåverkat sandlager med stockar 
och stående störar.
170- Opåverkad grå sand.

Kommentar: Bevarade lämningar. En stock dateras 
till fällningsår 1472±2. En mycket intressant 
datering vilken kan innebära att vi har en 
ursprunglig etablering från 1473 här.

Schakt 15

0-10 Grässvål.
10-30 Bärlager.
30-180 Diverse fyllnadslager.
180-200 Brun grov sand.
200-215 L1: Brun humus, äldre markhorisont. 

Yngre rödgods och flintgods.
215-225 L2: Lätt humös brun homogen sand.
225-240 L3: Sandigt kalkbrukslager.
240-250 L4: Ljusbrun homogen sand.
250-260 L5: Sandigt kalkbrukslager.
260-270 L6: Brandhorisont med liggande brända 

plank, stenar mm in situ.
270-290 L7: Humösa kulturlager med större flata 

stenar.
290-300 L8: Brun torv med grenar och bark. Här 

påträffades även en stock som tyvärr ej 
gick att ta prov ifrån.

300- L9: Homogen grå sand.
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Kommentar: Detta var ett extremt djupschakt vilket 
gjorde att säkerhet gick före dokumentation. Tydliga 
bevarade kulturlager och strukturer kunde dock 
identifieras. I botten framträdde en ekstock som 
tyvärr ej gick att ta prov ifrån.

Schakt 16

0-20 Asfalt/bärlager.
10-120 Fyllnadslager.
120-150 Omrörda äldre lager förorenade med olja.
150-(180) Brunt humöst torvigt lager. 
(180)- Grå fin homogen sand.

Kommentar: Förorenat schakt med ursprunglig 
markhorisont i botten. Schaktet grävdes utmed 
betongvägg, vilken stod på liggande virken. 
Rudimentärt dokumenterat med anledning av 
föroreningar.

Schakt 17

0-20 Asfalt/bärlager.
20-45 Blocksten.
45-125 Diverse kulturlager från Nylöse och 

Marieholm, se profil.
125-140 Brun torv, ursprunglig 

markhorisont.
140-(160) Homogen grå sand.

Kommentar: Gasledning östvästligt igen schaktet. I 
övrigt mycket välbevarade lämningar från minst två, 
kanske tre faser av Nya Lödöse. Möjligen även rester 
efter landeriet Marieholm. Framförallt fynd av Yngre 
rödgods och ben men även stengods, fajans 
(lustreware?) och glas (bl a passglas).

Schakt 18

0-10 Asfalt.
10-40 Bärlager.
40-65 Svart industriavfall.
65-85 Grå humösa osorterade massor.
85-100 Gulgrå grusig sand med inslag av 

mindre sten.
100-115 Humöst kulturlager med fynd av 

keramik och ben. Tecken på 
brandhorisont i överkant.

115-125 Brun torv.
125-130 Ljusbrun gyttjig humus.
130- Grå homogen sand.

Kommentar: Större stenblock i nordväst, påminnande 
om stenblocket i S13. Utgör möjligen av en 
grundmur till en byggnad vid landeriet Marieholm.

Schakt 19

0-10 Grässvål/matjord.
10-40 Orörd humus med sand och lera.
40- Skiktad sand (steril?).

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 20

0-10 Grässvål/matjord.
10-180 Grus och bärlager med enstaka diverse 

avfall.
180- Lera (steril?).

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 21

0-10 Grässvål/humus.
10-80 Omrört fyllnadsmaterial.
80- Lera (steril).

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 22

0-10 Grässvål/humus.
10-80 Omrört fyllnadsmaterial.
80- Lera (steril).

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 23

0-20 Grässvål/humus.
20-200 Omrört fyllnadsmaterial.
200- Lera (steril).

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 24

0-30 Osorterade grusmassor.
30-105 Svart slagg/industriavfall.
105-130 Gul sammanpressad naturgrus. Vägbank 

från tidigt 1900-tal, Gamlestadsvägen.
130-150 Gul kompakt sand.
150-170 En fin stenläggning som möjligen ligger 

under en sämre bevarad stenläggning.
170- Brunt gyttjigt humöst lager. Troligen 

ursprunglig markhorisont.

Kommentar: Bevarade lämningar mitt i schaktet. I 
schaktets ändar var lämningen bortgrävd.

Schakt 25

Schakt avbröts då elledning i drift påträffades mitt i 
schaktet.

Schakt 26

0-10 Matjord.
10-30 Omrörd humus med kullersten.
30-50 Humöst lager med sten och fynd från 

Nylöse.
50- Kompakt gulbrun sand (steril).

Kommentar: Möjligen bevarade kulturlager från 
Nylösetid.

Schakt 27

0-10 Humus.
10-55 Svart slagg.
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55-80 Gulbrun sand och sten.
80-95 L1: Grå lätt humös lera med inslag av 

sten, glas.
95-145 L2: Brun humus med stenar . Fynd av 

ostindiskt porslin, fajans och glas.
145-155 L3: Brun homogen gyttjig humus, fynd i 

överkant.
155- Grå kompakt fin sand.

Kommentar: Mycket störningar i schaktet, men 
troligen delar av bevarade kulturlager. Fynd av bl a 
yngre rödgods, kakel, fajans, stengods, ostindiskt 
porslin, kritpipa och passglas.

Schakt 28

0-15 Humus.
15-50 L1: Omrörd humus.
50-80 L2: Stenig och sandig humus.
80- Gulbrun sand (steril).

Kommentar: Östvästligt dike fyllt med omrörd 
humus, tegel och trä tvärs igenom schaktet. Enstaka 
järnföremål, troligen spik. Fynd av bl a yngre 
rödgods, kakel, fajans, stengods, ostindiskt porslin 
och passglas.

Schakt 29

0-35 Asfalt/bärlager.
35-60 Gulbrun sand.
60-(100) Lera.

Kommentar: Inga lämningar.

Schakt 30

0-30 Asfalt/bärlager.
30-60 Sand och grus.
60-80 L1: Grått lätt humöst lager ovan grav med 
människoben. Överkant grav ligger 

cirka 65 under markninvå. Gravfyllning 
består av blandad humus och sand.

80- Homogen grå sand.

Kommentar: Gasledning löper tvärs igenom schaktet 
i öst-västlig riktning vilken stört graven. Annars fynd 
av fajans yngre rödgods och flintgods i L1. 

Schaktningsövervakning elkabel

Schaktet grävdes i nordsydlig riktning till 1 meters 
djup. I schaktet förekom raseringslager med modernt 
material. Samt en del omgrävda kulturlager. 
Eventuellt utgör de toppen av ett kulturlager. I den 
sydligaste delen fanns en betongvägg i öst-västlig 
riktning och en gjuten betongplatta. Lukten 
indikerade att det förekommer miljöföroreningar i 
massorna. 

Schaktningsövervakning VA-ledning,

 västra schaktet

0-140 Asfalt och fyllnadslager.
140-180 Omgrävda kulturlager och material från 

1800-1900-tal, sannolikt från 
Strömboms undersökningar.

180-220 Fyllnadssand utan kulturpåverkan.
220-240 Mörkbrun sand med organiskt material, 

pinnar och ris. 
240-250 Sand med inslag av kvistar och rötter.
250- Lerig sand.

Kommentar: I schaktets södra del fanns en störning 
som var 1,5 m bred. Troligen är detta ett av 
Strömboms schakt. 

Schaktningsövervakning VA-ledning,

östra schaktet

0-175 Moderna fyllnadslager.
175- Odlingslager/ markhorisont? I övre delen 

förekom flintgods, längre ned i lagret 
förekom tegelkross, sot, kol och fynd av 
yngre rödgods, 

fajans,jydepotte/svartgods, lergods, stengods, 
passglas, och djurben. Lagret var minst 15 
cm tjockt och grävdes ej till botten.

Kommentar: Lagret påträffades utanför 
fornlämningens begränsning i norr. 
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

1 E S12 3 Läder Sko, 1 Inlämnad på konservering

2 E S13 2 CU-leg 1 Inlämnad på konservering

3 C S27 2 Järn Skära, 1 Inlämnad på konservering

4 E S9 10 Järn Föremål, 1 Inlämnad på konservering

5 B S1 3 Yngre 
rödgods

Kärl, 1 Invändig blyglasyr, sotig utsida

6 B S2 1 Yngre 
rödgods

Diverse kärl, 23 Blandat modernt och äldre material 
(Nylöse, landeri och 1900-tal. 
Kokkärl, krukor, fat, blomkruka. 
Delvis piplerdekor, en skärva med 
förinristat mönster under pipleran

7 B S2 1 Lergods Skål, 
gulbrännande, 2

Mynningskärvor från skålar, den 
ena piplerdekorerad

8 B S2 1 Stengods Kanna, Raeren?, 
1

9 B S2 1 Ostindiskt 
porslin

2 Blå underglasyrdekor

10 B S2 1 Flintgods/
fältspat

Skål/tallrikar, 10 Bland annat flytande blått och 
willow.

11 B S2 1 Glas Diverse föremål, 
6

Pressglas och handblåst i olika 
kulörer. Möjligen Göteborgs 
glasfabriks koboltblåa

12 B S2 1 Metall Järnspik, 4

13 B S2 1 Läder Sko, 1 Troligen mindre del av skoläder, 
sula

14 B S2 5 Yngre 
rödgods

Trefotsgryta med 
mera, 5

Äldre gods, Nylöse?

15 B S2 6 Yngre 
rödgods

Gryta, skål, 9 Invändigt blyglaserade, 
odekorerade

16 B S2 9 Yngre 
rödgods

Gryta, skål, 8 Invändigt blyglaserade, mynningar, 
bukskärvor, rörskaft

17 B S2 9 Glas Passglas En glaslist

18 B S2 9 Metall Järnspik, 3

19 B S2 Lösfynd Yngre 
rödgods

Skärvor, 10 Invändigt blyglaserad kärl från 
bland annat kokkärl

20 B S2 Lösfynd Tegel Munktegel Del av taktegel

21 B S5 1 Yngre 
rödgods

Skärvor, 12 Grytor, skålar, fat, delvis med 
piplerdekor

Sida 1/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

22 B S5 1 Lergods Skål, 
gulbrännande, 1

23 B S5 1 Lergods Skärva, 
vitbrännande, 1

24 B S5 1 Yngre 
svartgods

Skärva, 1 Bukskärva, drejfåror invändigt

25 B S5 1 Flintgods Skärvor, 4

26 E S6 1 Tegel Gul tegelsten, 1 Storlek Xx8x3,5, handslaget. 
Eventuellt holländskt

27 E S7 Rensfynd Yngre 
rödgods

Skärvor, 4

28 E S7 Rensfynd Lergods Fat/skål, 
gulbrännande, 1

En mörkare engob än godset

29 E S7 Rensfynd Stengods Buk, 1 Tunt ljusare gods

30 E S8 1 Yngre 
rödgods

Skärvor, 3 1900-tal och trefotsgryta.

31 E S8 1 Ostindiskt 
porslin

Skärvor, 2 Blå underglasyrdekor och 
heltäckande brun  färg på utsidan 
av en skärva

32 E S8 1 Flintgods/
fältspat

Skärvor, 4

33 E S8 1 Lergods Kakel, 1 Vit glasyr, 1800-tal?

34 E S9 1 Yngre 
rödgods

Skärvor, 
rörskaft, 6

35 E S9 1 Glas? Mynning, 1 Ostindisktliknande skärva med 
matt yta  men med en mera 
glasliknande struktur. Blå dekor, ej 
målad

36 E S9 1 Flintgods Skärvor, 3 Eldskadade

37 E S9 2 Yngre 
rödgods

Skärvor, ben 
med mera, 17

Diverse skärvor, bla mynning med 
plastisk dekor

38 E S9 2 Stengods Hank, Frechen?, 
1

Ljust gods

39 E S9 2 Flintgods/
fältspat

Skärvor, 2

40 E S9 2 Slagg 1

41 E S9 2 Metall Nit, 2 Mycket korrosion

Sida 2/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

42 E S9 10 Yngre 
rödgods

Skärvor, 4

43 E S9 10 Tegel Rött stortegel, 1 Fragment 

44 E S9 10 Järn Nit, 1 Nit med bricka, korroderad

45 E S9 10 
vattensållat

Yngre 
rödgods

Skärvor, 7 Hårt fragmenterat

46 E S9 10 
vattensållat

Metall Hästskosöm, 2

47 E S10, 
R1

1 
vattensållat

Yngre 
rödgods

Skärvor, 4 Hårt fragmenterat

48 E S10 2 Yngre 
rödgods

Kruka, 1

49 E S11 3A Yngre 
rödgods

Skärvor, 2

50 E S12 5 Yngre 
rödgods

Skärvor, 3

51 E S12 3 Ostindiskt 
porslin

Mynning, 1 Blå underglasyrdekor

52 E S13 2 Yngre 
rödgods

Skärvor, 4 En skärva med piplerdekor

53 E S13 2 Glas Fönsterglas, 15 Ofärgad

54 E S13 3 Yngre 
rödgods

Grytor, fat, 9

55 E S13 3 Kritpipa Skaft, 1 Odekorerad

56 E S13 3 Glas Fönsterglas, 37 Ofärgat

57 E S13 3 Metall Spik, 1 Tillplattat huvud

58 E S14 3 Yngre 
rödgods

Fat, 1 Piplerdekor

59 E S14 2/3 Yngre 
rödgods

Grytor, 7 Ben mm

60 E S14 2/3 Stengods Kärl, Siegburg, 1 Ljust gods med reliefmönster

61 E S14 2/3 Glas Flaska, 1 Botten till flaska i grönt glas, lätt 
kupad

62 E S14 2/3 Glas Kärl, 1 Skärva, handlåst, ofärgat

63 E S14 5 Yngre 
rödgods

Skärvor, 3 Skål

64 E S14 5 Flintgods Skärva, 1 Blå tryckdekor

Sida 3/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

65 E S14 5 Glas Pokal?, 
mynning, 1

Omvikt mynning, grönt

66 E S14 5 Flinta Övrig kärna, 
senonflinta, 1

Rundkärna slagen med 
metallhammare

67 E S15 1 Yngre 
rödgods

Skärvor, 2

68 E S15 1 Ostindiskt 
porslin

Mynning, 1 Underglasyrblå med brun utsida

69 E S15 1 Flintgods Mynning, 1 Tryckdekor, 1800-tal

70 E S15 7 Yngre 
rödgods

Föremål, 
gjutform?, 1

Åttakantig avbrutet föremål med 
en ränna längs ena sidan. Sidan 
med rännan är hårt reducerad och 
även lite sintrad

71 E S17 Schakt 
gasledning

Yngre 
rödgods

Diverse skärvor, 
25

Trefotsgrytor, skålar 

72 E S17 Schakt 
gasledning

Stengods Botten, 1 Ljust gods

73 E S17 Schakt 
gasledning

Kritpipa Skaft, 3 En dekorerad 

74 E S17 Schakt 
gasledning

Glas Fönsterglas, 44 Handblåst

75 E S17 Schakt 
gasledning

Järn Spik, 5 Olika storlekar

76 E S17 Schakt 
gasledning 
vattensållat

Yngre 
rödgods

Skärvor, 15 Bland annat trefotsgrytor

77 E S17 Schakt 
gasledning 
vattensållat

Fajans Skärva, 1 Fragment, Lustreware

78 E S17 Schakt 
gasledning 
vattensållat

Glas Fönster, 165 Hårt fragmenterat

79 E S17 Schakt 
gasledning 
vattensållat

Glas Passglas, 1 Mynning, troligen passglas

80 E S17 Schakt 
gasledning 
vattensållat

Glas Butelj, 1 Buk

81 E S17 10 Yngre 
rödgods

Skärva, 1 Invändigt glaserad

Sida 4/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

82 E S18 1 Yngre 
rödgods

Grytor och fat, 9 Fat med piplerdekor

83 E S18 1 Lergods Skärvor, 
vitbrännande, 4

84 E S18 1 Jydepotte Skärvor, 2

85 E S18 1 Fajans Skärva, 1 Vit tennglasyr, blå dekor

86 E S18 1 Glas Butelj, 2

87 E S18 1 Järn Spik?, 1

88 C S26 3/4 Yngre 
rödgods

Gryta, 1

89 C S26 3/4 Stengodsli
knande

Mynning, 1 Grått gods

90 C S26 4 Yngre 
rödgods

Skärvor, 21 Mest grytor

91 C S26 4 Lergods Fat och skål, 
gulbrännande, 2

92 C S26 4 Fajans Skärva 1 Polykrom dekor

93 C S26 4 Jydepotte Mynning, 1

94 C S26 4 Stengods Mynning och 
botten, 
Raeren/Frechen, 
2

95 C S26 4 Glas Fönsterglas, 6

96 C S26 4 Glas Passglas, öra 
med mera, 6

97 C S26 4 Bly Spröjs, 1

98 C S26 4 Järn Spik, 4

99 C S26 4 Flinta Ett avslag och 
två övrigt slagen, 
3

Avslaget är avspaltat med 
metallhammare.  De två övrigt 
slagna flintorna är kraftigt 
patinerade, det ena dessutom bränt. 
Båda är avslag fragmenterade 
genom höghastighetsbrott

100 C S26 3/4 Flinta Övrigt slagen, 3 Fragment av stora noduler av dålig 
kvalitet på grund av frostsprickor i 
materialet

101 C S27 2 Yngre 
rödgods

Fat och grytor, 7 Rörskaft med mera

Sida 5/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

102 C S27 2 Fajans Fragment, 1 Vit tennglasyr, blå dekor

103 C S27 2 Glas Fönsterglas, 2

104 C S27 2 Glas Butelj, fot med 
mera, 4

105 C S27 3 Yngre 
rödgods

Skärvor, 2

106 C S27 2 Lergods Skärvor, 
vitbrännande, 2

107 C S27 2 Ostindiskt 
porslin

Skålar och fat, 
22

Famille rose, blå underglasyrdekor 
samt café au lait

108 C S27 2 Kritpipa Skaft, 2 Skaft

109 C S27 2 Flinta Två avslag och 
fyra övrigt 
slagen, 6

Ett avslag och en övrig slagen 
flinta är av glasig flinta av hög 
kvalitet, knappast lokal 
strandflinta. Den övrigt slagna 
flintan är ett höghastighetsfragment 
av ett avslag.

110 C S28 1 Yngre 
rödgods

Fat och grytor, 
12

Piplerdekorerade fat, 
trefotsgryteben

111 C S28 1 Flintgods Fragment, 2 Blå dekor

112 C S28 1 Glas Passglas, 1

113 C S28 1 Flinta Övrigt slagen, 3 Samtliga saknar tydliga tekniska 
attribut

114 C S28 2 Yngre 
rödgods

Skärvor, 5 Rullstämpeldekor utvändigt

115 C S28 2 Stengods Kanna, 
Raeren/frechen, 
2

116 C S28 2 Lergods Kakel, 1 Svart blyglasyr med motiv av en 
rennäsansman i skägg inte helt olik 
Gustav Vasa

117 C S28 2 Glas Del av fot, 1

118 C S28 2 Glas Butelj, 1

119 C S28 2 Ostindiskt 
porslin

Skärva, 1

Sida 6/7
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Bilaga 2 Fynd

Fynd Yta Enhet Lager Material Typ och antal Beskrivning

120 C S28 2 Flinta Övrigt slagen, 1 Avspaltning från metallhammare. 
Krossade kanter. Fragment av en 
rundkärna där avslag producerats 
med metallhammare. Kärnan har 
senare sönderdelats på städ. Flintan 
är av glasig typ men med en stor 
mängd inklusioner troligen 
strandflinta.

121 C S28 2 Tegel Tegelsten, 1 4 cm hög

122 C S30 1 Yngre 
rödgods

Skärva, 1

123 C S30 1 Fajans Tallrik, 1 Blå dekor

124 C S30 1 Flintgods Skärva, 1 Överföringsteknik

125 C S30 1 Glas Pressglas, 1

Sida 7/7
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Bilaga 3. Osteologisk analys

Leif Jonsson
Osteologisk rapport
2012-09-20

Djur- och människoben från Nya Lödöse, FU Gö 218 BCE. 

Arkeologisk förundersökning Rio kulturkooperativ 2012.

Det undersökta materialet omfattar drygt 10,2 kg djurben och 183 g ben av människa. Benen är 
obrända, förutom ett fåtal djurben, och mestadels mycket välbevarade. Nötkreatur dominerar vikt- 
och antalsmässigt följt av får och svin. Delar av materialet framkom vid vattensållning med 2 mm 
maskvidd av benrika lager. Dessa sållningar gav ett rikt fyndmaterial av fisk, fågel och mindre 
däggdjur. Följande arter har identifierats:

Människa
Nötkreatur
Får
Get
Svin
Häst?
Hund (gnagspår på ben)
Rådjur

Husmus
Höns
Gås
Pigghaj
Rocka
Gädda
Karpfisk
Sill

Kummel
Torsk
Vitling
Kolja
Långa
Abborre
Plattfisk
Blåmussla

Kommentarer till olika arter 

1. Större husdjur

Av nötkreatur, får och svin finns alla delar av djurens kroppar och åldersklasser representerade. Vid 
en slutundersökning kommer det att finnas goda möjligheter att studera ålders- och 
könsfördelningar i husdjursmaterialet från staden. Likheter och skillnader i kosthållet mellan olika 
delar av staden kommer att kunna belysas. För nötboskapen kommer det att bli möjligt att se 
frekvenser av kor, tjurar respektive kastrater (oxar). Indikationer på oxhandel är viktiga att studera 
för jämförelse med andra städer i Västergötland och Halland, och även i relation till skriftliga källor.

I ”benlagret” i schakt 17-lager 10, som bedöms som en primär avfallsdeposition, hittades 
ben från nötkreatursfötter sammanhängande i anatomisk ordning med tåleder och tillhörande 
senben. Detta tyder på att avstyckade tåleder kastats här och inte omlagrats. Av häst finns ett 
tveksamt diafysfragment av ett lårben. Häst fanns sannolikt bara undantagsvis på matsedeln. Det 
samma gäller get av vilken endast ett hornfragment hittats, sannolikt har hornslidan importerats och 
använts inom hantverk.

2. Tamfågel

Höns och gäss har hittats i mindre mängder medan vildfågel saknas. Än så länge har inga fynd av 
kalkon gjorts i Nya Lödöse. Fynd finns i 1600-talets Göteborg och i Ny Varberg (1610). Med sina 
täta kontakter med kontinenten kan avsaknad av kalkon i Nya Lödöse vara viktig för vår bild av 
kalkonens introduktion till svenska städer.

3. Hund och mindre djur

Hundens närvaro visas av gnagspår på vissa ben. Katt saknas men det beror säkert på tillfälligheter. 
Rester av flådda katter är annars vanliga i stadsarkeologiska material.

4. Symbionter

Av husmus finns ett fynd i det vattensållade materialet.
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5. Fisk

Fiskbensfynden härrör mestadels från marina arter varav flera kommer från djupa delar av 
Skagerrak (stor långa, rocka och pigghaj). Staden har haft täta kontakter med yrkesverksamma 
fiskare i skärgården. Omfattningen och diversiteten hos det yrkesmässiga fisket har tidigare 
diskuterats och Nya Lödöse kan här spela en viktig roll för vår kunskap inom området.

6. Människa

Fynden av människa kommer från störda gravar (schakt 14 och 30) och omfattar minst en vuxen? 
(kvinna?) och ett barn. Bevaringsgraden är hög och indikerar att välbevarade gravar kan finnas i 
närheten (åtminstone vid schakt 30).

Resultat - katalog

Schakt 1, lager 3
Nötkreatur: diafys av vänster främre mellanfotsben; 1 diafysfragment – 60,3 g.
Svin: proximal del av höger armbågsben – 4,1 g.

Schakt 2
Nötkreatur: distal led av vänster överarmsben, subadult – 34,2 g.

Schakt 2, lager 5

Nötkreatur Svin Medelstort
däggdjur

Större 
däggdjur

Höns

Undre tänder 1 framtand

Halskota 1 kotbåge

Bröstkota 1 utskott

Ländkota 1 tvärutskott

Revben 1 fragment 1 fragment

Skulderblad 1 fragment

Korpben 1 fragment

Överarmsben 1 
diafysfragment

Främre 
mellanfotsben

1, ungdjur

Knäskål 1 fragment

Språngben 1, ungdjur

Hälben 1, ungdjur

Vristben 1 fragment

Rörben 1 diafysfragment 3 diafysfragment

Övrigt 5 brända

Vikt g 121,6 10,8 5 20 0,5
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Schakt 2, lager 6

Nötkreatur Får Svin

Bröstkota 1 fragment

Revben 1 fragment

Skulderblad 1 fragment 1 led, eroderad 1 led, ungdjur

Tåled 1 1, eroderad

Vikt g 23,3 6,8 2,6

Schakt 2, lager 9

Nötkreatur Får Svin Medelstort däggdjur

Övre tänder 1 molar1

Underkäke 1, ungdjur

Halskotor 3 fragment 3 fragment

Ländkota 1 fragment

Revben 1 fragment 3 fragment

Överarmsben 3 fragment 3 fragment

Höftben 1, hona

Skenben 2, ungdjur

Språngben 2, ung + vuxen

Hälben 1

Bakre mellanfotsben 1 diafys, späd

Tåled1 1, eroderad

Tåled2 1 vuxen

Rörben 2 diafysfragment

Övrigt 1 fragment

Vikt g 89,8 67,5 12,4 3,8

Schakt 5, lager 1

Nötkreatur Får

Övre tänder 1 molar1 1 molar3

Undre tänder 1 molar3

Strålben 1 proximal led

Hälben 1, ungdjur

Vikt g 90,6 4,4



80

Schakt 6, lager 2

Nötkreatur Svin Medelstort däggdjur

Underkäke 2, ung + vuxen

Bröstkota 1, ungdjur

Revben 2 fragment 1 fragment

Skulderblad 1 fragment

Främre mellanfotsben 2, hel + fragm, vuxna

Tåled1 2, vuxna

Vikt g 518,8 64,9 5,7

Schakt 6, lager 4
Nötkreatur: 1 underkäke, vuxen; sammanhörande handlovsben (carpale3) och främre 
mellanfotsben, helt, vuxen – vikt 493,6 g.

Schakt 7, lager 9
Nötkreatur: främre mellanfotsben, helt, vuxen – vikt 102,2 g.

Schakt 9, lager 1
Nötkreatur: 1 revbensfragment; 1 tåled1, vuxen – vikt 25,1 g.

Schakt 9, lager 2, ovan stenpackning
Nötkreatur: 1 korsbensfragment; 1 revbensfragment; 1 skulderbladsfragment – 38,5 g.
Däggdjur: 1 bränt fragment – 0,7 g.

Schakt 9, lager 10, vattensållat

Nötkreatur Får Svin Medelstort 
däggdjur

Större
däggdjur

Torsk Rocka

Skalle 1, ungdjur 1 ungdjur

Underkäke 1 fragment

Undre 
tänder

2 
premolarer

1 molar, 
ung

1 framtand

Bröstkota 1, ungdjur

Kota 2 1

Revben 2 fragment 5 fragment

Överarmsb
en

2 distala, 
ung + 
vuxen

Strålben 2 fragment

Armbågsb
en

1 fragment

Lårben 1, vuxen

Skenben 1 diafys 

Språngben 1 fragment



81

Hälben 1 fragment 1, vuxen

Mellanfots
ben

1, ungdjur

Tåled1 1, vuxen 1, ungdjur

Tåled3 1 fragment

Rörben 2 diafyser 2 diafyser 4 diafyser

Övrigt 75 obrända, 35 brända

Vikt g 106,7 50,8 30,5 90,2 2 0,1

Schakt 10, lager 1, MR1 vattensållat
Nötkreatur: 1 diafysfragment – 9,3 g.
Torsk: 1 posttemporale – 0,4 g.

Schakt 11, lager 3A
Nötkreatur: 1 underkäke, ungdjur; 1 revbensfragment; 1 strålben, distal, vuxen; 1 bakre 
mellanfotsben, vuxen, hel – 404,8 g.
Medelstort däggdjur: 2 revbensfragment – 4,0 g.

Schakt 12, lager 3
Nötkreatur: 1 halskota, ungdjur; 1 revbensfragment; 1 höftben; 1 diafysfragment – 41,3 g.

Schakt 12, lager 5
Nötkreatur: 1 revbensfragment: 2 skulderblad, led + övrigt; 1 armbågsben; 1 hälben, vuxen, helt – 
217,7 g.

Schakt 13, lager 2, under första stenläggningen och sättsand
Nötkreatur: 1 bakre mellanfotsben, eroderat; 2 tåled1, vuxna; 1 tåled 3, vuxen; 3 diafysfragment (1 
bränt) – 54,5 g.

Schakt 13, lager 3
Nötkreatur: 1 övre tand, molar1, vuxen – 14,6 g.

Schakt 14, lager 2+3
Människa: 1 skallben, hjässben (parietale) med öppna suturer, yngre vuxen – 6,2 g.
Nötkreatur: 1 underkäksfragment – 9,4 g.

Schakt 15, lager 6
Nötkreatur: 1 lårbensdiafys; 2 bakre mellanfotsben, vuxna; 1 tåled1, vuxen – 141,2 g.

Schakt 17, lager 10, benlager

Nötkreatur Får Svin Medelstort däggdjur Höns Gås

Underkäke 1, späd

Halskota 1 fragment

Bröstkota 1 fragment

Ländkota 2, ungdjur

Revben 2 fragment 3 fragment

Skulderblad 1 led
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Överarmsben 1, vuxen

Strålben 1 diafys 

Höftben 1 fragment 1 fragment

Lårben 1, ungdjur

Mellanfotsben 1, ungdjur

Tåled1 2, vuxna

Tåled3 1 fragment

Rörben 1 diafys 

Övrigt 1 fragment

Vikt g 150,3 23,4 26,6 5,7 3,1 1,6

Schakt 17, gasschaktet

Nötkreatur Får Svin Häst Rådjur Medelstort
däggdjur

Skalle 4 1

Övre tänder 1 1

Underkäke 5 3 2

Undre tänder 1

Halskotor 3 4

Bröstkotor 1

Ländkotor 2 7 2

Revben 14 6

Skulderblad 1

Överarmsben 2 2

Strålben 1 1 1

Främre mellanfotsben 5 2

Höftben 2 1

Lårben 5 2 1

Knäskål 1

Skenben 5 3

Hälben 1 1

Bakre mellanfotsben 1 1 3 1

Tåled1 5 1

Tåled3 2

Övrigt 1

Vikt g 2819,9 142,7 289,5 41,3 25,3 16,8
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Höns Gås Torsk Långa

Överkäke 1, stor

Underkäke 1, stor

Bålkota 1, stor

Stjärtkota 1, stor

Nyckelben 1, vuxen

Överarmsben 1, vuxen

Skenben 1, ungdjur

Vikt g 1,5 6,5 1,2 19,8

Schakt 17, gasschaktet, vattensållat

Nötkreatur Får Svin Get Medelstort
däggdjur

Höns Gås

Skalle 4 1 1 horn 1

Övre tänder 5

Underkäke 1 1

Halskotor 2

Bröstkotor 3

Ländkotor 5

Korsben 1

Revben 7 7

Bröstben 1 1 1

Skulderblad 4 4 1

Överarmsben 1 1

Armbågsben 1

Lårben 2 1

Knäskål 1

Skenben 2

Språngben 1 1

Bakre
mellanfotsben

1 1

Tåled1 1 1 1 1

Rörben 2 2

Övrigt 2

Vikt g 1120 15,8 51,1 78,4 19 5,7 1
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Torsk Kummel Kolja Långa Torskfisk Plattfisk Blåmussla

Gälhinne-
stråle

1

Bålkota 2 4 1

Stjärtkota 1 1

Cleithrum 1

Skal 1

Vikt g 3,3 2,8 1,6 1,5 0,1 0,1 1,2

Schakt 17, lager 10, jordprov 3 liter ur ”benlagret”, vattensållat av Leif Jonsson

Nötkreatur Får Svin Höns Gås Husmus

Skalle 1

Tänder 2 1 undre framtand

Halskotor 1 3

Bröstkotor 3 1

Ländkotor 4 3

Revben 4

Skulderblad 1 1

Korpben 1

Överarmsben 1 1

Strålben 1

Armbågsben 1 1

Handlovsben 1 2 1

Främre mellanhandsben 1

Höftben 1 2

Lårben 1 1

Skenben 1 1

Språngben 1

Vristben 1

Bakre mellanfotsben 1

Tåled1 3 2

Tåled2 2

Tåled3 3 2

Sesamben 3

Vikt g 228,4 77 125,6 7,5 4,5 0,1

Pigghaj Rocka Sill Gädda Karpfisk Torsk Vitling Kolja Långa Plattfisk Abborre

Överkäke 1
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Underkäke 2 4

Kvadratben 1

Bålkotor 1 1 2 1 1

Stjärtkotor 2 1 2 1 3 1 1

Kotor 3 4 4

Cleithrum 1

Vikt g 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,5 7,5 0,2 0,1

Schakt 18, lager 1
Nötkreatur: 1 underkäksfragment; 1 undre molar1; 1 ländkota; 1 revbensfragment; 2 hälben; 1 bakre 
mellanfotsben; 1 tåled1; 3 diafyser – 284 g.

Schakt 18, lager 3

Nötkreatur Svin

Skalle 1

Underkäke 1

Bröstkota 1

Strålben 1

Bakre mellanfotsben 1

Vikt g 433,5 26,8

Schakt 26, lager3, 4

Nötkreatur Får Svin Medelstort
däggdjur

Övre tand 1

Halskotor 2

Bröstkotor 1

Ländkotor 1

Revben 10 4

Skulderblad 1 1 1

Strålben 1

Främre mellanfotsben 1

Lårben  1

Skenben 2

Språngben 1 1

Hälben 1

Bakre mellanfotsben 1

Tåled3 1

Rörben 2 2

Vikt g 336,6 40,6 9,9 12,1
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Schakt 27, lager 2
Nötkreatur: 1 underkäke; 2 överarmsben, diafyser; 1 höftben; 1 skenbensdiafys – 98,4 g.

Schakt 28, lager 1

Nötkreatur Svin Medelstort
däggdjur

Övre tand 1

Underkäke 2

Undre tand 1

Halskota 1

Revben 1

Höftben 1

tåled1 1

Vikt g 94,7 4,2 3,7

Schakt 28, lager 2

Nötkreatur Svin

Skalle 1

Strålben 1

Språngben 1

Vristben 1

Tåled1 1

Rörben 1

Vikt g 390,4 16,7

Schakt 30, lager 1
Människa: delar av skalltak (tinningben, hjässben, okben m.m.) gracilt byggd, ung kvinna?; 3 
ländkotor av juvenil individ; 1 höftben (ischium, juvenil); 1 strålbensfragment; 1 bröstben; 1 
fragment av mjölktand – 125,5 g.
Nötkreatur?: 3 ländkotfrag, juvenila; 1 kotfragment; 1 revben; 2 skulderbladsfragment – 38,5 g.
Medelstort däggdjur: 1 rörbensdiafys – 0,9 g.

Schakt 30, ur dumpmassor
Människa: 1 skalltaksfragment (parietale, öppen sutut, gracilt); 1 distal led av överarmsben (vuxen, 
gracil); 1 proximal del av överarmsdiafys, barn i åldern 2-3 år; 1 fingerled av barn/ungdom; 1 
skenbensdiafys, fragment – 51,1 g.
Nötkreatur: 1 skulderblad; 1 revbensfragment; 1 rörbensdiafys – 20,0 g.
Medelstort däggdjur: 2 revbensfragment; 1 övrigt fragment – 5,0 g.
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21 mars 2012

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2012:12
Hans Linderson

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ARKEOLOGISKA FYND VID 
FÖRUNDERSÖKNING, GAMLESTADEN FD NYA LÖDÖSE 

Uppdragsgivare: Rio Kulturkooperativ, Fotögatan 6, 41474 Göteborg. FU Gö 218 steg 1, Nya 
Lödöse Projektnummer 1161. Org nr 716445-1176 (kontakt person Tom Wennberg)
Område: Göteborg Prov nr: 15080-87      Antal sågprover: 8
Dendrokronologiskt objekt: Fyra olika schakt

Resultat:

CATRAS 

Dendro 
nr:

Prov

Nr: 
Schakt

Trä
dslag

Antal år; 
annat än 
2 radier 

Splint (Sp)

Bark (B)

Vank. (W)

Datering av 
yttersta 
årsring i 
provet 

Beräknat

Fällningsår 
E(Efter) 
V(vinterhalv-
året)

Trädets 

Egenålder 
uppskattning

15081,1+2

,0

,3

,4

,5

,6

,7

1:S7 
”trägrejer”

Tall

Tall

Tall

Lind

Bok

Bok

Tall

48

41+ew

13

4,5

36

20+15

20

Sp? Ej W, stam

Stam, Sommar

gren, W

gren, W

stam, bränt

stam, bränt

-

Ej datering -

S 

V

V

-

-

-

130-200

130-200

20-30

5-10

50-100

50-100

-

15082 2: S7, st1 Ek 80 Sp19,W/näraW 1438 V 1440 ± 2 90-100

15083 3:S12, st1 Asp 87 W Ej datering - 100-110

15084 4:S14, st1 Ek 102+(12);3 Sp 5+12,näraW 1456+12 1470± 2 130-140

15085 5:S14, st2 Ek 107 Sp 7?, ej W ((1465)) ((1475 ± 7)) 120-140

15086 6:S14,stör Ek 61 Sp 8, ej W Ej datering -

15087 7:S17, st1 Tall 32 Sp >32 Ej datering -

15080 8:S17, st2 Ek 93+(15±1) Sp16±1, W 1464+(15±1) 1479 ± 1 110-140

Vid angivelsen för årtal och antal årsringar har det adderats olika antal, t ex +12, dessa årsringar har 
inte varit mätbara utan bara räknats. De uppträder i splinten, som i dessa fall varit kompakterad till 
den grad att jag har i ett fall lagt på en osäkerhetsmarginal.
Uppgifter inom dubbla parenteser är inte säkra uppgifter.

Kommentarer: 

Proverna kommer från diverse schakt så det är ogörligt att konkludera resultaten.
Av de fyra schakten har något prov kunnat dateras i tre schakt. Det fjärde schaktet fanns bara ett prov 
och det var ett aspträd, vilket ytterligare försvårade dateringen. Dateringarna beskrivs i tabellen. Prov 
2, dateras till 1438-42 eftersom vankanten inte är helt tydlig. Den mest sannolika dateringen är 
vinterhalvåret 1438/39. Virkets provenienser är lokal, möjligen kan prov 4, vara sydligare i Halland. 
Bland ”trägrejerna”, prov 1, uppträdde flera trädslag, tall, lind och bok. Boken bör ligga nära 
nordgränsen (läs köldgränsen) för dess naturliga utbredning (som var nordligare på 1400-talet än 
idag). Bokvirket har brunnit men var huvudsakligen färskt, alltså släkt före total genombränning.

LUND UNIVERSITY

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY

KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN

HANS LINDERSON

Bilaga 4. Dendrokronologisk analys
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Bilaga 5. Miljöarkeologisk analys
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Av Roger Engelmark

Två jordprover på ca 2 l (S2, L112 och S9, L 10) har analyserats angående botaniskt material. 
Bland det frömaterial som hittades var de allra flesta frön förkolnade. Enstaka oförkolnade 
frön har betraktats som recenta. För träkol har endast det dominerande träslaget noterats.

Provbehandling

Frampreparerandet av material gjordes genom vattensållning och flotering i sållar med 2 mm 
och 0,5 mm. Tillvarataget material har artbestämts med hjälp av litteratur och 
referensmaterial. 

Resultat

Prov 1. S2 L12

Enstaka brända benbitar
Mycket träkol som domineras av ek.

Lista på identifierade förkolnade frön.
Svenskt namn Vetenskapligt namn Antal
Korn Hordeum vulgare 1
OGRÄS
Mållor Chenopodium spp. 33
Våtarv Stellaria media 5
Åkerkål/kålväxt Brassica sp. 1
Åkerbinda Fallopia convolvulus 1
Snärjmåra Galium aparine 1
Skräppa Rumex sp. 1
Åkerspärgel Spergula arvensis

ÄNGSVÄXTER
Starr Carex spp. 16
Knappsäv Eleocharis palustris 1
Gräs Poaceae 2
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 1
Klöver Trifolium spp. 5

Prov 2. S9 L10

En del ben både obränt och bränt
Mycket träkol, huvudsakligen från ek.
Endast ett frö, från en grässtjärnblomma (Stellaria graminea) hittades.

I bägge proven fanns tegel/bränd lera samt en del mineralinnehåll, sandigt i prov 1 och med 
högre lerhalt i prov 2.

Sammanfattning, diskussion och tolkningar
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Proven uppvisar påtagliga skillnader i fröinnehåll som visar att de kommer från olika 
aktiviteter. Prov 1 måste komma från ett hus med kök/ladugård, sannolikt det senare med 
relativt mycket ängs och våtängsväxter. Det andra provet antyder inga sådana förhållanden. 
Bägge proven kommer troligen från inomhusmiljöer då ruderatväxter saknas i proven (dvs 
växter som växer i sk skräpmark och som brukar finnas i äldre stadsmiljöer). Frömaterialet i 
prov 1 ger också information om odlingen och vilka fodermarker som nyttjades.  Den höga 
andelen frön av kvävefordrande ogräs visar på välgödslad åker. Alla ogräs tyder på vårsådda 
grödor. Endast ett korn är funnet. Men prover från boningshus/köksdelar skulle troligen visa 
större bredd i växtodlingen. Arterna ger ingen indikation på ålder och skulle i princip kunna 
vara från järnålder till och med senmedeltid. Ängsväxterna kommer främst från våtängar, 
stränder och myrmarker. En del frön kommer också från ängsväxter i torrare miljöer.
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Analys av påträffad flinta vid FU Göteborg 218 
BCE.
Kalle Thorsberg

Med hänsyn till hur rudimentär studien av flintans an-
vändande under historisk tid är görs här en inledande 
mindre studie av de flintor som påträffats vid aktuell 
förundersökning. Syftet är primärt att se potentialen för 
utvecklade fördjupade studier inför framtida undersök-
ningar av Nya Lödöse.
 Nedan följer en beskrivning av flintan från respek-
tive fyndenhet samt en mindre sammanfattande analys

F 66 (schakt 14, lager 5) – Övrig kärna. Avspaltningar 
från metallhammare, illustration 1.
Tolkning: Rundkärna slagen med metallhammare. Av-
slagen har tagit bort hela kärnfronten. Dålig kontroll av 
kraften och låg förståelse av plattformsvinkel. Flinta 
av hög kvalitet men med sprickor, troligen sydskan-
dinavisk ballastflinta. En strandflinta. Kan vara del av 
samma sorts reduktionsförlopp som föregående. Har 
producerat tunna raka avslag med relativt djup slagbula 
lämpliga att använda som skärande redskap.

F 99 (schakt 26, lager 4) – Ett avslag och två övrigt 
slagen flinta.
Tolkning: Avslaget är avspaltat med metallhammare, 
har stötkanter och är kraftigt patinerat och senare bränt. 
De två övrigt slagna flintorna är kraftigt patinerade, 
det ena dessutom bränt. Båda är avslag fragmenterade 
genom höghastighetsbrott av typer som indikerar då-
lig kontroll av kraften (eller möjligen sönderdelning på 
städ). Den kraftiga patineringen, som skett på relativt 
kort tid beror med stor säkerhet på en kraftigt basisk 
markkemi.

F 100 (schakt 26, lager 3/4)– Tre övrig slagen flinta. En 
övrigt slagen bergart.
Tolkning: Den övrigt slagna bergarten utgörs av en 
kluven rund sten. Rimligen har detta skett på ett städ. 
Varför detta skett är mindre begripligt. De tre flintorna 
är fragment av stora noduler av dålig kvalitet på grund 
av frostsprickor i materialet. Samtliga har dock avspalt-
ningar som kan vara medvetet gjorda. De teknologiska 
elementen är dock för få för vidare tolkningar.

F 109 (schakt 27, lager 2) – Två avslag och fyra övrigt 
slagen flinta.
Tolkning: Ett avslag och en övrig slagen flinta är av 
glasig flinta av hög kvalitet, knappast lokal strandflinta. 
Den övrigt slagna flintan är ett höghastighetsfragment 
av ett avslag. Resten av materialet är av varierad flint-
kvalitet och saknar distinkta tekniska element.

Bilaga 6. Analys av flinta vid FU Göteborg 218 BCD

F 113 (schakt 28, lager 1) – Tre övrigt slagen flinta.
Samtliga saknar tydliga tekniska attribut.

F 120 (schakt 28, lager 2) – Övrig slagen flinta. Av-
spaltning från metallhammare. Krossade kanter. 
Tolkning: Fragment av en rundkärna där avslag produce-
rats med metallhammare. Kärnan har senare sönderdelats 
på städ. Del av ett reduktionsförlopp där man växlat mel-
lan två metoder och kärntyper. Flintan är av glasig typ 
men med en stor mängd inklusioner troligen strandflinta.

Sammanfattning: Ett antal flintor går att förstå som 
restprodukter av ett reduktionsförlopp där noduler sön-
derdelats på fri hand med metallhammare. Detta har 
utförts genom att kärnan roterats och avspaltningarna 
drivits över masscentrum vilket resulterat i att hela 
avspaltningsfronten tagits bort. Kontrollen av kraften 
har varit dålig liksom förståelsen av plattformsvinkelns 
betydelse. Förloppet är dock långt ifrån tillfälligt utan 
vittnar om ett planerande beteende där förståelse av av-
spaltningssekvens kan iakttas. Kärnorna har i vissa fall 
sönderdelats vidare på städ. Reduktionens syfte synes 
ha varit att producera avslag med raka eggar, lämpliga 
att använda som skärande redskap.
 Slutsatsen är att man under tiden för Nya Lödöse sla-
git flinta. Det ringa fyndmaterialet indikerar att detta 
gjorts för att skapa skärande eggar. Det är av stor vikt 
att mer systematiska insamlingsmetoder genomförs 
med fördjupade analyser för att nyansera förståelsen för 
flintans användande under denna tid. Med hänsyn till 
den idag obefintliga kunskap som finns inom området 
är detta en fråga med stor potential för ny kunskap.

Illustration 1. Vid förundersökningen påträffades ett mindre 
material av slagen flinta från den medeltida/tidigmoderna 
staden Nya Lödöse. I bilden syns en rundkärna som 
bearbetats med metallhammare.
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