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Illustration 1. Översiktskarta med läget för undersökningen markerat, skala 1:50 000.
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tolkades som en hamnanläggning. Syftet med 
den nu aktuella undersökningen som var en 
begränsad förundersökning var att ta reda på 
huruvida fornlämningen fanns bevarad inom 
området. 
 Två schakt togs upp med grävmaskin. Vid 
undersökningen påträffades ett marklager med 
fynd från Nya Lödöse och landeriet Marieholm, 
en nivå med stenläggningar tillhörande Nya 
Lödöse, samt fyllnadslager och delar av en trä-
konstruktion som kan tillhöra grundläggningen 
av staden eller annan, något yngre, bevarad 
byggnadsstruktur. Fyndmaterialet bestod bland 
annat av yngre rödgods, lergods, stengods, 
ostindiskt porslin, buteljglas och spik. Resulta-
ten från undersökningen tyder på att fornläm-
ningen finns bevarad inom hela Yta J.
 Rio Kulturkooperativ anser att det av under-
sökningen berörda området bör undersökas 
genom vidare arkeologiska undersökningar vid 
eventuell exploatering. Den vetenskapliga po-
tentialen bedöms som mycket hög inom hela 
området. Med hänsyn till lämningens speciella 
historia som landets enda västliga handels-
stad och Göteborgs direkta föregångare anser 
Rio Kulturkooperativ att ambitionsnivån bör 
vara mycket hög.

Sammanfattning
Under två dagar i maj månad 2012 utförde Rio 
Kulturkooperativ en förundersökning av forn-
lämning Göteborg 218 i Göteborgs stad och 
kommun. Förundersökningen föranleddes av 
detaljplanearbete initierat av Fastighetskonto-
ret, Göteborgs stad. 
 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 1547-1563. 
Nya Lödöses borgare tvingades under 1620-ta-
let att flytta in till det nyanlagda Göteborg. Om-
rådet delades efter stadens upphörande upp i 
landerier som utnyttjades för bete och odling 
av Göteborgs stad. Efter hand utvecklades lan-
derierna till lantegendomar för medlemmar av 
magistraten i Göteborg.
 Undersökningsområdet ligger inom Yta J 
som utgör de västra delarna av Nya Lödöse, 
samt de västra delarna av landeriet Marie-
holm. Området har under 1900-talet varit 
bebyggt med verkstäder och utgjordes innan 
undersökningen av hårdgjord gårdsmiljö på in-
dustritomt. Delar av området har tidigare un-
dersökts på 1910-talet, man dokumenterade 
då stenläggningar och träkonstruktioner, vilka 

Göteborg 218, Nya Lödöse
Göteborgs stad och kommun 
Arkeologisk förundersökning, Yta J
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Illustration 2. Plankarta över undersökningsområdet, skala 1:3000.
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Inledning
Under maj månad 2012 utförde Rio Kulturkoo-
perativ en förundersökning inom en del av Yta 
J i den nordvästra delen av fornlämning Göte-
borg 218 i Göteborgs stad och kommun, illus-
tration 1, 2 och 3. Området som undersöktes 
var 560 m² stort. Förundersökningen gjordes 
på uppdrag av Göteborgs kommun, fastighets-
kontoret inför deras detaljplanearbete. Rio 
kulturkooperativ har tidigare undersökt andra 
delar av fornlämningen bland annat centrala 
delarna av Yta I vilken ligger direkt söder om 
Yta J, Sandin et al 2012a. En sonderande för-
undersökning gjordes 2011 av fornlämningens 
norra del, norr om Säveån. De omgivande ytor-
na: B, C och E, förundersöktes 2012, Sandin 
et al 2011 och Sandin et al 2012b.

Syfte
Den föreliggande undersökningen utfördes 
som en begränsad förundersökning, enbart i 
syfte att ta reda på om de lämningar (stenlägg-
ningar, träkonstruktioner och fynd) som fram-
kom inom den strax söder om liggande Yta I 
fortsätter norrut och in i den nu aktuella ytan. 
Anledningen är att det tydligt förelåg sådana 
indikationer, åtminstone i de mellersta de-
larna av Yta J. Förundersökningen skulle där-
för koncentreras till det obebyggda området i 
den mellersta/norra delen av Yta J. Syftet var 
att bedöma, tolka och eventuellt verifiera om 
dessa lämningar även förekom i dessa delar 
av den aktuella ytan. Målgrupper för undersök-
ningen är i första hand företagare, Länsstyrel-
sen samt undersökare.

Metod
Vid förundersökningen togs två schakt upp 
med grävmaskin. Undersökningen genomför-
des med säkra schakt vad det gäller arbetsmil-
jö och schaktväggarna släntades. Schaktens 
bredd i ytan var därför varierande beroende på 
djupet. 
 Undersökningen skulle koncentreras till det 
obebyggda området i den mellersta/norra delen 
av ytan. Schakten kom dock delvis att anpassas 
efter förutsättningarna på platsen. Då det i den 
nordöstra delen av förundersökningsområdets 

obebyggda del påträffades en gjuten betongplat-
ta beslutades efter samråd med länsstyrelsen 
att förundersökningsområdet skulle utvidgas för 
att möjliggöra ett sökschakt. Schakt placerades 
därmed direkt norr om det ursprungliga under-
sökningsområdet. I den nordvästra delen av för-
undersökningsområdet påträffades ett par led-
ningar i öst-västlig riktning. Den djupare delen 
av schaktet placerades därför ungefär mitt på 
områdets västra del. De två schakten grävdes 
ned till den övre delen av bevarad lämning. 
 Fyndförande kontexter undersöktes för hand 
i den utsträckning de grävdes. De lager som 
delvis grävdes söktes även av med metallde-
tektor. Schakt och kontexter mättes in med 
RTK GPS. Schaktprofiler och lämningar doku-
menterades genom lagerbeskrivning och foto-
grafi. Av de fynd som påträffades vid undersök-
ningen insamlades endast ett.
 Det var beräknat för två dendrokronologiska 
analyser, varav en användes. Analysen är vik-
tig för att säkerställa datering av lämningar i 
stadens olika faser och för att utesluta even-
tuella yngre konstruktioner. Analysen utfördes 
av Nationella laboratoriet för vedanatomi och 
dendrokronologi vid Lunds universitet.

Förmedling
Ingen förmedling planerades inför undersök-
ningen. Intresserade förbipasserande perso-
ner fick dock kortare presentationer av un-
dersökningens målsättning och Nya Lödöses 
historia.

Miljöfarliga massor
Inom undersökningsområdet framkom jordla-
ger som den arkeologiska personalen bedöm-
de möjligen kunna innehålla miljöfarliga äm-
nen, främst i schakt 2. De sannolikt miljöfar-
liga ämnena har trängt ner och kontaminerat 
lager som betraktas som fornlämning. Det är 
också möjligt att det förekommer miljöfarliga 
ämnen som inte kunde iakttagas vid undersök-
ningen.
 Om vidare exploatering sker i anslutning till 
de områden där dessa massor påträffades 
måste denna faktor vägas in i kommande ar-
keologiska undersökningar. Arbetsmiljö och 
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logistik vad gäller undersökningens utförande 
kommer av denna anledning att påverkas. 
Även hanteringen av kontaminerade kulturla-
ger och konstruktioner bör tas i beaktande.

Nya Lödöse och Gamlestaden
Undersökningen berörde Nya Lödöse, fornläm-
ning Göteborg 218, vilken utgörs av stads-
lämningar härrörande från åren 1473-1624, 
Grauers 1923, Berg 1882, Strömbom 1924, 
Lilienberg 1928, Almquist 1929, Andersson 
1969, Andersson 1973, Järpe 1984, Kihlberg 
1997. Staden kallades även Nylöse och dess 
historia är kort men komplicerad. Under en pe-
riod av cirka 150 år har staden brunnit och 
byggts upp, folk har bott och tvångsförflyttats, 
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 tvångsförflyttning 
och nedbrända hus. Både anläggandet och 
den slutliga avflytten styrdes i hög grad av till-
gång till en svensk exporthamn. Att människor 
flyttades från Lödöse berodde helt enkelt på 
stadens läge uppströms det danska fästet Bo-
hus och därifrån avkrävda tullavgifter.
 Nya Lödöse brändes ner två gånger under 
de oroligheter som är mellan de nordiska län-
derna under 1500-talets början, vilket senare 
ledde till en slutlig unionsupplösning. Staden 
skövlades och brändes 1501 i samband med 
en dansk belägring av Älvsborg. Nylöse bygg-
des dock upp igen. 1521 brändes staden ner 
igen under unionskrigens slutskede. 1547-63 
var staden flyttad till Älvsborg under namnet 
Älvsborgsstaden. Denna stadsbildning brän-
des ner av borgarna själva i samband med 
nordiska sjuårskriget 1563 och Nylöse upp-
stod igen efter freden 1570, Scander 1970.
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.
  Bebyggelsen bestod av lägre trähus och ga-
torna var smala och kullerstensbelagda. Inga 
stenhus (tegelhus) är kända, förutom den 

centralt belägna kyrkan. I slutet av 1500-ta-
let beräknas befolkningen ha uppgått till cirka 
1500 individer och analyser av skelettmate-
rial antyder en medellivslängd på cirka 35 år, 
Strömbom 1924, Huggert & Lewin 1967a, b 
och 1969. Tänkeböckerna visar en i huvudsak 
svensk befolkning men även invånare med 
norskt, danskt, tyskt, engelskt, skotskt, hol-
ländskt, 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 handelsstad. Nya Lödöse upp-
hörde slutligen officiellt 1624 då stadsrättig-
heterna övergick till det nyanlagda Göteborg. 

Nylöses slut och övergång i landerier
Nylöses avveckling var en utdragen historia. 
Stadens innevånare vägrade i det längsta att 
flytta till den nya staden. 1624 flyttade slut-
giltigt de sista borgarna till Göteborg efter att 
hamnen hade invigts. 
 Marken i och kring Nylöse delades upp i ett 
större antal bitar som dels användes för kom-
munalt mulbete (betesmark) och dels för od-
ling. Dessa lotter kallades landerier, jämför 
Fischer 1923, Almquist 1929 och 1935, Enhör-
ning 2006. Hur landerierna såg ut i början vet vi 
inte mycket om. Osystematisk information finns 
om vem som arrenderade mark under 1600-ta-
lets första hälft. Längre fram under 1600-talet 
lades 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.

Marieholm
Landeriet var beläget i Nya Lödöses nord-
västra del. Landeriets första kända besittare 
var Gert Tommesson (eller Danielsson) i mit-
ten av 1600-talet. På landerikartan från 1696 
finns ett större hus inritat och av en samtida 
beskrivning framgår att det på egendomen 
fanns en mangårdsbyggnad, ekonomibyggna-
der, stengärdesgårdar och plank runt gården 
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samt nyanlagda trädgårdar. Den under det tidi-
ga 1900-talets kvarvarande huvudbyggnaden 
hade en 1700-talsstomme och fick sitt slut-
giltiga utseende i början av 1800-talet. Marie-
holm revs slutligen 1938 inför nybyggnation av 
området under 1940-talet, Enhörning 2006, 
Sandin et al 2011.

Undersökningsområdet i modern tid
Undersökningsområdet ligger inom Gamlesta-
dens industrimiljöer från 1940-talet och har 
varit delvis bebyggd. Ytan har under de senas-
te åren utnyttjats som hårdgjord gårdsmiljö på 
industritomt.

Tidigare undersökningar
Några områden av Nya Lödöse har fram till 
idag blivit utgrävda. Undersökningarna har 
framförallt skett vid två större undersöknings-
skeden 1915-1918 och 1965-1971, Järpe 
1984, Strömbom 1924. De undersökningar 
som skett under de senaste åren kan sägas 
inleda en tredje fas. 
 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. 
 Den nu aktuella förundersökningsområdet 
inom Yta J kom att undersökas under 1915-
1918 med anledning av Göteborgs 300-års-
jubileum, Strömbom 1924. Då undersöktes 
framför allt norra delen av staden, med tyngd-
punkt på den nordvästra delen, och omfat-
tande lämningar av stenläggningar, stockverk 
och kulturlager påträffades. Dessa låg delvis 
inom den nu aktuella undersökningsytan. Han 
lokaliserade även kyrkoruinen som togs fram 
i sin helhet. I Säveån gjordes även systema-
tiska muddringar. Yta J inom vilket förunder-
sökningsområdet ligger är belägen inom de 
nordvästra delarna av Nya Lödöse där hamnen 
förmodas ha legat. Inom denna del av staden 
påträffades ett stockverk vilket av Strömbom 
tolkades som en bryggkonstruktion eller hamn-
anläggning.

 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 ge-
nomfört en förundersökning i fornlämningens 
sydvästra del våren 2010 och i fornlämning-
ens nordvästra del sensommaren 2010 med 
anledning av planerade gång- och cykeltunnlar, 
Sandin & Wennberg 2010, Sandin 2010. Vi-
dare har Rio kulturkooperativ även undersökt 
angränsande delar av fornlämningen bland an-
nat inom yta I som ligger direkt söder om Yta J, 
Sandin et al 2012a. En sonderande förunder-
sökning gjordes 2011 av fornlämningens nor-
ra del, norr om Säveån. De omgivande ytorna 
B, C och E, förundersöktes 2012, Sandin et al 
2011 och Sandin et al 2012b
 Den aktuella perioden är annars relativt då-
ligt undersökt i regionen i övrigt men jämförba-
ra samtida utgrävningar är gjorda i Kungahälla, 
Marstrand, Brätte och Ny Varberg. 

Undersökningsresultat 
Vid undersökningen påträffades välbevarade 
lämningar efter Nya Lödöse i båda schakten. 
Den efterföljande landerifasen finns represen-
terad genom ett fyndförande marklager, som 
möjligen har använts som en odlingsyta. Läm-
ningarna efter Nya Lödöse utgörs av en del av 
en bevarad timmerkonstruktion och fyllnadsla-
ger som påträffades i schakt 2. Det är oklart 
om den påträffade ekstocken i S2 ingår i den 
större tidigare dokumenterade timmerkon-
struktionen på platsen eller om den kan tillhöra 
någon annan yngre byggnadskonstruktion. Om 
det påträffade ekvirket tillhör konstruktionen 
tillhör det i så fall de äldre skeendena och kan 
utgöra en grundläggning inför byggnationen av 
staden i hamnområdet. Däröver påträffades 
en nivå med stenläggning som främst fanns 
bevarad i S1. Den nuvarande markytan såväl 
som samtliga påträffade lager och anläggning-
ar inom området sluttar mot väster delvis på 
grund av senare sättningar inom området. 

Schakt 1, illustration 3,4. Schaktet var 5,2 x 
1,6 meter i östvästlig riktning. Schaktet kom 
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att placeras direkt norr om det ursprungliga 
undersökningsområdet i dess östra del. Om-
kring 1,3 meter under dagens marknivå (ca 
0,7 m.ö.h.) påträffades ett humöst brungrått 
sandigt lager vilket är ett marklager (lager 1) 
med fynd från Nya Lödöse och landeriet Marie-
holm. Eventuellt har lagret använts för odling 
under landeritiden och bör i så fall ursprung-
ligen ha varit något tjockare. Fyndmaterialet 
var blandat och kommer troligen dels från 
rivningslager efter Nya Lödöse och dels från 
landeriets hushållsavfall. Fyndmaterialet be-
stod av yngre rödgods, gulbrännande lergods, 
stengods, ostindiskt porslin, flintgods, kakel-
fragment, buteljglas och spik. Genom lagret 
löpte troligen ett av schakten från undersök-
ningen på 1910-talet i SV-NO riktning. Det var 
svårt att se på grund av att schaktet fyllts igen 
med uppgrävda kulturlager, men ungefär mitt i 
schakt 1 kunde man ana en nedgrävning där 
det även förekom fynd av relativt modernt bu-
teljglas. 
 Under lagret på omkring 1,5 meters djup 
fanns en nivå med stenläggningar tillhörande 
Nya Lödöse, illustration 5. Stenläggningarna 
sluttade mot väster och låg mellan 0,65-0,35 
m.ö.h. Stenläggningarna bestod av tre samman-

hängande ytor, en i sydöst som var vällagd och 
välbevarad, en i nordöst som var något ojämna-
re och eventuellt delvis urplockad och en mindre 

Illustration 4. Plankarta över S1, skala 1:50.

Illustration 5. I bilden syns de påträffade ytorna av 
stenläggning i S1. Foto mot V.



12

yta i nordväst som var vällagd med kantställda 
kullerstenar. Stenläggningarna var anlagda över 
ett lager med grå sättsand. Strömboms schakt 
verkar i så fall ha grävts ned till nivån för sten-
läggningarna. 
 Över de bevarade lämningarna fanns moder-
na fyllnadslager bestående bland annat av ett 
lerlager, rivningsmaterial, sten, modernt tegel 
och bärlager. Även i fyllnadslagren förekom om-
grävda kulturlager och enstaka fynd från Nya 
Lödöse och landeriet. Schakt 1 grävdes ned 
till nivån för stenläggningarna. Före igenlägg-
ning täcktes stenläggningarna med geotextil. 
 
Schakt 2, illustration 3,6. Schaktet var 4,0 x 
2,2 meter i östvästlig riktning och var beläget 
i områdets västra del. I schaktets nordvästra 
del påträffades fragmentariska rester efter en 
stenläggning och strax därunder en ekstock, 
ilustration 7. Ekstocken låg i SV-NO riktning vil-
ket följer riktningen för den av Strömbom påträf-
fade timmerkonstruktionen. Virket bedöms ha 
avverkats någon gång under åren 1517-1531, 
se nedan och bilaga 1. De bevarade kulturla-
gren bestod av mörkbruna humösa fyllnadsla-
ger som påträffades omkring 0,2 m.ö.h. (1,3 
meter under dagens marknivå) ekstocken låg 

på ca 1,5 meters djup (0,0 m.ö.h. i söder och 
-0,1 m.ö.h. i norr). Upp emot och delvis över 
stocken låg ett flertal större stenar, troligen för 
att stadga upp timmerkonstruktionen. Stock-
verket och lagren inom schaktet påträffades 
på en högre nivå än förväntat utifrån tidigare 
undersökningar. Detta kan bero på höjdskillna-
der i grundtopografin. Det är oklart om denna 
ekstock ingår i den större timmerkonstruktio-
nen på platsen eller om den kan tillhöra någon 
annan yngre byggnadskonstruktion. Fyndma-
terialet var sparsamt och bestod av enstaka 
yngre rödgods, spik och ett kranvred, så kallad 
ölhane, av cu-leg. Över de bevarade lämning-
arna fanns blandade fyllnadslager, bärlager 
och asfalt. Schaktet grävdes ned till nivån för 
ekstocken.  
 De påträffade lämningarna stämmer väl 
överens med Sixten Strömboms resultat från 
1910-talet.
 Området har tidigare tolkats utgöra en del 
av hamnen, och stockverket tolkades som en 
bryggkonstruktion, men det förekom även indi-
kationer på bebyggelse i området, Strömbom 
1924. Eventuellt är stockverket snarare att 
betrakta som en grundläggning inför byggna-
tionen av staden.

Illustration 6. Plankarta över S2, skala 1:50.
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  Resultatet från undersökningen visar att 
fornlämningen finns bevarad även utanför de 
tidigare undersökta områdena. Sannolikt kvar-
ligger lämningen också inom de tidigare delvis 
undersökta områdena, då man verkar ha grävt 
sig ned till och dokumenterat stenläggningar 
och timmerkonstruktioner utan att helt gräva 
bort dem, illustration 8.

Fynd
Endast ett fynd tillvaratogs vid undersökning-
en, det övriga fyndmaterialet dokumenterades 
översiktligt i fält. Majoriteten av fyndmateria-
let kom från ett marklager i schakt 1 (lager 
1) med fynd från Nya Lödöse och landeriet. 
Keramikmaterialet bestod av yngre rödgods, 
gulbrännande lergods, yngre svartgods, sten-
gods, ostindiskt porslin och flintgods. Övriga 
fynd var bland annat buteljglas, fönsterglas, 
kakelfragment, spik och plåtar i metall, illus-
tration 9.

 Den övervägande delen av det ostindiska 
porslinet och flintgodset var mycket fragmen-
terat. De kommer troligen från landeriets hus-
hållsavfall som kan ha använts för gödsling av 
åkermarken, illustration 10.
 Ett kranvred, en så kallad ölhane, med motiv 
av en tupp hittades i fyllnadslager i schakt 2, 
fyndnummer GSMS120004:1 hos Göteborgs 
stadsmuseum. Förutom kranvredet hittades 
bara enstaka skärvor yngre rödgods i lagret, 
illustration 11.

Konservering
Konserveringsbehovet var beräknat till två fö-
remål i normalstorlek.  Konservatorsinstitu-
tion var Studio Västsvensk Konservering (SVK) 
vid Västarvet. Vid undersökningen bedömdes 
endast ett fynd vara motiverat att konserve-
ra, det ovan nämnda kranvredet. Den har hos 
Göteborgs stadsmuseum fått fyndnummer 
GSMS120004:1.

Illustration 7. I bilden syns den påträffade ekstocken i S2. Foto mot V.
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Illustration 8. Karta som visar undersökningsområdet samt djupschaktens placering mot äldre rektifierad karta 
vilken redovisar resultaten från undersökningarna 1915-18, Strömbom 1924.
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Dendrokronologi
Vid undersökningen genomfördes endast den-
drokronologisk analys som naturvetenskaplig 
metod. Det var beräknat för två prover, men 
endast ett prov skickades. Analysen utförs 
av Nationella laboratoriet för vedanatomi och 
dendrokronologi vid Lunds universitet. Det 
analyserade virket bedöms ha avverkats nå-
gon gång under åren 1517-1531. Troligen un-
der perioden 1520-1525. Virket anses även 
ha en lokal proveniens. Det är värt att notera 
att dateringen avviker från tidigare daterat vir-
ke i anslutning till undersökningsområdet med 
denna runt 50 år yngre datering, se bilaga 1.

Tolkning 
Undersökningen visade att det sannolikt finns 
välbevarade lämningar efter Nya Lödöse över 
hela Yta J. Fornlämningsbilden stämmer väl 

Illustration 9. På bilden syns fynd från lager 1 som innehöll fynd från Nya Lödöse och landerierna. Mesta delen 
utgörs av grytor och fat av yngre rödgods, men centralt i bilden syns även gulbrännade lergods med ovanlig dekor 
och ett par skärvor av yngre svartgods, stengods och flintgods. Bland fynden fanns även glas, spik, flinta och ka-
kelfragment.

Illustration 10. Ostindiskt porslin blir relativt vanligt fö-
rekommande efter det ostindiska kompaniets grundan-
de år 1731. Skärvorna på bilden kommer troligen från 
landeriets hushållsavfall, vilket kan ha använts för att 
gödsla åkermarken. Merparten av skärvorna var kraftigt 
fragmenterade.
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överens med vad som tidigare iakttagits i sam-
band med Sixten Strömboms undersökningar 
samt på den intilliggande Yta I. Det är oklart 
om den påträffade ekstocken i S2 ingår i den 
större tidigare dokumenterade timmerkon-
struktionen på platsen eller om den kan tillhö-
ra någon annan yngre byggnadskonstruktion. 
Träkonstruktionen och de bevarade lämningar 
som påträffades inom S 2 ligger på en högre 
nivå än förväntat utifrån senare tids informa-
tion angående de tidigare undersökta delarna. 
Endera kan detta bero på att det inom denna 
del av fornlämningen är mer yngre ytligt beva-
rade lager och strukturer eller så kan det vara 
avhängigt av platsens grundtopografi och se-
nare sättningar inom de andra ytorna. Schak-
ten grävdes inte ned till ursprunglig markyta 
vid undersökningen. Även stenläggningarna 
som togs fram i S 1 ingår troligen i en större 
kontext med stenläggningar som tidigare un-
dersökts inom Yta I och vid Strömboms under-
sökningar på 1910-talet.  
 De till synes omfattande grävningarna som 
utfördes av Sixten Strömbom på tiotalet kan 
här ses som mindre ingrepp och i de begrän-
sade områden han har grävt finns mycket stor 
kunskapspotential kvar.

Forskningspotential
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 externa kontakter. Nya Lödöses roll 
som handelsstad åt väster bör beaktas i en 
bredare frågeställning.
 Vid en kommande undersökning bör stor 
ambition läggas på fyndmaterialet. Keramik-
materialet anses bland annat som viktigt vid 
datering av lager och grundläggande för att 
diskutera kontaktnät. Stor vikt bör även läg-
gas på dendrokronologisk provtagning för att 
utreda stadens utveckling. Särskild fokus bör 
läggas på det osteologiska materialet. Fråge-
ställningarna bör bl. a. beakta husdjurshåll-
ning, införsel av animala livsmedel (inklusive 
skaldjur) och djur i närmiljön, samt import. 
 Vad gäller förståelsen av platsens grundtopo-
grafi och dess förändring över tid kan kunskap 
uppnås genom omlandsstudier med betoning 
på topografi och klarläggande av sedimenta-
tionsprocesser invid Säveån och den tidigare ex-
isterande älvarmen. Vidare bör det lämnas öp-
pet för analyser av prover från anläggningar och 
stratigrafier med rikhaltiga makrofossila-subfos-
sila material. Dessa i kombination med kemis-
ka och fysikaliska data kan ge mer information 
kring sedimentationsförlopp, närmiljö och dess 
brukande. Analyser av subfossila insekter skulle 
också ge en inblick i den lokala miljön.

Pedagogisk potential
Inför en eventuell särskild underökning anser 
Rio Kulturkooperativ att den pedagogiska po-
tentialen är hög. Ett flertal faktorer bidrar till 

Illustration 11. Ett kranvred utformat som en tupp 
hittades i fyllnadslager S 2. Kranvredet var  68 x 26 
mm. Det utgör en del av en tunntapp. Typen kallas även 
för ölhane efter tyskans ord för tupp ”der hahn”.
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detta: Fornlämningen har ett stort historiska 
värde, inte minst i lokalt historiskt perspektiv. 
Lämningen tolkas vara välbevarad inom fast-
igheten. Undersökningsområdet ligger vid en 
kommunikationsmässig knutpunkt och passe-
ras av många människor året runt. Fornläm-
ningen ligger i en stadsdel där det finns intres-
serade organisationer och en aktiv företagar-
förening.
 Till detta bör framhållas att allmänhetens 
kunskap om Göteborgs föregångare Nya Lödö-
se generellt förefaller vara mycket låg. En ge-
nomtänkt pedagogik anses därmed vara av 
största vikt vid genomförande av utgrävningar 
på platsen.

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad förundersökning anser Rio Kul-
turkooperativ att det inom undersökningsom-
rådet finns bevarade lämningar och att ytan 

bör undersökas genom noggranna fördjupade 
arkeologiska förundersökningar inför bedöm-
ning av eventuell vidare exploatering inom 
fornlämningsområdet.
 Vid en eventuell exploatering av områden 
under banvallarna i fornlämningens nordvästra 
kant (både järnväg och spårväg) görs en be-
dömning att de delar som påverkas av sådan 
exploatering bör undersökas innan eller i an-
slutning till byggnation.
 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.
 Då fornlämningen kan vara kontaminerad av 
förorenade massor bör denna faktor klarläg-
gas innan vidare undersökningar genomförs.
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Bilaga 1. Dendrokronologisk analys

18 juni 2012

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2012:32
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 Projktnummer 1209. Org nr 716445-1176 (kontaktperson Mats Sandin)
Område: Göteborg Prov nr: 15114      Antal sågprover: 1
Dendrokronologiskt objekt: Förundersökning schakt

.Resultat:

CATRAS 

Dendro 
nr:

Prov

Nr : FU 
Gö 218

Trä
dslag

Antal år; 
radier 

Splint (Sp)

Bark (B)

Vank. (W)

Datering av 
yttersta 
årsring i 
provet 

Beräknat

Fällningsår 
E(Efter) 
V(vinterhalv-
året)

Trädets 

Egenålder 
uppskattn

15114 1 Ek 146;5 Sp 2, ej W 1509 1517-33 180-220

Kommentarer: 

Virket är avverkat någon gång under åren 1517-1531, mest sannolikt 1520-1525. Vidare har virket en 
lokal proveniens.
Dateringen avviker från tidigare undersökningar på lokalen med denna runt 50 år yngre datering.
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