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Figur 1. Läget för Nya Lödöse markerat på utsnitt ur GSDÖversiktskartan. Skala 1:300 000. Lantmäteriet (CC0).



 Inledning 5

  
Inledning

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i  Göteborg och i samband 
därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av 
staden Nya Lödöse som låg här  mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre 
utsträckning har undersökning arna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeri
tiden under 1600 till 1800tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800 och 1900talen.

I skrivande stund pågår en omfattande föränd-
ring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, där 
staden Nya Lödöse låg mellan 1473 och 1624, och 
i samband därmed har en rad arkeologiska under-
sökningar genomförts. Dessa har framför allt 
berört lämningar av staden Nya Lödöse som givit 
Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning 
har undersökningarna också berört yngre perioder 
i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 
1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken 
från i huvudsak 1800- och 1900-talen. 

Undersökningarna genomfördes 2013–2018 som 
flera olika delprojekt med egna länsstyrelsebeslut 
(figur 1–4). Vilka ytor som undersöktes och i vil-
ken ordning berodde på de pågående byggpla-
nerna. För att göra det omfattande materialet från 
undersökningarna i Gamlestaden mer tillgängligt 
och användbart följer avrapporteringen inte de 
enskilda undersökningarna eller säsongerna utan 
omfattar de arkeologiska lämningar som under-
söktes. Den här rapporten omfattar stadens kyrka 
och kyrkogård.

Ytan undersöktes under 2013, 2014, 2016, 
2017 och slutligen ett mindre område 2018. 
Föremålsmaterialet och de animalosteologiska 
resultaten, samt lämningarna från den så kallade 
landeritiden, kommer att avrapporteras i separata 
rapporter.

Denna rapport är resultatet av ett samarbete 
mellan flera arkeologiska institutioner och med-
verkande arkeologer och specialister inom olika 
fält. Först och främst är rapporten resultatet av det 
arbete som alla medverkande bidrog till genom 
undersökningen, dokumentationen, analyserna 
och tolkningarna av lämningarna. Här ska hel-
ler inte glömmas det enorma förmedlingsarbete 
som gjordes i fält, genom olika föredrag, visningar 
och artiklar. Tack ska ni ha alla som deltog: Clara 
Alfsdotter, Cathrine Andersson Färnström, Linda 
Andersson, Jessica Andersson, Caroline Arcini, 
Amanda Azzopardi, Imelda Bakunic Fridén, Niklas 
Borg, Oliver Brown, Anastasia Brozou, Joaquín 
Callejo, Kristina Carlsson, Caj Carlstein, Phil 
Chavasse, Delia Ni Chiobháin Enqvist, Ivonne 
Dutra, Hamish Donald, Elizabeth Eastlake, 
Emily Eastwood, Cecilia Falkendahl, Veronica 
Forsblom-Ljungdahl, Emelie Fransson, Sara 
Gainsford, Tobias Glansberg, Julia Goldhammer, 
Hanna Gudmundsdottir, Tara Gullbrand, Fredrik 
Gustavsson, Jeanette Gustavsson, Axel Hansen, 
Annie Hansson, Rikard Hedvall, Jens Heimdahl, 
Robert Hernek, Anna Ihr, Thomas Johansson, Leif 
Jonsson, Simon Karlsson, Anders Kjellin, Astrid 
Lennblad, Karin Lindeblad, Fredrik Lundgren, 
Aija Macane, Mats Magnusson, Emma Maltin, 
Hanna Menander, Patrick De Mont, Pernilla 
Morner, Karolina Müller, Andrine Nilsen, Emma 
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Nordström, Karin Olsson, Louise Olsson, Oscar 
Ortman, Arwo Pajusi, Maria Paring, Mats Petterson, 
Jonathan Pye, Christina Rosén, Mats Sandin, 
Elisabet Schager, Andreas Skredsvik, Madelene 
Skogbert, Pia Svensson, Johan Th örnqvist, Christina 
Toreld, Gwilym Williams, Kevin Woolridge, Maria 
Vretemark, Andreas Åman och Mattias Öbrink. 

Rapportens upplägg
Nya Lödöse kyrka och kyrkogård har varit föremål 
för arkeologiska undersökningar vid fl era tillfällen. 
I denna rapport samlar vi undersökningarna från 
2013, 2014, 2016, 2017 och 2018. Metodiken har 

skiftat något mellan de olika grävsäsongerna, lik-
som de praktiska förutsättningarna. Därför redo-
visas de olika säsongerna var för sig i den stratigra-
fi ska berättelsen. 

Rapporten berör lämningar från kyrkan och 
kyrkogården, vilket innebär perioden från stadens 
grundläggning 1473 fram tills de sista begravning-
arna genomfördes, sannolikt kring 1640, och plat-
sen slutligen övergavs. I mindre utsträckning har 
undersökningarna också berört yngre perioder i 
Gamlestadens historia, dels landeritiden under 
1600- och 1700-talen, dels den industriella epoken 
från i huvudsak 1800- och 1900-talen. Dessa kom-

Figur 3. Gamlestaden och Göteborg på utsnitt ur kartan ”Belägenheten omkring Göteborg 1809 utgiven av N.G. Werming”.
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Figur 4. De olika rapporter från undersökningarna av Nya Lödöse 2013–2018 som kommer att ges ut. Skala 1:2 000.
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 Inledning 9

mer att redovisas separat. I denna rapport redovi-
sas dock ett område i kyrkogårdens sydöstligaste 
del, där det under nyare tid (1700–1800-tal) låg en 
mindre byggnad. Föremålsmaterialet och de ani-
malosteologiska resultaten berörs kortfattat här. 
De kommer att avrapporteras i separata rapporter.

Rapporten är delad i fyra huvudstycken. Först 
beskriver vi bakgrunden och förutsättningarna för 
undersökningarna, inklusive de undersökningar 
som gjordes under 1900-talet, och redovisar de 
uppgifter om kyrkan och kyrkogården som kan 
utläsas ur de skriftliga källorna. Därefter följer en 
genomgång av resultaten och en tolkande diskus-
sion. Stratigrafiska berättelser för respektive gräv-
säsong återfinns i slutet av rapporten. En kortare 
text om bebyggelse från nyare tid i den sydöstra 
delen av kyrkogården har också bifogats rappor-
ten. Den har huvudsakligen utformats av Amanda 

Azzopardi. Efter detta följer bilaga 1–5 med den 
osteologiska analysen av de begravda människorna 
och olika analysresultat.

Rapporten har flera författare. Christina Rosén 
har redigerat och satt samman de olika förfat-
tarnas texter. Kapitlet Bakgrund och förutsätt-
ningar och Undersökningarna 2013–2018, doku-
mentation och metod har skrivits av Christina 
Rosén och Mattias Öbrink. I avsnitten Resultat 
och Diskussion har Cathrine Andersson Färnström 
och Astrid Lennblad skrivit om de humanosteolo-
giska resultaten. Jeanette Gustavsson och Veronica 
Forsblom Ljungdahl har skrivit om föremålen, 
Astrid Lennblad och Emma Maltin om anima-
losteologin. Övrig text har skrivits av Christina 
Rosén. De stratigrafiska berättelserna har skri-
vits av Amanda Azzopardi, Phil Chavasse, Julia 
Goldhammer och Pia Svensson. 
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Figur 5. Undersökta ytor i Gamlestaden med de år de undersöktes, samt ytan som avrapporteras i denna rapport. Skala 1:1 500.
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Bakgrund och förutsättningar

lig spårvägssträckning som skulle användas under 
ombyggnaderna inom området. År 2014 under-
söktes en yta i Artillerigatans förlängning inför en 
ny spårvägssträckning. År 2015 och vintern 2016 
undersöktes en yta i stadsområdets västra del inför 
det nya resecentrumet, samt en yta för en ny gång-
tunnel under järnvägen söder om Säveån. År 2015–
2018 undersöktes ytor i stadsområdets norra del 
inför kommande gator och kvartersmark (figur 5).

Samtliga ytor i denna rapport ligger norr om 
Säveån inom den västra delen av Nya Lödöse 
(figur 6). 

Undersökningens förutsättningar
Orsaken till undersökningen var den pågående 
stadsomvandlingen i Gamlestaden med ett nytt 
resecentrum, nya spårvägssträckningar och bebyg-
gelse. Undersökningarna har präglats av den paral-
lellt pågående byggnationen samtidigt som kol-
lektivtrafiken genom området var i drift. Detta 
ställde stora krav på planeringen av hur och när 
olika delytor skulle undersökas. Arkeologin fick i 
hög grad anpassas efter önskemål från uppdrags-
givare och entreprenör. Som ett första steg i stads-
omvandlingen undersöktes år 2013 en långsträckt 
yta genom platsen för Nya Lödöse inför en tillfäl-

Figur 6. Ytan som undersöktes år 2016 sedd från väster. Foto: Markus Andersson.
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För att kontexter från olika säsonger inte ska 
blandas samman används följande system i den 
löpande texten. Kontexter från 2013 saknar aste-
risk, de från 2014 har en*, 2016 har två** och 2017–
2018 har tre***.

Kyrkogårdsområdet
Stadens kyrka och kyrkogård låg på den hög-
sta platsen i staden och kyrkan måste ha höjt sig 
påtagligt över de låga trähusen. Området är en 
förhöjning i nordöstlig–sydvästlig riktning som 
stiger från Säveån i söder och sänker sig ned mot 
den idag utfyllda armen av Göta älv i väster. 

Kyrkogårdsområdet har utsatts för en rad 
ingrepp under nyare tid. Fram till 1900-talets bör-
jan var det relativt opåverkat utöver de ingrepp 
som gjorts när kyrkobyggnaden bröts ned och 
materialet forslades bort efter att staden lagts ned 
år 1624. På 1910-talet gjorde Sixten Strömbom 
arkeologiska undersökningar här och i flera andra 

delar av Nya Lödöse. Kyrkoruinen rensades fram 
och en del gravar påträffades (se vidare nedan). 
Därefter kom platsen att bli en del i det parkom-
råde som skapades i och med den nya stadsplanen 
från 1914, ritad av Albert Lilienberg. Kyrkans plats 
markerades med lagda stenar och platsens histo-
ria kom på så sätt att bli en del i omdaningen av 
området (figur 7). 

Under 1900-talets andra hälft planerades 
stora infrastruktursatsningar i Gamlestaden och 
nya arkeologiska undersökningar genomfördes. 
Satsningarna genomfördes bara delvis, men kyr-
kogårdsområdet blev ändå kraftigt påverkat av 
omfattande intrång, som större VA-schakt, spår-
vägen, urschaktningar för vägbygge och andra 
moderna konstruktioner. Dessa intrång har givet-
vis påverkat de arkeologiska lämningarna vilket har 
gjort att tolkningarna av strukturer och kulturlager 
försvårats.

Figur 7. Karta över Gamlestaden från 1923 med parken o kyrkoruinen. Ur kartverket som gjordes till jubileumsutställningen. 
Göteborgs Stadsbyggnadskontor.
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Områdets historia
Nya Lödöse
Namnet Gamlestaden syftar på staden Nya Lödöse 
som låg här mellan 1473 och 1624. Den avhystes 
i samband med att Göteborg etablerades 1621. 
Hur området användes tidigare är inte helt klar-
lagt, men de arkeobotaniska resultaten antyder att 
agrarbebyggelse funnits i närheten. Marken norr 
om Säveån var en del av ägorna till Kvibergs by. 
Kviberg bytte ägare flera gånger innan Nya Lödöse 
grundades. År 1353 skänktes en del av Kviberg till-
sammans med Grimbo i Tuve socken till Aranäs 
kloster. Hela eller delar av Kviberg har därefter 
kommit i kung Magnus Erikssons händer och år 
1362 gav han Kvibergs gård till Gudhems kloster. 

År 1473 skänktes Kvibergs by till den nygrun-
dade staden Nya Lödöse. Först år 1481 tycks dock 
äganderätten ha ordnats med Gudhems kloster 
(OGB 1929:24f ), vilket kan vara en orsak till att 
staden byggdes upp först runt 1480. Före Nya 
Lödöse användes platsen utifrån de arkeobotaniska 
resultaten som betes- och slåttermark, liksom det 
intilliggande Marieholm som då verkligen var en 
holme. Där Angeredsbanan och järnvägen nu går 
fram rann en arm av Göta älv, nu uppgrundad och 
utfylld. Där gick också, såvitt vi vet, stadens västra 

gräns. Marken söder om Säveån tillhörde tidigare 
Härlanda by. Det är oklart när detta område bör-
jade bebyggas. Hittills utförda undersökningar i 
området har inte givit några dateringar till den 
äldsta stadstiden. Jämfört med den norra sidan 
har dock endast mindre ytor undersökts här. Det 
är möjligt att staden stakades ut i ett sammanhang 
1473, men att den södra sidan användes mer exten-
sivt den första tiden.

Genom staden rann Säveån och kring stads-
gränsen löpte en vallgrav och en jordvall (figur 
8). Dessa verkar ha underhållits dåligt och tidvis 
rasade delar av vallen ned i vattnet, bland annat i 
slutet av 1530-talet. Underhållet av stadsvallen var 
en stridsfråga mellan staden och kungamakten, där 
kungens önskemål om en befästning var betyd-
ligt större än stadsbornas vilja att åstadkomma en 
sådan (Strömbom 1924:19f ). Staden hade alltså 
inget egentligt försvarsverk utan försvarades söder-
ifrån av Älvsborgs fästning och Gullberg.

Orsakerna till att en stad placerades här i slutet 
av 1400-talet är inte helt klarlagda. Man brukar 
framhålla som en förklaring att norska kronan tog 
upp tull vid Bohus fästning av de skepp som förde 
varor till (Gamla) Lödöse uppströms Göta älv 
och att man därför ville etablera en ny hamn- och 

Figur 8. Kartor från stadstiden 
saknas. Denna är från 1677 och 
visar det som då fanns kvar av 
staden – vallgraven och kyrkoru
inen. Byggnaderna tillhör lan
derierna. Skansen i södra delen 
av stadsområdet är förmodligen 
från 1600talets dansksvenska 
krig och tillkommen efter stads
tiden. Norr är åt höger. Karta 
Krigsarkivet (Sverige, stads och 
fästningsplaner, Göteborg, SE/
KrA/0424/037/370b).
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handelsstad nedströms Bohus. Denna uppfattning 
har kritiserats av Erika Harlitz, som med referens 
till Linge (1969) påpekar att fl era andra faktorer 
har haft betydelse, som en önskan att fånga upp 
den handel som annars skulle ha gått till Varberg 
eller Kungälv, stadens bättre lokalisering i förhål-
lande till de centrala delarna av Västergötland och 
en önskan om att intensifi era kontakterna med 
Nederländerna (Harlitz 2010:120ff ). Med stor san-
nolikhet har också behovet av en kunglig stödje-
punkt och kontrollplats i gränsområdet mot det 
danska riket spelat en stor roll för stadsgrundandet.

Valet att ge den nya staden samma namn som 
den befi ntliga staden Lödöse skulle ha att göra 
med en önskan att upprätthålla de etablerade han-
delskontakterna, inte minst med Hansastädernas 
köpmän (även om staden till en början var tänkt 

att heta Götaholm – namnet ändrades dock på 
begäran från borgmästarna i Gamla Lödöse).

Staden ska ha stakats ut av biskop Hans i Skara, 
herr Ture Jönsson, Västergötlands lagman samt 
herrar Tord Bonde, riddare och Karl Bengtsson. 
I privilegiebrevet, daterat i Kalmar den 17 augusti 
1473 (SDHK 29631), anges att de ska överse plat-
sen, staka ut tomter och befästa staden med bål-
verk, torvvall och mur (den senare kom dock aldrig 
till stånd). Formuleringen antyder att Nya Lödöse 
redan från början anlades utifrån en stadsplan 
med gator, tomter och försvarsverk. Dess tidiga 
historia är dåligt känd från de skriftliga källorna, 
men staden ska ha bränts i samband med unions-
striderna 1501 och 1521. Efter unionsupplösningen 
1523 satsade kungamakten genom Gustav Vasa 
resurser på staden och det var nu som en kraftig 
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timmerkonstruktion i strandkanten mot Göta älv 
började byggas. Den byggdes sedan ut i omgångar 
åtminstone fram i 1590-talet. Dess funktion har 
tolkats på flera olika sätt (se kommande rapport: 
Pettersson m.fl., i manus). Undersökningar 2015 i 
södra delen av stadsområdet visar också att arbeten 
på stadsvallen och timmerkonstruktioner i anslut-
ning till denna genomfördes under 1520- och 1530-
talen, högst troligt som ett resultat av Gustav Vasas 
påbud om en förstärkning av vallgraven och vallen 
(Johansson m.fl. 2021).

År 1547 flyttades befolkningen och staden till 
riksborgen och fästningen Älvsborg i syfte att 
underlätta försvaret av staden och handelsakti-
viteterna. Hur många som i praktiken flyttade är 
dock oklart och det är mycket möjligt att en del 
människor helt enkelt stannade kvar. I de arkeo-
logiska resultaten är en övergivandefas dock synlig 
över åtminstone delar av ytan.

Älvsborgsstaden brändes ned av borgarna själva 
1563 i samband med det nordiska sjuårskriget och 
senast efter freden 1570 flyttades staden åter till det 
gamla läget (Scander 1970). Från denna period och 
fram till stadens nedläggning är källäget ett annat 
och det finns ett rikt skriftligt källmaterial bland 
annat i form av så kallade tänkeböcker, rådhusrät-
tens protokoll (Grauers 1923).

Kalmarkriget och de sista åren i Nya Lödöse
Nya Lödöse påverkades kraftigt av Kalmarkriget, 
liksom flera andra städer i dagens Västsverige. Ett 
annat exempel är Ny Varberg som efter att ha här-
jats svårt lades ned varefter befolkningen flyttades 
till en ny stadsbildning intill Varbergs slott. Nya 
Lödöse, Gullberg och Älvsborgs fästning erövrades 
av danska trupper. Staden återtogs visserligen, men 
freden i Knäred 1613 medförde att Nya Lödöse och 
det omgivande Sävedals härad lades under danskt 
styre till dess att fästningen återlösts av Sverige 
1619. Den enorma lösensumma som begärdes för 
att fästningen skulle återgå i svensk ägo samla-
des delvis in genom en särskild beskattning och 
de skattelängder som tillkom under denna tid (i 
huvudsak 1613–1619) ger (bland mycket annat) en 
bild av hur människor rörde sig från Nya Lödöse 
under de danska åren.

Många av borgarna lämnade staden, de flesta 
flyttade till andra städer i närheten. Några bosatte 
sig också på landsbygden. Större och mindre 
grupper av Nya Lödösebor fanns under några 

år i Alingsås, Brätte, Lidköping, Mariestad, 
Skara, Falköping och Bogesund (Ulricehamn). 
Sammantaget återfinner vi ett hundratal Nya 
Lödöseborgare på andra orter. Men flera stannade 
också kvar. En lista från 1619 uppger att 138 borgare 
hade blivit kvar under dansktiden. Bland dessa 
fanns också några som hade bott i den kortlivade 
stadsbildningen Karl IX:s Göteborg på Hisingen, 
som brändes av danska trupper 1611 och därefter 
övergavs.

När lösensumman var betald och staden åter-
gick under svenskt styre valde flera av de som 
flyttat att återvända till staden. Men vi ser också 
att flera personer som inte tidigare bott i staden 
sökte sig dit. Omkring 35 personer från Danmark, 
Nederländerna, Skottland och olika tyska områden 
sökte burskap i Nya Lödöse. Många av dem följde 
sedan med till det nygrundade Göteborg och kom 
att tillhöra eliten där. Samtidigt ser vi att flera av 
dem som nämns i den sista mantalslängden före 
Kalmarkriget, från 1610, inte verkar återfinnas där 
1619, med reservationen att det är svårt att säkert 
identifiera de personer som bar de allra vanligaste 
namnen. Några har givetvis hunnit avlida medan 
andra kan ha valt att stanna kvar på de platser 
dit de flyttade (Strömbom 1924:290ff; Larsson & 
Rosén 2020).

Det verkar alltså som om åren efter Kalmarkriget 
innebar ett påtagligt brott i befolkningsstrukturen 
och att sammansättningen av borgerskapet såg 
annorlunda ut 1619 jämfört med 1610. Dessa och 
andra frågor kring migration till och från Nya 
Lödöse har diskuterats i det dansk-svenska projek-
tet Urban Diaspora och resultaten här är prelimi-
nära. De är dock tillräckligt tydliga för att redovi-
sas här och det är en given uppgift att sätta dem i 
samband med de arkeologiska resultaten från den 
yngsta stadstiden (Larsson & Rosén 2020).

Den slutliga nedläggningen skedde 1624, när 
Göteborg hade etablerats. Borgarna ålades att 
flytta till den nya staden, med hot om att deras 
gårdar skulle brännas ned. Kyrkan och kyrkogår-
den verkar dock ha använts ännu ett eller ett par 
decennier. I Göteborg anlades visserligen en kyr-
kogård redan under stadens äldsta tid, den låg på 
Kvarnberget och lades ned igen på 1640-talet när 
området togs i bruk för annan verksamhet. Men 
åtminstone en del av de forna Nya Lödöseborna 
tycks ha föredragit att begrava sina döda vid kyr-
kan i Nya Lödöse. Det är svårt att säkert skilja 
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mellan gravar som grävts före och efter 1624 och 
eftersom vi inte vet säkert när kyrkan revs så kan 
förekomst/icke förekomst av raseringsmaterial i 
eller över graven inte entydigt användas för date-
ring av begravningshändelsen. 

Landerierna
När staden ödelagts användes marken av Göteborgs 
invånare för odling och bete. Inledningsvis var det 
främst holländska lantbrukare som fick arrendera 
mark här, som ett av flera försök att locka hollän-
dare till den nygrundade staden. Området delades 
in i mindre lotter, som senare slogs ihop till större 
lantegendomar, så kallade landerier. Dessa bebygg-
des i flera fall med herrgårdsliknande byggnader. 
I Gamlestaden fanns under 1800-talet landerierna 
Kristinedal, Mariedal, Marieholm och Ånäs. Vi 
kan anta att dessa landeriers jordar till stor del 

motsvarar de gamla stadsjordarna som hörde till 
Nya Lödöse (figur 11).

Marken i Gamlestaden användes för odling in 
i 1900-talet, vilket tydligt framgår av Strömboms 
redogörelser för undersökningarna, där hänsyn fick 
tas till växande grödor på odlingslotter (figur 12).

Industrialiseringen och 1900-talets 
infrastruktursatsningar
Industrialiseringen i Gamlestaden tog sin början 
med det Sahlgrenska sockerbruket, som grunda-
des redan 1729 och vars byggnad ännu finns kvar. 
Senare tillkom bland annat textilindustri och ännu 
senare kullagerfabriken SKF. Industriproduktionen 
i Gamlestaden är idag i huvudsak borta, men flera 
byggnader från de ursprungliga verksamheterna 
står kvar, framför allt söder om Säveån. Många 
har dock rivits. 

Figur 10. Karta över Göteborg 1644 som visar platsen för stadens äldsta kyrkogård på Kvarnberget (blå ring).
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Figur 11. Utsnitt över kartan över Göteborgs landerier 1696 som visar Gamlestadsområdet. De grå partierna är åkermark, 
de gula slåtterängar och betesmark. Karta Lantmäteriverket. Skala 1:5 000.
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De arkeologiska undersökningar som gjordes 
under 1960-talet orsakades främst av planerade 
infrastruktursatsningar, med bland annat omfat-
tande vägprojekt, vilka inte alltid fullföljdes. 

Äldre arkeologiska undersökningar
Strömbom 1915 och 1918
Läget för kyrkoruinen är markerat på de äldsta kar-
torna över Gamlestaden och sannolikt har det ald-
rig varit helt bortglömt, även om kyrkogårdsområ-
det nyttjats för bete och odling efter stadstiden. De 
första mer omfattande arkeologiska undersökning-
arna på platsen gjordes av Sixten Strömbom med 
början 1915 (Strömbom 1924). Vid undersökningen 
frilades kyrkans murar i sin helhet och läget för 
kyrkan kom senare att markeras i den trädgårds-
anläggning som gjordes på platsen i Lilienbergs 
detaljplan 1914 (figur 7) 

Strömbom mätte upp kyrkogrunden till 43 
meters längd och 23,5 meters bredd vid västra fasa-
den. Den var byggd av tegel och gråsten och invid 

murarna fanns lager med kalkgrus och tegelflis. 
Murens tjocklek varierade mellan 1,1 och 2 meter. 
I väster dokumenterade man tornet och noterade 
att detta hade en ”betänklig skevhet”. Intill tor-
nets nordvästra hörn påträffades fundamentet till 
en spiraltrappa.

Utmed den norra långhusväggen låg en utbygg-
nad med två rum, murad i förband med långhu-
set och tolkad som en sakristia. Ett av rummen 
hade ett tegelgolv, det andra ett stenlagt golv. Fyra 
par pelare i långhuset visade att detta varit välvt. 
Strömbom noterade också att byggnaden vilat på 
en mycket sank botten. Under såväl murar, pelar-
baser och strävpelare låg rustbäddar av flera lager 
liggande stockvirke och tätt stående och djupt 
nedslagna pålar. I och utanför kyrkan påträffades 
gravar, några få med kistor av trä (figur 13–14).

Önstad 1965
Strömboms undersökningar syftade inte till att ta 
bort fornlämningen, utan kyrkoruinen och övriga 

Figur 12. Vid Strömboms undersökningar användes delar av marken i Gamlestaden till odling. Bilden visar 
hur  undersökningen av kyrkoruinen fick göras mellan de drivbänkar som placerats där. Foto: G. Lundström. 
Göteborgs stadsmuseums arkiv (GSMS 110008:20). 
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Figur 13. Från Strömboms undersökning 1918. Sakristian och ”kapellet” sedda mot sydost. Göteborgs stadsmuseums arkiv 
(GSMS 110003:65).

Figur 14. Översikt mot nordväst och Gamlestadsvägen. Notera torpen! Göteborgs stadsmuseums arkiv (GSMS_110008_19).
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lämningar kring den fick ligga kvar. År 1965 under-
söktes området på nytt under ledning av Charlotte 
Önstad från Riksantikvarieämbetet. Syftet var att 
dokumentera och ta bort alla lämningar av kyrkan 
och kyrkogården då en ny trafikplats skulle byggas 
i området. Planerna ändrades dock och de under-
sökta delarna av kyrkplatsen kom att ligga orörda 
fram till de stora undersökningarna 2013–2018.

Önstads undersökning visade att den östra 
delen av norra långhusmuren var byggd av tuk-
tad gråsten med 1,0–1,2 meter tjocka murar beva-
rade till 2 meters höjd förutom vid sakristian där 
den var skadad (kanske en följd av undersök-
ningarna 1915 och 1918). De understa delarna av 
muren sköt ut cirka 1 meter utanför själva murli-
vet. Vid undersökningen noterade man att koret 
och de östra delarna av långhuset, liksom de två 
rum som tolkats som sakristian, tillhört en äldsta 
kyrka (figur 15).

Väster om sakristian återstod endast grunden 
till långhusmuren, cirka 2,5 meter bred. Rester av 

kvarsittande bruk på denna undre del av grun-
den antydde att dagermuren varit cirka 1,5 meter 
tjock. Intill långhusets nordvästra hörn noterades 
en 2,5×2,0 meter stor botten till en strävpelare. 
Önstad menade att långhusets nordvästra hörn var 
byggt i förband med tornet i väster och med den 
torntrappa som noterats redan vid 1915 års under-
sökning (Önstad 1965). Den södra delen av väst-
gaveln bestod vid undersökningstillfället endast av 
en kraftig rustbädd bestående av långa parallella 
stockar som låsts av grupper av nedslagna pålar. 

Önstad noterade spår av brandlager och äldre 
gravar under pelarbaser och murar vilket visar att 
kyrkans västra del byggts om vid en senare tid-
punkt. Hon föreslår att detta ska kopplas samman 
med de uppgifter om ett kyrkbygge som nämns i 
tänkeböckerna 1594–1595. Bygget har inneburit att 
den västra långhusmuren delvis byggts om, att tor-
net byggts till, att långhuset valvslagits och att det 
fått ett nytt golv. Tanken på en yngre valvslagning i 
långhuset grundade Önstad på det faktum att åtta 

Figur 15. En av Önstads planer som visar rustbäddarna och grundmurens utsträckning.
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Figur 16. Planritning med skeletten.

pelarbaser påträffades och under rustbäddarna för 
dessa låg 21 gravar. 

Vid den södra långhusmuren intill vapenhu-
set och österut från detsamma hade rustbädden 
en helt annan karaktär än i övrigt. Här låg grup-
per av fyra nordsydligt respektive östvästligt lig-
gande stockar, cirka 3–4 meter långa, i flera skift. 
Uppgifterna om detta parti är något sparsamma 
vilket sannolikt beror på att den södra långhusväg-
gen inte kunde undersökas i sin helhet på grund 
av att schaktet vattenfylldes.

Av tornet återstod 1965 enbart den västra väg-
gens två djupt liggande hörnstenar (två stora grå-
stenshällar med rester av bruk på toppen), samt 
delar av nordmurens västligaste del närmast kyr-
kans västgavel. Det fanns också spår kvar av grun-
den till tornet med den torntrappa som dokumen-
terades 1915. Önstad menar att det fanns likheter 
mellan tornmuren och de södra delarna av väst-
gaveln och att de sannolikt varit byggda i förband 
med varandra och alltså var samtida.

Under koret noterades att grundmuren var 
betydligt bredare i botten än själva muren på 
samma sätt som under de östra delarna av långhu-
sets nordvägg. Intill kormuren fanns flera spetsade 
neddrivna stolpar som var avhuggna i höjd med 
den äldsta golvnivån. Detta har Önstad tolkat som 
att stolparna fungerat som byggnadsställningar 
som sågats av då golvet lades in i kyrkan. Även 
i korets mitt påträffades avhuggna stolpar, några 
med stöttor av mindre brädor som också tolkats 
som rester av avhuggna byggnadsställningar.

Sakristian var byggd i förband, och således sam-
tida, med koret och de östra delarna av den norra 
långhusmuren. Den bestod av två rum med spår 
av två olika golvnivåer varav den äldre uppvisade 
kraftiga brandspår. En dörröppning förband rum-
men med varandra. Öppningen ut mot långhuset 
var murad av profiltegel. I utrymmet påträffades 
delar av en kyrkklocka, bokbeslag av brons, delar 
av vaxljus samt flera mynt, främst danska från 
tiden före 1513. 



22 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

I kor och långhus undersöktes sammanlagt 
77 orörda gravar, vars lägen framgår av figur 16. 
Dessutom påträffades en del lösa ben från skadade 
gravar. Några av gravarna (21 stycken) låg under 
rust bäddarna och måste därför ha tillkommit före 
renoveringen av kyrkan.

I en av de djupt liggande gravarna påträffades 
ett balsamerat lik med ett vaxföremål liggande 
på buken och i en annan grav hade delar av en 
guldbroscherad dräkt bevarats tillsammans med 
ett fragmentariskt sigillavtryck i rött vax samt en 
kalk och paten av vitt vax. Vaxatrapper förekom i 
ytterligare fyra gravar. I nio av gravarna påträffades 
föremål. De som begravts med vaxkopior av natt-
vardskärl var med all sannolikhet präster.

Från de handskrivna  dagboksanteckningarna 
kan vi också notera att ”6–7 meter öster om kor-
muren kom en träränna i dagen som löpte i 
nord-sydlig riktning. Rännan avbröts på två ställen 
av stenhögar som verkade vara bildade av nedrasat 
material. Mellan trärännan och kormuren påträf-
fades 22 skelett av vilka somliga lagts på ett halm-
liknande växtmaterial”. Man undersökte alltså fler 

skelett än de som låg under kyrkgolvet. Trärännan 
torde ha varit en del av den avgränsning av kyr-
kogården som vi senare påträffade på fler ställen. 
Önstad noterade också att flera av de döda var 
lagda på bäddar av växtmaterial, något vi också 
kunnat konstatera vid våra undersökningar (se 
bilaga 2, Arkeobotaniska analyser).

Undersökningen 1965 är betydelsefull för tolk-
ningen av undersökningarna 2013–2018. Vi åter-
kommer till den i avsnittet Resultat nedan.

Publika aktiviteter och samarbeten
Under säsongen 2013 bedrevs ett omfattande 
publikt arbete (Öbrink & Rosén 2017). Under de 
efterföljande årens undersökningar fortsatte och 
utvecklades detta arbete. 

Då undersökningarna var en del av en byggar-
betsplats låg fokus inledningsvis främst på att hålla 
förmedlingen på andra platser, fysiska såväl som 
digitala. Denna strategi fick ändras då intresset hos 
allmänheten var mycket stort. Efter dialog med 
byggentreprenören kunde öppna visningar hållas 
på plats under bestämda tider (figur 17). 

Figur 17. Pia Svensson visar kyrkogården för en grupp besökare i september 2013. Foto: Markus Andersson.
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Pedagogiska program för förskolor och skolor 
utgjordes av visningar och workshops, i fält såväl 
som i klassrum.

Projektets Youtube-kanal lanserades under 
2015 med filmer från undersökningarna. Före läs-
ningsserier genomfördes på Gamlestadens bibliotek 
och på Göteborgs stadsmuseum. Papperstidningen 
Nya Lödöse tidning trycktes i 2 000 exemplar per 
nummer och distribuerades i fält, på bibliotek och 
på Göteborgs stadsmuseum. Informativa vepor 
på tre olika språk (svenska, engelska och arabiska) 
fanns tillgängliga för förbipasserande på undersök-
ningens avspärrningar.

Förmedlingen utfördes av projektets arkeolo-
ger och andra specialister men vi anlitade även 
personal med specialkompetens för förmedling 
som pedagoger, fotograf, grafisk designer, web-
byrå, illustratör, 3D-tekniker, musiker samt en 
dansgrupp. 

Pedagoger från Göteborgs stadsmuseum ut förde 
delar av förmedlingsarbetet på uppdrag av pro-
jektet. Tack vare det samarbetet nådde vi ut till 
ett stort antal skolor i Göteborgsområdet och vi 
kunde erbjuda fördjupat innehåll i stadsvandringar 
som utgick från Gamlestaden. Samarbete med 
Göteborgs stadsmuseum innebar även att arkeo-
loger från Nya Lödöse-projektet ingick i arbets-
gruppen inför stadsmuseets nya basutställning 
”Göteborgs födelse”. 

Undersökningarna uppmärksammades i lokal 
och nationell press, radio och tv, bland annat i 
radio P1:s program ”Meny” under temat ”Vad åt 
man för 500 år sedan i Sverige?”.

Regionalt samverkade Nya Lödöse med 
Västarvet inför produktionen av en vandringsut-
ställning. Ett nordiskt samarbete med Odense och 
Köpenhamn initierades med stöd av Velux-fonden 
i projektet ”Urbaniseringens møder og menne-
sker”, där ett av målen var en mobil utställning 
som turnerade mellan länderna. Internationellt 
samverkade Nya Lödöse med NEARCH-projektet, 
ett EU-projekt med 16 deltagare i tio länder som 
utforskade publikt deltagande i samtida arkeologi. 
Nya Lödöses publika arbete presenterades vid den 
internationella konferensen EAA 2015 i Glasgow. 

Gensvaret hos våra målgrupper var mycket 
stort. Visningar och skolprogram blev snabbt full-
bokade, våra föreläsningar var välbesökta och web-
statistiken visade på en stor trafik.

Specialister och samarbeten
Arkeobotaniker, osteologer och föremålsspecialis-
ter deltog genom hela undersökningen. Tanken 
var att de aktivt skulle vara en del av fältarbetet 
och tolkningsprocessen genom att kontinuerligt 
föra tillbaka resultat till arkeologerna (figur 18). I 
fältarbetet deltog en konservator med rådgivning, 
upptagande av preparat och fyndtvätt. 

Figur 18. Försiktig 
tvättning av en före 
detta Nya Lödösebo. 
Foto: Markus Andersson.
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De animalosteologer som deltog var Emma 
Maltin (Bohusläns museum) och Leif Jonsson (LJ 
Osteology), senare även Aaron Stutz (Bohusläns 
museum). De gjorde även registreringen och ana-
lyserna av det animalosteologiska materialet. 

Föremålsexperter var Veronica Forsblom-Ljung-
dahl (då Bohusläns museum) och Jeanette Gus-
tavsson (Rio Göteborg, Natur- och kulturkoope-
rativ) vilka även gjorde föremålsregistrering och 
analyser. Under efterarbetet deltog även ytterligare 
experter. Kristina Carlsson (Arkeologerna SHM) 
specialregistrerade keramik, Torbjörn Brorsson 
(Kontoret för keramiska studier) genomförde ICP-
analyser på keramik, Georg Haggrén (Helsingfors 
universitet) gjorde specialregistrering av glas.

De arkeobotaniker som deltog i fält var Jens 
Heimdahl och Maria Paring (Arkeologerna SHM). 
Jens Heimdahl och Jonas Bergman (Arkeologerna 
SHM) gjorde de efterföljande analyserna, inklusive 
arkeoparasitologisk analys.

Prover för vedartsbestämning och dendrokro-
nologisk datering samlades in av arkeologerna 
i fält. Analyserna gjordes av Hans Linderson, 
Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds univer-
sitet. 

I undersökningsplanen för 2013 års undersök-
ning angav vi att Maria Vretemark (Västergötlands 
museum) skulle genomföra både den humanoste-
ologiska analysen och en del av djurbensanalysen 
medan Leif Jonsson skulle arbeta med fiskbens-
materialet. Eftersom materialet från kyrkogården 
blev så mycket större än beräknat, fick vi lägga 
om arbetet så att Maria Vretemark enbart arbe-
tade med skelettmaterialet medan Leif Jonsson 
(LJ Osteology) och Emma Maltin (Bohusläns 
museum, numera Stockholms universitet) har 

genomfört den animalosteologiska analysen. I efte-
rarbetet har också Aaron Stutz deltagit.

Forskningssamarbeten
Till undersökningen knöts en referensgrupp 
med forskare från olika museer och universitet. 
I gruppen ingick Per Cornell (Institutionen för 
historiska studier, Göteborgs universitet), Ann-
Charlotte Falk (Östergötlands museum), Sonia 
Jeffery (då vid Lödöse museum), Daniel Larsson 
(Institutionen för historiska studier, Göteborgs 
universitet), Stefan Larsson (då vid Arkeologerna 
SHM, Lund), Jette Linaa (Moesgård Museum), 
Claes Pettersson (då vid Jönköpings läns museum) 
och Göran Tagesson (då Arkeologerna SHM, 
Linköping). Gruppens roll var att fungera som 
”bollplank” och samtalspartners kring både prak-
tiska och forskningsinriktade frågor.

Nya Lödöse har ingått som studieobjekt i två 
danska forskningsprojektet. Urban Diaspora – 
Diaspora Communities and Materiality in Early 
Modern Urban Centres och UMM – Urbaniseringens 
møder og mennesker. Inom ramarna för dessa pro-
jekt studerades hur migration och urban identitet 
tar sig materiella uttryck (se Rosén 2019b; Öbrink 
2019; Larsson & Rosén 2020). 

Resultaten från undersökningarna i Nya Lödöse 
har mynnat ut i flera artiklar i exempelvis META 
Historiskarkeologisk tidskrift (Öbrink 2016; Rosén 
2017). Materialet har internationell relevans 
och som ett led den vetenskapliga avrapporte-
ringen har en serie artiklar publicerats i tidskrif-
ten International Journal of Historical Archaeology 
(Cornell & Rosén 2018). Undersökningarna har 
också presenterats kortfattat i Current Swedish 
Archaeology (Rosén 2019a).
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som inträffat under en begränsad tidsrymd (figur 
19). Varje grav bildar en egen kontextgrupp, med 
händelserna nedgrävning, iordningsställande av 
gravbädd, nedläggning av den döda med eventu-
ella gravgåvor och återfyllning av graven. Hit hör 
också sådana händelser som har utförts av de efter-
levande vid begravningstillfället och som lämnat 
fysiska spår.

Själva grävandet gjordes huvudsakligen med 
kontextuell metod (single context), vilket innebar 
att varje stratigrafisk enhet undersöktes, dokumen-
terades och avlägsnades var för sig och i omvänd 
kronologisk ordning från hur de skapats. De gräv-
metoder som användes var: 
• Handgrävning med skärslev. Ett urval av 

kontexter som bedömdes vara bildade på plats 
undersöktes i rutnät. Jordlagren genomsöktes 
med metalldetektor medan de undersöktes. 
Metoden användes främst vid undersökning 
av konstruktioner och primärdeponerade 
ytor, såsom brukningslager. Även en del 
sekundärdeponerade lager undersöktes med 
denna metod. 

• Anpassad fingrävning med skyffel och spade 
eller med maskinhjälp. Jordlagren genomsök-
tes med metalldetektor. Metoden användes 
för att undersöka sådana kontexter där metod 
1 inte var aktuell, men där det ändå fanns 
anledning att dokumentera och samla in 
föremål och ben, till exempel områden med 
sekundärdeponerat material. 

• Maskinschaktning, där ben- och föremåls-
material inte annat än undantagsvis insamla-
des. Metoden användes huvudsakligen för att 
undersöka extensiva ytor och att schakta bort 
recenta fyllnadslager och störningar ned till 
en arkeologiskt intressant nivå. 
Vilken metod som valdes berodde på kontex-

ternas källvärde. Arkeobotanik, föremålshantering, 

Arbetsgången i fält
De här ingående ytorna undersöktes inom ramarna 
för flera olika projekt med olika länsstyrelsebeslut. 
Redan vid den första undersökningen 2013 utar-
betade vi en strategi för arbetet som sedan med 
smärre justeringar följdes genom alla grävningssä-
songerna. Den beskrivs nedan.

Metod och dokumentation
De olika undersökningarna har genomförts med 
en likartad metod, även om smärre variatio-
ner förekommit mellan de olika säsongerna, till 
exempel dokumentation på papper eller digitalt 
på platta. Syftet med metodvalet var att kunna 
beskriva detaljerade händelseförlopp inom relativt 
korta tidsrymder, som bitvis efterlämnat tunna och 
svårurskiljbara lager. För att bäst kunna svara på 
frågeställningarna undersöktes och dokumentera-
des därför lämningarna enligt en händelsebaserad 
kontextuell metod. Gravarna har undersökts med 
samma metod som de övriga ytorna, med vissa 
varianter. Undersökningsmetoderna för gravarna 
beskrivs mer i detalj i den osteologiska rapporten.

I den här metoden är den minsta stratigra-
fiska enheten en kontext. En kontext består av 
ett eller flera objekt som kan vara jordlager, kon-
struktionsdelar av sten, tegel eller trä, föremål 
och ben. Kontexterna delades här in i tre huvud-
grupper, lager, nedgrävningar och konstruktioner. 
Lämningarnas källvärde graderades från 1 till 3, 
vilket påverkade undersöknings- och insamlings-
metoden. De källvärden som användes var: 
• Primärdeponerade, bildade på plats
• Sekundärdeponerade, omlagrade med känd 

proveniens 
• Tertiärdeponerade, omlagrade utan känd pro-

veniens
En eller flera kontexter bildar en kontextgrupp. 

Dessa är en samling händelser som hör ihop och 



26 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

humanosteologi och animalosteologi var integre-
rade delar av de arkeologiska kontexterna. Föremål 
och ben samlades in med relation till kontext. 
Under 2013 mättes de in där de hittades med rela-
tion till kontexten. Från 2015 samlades de in med 
relation till kontexten. Några av kontexterna med 
källvärde 1 undersöktes i rutnät där ben och före-
mål samlades in och från några kontexter togs såll-
prover som vattensållades. Samtliga prover mättes 
in där de insamlades och relaterades till respektive 
kontext.

Varje kontext beskrevs och tolkades i fält av 
den grävande arkeologen. De mättes in digitalt 
och dokumenterades på ett likvärdigt sätt. Under 
2013–2014 och 2016–2018 användes ett pappersfor-
mulär med en beskrivande del och en argumen-
terande och tolkande del. Kontexterna registrera-
des löpande under fältarbetstiden i Intrasis samt 
i stratigrafi programmet Harris Matrix Composer. 
Grupperingen av kontexterna skedde inledningsvis 
i fält, men från 2016 har detta genomgående skett 
vid efterbearbetningen av materialet.

Vid efterbearbetningen av materialet gjordes en 
fasindelning utifrån olika händelser som vi kallade 
händelsefaser. Dessa kan omfatta hela staden (som 
under etableringsskedet) men är vanligtvis knutna 

till händelser inom en administrativ enhet som en 
stadsgård eller gata. I denna rapport består händel-
sefaserna av olika urskiljbara skeden och föränd-
ringar på kyrkogården inklusive kyrkobyggnaden. 
Händelsefaserna beskrivs närmare nedan under 
Resultat. De olika händelsefaserna har sedan sam-
manförts till övergripande faser som speglar olika 
händelser och processer i stadens historia.

Humanosteologisk analys
Metodiken för att dokumentera och undersöka 
skeletten varierade något mellan säsongerna, från 
en mer översiktlig metod 2013, då vi inte hade 
omfattningen av kyrkogården helt klar för oss, 
till de senare säsongerna med en mer utarbetad 
metodik (fi gur 20). Detta beskrivs mer i detalj i 
den osteologiska rapporten, bilaga 1.

Föremålshantering och konservering
Föremålsspecialister deltog i fält under hela fäl-
tarbetet. Tvätt och registrering av föremål gjordes 
kontinuerligt. Dessutom påbörjades specialregist-
rering av keramik och glas parallellt med fältar-
betet. 

För mer känsliga föremål fanns en kontinuerlig 
kontakt med konservatorerna på Studio Västsvensk 

Objekt är det arkeologiska material vi 

undersöker och utgör delar av en kontext. 

Ett objekt kan till exempel vara en golvbräda 

eller ett föremål nertrampat i ett golv.

Kontext är den minsta stratigrafiska enheten och utgörs av en 

negativ eller positiv handling. Den består alltid av ett eller flera 

enskilda objekt och kan innehålla föremål/ben och analyssvar.  

En kontext kan till exempel vara anläggandet av ett golv (där 

golvbrädan ingår).

Grupp är en samling händelser som hör ihop och som skett under 

en begränsad tidsrymd. Gruppen kan vara en konstruktion, brukning 

eller destruktion. Den består av en eller flera kontexter.

En grupp kan till exempel vara byggandet av ett hus (där golvet ingår).

Händelsefas består av flera grupper som hör ihop kulturhistoriskt 

och kronologiskt; samtidigt över en större yta. 

En händelsefas kan till exempel vara byggandet av nya hus och 

gårdsplan på en tomt.

Enskilda objekt Föremål/ben Analyssvar

Händelsefas

Kontext

Grupp

Figur 19. 
Schematisk 
framställning 
av tolknings
processens 
gång.
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Konservering. De kunde med kort varsel komma 
ut i fält för att delta i arbetet och avgöra hur före-
mål skulle tas om hand (figur 21). 

Insamlingsprinciperna för föremål styrdes av 
kontexternas källvärde (1–3). Från primärdepone-
rade kontexter tillvaratogs alla föremål, så även från 
de flesta sekundärdeponerade kontexter. Utvalda 
kontexter med primärdeponerat och sekundärde-
ponerat material vattensållades, i första hand för 
att samla in osteologiskt material, men även före-
målen togs tillvara. I kontexter med källvärde 3 
handplockades föremål selektivt. Metalldetektor 
användes regelbundet i alla typer av kontexter. 

Integrerad föremålshantering
Vi strävade efter att göra föremålshanteringen till 
en integrerad del av fältarbetet där en direkt åter-
koppling från fyndspecialister till fältarkeologerna 
skulle underlätta tolkningen av strukturer och pla-
nering av arbetet. Utgångspunkterna för arbetet 
med föremålen var följande:

De olika föremålskategorier som förekommer, 
eller saknas, kan belysa hur olika lager och ytor 
använts. Olika fragmenteringsgrad, inte minst för 
keramiken, i jämförelse med näraliggande kontex-

ter och andra platser kan visa om materialet flyt-
tats eller nötts efter det att de hamnade på just 
den platsen. Påträffas skärvorna i koncentrationer 
(som små skärvor eller större delar av hela kärl) 
har materialet sannolikt inte flyttats efter att det 
deponerats. Om skärvorna påträffas stående på 
högkant visar det i sin tur att materialet sannolikt 
har omdeponerats minst en gång.

Rörelsefrekvensen på en yta kan avspeglas i 
hur fragmenterat materialet är. Föremålen kan 
även visa om ytor varit rensopade eller avsedda för 
avfall. På samma sätt kan lager som tillkommit i 
samband med raseringar avslöja mycket om bygg-
naderna. Koncentrationer av spikar och nitar kan 
tyda på att delar av huskonstruktioner rasat sam-
man eller att delar av en möbel som var väggfast 
brunnit på platsen, som sen inte röjts.

Animalosteologi
Fältnärvaro och grundtanke
Målsättningen med det animalosteologiska arbetet 
var att arbeta integrerat och i nära samarbete med 
arkeologerna. För att skapa förutsättningar för en 
bra samverkan mellan animalosteologi och övriga 
delar av projektet var det viktigt att osteologerna 

Figur 20. Vad ser vi här? Osteologerna diskuterar. Foto: Markus Andersson.
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deltog på ett sådant sätt att de kunde arbeta både 
utifrån sina egna frågeställningar och de gemen-
samma frågeställningarna som projektet hade. 
Detta skedde genom att osteologerna var en rör-
lig resurs som följde utgrävningens olika moment 
och bistod arkeologerna med att bedöma lagrens 
karaktär och att skapa representativa prover. 

I fältsituationen innebar det att det alltid fanns 
minst en osteolog på plats. Snabba bedömningar 
och feedback resulterade i att den osteologiska 
informationen blev en naturlig del av den arke-
ologiska tolkningen, samtidigt som osteologerna 
hjälpte till med prioriteringar och urval kring 
insamling och vattensållning. I många fall hade 
det betydelse för tolkning, dokumentation och 
fortsatt undersökning. Observationerna i fält var 
även viktiga för planeringen av det följande ana-
lysarbetet. Spridningen av arter och deras olika 
skelettelement uppvisade i många fall mönster som 
kunde följas upp vid senare analys.

Över lag prioriterades insamling och vatten såll-
ning i primära och sekundära kontexter, medan 
ben från omlagrade lager utan känd proveniens i 
regel endast handplockades som ett stickprov. Alla 
ben tvättades, torkades och sorterades i fält. 

Analys
Tack vare det osteologiska arbete som utfördes 
redan i fält kunde den efterföljande analysen utfö-
ras på ett material som var skräddarsytt utifrån den 
arkeologiska undersökningens övergripande frå-
geställningar. För att hushålla med den tilldelade 
arbetstiden arbetade vi strikt problemorienterat, 
och använde endast benmaterial från kontexter 
som var lämpliga för att besvara just våra fråge-
ställningar. Därmed säkrade vi en hög vetenskaplig 
kvalitet på resultaten.

I projektet lade vi stor vikt vid det animalos-
teologiska materialets potential att belysa tafono-
miska förhållanden och bidra till förståelsen av de 

Figur 21. Den förgyllda vaxkalken från graven KG3029 packas in för att försiktigt tas in till konserveringsateljén. 
Den döde på bilden är sannolikt en av stadens första präster. Foto: Markus Andersson.
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arkeologiska lagrens tillkomsthistoria. Tafonomi 
brukar definieras som studiet av de processer som 
skapar, modifierar och delvis förstör det osteolo-
giska materialet (O’Connor 2008:19ff). En relativt 
stor del av steg 1-arbetet lades därför på att redo-
göra för benmaterialets olika bevaringsförhållan-
den, samt att jämföra detta med de arkeologiska 
tolkningarna. I många fall ledde detta till att tolk-
ningen av olika kontexter fick revideras, eller till 
att tolkningen kunde fördjupas, och visade sig vara 
en fruktsam metod inom projektet.

I den här föreliggande rapporten presenteras 
främst resultat som har direkt relevans för de stra-
tigrafiska berättelserna. Animalosteologin kommer 
att presenteras mer utförligt i en särskild rapport 
framöver.

Arkeobotaniska analyser
Arkeobotaniken var en integrerad del av fältar-
betet och arkeobotaniker deltog i fältarbetet. 
Huvuddelen av proverna preparerades och ana-
lyserades översiktligt i fält. På detta sätt blev flera 
olika kontexters innehåll undersökt samtidigt som 
de grävdes ut, vilket var viktigt för den stratigra-
fiska diskussionen och tolkningen i fält (figur 22). 
Utifrån denna inledande analys gjordes ett urval 
av mer djuplodande makrofossila analyser. Pollen- 
och parasitanalyser genomfördes först efter fältar-
betets avslutande och fältarbetet begränsades till 
provtagning. 

Specifikt för undersökningen av kyrkogården 
var de prover som togs i gravarna i syfte att ge 
svar på frågor kring gravskick, användning av ört-
medicin och de avlidnas sista måltider i livet. Den 
arkeo botaniska analysen i sin helhet finns i bilaga 2.

Från kyrkogården analyserades prover från tre 
typer av kontexter. En utgjordes av miljöprover 
från diken, brukslager och en binge på kyrkogår-
den. För dessa prover har använts samma metodik 
som tidigare presenterats för stadsgård 1–4. De två 
övriga kontexttyperna utgjordes av gravar. 

Dendrokronologiska analyser
Prover sågades från olika träkonstruktioner, främst 
från delar av kyrkans rustbäddar men också från 
andra kontexter på kyrkogården. Av dessa skicka-
des totalt 59 prover från den yta som denna rapport 
berör till Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds 
universitet (tabell 1 och bilaga 4). De prover som 
inte kunde dateras var främst virke med för få års-

ringar (under 60), dålig koppling till andra prov, 
eller udda träslag som al, alm och asp. Inte heller 
gran och tall har kunnat dateras.

Proveniensen för materialet av ek har vid ana-
lyserna delats in i olika grupper efter ståndorten 
(se bilaga 4). En övervägande del av trämateri-
alet från timmerkistorna påminner om material 
från Köpenhamn (utfyllnadslager med ursprung-
ligen skepps- och byggnadsvirke). Växtplatsen 
har utifrån likheter med annat material bedömts 
som norra Halland eller dess gränsområde till 
Västergötland. Jämförelser med det skriftliga 
materialet pekar också på möjliga växtplatser inom 
kronoallmänningen i Sävedals härad, huvudsakli-
gen i Landvetter och Härryda socknar (Pettersson 
m.fl., i manus). Samma växtplats har uppenbarli-
gen använts under en längre period, då träden som 
fälldes 1586 uppvisade skador som kan ha uppkom-
mit när intillväxande träd fälldes 1479, då kyrko-
bygget påbörjades (muntligt, Hans Lindersson).

Figur 22. Ur ett jordprov har arkeobotanikerna sållat fram en 
mängd små fröer. Nu ska de bestämmas till art och räknas. 
Foto: Markus Andersson.
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Undersökningen 2013
Allmänna förutsättningar
Arbetet fick planeras och sättas i gång med kort 
varsel. Länsstyrelsens beslut kom strax före jul 
och i mitten av februari skulle arbetet vara i gång. 
Arbetsgången styrdes av arbetsföretaget och till-
gängligheten till olika delytor. Planeringen av i 
vilken ordning de olika ytorna skulle undersökas 
ändrades flera gånger under arbetets gång och vi 
fick ibland vänta på att ytor skulle bli tillgängliga 
för undersökning medan andra ytor fick under-
sökas mycket snabbt för att entreprenören skulle 
kunna få tillgång till dem. Figur 5 ovan visar gräv-
ytornas placering.

Ytan väster om S:t Pedersgatan, som då ännu 
var i bruk, skulle spontas på grund av dåliga geo-
tekniska förhållanden och de större djup arkeo-
login bedömdes finnas på. Samtidigt fanns flera 
gator och gångvägar över ytan som ännu var i drift. 

Arbetet genomfördes därför först inom ytan öster 
om S:t Pedersgatan och på en del av kyrkogården.

Med tanke på årstiden och den ovanligt kalla 
vintern placerades två stora tält över de områden 
vi började med, det ena över kyrkan och kyrko-
gårdsområdet, det andra öster om S:t Pedersgatan. 
I tälten fick vi sedan tina upp och undersöka min-
dre partier åt gången. Detta var mycket tidsödande 
och dokumentation och tolkning försvårades att 
vi inte kunde öppna större sammanhängande ytor. 
Tälten togs ned när risken för ihållande nattfrost 
var över (figur 23). Tältet över kyrkogårdsområdet 
behölls fram till sommaren.

När 2013 års undersökning planerades var 
utgångspunkten att kyrkogårdsområdet endast 

Figur 23. Undersökning av kyrka och kyrkogård i tält, april 
2013. Vi ser från tornet österut mot långhuset. Stenarna i för
grunden har ingått i torngrunden. Foto: Markus Andersson.
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innehöll ett fåtal gravar. Stora delar av kyrkogrun-
den och kyrkogården hade undersökts 1916–1918 
och 1965 samt förundersökts 2011–2012. Delar av 
grunden hade tagits bort. Vid de tidigare under-
sökningarna hade också en mängd gravar under-
sökts och tagits bort och i projekt Medeltidsstadens
rapport (1986) bedömdes det aktuella undersök-
ningsområdet som ”helt eller delvis utschaktat”. 
Vid förundersökningar 2011–2012 påträff ades dock 
några gravar, rester av en trolig rustbädd samt 
grundstenar. Vår bedömning utifrån det samlade 
underlaget var att cirka 30 % av ytan var så pass 
välbevarad att en undersökning med hög ambi-
tionsnivå behövdes och att detta skulle ta cirka 
6 veckor för ett arbetslag. Någon bedömning av 
exakt antal gravar gjordes ej, men en grov skattning 
till ett 50-tal gravar diskuterades.

Vad som inte framgick ur vare sig förunder-
sökningarna eller annat material var gravtäthe-
ten i området. Lämningarna visade sig vara långt 
ifrån undersökta och borttagna. När undersök-
ningen pågått en tid kunde vi konstatera att delar 
av området väster om kyrkan var ytterst komplext, 
med gravar grävda i och genom varandra i fl era 
nivåer. Eftersom arbetet inte kunde genomföras 
över hela ytan samtidigt, utan fi ck anpassas efter 
entreprenörens önskemål, kunde vi inte avgöra 
om detta gällde för hela undersökningsytan eller 
bara för delar av den. Bilden av kyrkogårdsområ-
det klarnade dock gradvis. En stor del av området 
omedelbart väster om kyrkan visade sig vara ytterst 
intensivt använt, med betydligt fl er gravlagda indi-
vider än vad vi räknat med. Detta innebar att vi 
fi ck arbeta under mycket pressade förhållanden 
och ta fram och undersöka gravarna i snabb takt. 

Frågeställningar
Inför undersökningen 2013 formulerades ett antal 
frågeställningar kring Nya Lödöse generellt. Med 
tanke på de förhållanden som redovisats ovan gjor-
des inga frågeställningar som specifi kt berörde kyr-
kogårdsområdet. Se vidare Öbrink & Rosén 2017.

Undersökningen 2014
Allmänna förutsättningar
Säsongen 2014 var komplicerad med fl era mindre 
undersökningar och olika länsstyrelsebeslut (fi gur 
24 nedan). På kyrkogården gjordes först en förun-
dersökning av kyrkogårdsområdet (yta 3:7:1) som 
visade att det fanns gravar kvar i delar av området 

medan andra delar var störda av tidigare ingrepp, 
framför allt undersökningen 1965 och anläggandet 
av Kortedalabanan. Figur 5 ovan visar grävytornas 
placering.

I samband med omläggningen av Korte dala-
banan gjordes en förundersökning i form av 
schakt ningsövervakning (yta 3:7:2), där ett antal 
gravar dokumenterades i all hast under ett kort 
tidsintervall. 

Den yta som kallades 3:7:1 gränsade till en yta 
från undersökningen 2013, där drygt 400 gravar 
undersöktes. Ytan förundersöktes våren 2014. Det 
visade sig då att den östra delen var kraftigt störd 
av markarbeten medan den västra delen uppvi-
sade välbevarade gravar. Vid förundersökning av 
yta 3:6F iakttogs en förmodad avgränsning av kyr-
kogården i väster och samma gräns (i form av ett 
dike) syntes vid undersökningen vid ”spårstop-
pet” 2014.

Yta 3:7:1 slutundersöktes maj–augusti med 
medelhög ambitionsnivå enligt länsstyrelsens 
anvisningar. På grund av den stora mängden gra-
var på stort djup som påträff ades fi ck vi begära en 
kostnadsökning från länsstyrelsen. 

Frågeställningar
Inför slutundersökningen av kyrkogårdsområdet 
formulerade vi frågeställningar kring möjligheten 

Yta undersökt 2013

Säveån

Yta undersökt 2013Yta undersökt 

2016

Yta undersökt 

2017

Yta 3:7:2 (spårstopp)

Yta 3:7:1

Yta 3:6F

Yta 3:6S

Figur 24. Karta över de olika delområdena 2014: Yta 3:6F, 
3:6S, 3:7:1 och 3:7:2. Kyrkogårdens utbredning är markerad 
med grått. Skala 1:1 500.
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att erhålla kunskap om stadens befolkning, där-
ibland hälsotillstånd, livslängd, könsfördelning, 
liksom frågor kring gravläggning och annat utnytt-
jande av kyrkogården. Här finns också möjlighet 
att fånga upp gränsområdet mellan stadsbebyg-
gelse och kyrkogård med eventuell bebyggelse som 
kunde knytas till kyrkan. Vi poängterade också 
att få 1500-talskyrkogårdar är undersökta och Nya 
Lödöse därmed skulle ge ett viktigt bidrag till den 
generella kunskapsuppbyggnaden kring gravskick 
och befolkning under denna tid.

Undersökningen 2016–2017
Allmänna förutsättningar
För de ytor som undersöktes 2016–2017 bedömdes 
kunskapspotentialen generellt sett som medelhög. 
Länsstyrelsen bedömde dock att undersökningen 
skulle genomföras med en lägre ambitionsnivå än 
den tidigare medelhöga samt med hårdare priori-
teringar mer inriktade på komplettering av tidi-
gare resultat. För landeridelarna och andra senare 
lämningar gällde en ambitionsnivå som i prakti-
ken innebar att dessa schaktades bort utan doku-
mentation. 

Länsstyrelsens krav på en lägre ambitionsnivå 
påverkade särskilt undersökningen av kyrkogår-
den. För gravarna kunde de tidigare valda fråge-
ställningarna inte besvaras eftersom det nu främst 
rörde sig om tillvaratagande. Figur 5 ovan visar 
grävytornas placering.

Frågeställningar
De frågeställningar som blev aktuella efter sänk-
ningen av ambitionsnivån gällde för kyrkobygg-
nadens del vad som fanns kvar av kyrkan, om det 
var möjligt att datera olika delar och om det skulle 
gå att urskilja olika utbyggnadsfaser. Vidare ville vi 
undersöka miljön runt kyrkan och vad som fanns 
kvar av mindre byggnader, bogårdsmur, stiglucka 
och gångar. 

För kyrkogården rörde det sig om enkla frågor 
kring hur många individer som var begravda och 
möjligheten att urskilja olika skeden i stratigrafin.

Undersökningen 2018
Allmänna förutsättningar
Hösten 2018 undersöktes en liten yta (cirka 30 m2) 
som inte varit tillgänglig tidigare. Länsstyrelsen 
bedömde kunskapspotentialen som medelhög till 
låg och menade att undersökningen skulle genom-
föras med låg ambitionsnivå som i huvudsak skulle 
ha en mer kompletteringsinriktad karaktär och 
komplettera tidigare undersökningar. Inga före-
mål samlades in, utöver sådana som direkt kunde 
knytas till gravkontexter. Figur 5 ovan visar gräv-
ytornas placering.

Frågeställningar
Nya frågeställningar utöver de som legat till grund 
för de tidigare projekten formulerades ej. Metodval 
och genomförande var desamma som 2017.
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stadsgård 31 lades ut under 1560–1570-talet på 
mark som tidigare tillhörde kyrkogården. Vi kan 
notera att ett påfört lager strax väster om tornet 
(KG2237**) innehöll fröer av trädgårdsväxter i 
form av kål och rova som visar att jorden använts 
som kålgårdsjord. Är detta spåren av de kålgårdar 
som diskuterades i rådet? Lagret överlagrade flera 
gravar och låg under konstruktioner som hör till 
ombyggnaden av kyrkan. Det är därmed rimligen 
låst till perioden före 1586, kanske till övergivan-
defasen 1540–1570 eller den första tiden efter åter-
flytten från Älvsborg. Kanske användes en del av 
kyrkogården till odling under denna tid? Det rör 
sig dock inte om några stora ytor, helt säkert inte 
motsvarande flera kålgårdar, men det kan natur-
ligtvis handla om att just denna yta var tillräckligt 
bevarad för att kunna iakttas i fält. Den något 
kryptiska noteringen i tänkeböckerna om att kyr-
kan skulle flyttas ut på den plats där den nya kyr-
kogården var ”beramad” kan då få sin förklaring: 
kyrkan skulle byggas ut över ett odlat område som 
märkts ut som ny kyrkogård, fast det rörde sig om 
ett område som några decennier tidigare använts 
för begravningar.

År 1588, den 5 februari, tillfrågades menigheten 
av borgmästare och råd om de ville hålla murar-
mästaren (med mat och husrum), som ska bygga 
stadskyrkan, men de nekade. Om den ”gamla kyr-
kogården” sades att den måtte ”bliva vid makt”, 
men där ska inte vara några kålgårdar, som det 
förut var ”på denna sidan bäcken”, utan ska vara 
till mulbete. Här har vi ännu en svårtolkad notis. 
Är ”bäcken” liktydig med Säveån, eller åsyftas ett 
annat vattendrag? Kan det vara så att den ”gamla” 
kyrkogården är de gravar vi hittat söder om Säveån? 
Eller har vi att räkna med ännu en kyrkogård, 
som under den senare stadstiden användes som 
betesmark? Här måste vi också fundera kring den 

Kyrkobyggnaden och kyrkogården  
i skriftliga källor
Det skriftliga källmaterial som berör kyrkan och 
kyrkogården härrör från den senare stadstiden, 
från 1580-talet och fram till stadens nedläggning. 
Det handlar framför allt om ombyggnaden av 
kyrkan och en del förändringar på kyrkogår-
den. Materialet består av notiser i tänkeböckerna 
(Grauers 1923) samt kyrkans räkenskaper, vilka 
finns i Landskapshandlingarna på Riksarkivet. 
Nedanstående redogörelse är en kronologisk sam-
manfattning av dessa källor.

Det första vi ser av ombyggnaden är ett beslut 
från 1587, den 26 maj, om att de kålgårdar norr om 
ån som skulle läggas ut till kyrkogård skulle flyttas 
inom åtta dagar. Några dagar senare, den 8 juni, 
beslutades om fler detaljer. Hans Börjessons hage 
”som krappedamen är uti” och gärdesgården var 
sålda till kyrkogården. Likaså skulle Jon Perssons 
och Severin Svarts hagar samt Hans Nilssons kål-
gårdar läggas ut till kyrkogård, dock skulle den del 
av Hans Nilssons hage ”där det är lagt humleröt-
ter” inhägnas. Humleodlingen var tydligen viktig 
och togs hänsyn till. Den 13 juni beslutade rådet 
att kyrkan skulle flyttas ut på den plats där den 
nya kyrkogården var ”beramad” och 31 juli befallde 
borgmästaren Jacob Jacobsson att se till att kyrkan 
blev täckt, vilket han inte ville utan drog i väg och 
försummade detta; för det skulle han böta.

Här finns det en del oklarheter. Kålgårdarna 
ligger norr om ån och vi kan förmoda att de låg 
strax utanför kyrkogården då den skulle utvidgas. 
Eller hade kålgårdar anlagts inne på kyrkogården 
under eller efter Älvsborgstiden? 

Vi kan se att gränsdiket runt kyrkogården för-
ändrades över tid. Till viss del hör detta ihop med 
att kyrkogårdens yta minskades. Detta skedde 
huvudsakligen i dess västra del där bland annat 
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 kyrkogård som fanns söder om Säveån, där några 
få gravar dokumenterades vid en schaktningsöver-
vakning 2017 (Forsblom Ljungdahl m.fl. 2018).

Från 1588 har vi kyrkans räkenskaper som hjäl-
per oss att se hur kyrkobygget planerades och 
bekostades. Inkomsterna kom från en rad olika 
källor. Största delen, drygt 125 daler, kom från kol-
lekten. 80 daler kom från ” ståndpenningar av de 
fremmande som haver haft krambod och pauluner 
på torgen om marknedstider”. 26 daler kom från 
andra avgifter från ”främmande”. Mindre summor 
kom från stadsbornas skatt, likringningar, betal-
ning för vaxljus från kvinnor som kyrktogs efter 
förlossning, hyra av ett utrymme i kyrkan att för-
vara segel i under vintern och gåvor av olika slag.

För pengarna köptes olika varor. Till kyrkobyg-
get införskaffades kalk, virke till byggnadsställ-
ningar, stockar, bjälkar, stolpar och pålar. Vidare 
inköptes verktyg, ved och kol, bårar att bära sten 
på, virke till att bygga sådana bårar, trästakar till 
ljusbloss, osmundjärn och tråd av hampa. Till att 
färga ljus köptes saffran och ett par buntar papper 
köptes till bokföringen. Fortfarande verkar inte 
byggnadsarbetena ha kommit i gång riktigt, men 
material samlades på hög. Andra inköp var oblater 
från Lübeck och spik till byggnadsarbetet. I land-
skapshandlingarna finns en detaljerad lista med 
namn på dem som arbetat på bygget eller levererat 
varor, bilaga 5.

Staden betalade också ut lön under året. Två 
murarmästare betalades för arbeten med grund-
läggning och flera borgare och bönder för tim-
merkörning. Byggmästaren vid Älvsborgs fästning 
besiktigade platsen tillsammans med några andra 
män för att se om marken var tillräckligt tjän-
lig och fast för bygget. Christer Smed fick betalt 
för ett urverk och allehanda smide till kyrkans 
behov. Klockaren fick sin årslön, liksom Jören 
Skolmästare som tjänstgjorde som kyrkans bygg-
nadsskrivare. Slutligen kan vi notera att drygt 8 
daler hade betalats till dem som levererat öl till 
stadskällaren och sålt det, kyrkan till godo. Dessa 
personer har tydligen också jobbat med att förfär-
diga dörrar och annat.

Under 1588 verkar alltså själva grunden till 
ombyggnaden ha lagts. En pålkran nämns i räken-
skaperna, till att påla rustbädden kan vi förmoda. 
Det är antagligen några av dessa pålar vi har daterat 
med fällningsåret 1587–1588. I början av 1589 ser vi 
i tänkeböckerna att Olof Larsson (sannolikt borg-

mästaren med detta namn) har försträckt murar-
mästarna till kyrkomurningen 30 eller 40 daler. 

Därefter saknas notiser om kyrkobygget i tän-
keböckerna under ett par år. Av notiser från bör-
jan av 1590-talet kan vi se att det gick ganska trögt 
och att det fanns en del hel praktiska problem 
att lösa. Räkenskaperna från 1589 berättar mera. 
Inkomsterna kom även detta år från en rad olika 
håll. Bland dem kan nämnas 6 mark från dem som 
haft krambodar i kyrkporten under marknadsda-
gar. Skatter och diverse avgifter (ljuspengar, klock-
pengar) gav det mesta av intäkterna.

Bland utgifterna ser vi att byggnadsarbetena 
och inköpen av material fortsatte. En mässings-
skål till dopfunten införskaffades. Timmerkörning 
ersattes. Sedan har vi inte de vidare räkenskaperna 
bevarade, men några notiser i tänkeböckerna ger 
en del av fortsättningen. 

1591, den 12 februari, förde rådet en diskussion 
med Olof Larsson om ”kyrkotomterna”, som han 
byggt på. Han kunde inte längre hyra ut bodarna 
på dem på samma sätt som tidigare, så han över-
lät dem till staden. Dessa tomter och bodar kan 
möjligen motsvara den tomt vi kallar stadsgård 31, 
som avstyckade från kyrkogården och bebyggdes 
under 1500-talets senare del.

1593, den 24 maj, blev Thes bödkare och Jöns 
Persson utvalda att gå i kyrkan med påsen (kollekt-
håven) till kyrkobyggandet. Insamlandet av pengar 
fortsatte alltså.

1594, den 22 april enades borgmästare, råd och 
kyrkoherde om kyrkobygget. Murarna skulle byg-
gas så högt som ”väggarna kunde belånga”. Men 
man kunde inte göra några välvda tak, inte heller 
på tornet, ”för den svåra lösa grund” och det hade 
inte heller varit någon välvning eller fullkomlig 
murning av samma byggnad tidigare, efter vad 
gamla män här i staden har berättat, för att det inte 
finns någon fast grund att lägga en sådan byggnad 
på. De pelarfundament som dokumenterades vid 
undersökningarna 1915–1918 och 1965 visar emel-
lertid att man åtminstone påbörjade arbetet med 
ett välvt tak.

23 april 1594 skedde förlikning med mäster 
Melkier om kyrkomurningen. Han fick 120 daler 
för att mura upp 16 alnar på höjden (9,5 meter).

1595, den 5 maj beslutades att mäster Melkier 
och murarsvennerna skulle mura med tegel i dör-
rar och fönster. Där tornet var ämnat, där skulle 
muras och gå ”lika upp med” den andra muren 
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fram igenom ”så långt det kan sig belånngtia”. De 
stycken som var murade mellan kyrkan och tornet 
skulle rivas upp och läggas i muren.

Den 14 juli hade bygget stannat av på grund 
av brist på kalk

Den 22 december efterlystes folk som ville bryta 
sten till kyrkomurningen, nu medan ”jorden hon 
är väck”, i synnerhet de som inte kört sten tidigare.

1596, den 22 november stadgades att var gård 
skulle köra 10 lass mursten till kyrkomurningen. 
Den som låg efter med stenkörningen skulle köra 
det dubbla, annars väntade böter om 3 mark.

1598, 27 mars. Kyrkobygget skulle täckas, först 
med ”deler”, sedan med tiden skulle det täckas 
med spån.

1599, den 5 februari noterade rådet att Anna, 
Hindrik van Bremens hustru hade trängt sig in i 
fel kyrkbänk och den 25 mars stadgades om böter 
för att träda in i fel stolerum i kyrkan.

1601, den 2 april påmindes stadsborna om sten-
körningen till kyrkan och den 16 april beviljades 
klockaren rätten att ha gamla kyrkogården i ett år.

1603 noterades i räkenskaperna: ”Är utgivet till 
kyrkobyggning, broabyggning och andra stadens 
nödtorfter som kyrkomännens längd utvisar för 
kyrkobyggning 23 dlr, …”

1605, 15 april sålde borgmästare och råd [till] 
Toll Siggesson kyrkans stom[gård] nordan kyrkan 
för 30 daler.

Ännu i början av 1600-talet fortsatte alltså byg-
gandet på kyrkan. Frågan är om den ens blev färdig 
innan Kalmarkriget bröt ut?

Arkivuppgifterna om den stora ombyggnaden 
av kyrkan är bitvis svårtolkade. De knapphändiga 
notiserna var sannolikt fullt begripliga i sin samtid, 
men idag är sammanhanget kring deras tillkomst 
försvunnet och mycket framstår som oklart. Vad 
menas med ”gamla kyrkogården”? Vilka bodar är 
det som diskuteras? Var låg kyrkans stomgård? 
Vad betyder notisen från 1587 om att kyrkan skulle 
”flyttas ut på den plats där den nya kyrkogården 
var ”beramad”?

Den inledande diskussionen från 1587 ger 
intryck av att kyrkan skulle flyttas till en helt ny 
plats och att en ny kyrkogård skulle anläggas. I de 
senare notiserna är det dock uppenbart att det är 
den gamla kyrkan som byggs om. Det är också vad 
de arkeologiska resultaten visar. Mycket talar dock 
för att kyrkobygget aldrig blev helt avslutat. Den 
kyrka som Nya Lödöseborna lämnade efter sig när 

staden lades ned 1624 var kanske fortfarande lite 
av ett provisorium.

Kronologi och händelseförlopp i korthet
De olika delarna av kyrkogården och kyrkan redo-
visas nedan i separata stratigrafiska berättelser för 
de år de undersöktes. För att kunna få en översikt-
lig bild över händelserna har vi sorterat in de olika 
säsongernas resultat i en sammanfattande kro-
nologisk ram och periodindelning enligt nedan. 
Indelningen har gjorts utifrån gravarnas och kyr-
kogårdslagrens stratigrafi och utifrån de olika etap-
perna i byggandet och renoveringen av kyrkan. De 
dendrokronologiska resultaten (nedan och bilaga 
4) ligger till stor del som grund för dateringarna. 
Däremot var möjligheterna att använda föremål 
som dateringshjälp ganska små eftersom de flesta 
begravningar inte innehöll några föremål, ej heller 
kontexterna som kan knytas till kyrkobygget. Se 
avsnittet Föremålsfynden nedan.

Hur den mer detaljerade fasindelningen har 
gjorts har varierat mellan de olika säsongerna, se 
tabell 1 nedan. Det finns därför överlappningar 
mellan faserna och det finns faser som endast är 
relevanta för delar av ytan då de är knutna till 
specifika händelser inom mindre områden. Det 
finns också ett antal gravar som saknar stratigrafi. 
De presenteras sist i de stratigrafiska berättelserna 
för respektive säsong.
• Period 1. 1473–1480. Etableringen av kyr-

kogården. Den allra första stadstiden som 
omfattar utstakningen av kyrkogården och 
enstaka mycket tidiga gravar.

• Period 2. 1480–1540. Byggnad och bruk av 
kyrkan, bruk av kyrkogården. Kyrkobygget 
påbörjas efter att marken har beretts och 
jämnats ut. Kring kyrkogården grävs ett dike 
som förutom att dränera ytan även markerar 
dess gräns. Detta dike kom att grävas om vid 
ett tillfälle, möjligen 1520–1530. Flera begrav-
ningar sker.

• Period 3. 1540–1570. Flytt till Älvsborg; 
möjligen fortsatt bruk av kyrkogården. 
Kyrkogården överges tillfälligt men möjligen 
sker någon enstaka begravning. Omfattande 
sandlager påförs kyrkogårdsytan. Eventuellt 
används en del av kyrkogården för kålgårdso-
dling. 

• Period 4. 1570–1586. Återflytt och uppbygg-
nad. Efter återflytten från Älvsborg grävs 
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nya diken på kyrkogården. Kyrkogårdens yta 
minskas något i väster. Arbetet med en sten-
lagd gång från gata C mot kyrkans västgavel 
påbörjas. Väster om kyrkan anläggs en avfalls-
binge. Eventuellt används en del av kyrkogår-
den för kålgårdsodling. 

• Period 5. 1586 till cirka 1620. Om- och ny-
byggnad av kyrkan och tornet. I denna fas 
sker en omfattande om- och tillbyggnad av 
kyrkan. I västra delen görs förstärkningsarbe-
ten och tornet byggs. Inne i kyrkan läggs gol-
vet om (Önstad 1965) och man anlägger rust-
bäddar för pelare som ska bära ett välvt tak. 

På kyrkogården fortsätter man arbetet med en 
stenlagd gång från gata C mot det nya tornet. 
Eventuellt vidgas den till en större stenlagd 
yta närmast tornet. Avfallsbingen väster om 
kyrkan finns kvar. Möjligen har en privet i 
kyrktornet mynnat i denna. Kalmarkriget 
1611–1613 och den efterföljande danska tiden 
fram till 1619 innebär antagligen ett avbrott i 
kyrkobygget.

• Period 6. Cirka 1620–1640. Fasen  omfattar 
den allra sista stadstiden, från åter för svensk-
ningen 1619 till dess att staden läggs ned 1624 
och åren närmast därefter. Kyrkan rivs och 

Gata A

Stadsgård 7

G
ata C

Stadsgård 15

Binge/brunn
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Stadsgård/kyrkogård  
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Träkonstruktion

Sten-/tegelkonstruktion

0 10 m

Figur 25. Något förenklad översikt över lämningar från period 1. Skala 1:500.
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Tabell 1. De dendrokronologiska dateringarna i korthet. Se också bilaga 4.

Prov Kontext grupp Dendronr Beräknat fällningsår Typ Kommentar År

24751 469 15127 Vinterhalvår 1479–1480 Rustbädd kyrkan 2013

26807 475 15128 Juni 1587 Rustbädd kyrkan 2013

26808 475 15139 Ej daterad Rustbädd kyrkan Al 2013

27824 469 15140 1475±4 Rustbädd kyrkan 2013

27825 469 15141 Vinterhalvår 1479–1480 Rustbädd kyrkan 2013

28032 469 15142 Vinterhalvår 1479–1480 Rustbädd kyrkan 2013

29327 475 15143 Vinterhalvår 1587–1588 Rustbädd kyrkan 2013

32000 477 15144 1590±2 Rustbädd kyrkan 2013

31242 468 15145 Ej daterad Rustbädd kyrkan Al 2013

31668 493 15146 Ej daterad Avfallsbinge Tall 2013

31669 493 15147 Ej daterad Avfallsbinge Tall 2013

31243 468 15148 Vinterhalvår 1488–1489 Rustbädd kyrkan 2013

31715 1012 15149 Ej daterad Avfallsbinge Tall 2013

1001547 469 15150 Vinterhalvår 1479–1480 Rustbädd kyrkan 2013

1001553 475 15151 Vinterhalvår 1587–1588 Rustbädd kyrkan 2013

1001555 475 15152 Ej daterad Rustbädd kyrkan Al 2013

1001556 475 15153 1588±3 Rustbädd kyrkan 2013

70052 661 15156 Ej daterad Kista Tall 2013

70098 707 15157 Ej daterad Kista Tall 2013

90088 786 15164 Ej daterad Kista Tall 2013

90147 705 15265 Ej daterat Kista Tall 2013

90231 1107 15266 Efter 1456 Skoning i dike 2013

90230 1107 15267 1461±7 Skoning i dike 2013

90229 1530 15269 Efter 1458 Staket/kyrkogård 2013

504226 1023* 15292 1483±6 Rustbädd, troligen vapen
huset

2014

1015279 1027* 15309 Ej daterat Träskoning i ränna Tall, möjligen vinter 1519–1520 2014

501643 1027* 15313 1531±4 Stolpar till ränna 2014

501385 1027* 15314 Efter 1495 Stolpar till ränna Möjligen 1510±10 2014

504225 1023* 15315 Maj–juni 1489 Rustbädd, troligen vapen
huset

2014

502815 1163* 15316 Ej daterat Kista Gran 2014

503371 1165* 15317 Ej daterat Kista Tall 2014

508033 1290* 15318 Ej daterat Kista Tall, möjligen vinter 1474–1475 2014

501694 1027* 15319 Vinterhalvår 1534–1535 Stolpar till ränna 2014

250979 2473 15570 Ej daterat Stockar Gran 2016

251486 2253 15571 Vinterhalvår 1468–1469 Rustbädd 2016

251488 2253 15572 Vinterhalvår 1468–1469 Rustbädd 2016

251489 2253 15573 1592±5 Rustbädd tornet 2016

261175 2456 15620 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

261177 2456 15621 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260931 2456 15622 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

261174 2456 15623 Juni 1486 Rustbädd långhuset 2016
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byggnadsmaterialet fraktas sannolikt bort 
för återanvändning i Göteborg. Kyrkogården 
används för begravningar några år efter 
 stadens nedläggning.

Kyrkobyggnaden och kyrkogården 
i det arkeologiska materialet
Period 1–2, 1473 till cirka 1540
Period 1 omfattar tiden från stadens grundlägg-
ning tills kyrkobygget påbörjades, cirka 1473–1480. 
Under denna period anlades kyrkogården, dess 
gräns stakades ut och de första begravningarna 
gjordes. Det är en mycket kort period och den 
går inte alltid att skilja från efterföljande period 
2 (figur 25).

Vi kan anta att området för kyrkogården sta-
kades ut i samband med att stadsplanen lades ut 
1473, men vi vet inte exakt när den började använ-
das för begravningar. Den kan ha legat oanvänd 
några år. När kyrkan började byggas hade dock 
Nya Lödöseborna redan börjat använda kyrko-
gården för begravningar. Vi ser detta i materialet 
från 2016, där några gravar låg under marklagret 
KG2078, som tolkats som ett första brukningsla-
ger på kyrkogården och som fanns fläckvis på flera 
delar av ytan. 

I den sydöstra gränsen av kyrkogården gjordes 
en avgränsning med nedslagna bräder, av vilka en 
dendrodaterats till efter 1458 (KG1530). I samma 
linje slogs stolpar ner längs sydvästra gränsen av 
kyrkogården (KG1571).

I den norra gränsen grävdes ett dike som gräns. 
Detta skulle sedan komma att fyllas upp och grä-
vas om vid flera tillfällen. Diken har noterats runt 
hela kyrkogårdsytan, men de var på flera ställen 
avbrutna av moderna störningar. Dikena har delvis 
varit träskodda. Redan vid 1960-talets grävningar 
noterades en träränna 6–7 meter öster om koret 
(Önstad, dagboksanteckningar). Dikena fylldes 
igen och grävdes om vid flera tillfällen och det 
innebar att gränsen försköts några meter hit och 
tid under årens lopp. 

Längst i sydöst anlades också en brunn (KG798) 
som utifrån stratigrafin har bedömts tillhöra den 
äldsta stadstiden. Den var fylld med en mängd 
olika typer av föremål, djurben, tegelsten och tak-
pannor av tegel. Funktionen är högst oklar, men 
den kan ha haft någon koppling till kyrkobygget. 

Under den äldre fasen av kyrkogårdens använd-
ning, före Älvsborgsfasen, fanns inga arkeologiskt 
iakttagbara gångar eller vägar på kyrkogården. Om 
sådana har funnits, har de bara varit enkla upp-

Prov Kontext grupp Dendronr Beräknat fällningsår Typ Kommentar År

257865 2455 15624 1586–1598 Rustbädd tornet 2016

254862 2455 15626 Efter 1495 Rustbädd tornet Troligen 1500–1540 2016

252107 2455 15627 Ej daterat Rustbädd tornet 2016

252103 2455 15628 1587–1596 Rustbädd tornet 2016

260365 2456 15629 Ej daterat Rustbädd tornet 2016

260366 2456 15630 Ej daterat Rustbädd tornet 2016

260930 2456 15631 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260927 2456 15632 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260928 2456 15633 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260929 2456 15634 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260273 2456 15635 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260932 2456 15636 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

260274 2456 15637 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

252721 2456 15638 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016

252106 2455 15639 1587–1602 Rustbädd tornet 2016

252104 2455 15640 1587–1602 Rustbädd tornet 2016

252105 2455 15641 Maj–juni 1588 Rustbädd tornet 2016

261176 2456 15656 Vinterhalvår 1485–1486 Rustbädd långhuset 2016
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Figur 26. Dendrodateringar från kyrkogrunden. Skala 1:500.

trampade stigar. Kyrkogården var intensivt använd 
för begravningar och bör ha karaktäriserats av stora 
områden med öppen jord och en rik ogräsfl ora. De 
arkeobotaniska resultaten visar att tiggarranunkel, 
brännässla, åkerpilört och svinmålla var vanligt 
förekommande. Spår av etternässla, bolmört och 
hundkäx noterades också. Det låg stallgödsel spritt 
över kyrkogården och en del frömaterial som kan 
ha kommit från odlingsmark. 

Väster om den första kyrkobyggnaden lades 
ett lager med sand och träflis ut (KG2078**, 
KG3200***) sannolikt för att stabilisera och jämna 
ut ett område som redan från början kan ha varit 

instabilt. Detta lager är en terminus ante quem för 
de gravar som ligger under. 

Period 2 omfattar tiden från det att kyrkan bör-
jar byggas fram till Älvsborgsfasen, cirka 1480 till 
cirka 1540 (fi gur 27). Kyrkobygget tycks ha påbör-
jats omkring 1480. Från rustbädden under koret 
togs fl era dendroprover med samstämmiga date-
ringar till fällningsåret 1479–1480. Utifrån dendro-
dateringarna verkar det alltså som att koret var det 
första som grundlades. I grunden till långhusets 
norrvägg fanns fl era stockar daterade till 1485–
1486. Det fi nns några stockar med äldre dateringar 
(1460-tal), men de tillhör stratigrafi skt perioden 
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då tornet byggdes och är uppenbart återanvända. 
Sakristian i norr berördes inte vid undersökningen, 
den tycks ha varit helt borttagen. Men resultaten 
från undersökningen 1965 visar att sakristian bygg-
des i förband med koret och långhusväggen och 
alltså var samtida med dessa. 

Från den södra långhusväggen har vi två date-
ringar, den ena till 1483±6 och den andra till maj–
juni 1489. Det verkar alltså som att denna grundla-
des strax efter den norra långhusväggen (figur 26).

Vid undersökningen 1965 noterades att den 
norra långhusväggen bestod av murad gråsten och 
var 1,5 meter tjock. Minst en strävpelare påträffa-
des. 

Önstad (1965) noterade också spår av minst 
en brand, både på väggen och på golvet, där det 
fanns brandlager och brandspår på golvplattor av 
tegel. Brandspår fanns även i sakristian. Hon drog 
slutsatsen att kyrkan brunnit någon gång före den 
stora ombyggnaden i slutet av 1500-talet.

Vid undersökningen 1965 hittades tio mynt 
i sakristian. Sju av dem var danska – två från 
Kristian I (1448–1481) och fem från kung Hans 
(1481–1513). Därtill hittades två brakteater från sent 
1300-tal och en Gote. 

Intressant nog, så verkar den norra  rustbädden 
ha anlagts för att bära en längre vägg än den som 
sedan byggdes (figur 27–28). Kyrkan var ursprung-
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Figur 27. Något förenklad översikt över lämningar från period 2. Skala 1:500.
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ligen tänkt att bli cirka 50 meter lång medan 
den färdiga kyrkobyggnaden blev omkring 33 
meter lång, det senare tillbyggda tornet oräknat. 
Motsvarande förlängning på den södra sidan har 
inte kunnat dokumenteras, vilket antyder att man 
fick ändra planerna redan efter några få års arbe-
ten. Förekomsten av plundringsdiken och gravar 
rakt över rustbädden visar att den sannolikt aldrig 
burit en vägg i sin västligaste del. 

Period 3, cirka 1540 till cirka 1570
Under perioden cirka 1540 till cirka 1570, när Nya 
Lödöseborna hade förflyttats till Älvsborgs fäst-
ning, verkar begravningsverksamheten i stort sett 
ha avstannat. Gravarna från period 1 och 2 täcktes 
av lager med sand och omrörd gravjord. Sådana 
lager fanns över stora delar av kyrkogårdsytan, med 
något varierande sammansättning. De är förmodli-
gen en blandning av mark som har trampats, sand 
som lagts dit i utjämnande syfte eller något annat. 
De diken som fanns slammade igen. Dessutom 
finns det spår av bränder i denna period, men det 
är oklart om det rör sig om olyckshändelser eller 
planerade bränder. Det är också möjligt att delar 
av ytan användes för odling.

Period 4–5, cirka 1570 till 1624
Vid återetableringen av staden från cirka 1570 tog 
en omfattande byggnadsverksamhet vid över hela 
stadsområdet (figur 29). Nu påbörjades en omfat-
tande renovering och ombyggnad av kyrkan, som 
försågs med ett torn samtidigt som man förstärkte 
och renoverade partier i väster som satt sig kraf-
tigt i den instabila marken. Ovan har redogjorts 
för de skriftliga beläggen för byggnadsarbetena 
och de är lätta att se i det arkeologiska materialet. 
Kyrkan hade uppenbarligen satt sig kraftigt sedan 
den byggdes i slutet av 1400-talet och vid mitten 
av 1580-talet hade läget blivit kritiskt. 

Under den första tiden efter återflytten (period 
4, cirka 1570–1586) återupptogs begravningsverk-
samheten och man påbörjade arbetet med en sten-
lagd gång från gata C i väster fram till kyrkans 
västgavel. 

Under period 4 anlades en avfallsbinge invid 
kyrkan i form av en träbinge. Den användes antag-
ligen vidare genom period 5 och var fylld med 
olika slags material i flera skikt. Som föreslagits 
av Heimdahl (bilaga 2) skulle det kunna röra sig 
om en privet i tornet som mynnat i bingen – dock 
konstruerades bingen sannolikt något decennium 

Figur 28. Rustbädden för den aldrig färdigställda delen av långhuset; från undersökningen år 2016. Foto: Markus Andersson.
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innan tornet byggdes. Innehållet i avföringen i 
bingens botten visar att de som använt den haft 
en mathållning som varit betydligt mer lyxig och 
kontinental än i staden i övrigt (även om det finns 
stora variationer mellan stadsgårdarna, se Maltin 
2020). Men bingen innehöll också odlingsjord 
och diverse avfall. Stratigrafin kring bingen, tornet 
och den stenlagda gången/ytan väster om tornet är 
störd och oklar. Likaså bingens funktion – använ-
des den strax efter återflytten från Älvsborg för 
att samla upp material till gödsling av de små kål-
gårdsytor som verkar ha funnits väster om kyrkan? 
Eller har den trots allt ett samband med tornet? 
Kommer latrinmaterialet från intilliggande stads-

gårdar och skulle vi möjligen kunna knyta det till 
prästerskapet eller någon annan boende i staden 
– kanske till och med borgmästaren Olof Larsson, 
som ägde tomter invid kyrkogården? 

Period 5 (1586 till cirka 1624) inleds när de 
omfattande ombyggnadsarbetena av kyrkan startar 
(figur 30). Kring mitten av 1580-talet hade uppen-
barligen en kraftig sättning ägt rum i det sydvästra 
hörnet av långhuset. Här gjordes nu förstärknings-
arbeten där en ny rustbädd lades, med timmer fällt 
i huvudsak 1587–1588, en del av det under somma-
ren. Att man använde timmer som fällts vid en 
årstid då träd normalt inte avverkades tyder på ett 
behov av att snabbt få fram de kraftiga pålar som 
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Figur 29. Något förenklad översikt över lämningar från period 4. Skala 1:500.
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behövdes och att det som eventuellt fanns i lager 
inte räckte till. 

I samband med arbetena på långhusets hörn, 
eller något år därefter, påbörjades arbetena med att 
bygga ett torn i väster. Timmer från tornets bygg-
nadsfas har dendrodaterats till 1587–1596 (fi gur 
31–32). Tornets vikt pressade senare gradvis ned 
den lösa marken upp till en meter, vilket medförde 
att även några äldre gravar och avfallsbingen (KG 
493) sjönk nedåt. 

Delar av tornets rustbädd undersöktes av 
Ön stad 1965, men mycket av den hade lämnats 
kvar och dokumenterades 2013 och 2016. Rust-
bäd den bestod av kraftiga ekstockar, förankrade i 

marken med pålar. Där stockarna korsade  varandra 
var de låsta med urtag En lång rad dateringar visar 
samstämmigt på att timret hade fällts 1586 och 
fram till cirka 1600. Några stockar ligger omedel-
bart väster om tornet i samma riktning som dess 
rustbädd. De har tolkats som en del av underar-
betet till den stenlagda gången mellan kyrkan och 
gata C. 

I samband med tillbyggnaden av tornet på 
1580–1590-talen färdigställdes den stenlagda vägen 
från väster fram till tornet. 

Ungefär samtidigt med dessa arbeten gräv-
des förmodligen ett nytt dike för kyrkogårdens 
avgränsning i norr. I kyrkogårdens nordvästligaste 
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Figur 30. Något förenklad översikt över lämningar från period 5. Skala 1:500.
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del avskildes ett område som blev en ny tomt, 
stadsgård 31 (rapport under utarbetande). Den 
sydöstra delen av stadsgård 31 hade tidigare varit 
en del av kyrkogården men begravningarna i denna 
del tycks ha upphört efter återflytten från Älvsborg 
kring 1570. 

Som framgått ovan går det att följa kyrkobygget 
i viss detalj i skriftliga källor. Vad som inte framgår 
är vad som hände under den allra sista stadstiden, 
från Kalmarkrigets avslut 1613, då många läm-
nade staden, till återlämnandet från Danmark 1619 
och sedan till dess staden lades ned 1624. Mycket 
tyder på att kyrkan aldrig blev helt färdigbyggd. 
Raseringsmassor med tegel och kalkbruk visar på 
destruktionen av kyrkan, då sannolikt mycket 

material togs med och återbrukades i Göteborg. 
Enstaka begravningar kan ha gjorts också efter 
1624, men det är inte helt enkelt att säkert urskilja 
dessa från det övriga materialet.

Begravningar och gravskick
Omkring 1 300 gravar undersöktes på kyrkogår-
den. Därtill kommer en hel del ”lösben”, männ-
iskoben från söndergrävda gravar som saknar 
kontext och stratigrafi. De har samlats in, men 
behandlas endast översiktligt. Alla skelett som 

Figur 31. Arbetsbild från undersökningen år 2017 av kyrko
gårdens västra del. Den stenlagda gången mot kyrkan syns 
till vänster. Foto från söder: Mattias Öbrink.
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Figur 32. Vy över tornets rustbädd från undersökningen år 2016. Direkt till vänster om rustbädden syns avfallsbingen 
(i bildens nedre del). Foto från söder: Markus Andersson.

kan knytas till gravar har analyserats av osteologer 
och den analysen presenteras som ett eget avsnitt 
i denna rapport (bilaga 1), se också sammanfatt-
ning nedan. 

Nedan följer en presentation av gravskicket 
med fokus på den mångfald av variationer vi kun-
nat se vad gäller gravbäddar, kistor, gravgåvor både 
över tid och rumsligt på kyrkogården. Materialet 
från undersökningen 1965 redovisas tillsammans 
med det aktuella materialet i den mån det är möj-
ligt. Även om det inte går att jämföra rakt av så 
är det ett intressant komplement, särskilt som det 
visar hur begravningarna inne i kyrkan såg ut. De 
föremålsfynd som kan knytas till begravningarna 
diskuteras mer i detalj i avsnittet Föremålsfynden 
nedan. 

Det dominerande gravskicket var att lägga den 
avlidna i svepning på en bädd av halm och/eller 
annat organiskt material. Endast 11 kistbegrav-
ningar påträffades och av dessa var ett par inte helt 
säkra sådana (figur 34, tabell 3). De dateras främst 
till tiden före cirka 1590. Därtill kan vi lägga fyra 
kistgravar inne i kyrkan från undersökningen 1965. 

Det verkar vara en svag dominans för kvinnor som 
begravts i kistor och med hänsyn till att kvinnorna 
är i minoritet bland de begravda (se bilaga 1) så blir 
dominansen tydligare. Samtliga kistbegravningar 
låg inne i, eller i området väster/sydväst om kyr-
kan. Det är noterbart att det inte fanns några kist-
begravningar vare sig norr om kyrkan eller sydost 
om den.

Generellt sett fanns det mycket få personliga 
föremål i gravarna, alltså sådana som kan knytas 
direkt till den avlidna personen (se vidare kapitlet 
Föremålsfynden nedan). Fem gravar innehöll fär-
lor, ibland också ett risknippe (figur 35, tabell 4). 
En färla var ett bestraffningsredskap av trä bestå-
ende av en platta med ett rakt handtag (se figur 71 
nedan). Vid undersökningen 1965 påträffades tre 
gravar med färlor. De som begravts med färlor var 
framför allt barn/tonåringar och de låg både inne 
i och utanför kyrkan. De gravar med färla som låg 
utanför kyrkan låg söder och sydväst om denna.

Ett undantag är den yngre kvinna som begravts 
med både färla och ris. Hon var i 25–30-årsåldern 
när hon dog och låg begravd tre meter från kyrko-



46 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Gata A

Kyrka

Gata C

Stadsgård 7

Stadsgård 15

Stadsgård/kyrkogård

Kyrka

Begravd individ
0 10 m

Figur 33. Något förenklad översikt över lämningar från period 6. Skala 1:500.

gårdens västra gräns. Kan hon ha haft någon kopp-
ling till undervisning och skolelever? De skollärare 
vi känner till från de skriftliga källorna är män, 
men den här personen dog och begravdes i period 
2 och från denna tid har vi inga skriftliga källor 
som belyser skolan. 

Eller ska vi se riset och färlan i ett annat ljus, 
inte som symboler för skola och utbildning utan 
snarare som de bestraffningsredskap de är? 

Pärlor, enstaka eller som radband, fanns i några 
av gravarna, inklusive en från 1965 års grävning 
(figur 36, tabell 5). 

De textilier som låg i gravarna var främst spår 
av svepningar, men i vissa fall tycks den döda ha 
begravts i sina gångkläder. 

Fyra gravar, samtliga belägna inne i kyrkan, 
innehöll sigillavtryck av vax (figur 37, tabell 6). Av 
dessa undersöktes tre 1965. En av dessa innehöll 
också kalk och paten i vax samt spår av guldbro-
scherad textil. Med all sannolikhet var detta en 
präst. Vid undersökningen 2013 undersöktes en 
kvinnograv med ett sigillavtryck i vax. Graven, 
som inte kunde bestämmas till fas, låg centralt i 
långhuset och innehöll en kvinna i DÅG 6, alltså 
20–39 år. 

Sigillen kan komma från avlatsbrev. År 1516 
påbörjades försäljning av påvliga avlatsbrev i syfte 
att finansiera uppbyggnaden av Peterskyrkan i 
Rom. Det är mycket möjligt att förmögna bor-
gare i Nya Lödöse hade skaffat sådana i syfte att få 
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Figur 34. Översikt över kistgravarna. Skala 1:500.
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Begravning Individ Fas Kommentar 

KG 269, 2013 Barn 0–1 år 4 Något oklar tolkning av trärester

KG 366, 2013 Kvinna 20–39 år med spädbarn 2

KG 452, 2013 Barn 0–1 år 2 Planka, rest av kista?

KG486, 2013 Man 20–39 år 4

KG 578, 2013 Kvinna, ej ålders bedömd 2 Endast rest av kista

KG 1165, 2014 Kvinna 20–39 år –

KG 1290, 2014 Kvinna 20–39 år –

KG2349, 2016 Kvinna 40–59 år 1

KG2143, 2016 Barn 1–6 år – Träbotten, möjligen kista

KG 4090, 2017 Man, ej ålders bedömd 2 

KG 3021, 2017 Kvinna 15–19 år 2

Grav 26, 1965 Man –

Grav 32, 1965 Kvinna – Belägen centralt i koret

Grav 60, 1965 ? –

Grav 61, 1965 ? –

Tabell 3. Samtliga 
kistbegravningar 
inklusive under
sökningen 1965. 
DÅG = döds ålders
grupp, se den 
osteologiska 
rapporten bilaga 1.
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Figur 35. Samtliga gravar med ris och/eller färla. Skala 1:500.

Grav Innehåll Individ Fas

KG 201, 2013 Färla och ris Barn 7–14 år Ej fas, men före cirka 1590

KG1276, 2013 Färla och ris Kvinna 20–39 år 2

KG 1184, 2014 Färla Barn 7–14 år –

KG 1083, 2014 Färla och ris Barn 7–14 år –

KG 1082, 2014 Färla Tonårspojke 15–19 år –

Grav 17, 1965 Färla och ris ? –

Grav 40, 1965 Färla Barn –

Grav 44, 1965 Färla plus kors av kvistar Barn –

Tabell 4. Gravar med 
ris och/eller färla.
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Figur 36. Samtliga gravar med pärlor/radband. Skala 1:500.

Grav Innehåll Individ Fas

KG791, 2013 Kors Kvinna 20–39 år 2

KG1264, 2014 Träpärlor, förmodligen radband Man 40–59 år –

KG2162 2016 Radband med 54 träpärlor Man 4

KG3005, 2017. Radband med 54 träpärlor Man 20–39 år 2

Grav 42, 1965 Radband av benpärlor plus 
en  stenkolspärla

Före cirka 1590

Tabell 5. Gravar med 
radband/pärlor
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Gata A

Stadsgård 7
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G
ata C

Stadsgård 15

Stadsgård/kyrkogård
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Alla begravda individer

Grav med vaxsigill
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Figur 37. Samtliga gravar med sigillavtryck i vax. Skala 1:500.

Grav Innehåll Individ Fas

KG325, 2013 Vaxsigill, påvligt Kvinna DÅG 6 –

Grav 18, 1965 Vaxsigill plus kalk och paten; 
 guldbroscherad textil

Man –

Grav 20, 1965 Vaxsigill ? Före cirka 1590

Grav 58, 1965 Vaxsigill ? –

Tabell 6. Samtliga 
gravar med 
sigillavtryck i vax.
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Gata A

Stadsgård 7

Kyrka

G
ata C

Stadsgård 15

Stadsgård/kyrkogård
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Alla begravda individer

Gravar med särskilt 
utvalda växter0 10 m

Figur 38. Gravar med särskilt utvalda växter. Skala 1:500.

Begravning Växt Anmärkning Period 

KG663, 2013 Säv och tuvull, kråkklöver Barn, 2 st, 7–14 resp. 1–6 år 2 

KG1037*, 2014 Kråkklöver Barn 7–14 år 1 

KG1556, 2013 Säv och tuvull, nysört Barn 1–6 år 4 

 KG2000, 2016  Säv och tuvull  Barn 7–14 år  –

KG2081, 2016 Bädd av ängsfröer: prästkrage, 
 havssälting, ängsskallra

Flicka 7–14 år 4

KG2084, 2016 Kamomillkulla Kvinna 15–19 år 4 

KG2116, 2016 Kamomillkulla Barn 7–14 år, man 60 plus år –

KG2152, 2016 Ängskavle Kvinna 20–29 år och foster/prematur 4 

KG2544, 2016 Säv och tuvull Barn, 2 st 5–6 år o 2–3 år 2 

KG3023 Kråkklöver Man 50–59 år 2 

KG3030 Kamomillkulla Barn 9–11 år 2 

 KG4033  Kamomill  Barn 1–6 år  2

 KG4055 Åkertistel  Pojke 14–16 år  2

Tabell 7. Förekomst 
av särskilt utvalda 
blommor i gravarna.
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Figur 39. Skelett plockas upp av Astrid Lennblad (till vänster) och Cathrine Andersson Färnström (till höger) 
under fältarbetet 2016. Foto: Markus Andersson.
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 syndaförlåtelse i utbyte mot reda pengar. Att samt-
liga gravar med sigillavtryck i vax låg inne i kyrkan 
antyder att de avlidna tillhört en elit i staden.

Fyra av gravarna antas innehålla präster då de 
innehöll vaxkopior av nattvardskärlen kalk och 
paten. Tre av dessa undersöktes 1965 och låg inne 
i kyrkan. De går inte att datera säkert, men två 
av dem låg under pelarfundament och bör alltså 
höra till tiden före ombyggnaden av kyrkan. Den 
fj ärde som undersöktes 2017 låg vid kyrkogårdens 
västra utkant och tillhör det allra äldsta skiktet av 
gravar – den har placerats i period 2 utifrån stra-
tigrafi n, men är möjligen ännu äldre. Det borde 
röra sig om stadens första präst, vars namn vi inte 
känner. Den osteologiska analysen visar på en 170 
cm lång man som avled i 30–40-årsåldern. I graven 
låg förutom nattvardskärl i vax också en oblatsked, 
troligen gjord av en blylegering. Graven diskuteras 
vidare i kapitlet Föremålsfynden nedan.

I några gravar låg särskilt utvalda blommor som 
gravbädd eller buketter (fi gur 38, tabell 7). Detta 
diskuteras vidare av Heimdahl (bilaga 2). Som 
framgår av tabell 7 är det ett bruk som framför allt 
kan knytas till barngravar och till de äldre perio-
derna i kyrkogårdens historia. Gravar med växter 
är mer spridda över kyrkogården, men saknas i den 

sydöstra delen. En avvikande grav är KG3023***, 
där en äldre man hade begravts med kråkklöver. 

De begravda människorna
De humanosteologiska resultaten i sin helhet pre-
senteras i bilaga 1. Här görs en sammanfattning av 
resultaten. Utgrävningarna av kyrkogården under 
åren 2013–2014 och 2016–2018 resulterade i sam-
mantaget nästan 1 300 skelettgravar in situ, samt 
en större mängd omrörda lösben av varierande 
bevarandegrad (fi gur 39). Skelettmaterialet från 
åren 2013–2014 har analyserats av Maria Vretemark 
vid Västergötlands museum, och materialet från 
2016–2018 har analyserats av Cathrine Andersson 
Färns tröm vid Rio Göteborg och Astrid Lennblad 
vid Bohusläns museum.

Vid den arkeologiska undersökningen av kyrko-
gården och dess gravar lades stor vikt vid att fånga 
upp de stratigrafi ska förhållandena mellan kyrko-
byggnaden, gravläggningarna och kulturlagren. 
Syftet var att kunna spåra olika händelser i kyrko-
gårdens brukningstid men även att kunna disku-
tera demografi ska och hälsomässiga förändringar 
under stadens historia utifrån skelettmaterialet. 
Kyrkogården delades in i sex övergripande perio-
der och så långt det var möjligt placerades grav-
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läggningarna i någon av dessa perioder. Omkring 
hälften av de undersökta individerna har kunnat 
placeras i någon av de övergripande perioderna 
(se fi gur 40).

Demografi 
Bland de gravlagda individerna på Nya Lödöses 
kyrkogård var männen i ständig majoritet.  För 
kyrkogården som helhet utgjorde män med säker 
könsbedömning 53 % av de gravlagda individerna 
medan kvinnor enbart utgjorde 34 % (se fi gur 41).

Den skeva könsfördelningen var tydligast 
i period 1 och 2, det vill säga tiden från det att 
staden grundades fram till fl ytten till Älvsborg. 
Könsfördelningen jämnade sedan ut sig något i 
period 4, vilket skulle kunna ha att göra med vil-
ken sammansättning av individer som fl yttade till-
baka till staden. I period 5 var könsfördelningen 
något svårare att utläsa. Betydligt färre individer 
ingick i denna period vilket gör att ej könsbe-
dömda och individer med osäker könsbedömning 
i högre grad påverkade hur andelen män respektive 
kvinnor fördelade sig.

Även om könsfördelningen blev något jämnare 
i period 4 var det ständigt en överrepresentation 
av män i skelettmaterialet. Detta bör ha inneburit 
att det hela tiden var en större inflyttning av män 
än kvinnor till staden. Dels kan det tänkas att 
det var fler män än kvinnor som flyttade in och 
bosatte sig i staden, dels kan det tänkas att det var, 
exempelvis, handelsmän, skeppare, soldater (yrken 
som traditionellt förknippas med män) som var på 
mer tillfälliga besök i staden, och att vissa av dessa 
avled och begravdes på plats. Dock vet vi från det 
sena 1500-talets mantalslängder att de fl esta hushåll 
hade minst en piga medan inte alla hade drängar. 
Pigorna var sannolikt i fl era fall infl yttade från den 
närbelägna landsbygden. Trots detta var ändå män 
i majoritet, baserat på de gravlagda individerna. 
Det är dock möjligt att dessa infl yttade kvinnor 
sedan fl yttade vidare och att vi därför inte ser dem i 
gravmaterialet alternativt att många av dessa pigor 
i själva verket var infödda Nya Lödösebor medan 
överskottet av män i gravmaterialet beror på en 
högre invandring av män. 

Hur påverkades då det dagliga livet, generellt 
sett, av att det konstant fanns en överrepresenta-
tion av män som rörde sig i staden? Vad som obser-
verats i moderna samhällen är att när det existerar 
en överrepresentation av män i ett samhälle eller en 

grupp så fi nns en tendens att oroligheterna ökar. 
Det uppstår bland annat en ökad konkurrens, 
exempelvis för att hitta en partner, och ökat våld. 
I materialet från Nya Lödöse var våld och trauma, 
som går att spåra i det osteologiska materialet, 
betydligt vanligare hos män än hos kvinnor.

För att kunna presentera åldersfördelningen i 
materialet på ett överskådligt sätt sorterades alla 
individer in i en av åtta dödsåldersgrupper (DÅG) 
vilka presenteras i tabell 8. Ett mindre antal indivi-
der fi ck dock en åldersbedömning som medförde 
att de hamnade precis mellan två olika DÅG och 
dessa placerades konsekvent i den övre dödsålders-
gruppen. Det fanns även ett mindre antal individer 
som enbart kunde åldersbestämmas som vuxna 
utan specifi k DÅG, och dessa återfi nns under rub-
riken “Obest. vuxen” i fi gurerna som följer.

Vad gäller åldersfördelningen bland de begravda 
var det framför allt mängden barn som stack ut. 
25 % av de gravlagda individerna var mindre barn 
(0–6 år, DÅG 1–3) (fi gur 42). 

Andelen mindre barn i materialet var relativt 
konstant genom de olika perioderna, så de små 

Figur 41. Könsfördelningen i materialet som helhet. 
Första siff ran visar antal individer.
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barnens livsvillkor i staden blev varken bättre eller 
sämre med tiden. För att försöka förstå varför det 
var så pass hög barnadödlighet i Nya Lödöse kan 
barnens situation jämföras med barn i låginkomst-
länder i dag. I dagens låginkomstländer är döds-
orsakerna för mer än hälften av barnen som dör 
innan de fyller 5 år olika typer av infektionssjuk-
domar. Även undernäring, brist på rent vatten och 
sanitet bidrar till ökad dödlighet bland mindre 
barn (https://www.globalis.se/Statistik/barnadoed-

lighet), och dessa dödsorsaker kan med stor san-
nolikhet ha varit bidragande faktorer för den höga 
dödligheten hos barnen i Nya Lödöse. Till exempel 
var det ett högt parasittryck ibland de gravlagda 
under hela stadstiden. Av de provtagna individerna 
var en betydande majoritet av dessa infekterade 
med pisk- och/eller spolmask, och en infektion av 
dessa parasiter kunde leda till bland annat kraftiga 
diarréer och undernäring (Bergman 2021, Bilaga 
3 i denna rapport). Parasiter såsom spolmask och 
piskmask smittar framför allt genom förorenad 
jord eller via dåligt tvättad mat och händer, och det 
är inte osannolikt att många av de mindre barnen i 
Nya Lödöse fi ck i sig dessa parasiter, och vissa blev 
säkerligen blivit så pass sjuka att de avled.

Bland andra Brothwell (1994) har konstaterat 
att det oftast var en högre barnadödlighet i städer 
jämfört med landsbygd. En bidragande orsak till 
denna skillnad skulle kunna ha varit bristande 
hygien. Ju fl er människor som levde tätt inpå var-
andra desto smutsigare kunde det bli, speciellt med 
mer eller mindre obefi ntliga avloppssystem och 
en bristande avfallshantering. I Nya Lödöse har, 
exempelvis, närvaro av både mänsklig latrin och 
djurgödsel påträff ats i makrofossilprover från de 
fl esta platser i staden, och har säkerligen använts 
för att gödsla odlingar på stadsgårdarna (Heimdahl 
2021, bilaga 2 i denna rapport). Denna typ av 
avfallshantering och gödsling bidrog både till att 
sprida parasiter och, till exempel, att sår och andra 
skador lättare blev infekterade. Den höga närvaron 
av latrin och gödsel kan även förmodas ha bidragit 
till att rent vatten, både för att dricka och att tvätta 
sig med, var en bristvara. Sanitära olägenheter var 
bevisligen, vilket även påvisats i modern tid, bidra-
gande orsaker till hög barnadödlighet och även en 
stor risk vid, förlossning, både för kvinnan och 
barnet (https://unicef.se/fakta/barns-overlevnad). 

Mödradödlighet diskuteras ofta som en bidra-
gande faktor till överdödlighet hos kvinnor i fer-
til ålder, både i historisk och modern tid (https://
www.globalis.se/Statistik/moedradoedlighet). För 
att kunna spåra just mödradödlighet i materi-
alet från Nya Lödöse borde en ökning av andelen 
avlidna kvinnor i DÅG 5 (15–19 år) och DÅG 6 
(20–39 år) kunna observeras. Vid jämförelse av 
andelen kvinnor och män i de olika DÅG har det 
visat sig att dödligheten för både män och kvin-
nor var högst i DÅG 6. Skillnaden mellan könen 
var att andelen kvinnor sjönk drastiskt mellan 

1 Fetus 0–9 månader in utero

2 Infant 0 år

3 Infans I 1–6 år

4 Infans II 7–14 år

5 Juvenilis 15–19 år

6 Adultus 20–39 år

7 Maturus 40–59 år

8 Senilis 60+

Tabell 8. Döds
ålders grupps
indelningen (DÅG).

DÅG 1 och 2 (<0 år)

DÅG 3 (<1–6 år)

DÅG 4 (<7–14 år)

DÅG 5 (<15–19 år)

DÅG 6 (<20–39 år)

DÅG 7 och 8 (<40+ år)

Obestämd vuxen

10 %

15 %

18 %

8 %

24 %

20 %

5 %

Figur 42. Åldersfördelning baserad på hela gravmate rialet, 
år 2013–2018. 
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DÅG 6 och DÅG 7 och 8, från 52,6 % till 37,9 %, 
medan andelen män var mycket jämnare mellan 
de två åldersgrupperna, från 47,4 % till 41,1 %. En 
betydligt mindre andel kvinnor än män blev såle-
des 40 år eller äldre. Huruvida detta går att direkt 
koppla till mödradödlighet eller inte är naturligt-
vis omöjligt att svara på. Dock sliter graviditeter 
och förlossningar mycket på kroppen, och det kan 
nog förmodas att de nyförlösta kvinnorna inte fi ck 
någon längre återhämtning, utan de förväntades 
troligtvis återgå till sina sysslor relativt snart, efter 
en förlossning. Även om inte kvinnors dödlighet 
i DÅG 6 går att koppla direkt till barnsängsdöd-
lighet skulle en bidragande orsak till att så pass 
många kvinnor, procentuellt sett, avlidit inom 
DÅG 6, kunna vara graviditeter och förlossningar.

Kroppslängder brukar ur ett generellt demogra-
fi skt perspektiv betraktas som en indikator på häl-
sostatus. En ökande medelkroppslängd ses gene-
rellt som ett tecken på ökat välstånd och vice versa. 
Medelkroppslängderna i Nya Lödöse för kvinnor 
var 161,6 centimeter och för män 173,6 centimeter, 
baserat på hela materialet och individer med säker 
könsbedömning (fi gur 43).

Två intressanta mönster har visat sig gällande 
kroppslängderna bland individerna i Nya Lödöse. 
Mäns medelkroppslängder ökade mellan period 
1 och 2 och period 4 men sjönk sedan i period 5. 
Kvinnors medelkroppslängder sjönk i stället mellan 
varje period. Vad dessa mönster berodde på kan vi 

i dagsläget enbart spekulera kring. Antingen inträf-
fade något som drabbade män i slutet av stadstiden 
vilket medförde att männens medelkroppslängd 
sjönk, eller så kan det vara att en större mängd 
kortare män fl yttade in till staden, och avlider, 
i slutet av stadstiden. Dock är antalet begravda 
individer relativt litet i period 5, vilket motsäger 
att det skulle vara ett stort antal kortvuxna män 
som fl yttade in. Det ska naturligtvis poängteras 
att bara för att en individ blev begravd i period 
5 måste det inte innebära att hen hade sin upp-
växt under period 5. Periodindelningen av ske-
lettmaterialet visar enbart när en individ avled, 
vilket kan innebära att uppväxttiden egentligen 
var under period 4 men att döden inträff ade under 
period 5. Att medelkroppslängderna för män sjönk 
i slutet av stadstiden kan således ha sin förklaring 
i sämre levnadsvillkor under period 4 eller under 
Älvsborgstiden. 

Varför kvinnornas medelkroppslängder sjönk 
under hela stadstiden kan vi också enbart spekulera 
kring. Eftersom vi inte vet huruvida alla de kvin-
nor som gravlades på kyrkogården även växte upp 
i Nya Lödöse är det svårt att direkt kunna koppla 
förändringarna i kvinnors medelkroppslängder till 
uppväxtförhållanden i staden. 

Det andra intressanta mönstret som visade sig 
för medelkroppslängder hör ihop med åldersför-
delningen bland de vuxna individerna. Gällande 
kvinnornas medelkroppslängder uppdelat på 
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Figur 44. Skelett av man från Nya Lödöse i mycket välbevarat skick. Foto: Markus Andersson. Skala 1:10.
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DÅG-tillhörighet tycks det som att desto äldre 
en kvinna blev ju kortare var hon. För män var 
mönstret det omvända, desto äldre en man blev, 
ju längre var han. Att långa män blev äldre skulle 
kunna, i alla fall delvis, ha att göra med social 
och/eller ekonomisk stratifi ering. Individer som 
var kortare och dog yngre skulle kunna komma 
från familjer med sämre förutsättningar, där bar-
nen fått mat med sämre näringsinnehåll, och/eller 
haft ett mer fysiskt slitsamt liv, vilket skulle kunna 
resulterat i lägre medelkroppslängder och en tidi-
gare död. De individer som blev äldre och också 
längre kanske kom från mer välbärgade familjer, 
som hade bättre tillgång till mer näringsrik och 
större mängd mat till barnen. Troligen levde de 
mer välbärgade även mindre fysiskt slitsamma liv, 
vilket kan ha inneburit att de levt längre, även om 
andra typer av välfärdsåkommor kan ha påverkat 
deras hälsa negativt. 

Mönstret hos kvinnorna är dock svårare att spe-
kulera kring. Eftersom en ökad medelkroppslängd 
generellt brukar ses som ett tecken på ökat välstånd 
är det, utifrån detta perspektiv, svårt att förstå var-
för de kortare kvinnorna blev äldst. Dock ska det 
poängteras att det fi nns en relativt stor andel indi-
vider som enbart bedömts som möjligen kvinnor, 
eller saknar könsbedömning helt, och dessa indi-
vider är ej medtagna i statistiken. Det hade varit 

mycket intressant om det i framtiden skulle kunna 
genomföras en ny undersökning av de individer 
med osäker eller ingen könsbedömning, för att se 
om dessa två mönster håller i sig.

Tandhälsa
I Nya Lödöse var det vanligt med karies (fi gur 45), 
och abscesser förekommer. Karies är starkt förknip-
pat med kost som innehåller mycket kolhydrater, 
bland annat socker, men även dålig munhygien 
och emaljkvalitet. Tandvården i Nya Lödöse var 
troligen mer eller mindre obefi ntlig, med dagens 
mått mätt, vilket innebar att förekomst eller avsak-
nad av karies främst borde berott på kostvanor 
och/eller individuella emaljvariationer. Socker var 
under Nya Lödösetid en importvara och en lyx-
vara, men socker ansågs även ha läkande egen-
skaper och var en av apotekarnas viktigaste varor 
under 1500- och 1600-talen (Nordiska museet). 
God tillgång på socker, och även kariesförekomst, 
kopplas i historisk forskning ofta till högrestån-
dsmiljöer, varför det eventuellt skulle kunna vara 
möjligt att spåra dessa högstatusindivider genom 
att studera kariesförekomst bland de gravlagda 
individerna.

I skelettmaterialet från Nya Lödöse fanns det en 
mycket högre andel individer med kariesangripna 
tänder på den norra och nordvästra sidan av kyr-
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med lite olika förutsättningar. Skulle individerna utan tänder vid analys kunnat sorteras bort ur hela materialet skulle andelen 
individer utan karies sjunka betydligt. 
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kogården än vad det fanns på den södra och syd-
västra sidan. Detta återspeglar rimligen skillnader 
i mathållning mellan olika grupper av människor.

De yngsta individerna på kyrkogården med 
kariesangrepp var tre barn i åldern 1–6 år, och den 
yngsta individen som även utvecklat en abscess var 
ett barn i 8–9-årsåldern. Eftersom dessa barn dog 
så pass unga är det sannolikt att de varit mycket 
sjuka, och man kanske ville bota, lugna och/eller 
trösta dem med sötsaker. Barnadödligheten i Nya 
Lödöse var mycket hög, men enbart dessa tre barn 
hade utvecklade kariesangrepp. Kanske kan de här 
barnen ha tillhört de högre samhällsskikten som 
har haft råd med sötsaker?

Bland de vuxna individerna var det mycket van-
ligt med karies, vilket, som påpekats tidigare, tyder 
på att den generella kosten i Nya Lödöse innehöll 
mycket kolhydrater. Från och med DÅG 6 var det 
vanligare att individer hade minst en karierad tand 
än att de inte hade det, åtminstone i materialet 
från 2016–2018. I skelettmaterialet från 2016–2018 
kunde individer som inte hade tänder vid analys 

uteslutas, vilket medförde att den faktiska karies-
frekvensen kunde studeras, och därmed kunde 
det med säkerhet konstateras att det var vanligare 
bland vuxna i Nya Lödöse att ha karies än att inte 
ha det. Fördelningen av karies mellan de olika peri-
oderna var relativt jämn vilket tyder på att det inte 
skedde någon dramatisk förändring av kostvanor 
över tid, åtminstone inte som satte spår i tänderna.

Tandsten och tandlossning var även det mycket 
vanligt i skelettmaterialet. Dock finns enbart data 
för materialet som undersöktes under 2016–2018 
gällande tandsten och tandlossning. Två speciellt 
intressanta företeelser kring tandsten noterades 
vid analysen. Dels att vissa individer inte har haft 
någon tandsten alls, trots att de var vuxna och 
hade nästan alla sina tänder bevarade, dels att ett 
fåtal individer hade så kraftig tandsten att den växt 
över hela tanden. Gällande individerna med kraftig 
tandsten kan en möjlig förklaring vara att tandens 
antagonist i över- eller underkäken saknades, och 
att den drabbade tanden därför inte mötte något 
motstånd som annars hade slipat ner tandstenen. 

Figur 46. Levande och döda. Ögonblicksbild från undersökningen 2017. Foto: Markus Andersson.
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En annan möjlig förklaring är att det rör sig om 
individer med en halvsidesförlamning, vilket gjort 
att de inte kunnat använda den sidan av munnen.

Tandlossning är starkt kopplat till stigande 
ålder. Den yngsta individen som förlorat en tand 
på grund av tandlossning var en man i 17–20-års-
åldern. Resterande individer med tandlossning, 
både där tänder lossnat helt eller där tandbenet har 
börjat tillbakabildas, återfanns i DÅG 6–8. Bland 
de äldsta, i DÅG 8, hade i princip alla, i varie-
rande grad, tandlossning. Hade dessa människor 
levt i dag hade de sannolikt fått tandproteser, 
åtminstone de individer som saknade nästan alla, 
eller alla, tänder. Att leva utan majoriteten av sina 
tänder bör ha påverkat både möjligheten att tugga 
sin mat och att kunna prata ordentligt.

Sjukdomar och hälsa
När det gäller infektionstrycket i Nya Lödöse har 
infektionssjukdomarna tuberkulos, lepra och syfi-
lis samt osteomyelit observerats i det osteologiska 
materialet, men de osteologiskt bekräftade fallen 
var troligen bara toppen av ett isberg av sjukdo-
mar (figur 46–47). En stor mängd individer med 
ospecificerad periostit (benhinneinflammationer), 
speciellt bilateralt på skenbenen, indikerar före-
komsten av systemiska sjukdomar som ännu inte 

utvecklats fullt ut. Från skriftliga källor kan även 
konstateras att staden drabbades av åtminstone 
ett pestutbrott under tidigt 1600-tal (Riksarkivet 
Landskapshandlingar). Både barn och vuxna bar 
dessutom indirekta spår av sjukdom och undernä-
ring i form av skeletala förändringar såsom cribra 
orbitalia (porotiska förändringar i ögonhålorna) 
och emaljhypoplasier (störningar i bildandet av 
tandemalj). Analyser av gravjord har också påvisat 
en riklig förekomst av parasitinfektioner bland 
stadens invånare, vilket troligen bidrog till en hög 
barnadödlighet. Enstaka tumörer, både godartade 
och maligna, har observerats i materialet, men den 
totala frekvensen är oklar då endast en liten del av 
fallen var osteologiskt observerbara. 

Sjukdomsfrekvensen och hälsotillståndet skilde 
sig mellan män och kvinnor i Nya Lödöse. Fler 
män drabbades av exempelvis syfilis, ospecifi-
cerad periostit och emaljstörningar, medan fler 
kvinnor drabbades av cribra orbitalia (en skele-
tal förändring i ögonhålorna, ofta kopplad till 
sjukdom och undernäring). För tuberkulos var 
dock fördelningen jämn, men här rörde det sig om 
endast ett fåtal individer. Det är utifrån dessa resul-
tat svårt att säga om männen eller kvinnorna hade 
en bättre eller sämre hälsa, utan det kan endast 
konstateras att det existerade könsmässiga skillna-
der i individernas hälsotillstånd. Dessa skillnader 
berodde sannolikt både på biologiska och sociala 
aspekter av dessa människors liv. Vad gäller sjuk-
domstrycket över tid verkar det ha legat på en rela-
tivt konstant nivå, vilket också antyds av en jämnt 
hög barnadödlighet, även om en viss minskning 
kan anas över tid för exempelvis periostit, emalj-
störningar och cribra orbitalia. 

En intressant observation gällande infektions-
trycket i Nya Lödöse var att detta verkade vara 
generellt sett högre hos individer som gravla-
des på den norra och nordvästra delen av kyr-
kogården, jämfört med den södra och sydvästra 
delen, och detta gällde för både män och kvinnor. 
Exempelvis var frekvensen av periostit betydligt 
högre i nord-nordväst och inga individer med lepra 
eller tuberkulos påträffades på den södra delen av 
kyrkogården. Troligen tyder dessa resultat på en, 
åtminstone delvis, socialt stratifierad kyrkogård.

Förslitningsskador och artros
Livet i Nya Lödöse var för många slitsamt, vilket 
indikeras av förekomsten av förslitningar observe-

Figur 47. Kvinna med långt gången syfilis.  
Foto: Markus Andersson.
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rade i skelettmaterialet (figur 48). De flesta indi-
vider över 30 års ålder uppvisade någon form av 
ledslitage. En del av detta var naturliga effekter av 
åldrande, som exempelvis kompressionsfraktu-
rer och spondylos, medan andra förslitningsska-
dor kunde kopplas till livsstil och fysiskt arbete. 
Speciellt intressant var de könsmässiga skillnaderna 
i förslitningsskador, speciellt då artros i synovial-
leder (äkta leder, det vill säga leder som tillåter 
stor rörelse, exempelvis knäled eller höftled), som 
förekom i staden. Den totala frekvensen var relativt 
jämn (omkring 20–22 %), med en viss övervikt hos 
kvinnorna, men sett per dödsåldersgrupp skiljer 
sig frekvensen markant. Kvinnor började utveckla 
artros i yngre år än män, men bland de äldre indi-
viderna blev männens frekvens högre. Män och 
kvinnor drabbades dessutom på olika sätt i de 
olika lederna. Män hade i högre grad en bilateral 
artros i synoviallederna, främst i armbågar och 
händer, medan kvinnorna uppvisade en högre 
frekvens i axel och höft och en koncentration till 
höger kroppshalva. Kvinnorna hade även en ten-
dens att ha en mer utbredd artros, det vill säga att 
en individ uppvisade artros i två eller fler synovi-

alleder. Någon exakt förklaring till denna fördel-
ning kan inte ges, men troligen rörde det sig om 
genetiska faktorer såväl som en arbetsfördelning 
mellan könen. 

Frekvensen av artros låg stabil genom alla peri-
oder för kvinnorna, men för männen skedde en 
minskning efter Älvsborgstiden. Detta skulle möj-
ligen kunna förklaras med att många män i sta-
dens första skede arbetade fysiskt hårt med allt 
från att bygga upp gator och torg till stadsgårdar 
och kyrkan, en börda som sedan lättade allt efter-
som staden växte fram och man i ett senare skede 
även tog in arbetare utifrån till en del tunga jobb 
(Rosén 2017)

Våld och trauma
Livet i staden medförde också risker i form av 
skador och våld, något som drabbade både män 
och kvinnor, barn som gamla, men som, åtmins-
tone i skelettmaterialet, var vanligast bland vuxna 
män (figur 49). Männen löpte en mycket större 
risk än kvinnor att drabbas av trauman orsakade 
både av olyckor och yttre våld. Detta kan troli-
gen relateras till att män i högre grad hade yrken 

Figur 48. Skelett från Nya Lödöse, under utgrävning 2016. Foto: Markus Andersson.
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som utsatte dem för situationer som kunde leda 
till dessa skador, både inom hantverksyrken och 
som exempelvis soldater. Hand-, handleds- och 
lårbensfrakturer var de vanligaste frakturerna. 
Handfrakturerna kan, då som nu, i många fall 
troligen kopplas till yrkesrelaterade skador, men 
säkerligen även slagsmål. Frakturer i handleder 
och lårbenshuvud/hals är i dag mycket vanliga 
åldersrelaterade skador kopplade till benskörhet 
och olyckliga fall. En annan vanlig fraktur i Nya 
Lödöse var frakturer i armbågsbenet. Vid fall kan 

armbågsbenet fraktureras nära handleden, men 
vanligare var att benet brutits mitt på, troligen då 
en person hållit upp armen för att skydda sig mot 
ett slag. 

Spår av vapenskador förekom nästan uteslu-
tande bland män (7,6 %) medan endast tre kvin-
nor och ett barn drabbats (tabell B). Av vapenre-
laterat våld var det främst på kraniet som dessa 
skador observerades. Det skall dock påpekas att 
detta endast är det osteologiskt observerbara vål-
det, och våld och trauma som endast satte sina spår 
i mjukvävnader var säkerligen mycket vanligare. 
Frekvensen av trauma och våld minskade över tid 
i Nya Lödöse, och detta gällde för män såväl som 
för kvinnor. Intressant att notera är också att frek-
vensen av trauma var högre för de gravlagda på 
den norra delen av kyrkogården, vilket ytterligare 
styrker teorin om en segregerad kyrkogård.

Nya Lödöse i ett större perspektiv
Skelettmaterialet från Nya Lödöse sticker på flera 
sätt ut i jämförelse med andra liknande material 
som exempelvis Trinitatis i Lund (Arcini 1999), 
Sigtuna (Kjellström och Wikström 2008) och 
Västerhus på Frösön (Gejvall 1962). En överrepre-
sentation av män, vilket observerats i Nya Lödöse, 
var dock inte ovanlig och ses exempelvis även i 
städer som medeltida Lund där skadefrekven-
sen bland männen också var högre än för kvin-
norna. Medelkroppslängden för kvinnor (161,6 
cm) respektive män (173,6) i Nya Lödöse faller 
även den väl in variationen av medelkroppsläng-
der från andra liknande skelettmaterial som exem-
pelvis Humlegården i Sigtuna (160,4 cm/171,5 
cm), Lund (160,4 cm/171,2 cm) och Västerhus 
(161,7 cm/173 cm) (Kjellström & Wikström 2008; 
Arcini 1999; Gejvall 1962).

Som en kontrast till Nya Lödöse och Lund gäl-
lande könsfördelning av trauma och förslitnings-
skador kan nämnas Humlegården i Sigtuna, med 
sin kyrkogård som var i bruk cirka 1080–1300. 
Speciellt noterbart i materialet från Humlegården 
är att kvinnorna i högre grad drabbades av frak-
turer än männen, och kvinnorna hade samtidigt 
en högre grad av ledförslitningar. Kjellström & 
Wikström (2008) tolkar detta som att kvinnorna 
(och även männen) i Humlegården hade en mycket 
fysiskt stressad vardag och att det fanns en tydlig 
arbetsfördelning mellan könen. Den osteologiska 
analysen av skelettmaterialet från Trinitatis i Lund 

Tabell 9. Skeletala förändringar i Nya Lödöse.

Skeletal förändring/ 
patologi

Material Män Kvinnor Barn

Cribra orbitalia 2013–18 4,3 % 6,5 % 12,1 % 
(DÅG 3–5)

Emaljhypoplasier 2016–18 21,6 % 15,7 % 21,7 % 
(DÅG 3–5)

Frakturer (ej kot
kompression eller 
kranium)

2013–18 22,4 % 10 % 0,4 % 
(DÅG 1–4)

Kompressions
frakturer

2013–18 23,8 % 18,4 %

Lepra 2013–18 0,2 % 0,7 %

Periostit 2013–18 20 % 14, 1 % 2,2 % 
(DÅG 1–4)

Spondylos 2016–18 43 % 48,5 %

Syfilis 2013–18 3,2 % 2,2 % 0,5 % 
(DÅG 1–5)

Synovialledsartros 2016–18 20,8 % 22,2 %

Tuberkulos 2013–18 0,5 % 0,4 %

Vapenskador 2013–18 7,6 % 1,1 % 0,2 % 
(DÅG 1–5)

Figur49. Kranium från Nya Lödöse med spår av dödligt våld. 
Foto: Markus Andersson.
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visade på en annan könsfördelning av frekvensen 
av artros hos de gravlagda (Arcini 1999). I Lund 
var det procentuellt sett aningen fler män som 
drabbades av artros, och det ökade naturligtvis 
med stigande ålder, men Arcini har observerat att 
männen hade en hög frekvens av artros i höfterna, 
och många unga män hade dessutom knäledsar-
tros. Hon drar paralleller till modern statistik som 
påvisar att skånska manliga bönder statistiskt har 
en mycket högre frekvens av höftledsartros än den 
manliga befolkningen i stort (Arcini 1999). I Nya 
Lödöse var det dock kvinnorna som hade en högre 
frekvens av artros i höfterna, och den var dessutom 
koncentrerad till den högra kroppshalvan. Kan 
det vara så att kvinnorna i Nya Lödöse i större 
utsträckning sysslade med mer “lantbruksrelate-
rade” arbetsuppgifter som att ta hand om stads-
gården, odling, djurhållning och vattenhämtning? 
Koncentrationen av artros till en viss sida av krop-
pen skulle kunna komma från, till exempel, att 
kvinnorna bar tungt eller arbetade med verktyg 
och vanligtvis favoriserade höger sida, men också 

att de tidvis bar omkring barn på höften. Detta är i 
dagsläget endast spekulationer och någonting som 
skulle kunna undersökas vidare i ett senare skede. 

Frekvensen av exempelvis periostit i Nya Lödöse 
var högre än i materialet från exempelvis Trinitatis 
i Lund, men över lag hade Nya Lödöse lägre frek-
venser än andra liknande material, som till exempel 
Sigtuna och Västerhus (Kjellström & Wikström 
2008; Arcini 1999; Gejvall 1962), i fråga om ben-
inflammationer, cribra orbitalia och emaljhypop-
lasier, samt även trauma och förslitningsskador. 
De flesta negativa hälsofaktorerna verkade även 
minska över tid. Betyder då detta att Nya Lödöses 
befolkning hade en bra hälsa? Det finns naturligt-
vis inget enkelt svar på en sådan fråga, och utifrån 
den osteologiska paradoxen skulle det kunna vara 
så att en lägre frekvens av osteologiskt observer-
bara patologier innebar att fler dog hastigt och 
inte hann utveckla dessa skeletala förändringar. 
Det troligaste är, tyvärr, det senare.

 Barnadödligheten (barn döda i åldern 0–6 år) 
i Nya Lödöse var, som beskrivits ovan, relativt hög 
och låg stabilt kring 25–27 % under hela stadstiden. 
Vid jämförelser med andra arkeologiska material 
från medeltid och tidigmodern tid varierar frek-
vensen kraftigt. För Humlegården (1100–1300-tal) 
låg frekvensen på 9,3 % medan i Västerhus (1000–
1300-tal) låg frekvensen på 50,3 % (Kjellström 
& Wikström 2008; Gejvall 1962). För danska 
Sørmagle och Kirkerup (1646–1688) låg frekven-
sen på 41,7 %, men här drogs statistiken upp av 
ett pestutbrott i mitten på 1600-talet (Arcini 1999). 
Närmast i frekvens låg perioden 1300–1536 från 
Trinitatis i Lund med en barnadödlighet på 21,2 %. 
Även materialet från Trinitatis inkluderade pestut-
brott. I Nya Lödöse fanns, som tidigare nämnts, 
belägg från Landskapshandlingarna för ett pestut-
brott i staden år 1603. Om den höga barnadöd-
ligheten i Nya Lödöse hade kunnat förklaras med 
ett enskilt pestutbrott borde barnadödligheten 
varit högre i en viss period, men dödligheten var 
stabil över tid. Detta indikerar i stället troligen ett 
högt infektionstryck och undernäring, bristande 
hygien och förlossningskomplikationer, som också 
skördat offer bland mödrarna. Om dessutom en 
relativt låg frekvens av individer som utvecklat, 
exempelvis, cribra orbitalia och emaljhypoplasier, 
samt att de flesta burit på parasiter, inkluderas i 
resonemanget, skulle detta kunna tolkas som att 
hälsan i Nya Lödöse var allmänt dålig (figur 50).

Figur 50. Mattias Öbrink gräver fram en vuxen man på kyrko
gårdens nordvästra sida, år 2016. Foto: Markus Andersson.
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Slutsats
Samhället i Nya Lödöse var socialt stratifierat. 
Medan vissa individer uppvisade välfärdssjukdo-
mar, såsom DISH, uppvisade än fler tecken på 
bristsjukdomar. Över lag var stadsmiljön en smit-
tohärd för både nya och gamla sjukdomar. Vissa 
överlevde och nådde en hög ålder, men än fler dog 
unga och barnadödligheten var hög. Många av 
invånarna arbetade hårt, såväl kvinnor som män, 
med fysiskt krävande uppgifter, och med förslit-
ningsskador som resultat. Vissa sociala skyddsnät 
fanns troligen för de som blivit för sjuka eller ska-
dade för att arbeta (exempelvis hospitalet), men 
exakt hur varje individs tillgång till dessa skydds-
nät såg är inte helt klarlagt. Viss vård fanns att 
tillgå, vilket indikeras av både behandlade benbrott 
och medicinalväxter, men troligen hade inte alla 
samma tillgång till vården, och okunskapen var 
stor. Kortfattat kan konstateras att stadsmiljön i 
Nya Lödöse för de flesta innebar trångboddhet, 
med en överrepresentation av män, där det var 
svårt att upprätthålla god hygien, och sjukdomar 
spreds lätt. Nya Lödöse var sannolikt en trång, 
ohygienisk och tidvis våldsam plats att leva på 
(figur 51).

Föremålsfynden
Från kyrkogården insamlades en stor mängd före-
mål i olika materialkategorier från varierande fynd-
sammanhang. Föremålskapitlet har därför delats 
upp i två delar där den första delen består av en 
summarisk översikt över de föremål som inte kan 
kopplas till begravningarna. Den andra delen av 
kapitlet innehåller en mer detaljerad redogörelse 
över de föremål som kan kopplas till begravningar 
och gravskick.

Föremål från kyrkogård och kyrka 
På kyrkogården påträffades många föremål som 
inte kan kopplas till själva begravningarna. Det 
rör sig om en relativt riklig mängd föremål som 
hittats i olika typer av kontexter. Materialet har 
samlats in under flera olika grävningssäsonger och 
med lite olika strategi och frågeställningar vilket 
har påverkat insamlingen.

Föremålen kommer framför allt från omlagrade 
kontexter som konstruktionslager, utjämningsla-
ger eller fyllningar till gravar. Källvärdet får där-
för anses vara ganska lågt. I enstaka fall kan man 
misstänka att vissa föremål eventuellt kan vara pri-
märdeponerade eller att det rör sig om omlagrade 
föremål från gravarna. 

Material 1473–1480 1480–1540 1540–1570 1570–1586 1586–1620 1620–1640

Ben 3 2 1

Bergart 3 1 5

Bränd lera 1

Bärnsten

Fönsterglas 8 8 296 67 26

Glaskärl 14 16 31

Horn 1 2

Kakel 1

Kalkbruk 12

Keramik 46 13 295 412 169

Läder 57 3 18 13 7

Metall 1 10 3 37 43 31

Piplera 1

Slagg 6 1 5 7

Tegel 7 5 71 6

Textil 1

Trä 34 1 2 3

Övrigt 
 organiskt

1 1 4

Tabell 10. Tabell över det 
totala antalet föremål utifrån 
material i de olika faserna. 
En mer detaljerad uppräkning 
av de enskilda föremålen 
per kontextgrupp finns i den 
stratigrafiska berättelsen. 
I tabellen ingår omlagrade 
föremål funna i fyllningarna 
i gravarna men inte föremål 
kopplade till gravskick 
och begravningar. För en 
uppräkning av dessa föremål 
se tabell 11 nedan. De enstaka 
föremål som hittats i fyllningar 
till gravar som inte kunnat 
fasindelas har ej tagits med 
här.
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Från utgrävningen på 1960-talet finns dock 
föremål som kan kopplas till bruket av kyrkan. Vid 
undersökningen av sakristian hittades välbevarade 
vaxljus, två ljusstakar av brons, samt flera bokbe-
slag och mynt. Bland annat två brakteater från 
1300-talets slut, fem mynt präglade för Kung Hans 
(1481–1513) och två under Kristian I (1481–1513). I 
de brända raseringslagren över sakristian hittades 
fragment av en kyrkklocka av brons (Önstad 1965).

Trots att materialet från 2013–2017 har relativt 
lågt källvärde så kan det ändå bidra med viss intres-
sant information. Sammansättningen påminner 
i stort om det blandade hushållsavfall vi sett ute 
på stadsgårdarna med keramik, glas och metaller 
som dominerande materialkategorier. Framför allt 
keramiken visade i många fall spår av mekaniskt 
slitage som brukar ses när skärvorna legat expo-
nerade. Sammantaget indikerar det att man kon-
tinuerligt behövt fylla på jord på kyrkogården för 
konstruktioner och markförbättring och att man 
antagligen delvis hämtat avfall från stadsgårdarna 
för det syftet. Det verkar med andra ord som att 
avfallet i det här fallet setts som en resurs och att 

det inte varit ett problem att det legat skräp på kyr-
kogården. En anledning till att det saknas föremål 
från fasen 1473–1480 beror antagligen på att det 
inte funnits något behov av att påföra material i 
det första skedet.

Perioden 1473–1480

Endast ett föremål tillhör den äldsta perioden på 
kyrkogården. Det rör sig om en blysmälta som 
påträffades i fyllningen till en av gravarna (KG 
2100). Blysmältan tolkades dock som att vara 
omlagrad i fyllningen.

Perioden 1480–1540

Majoriteten av föremålen från den här perioden 
låg i fyllningen till en avfallsbinge eller brunn (KG 
798) som var belägen i den sydöstra delen av kyr-
kogården. Fyllningen (KG 799) bestod av flera 
olika avfallslager med lite olika karaktär. Brunnen 
var konstruerad under kyrkogårdens första period 
och brukades sedan antagligen under 1470–1480-
talen innan man började använda ytan för grav-
läggningar. I fyllningen hade man kasserat bygg-

Figur 51. Skelett under utgrävning. Foto: Markus Andersson.
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nadsmaterial i form av trärester, huggspån, taktegel 
och ett 30-tal felbrända tegelstenar. Teglet, som var 
av typen stortegel, saknade fogar och har sannolikt 
aldrig använts utan har sorterats ut och kasserats. 
Det är möjligt att det är avfall från en tillfällig 
ugn på platsen som man använt under uppbygg-
naden av staden. Närheten till Säveån och det lite 
avskilda läget skulle kunna tala för det. Inga andra 
spår fanns dock av sådan verksamhet. En annan 
möjlighet är att ytan använts som avlastningsplats 
för tegel och annat byggmaterial som kommit via 
båt på Säveån. Förutom stortegel hittade vi även 
fragment av munktegel i bingen. Fynden av med-
eltida taktegel var relativt få från undersökning-
arna 2013–2017. Vid Strömboms undersökningar 
noterades det dock att man hittade mycket taktegel 
invid kyrkogrunden så sannolikt har kyrkan delvis 
haft tegeltak.

I bingen hade man även kasserat andra typer av 
föremål. På grund av att bevarandeförhållandena 
för organiskt material varit goda i den syrefattiga 

miljön så fanns här många föremål av trä och läder. 
Bland träföremålen kan nämnas fragment av flera 
svarvade kärl, bland annat en skål med inristat 
bomärke, delar till olika laggade kärl, samt ett 
bränt träföremål som vi har tolkat kunna ha varit 
en ljusstake.

Sammanlagt fanns det 41 fragment av läderskor 
i bingen i olika storlekar, både till vuxna och barn. 
I vissa fall har det gått att se vilken typ av skomo-
dell det varit, här fanns ett exempel på sidsnör-
skor. Förutom skor hittades även fragment av flera 
dekorerade föremål som en väska, en knivslida (se 
figur 52 och 53) samt remmar och ett par skurna 
spillbitar. Spillbitarna kan vara avfall från skoma-
keri eller annat läderhantverk men det har inte gått 
att bestämma närmare. Förutom läderhantverk 
hittades också spår av benhantverk i form av två 
isläggar och ett obestämt halvfabrikat av strålben 
från nöt med spår av nitning. Den ena isläggen 
var enbart påbörjad och hade inte slutförts innan 
den kasserades.

Figur 52. (F3138). Knivslida av läder med punktcirkeldekor som hittades i fyllningen till avfallsbingen (KG 799). Inuti fodralet 
fanns trärester från skaftet fortfarande kvar. Händelsen dateras till 1470tal. Skala 1:1. Foto: Markus Andersson.
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Keramiken som tillvaratogs från bingen var 
ganska anonym och utgjordes framför allt av kru-
kor, pannor och trebensgrytor i glaserat yngre röd-
gods. En skärva från en trebensgryta i yngre ler-
gods hittades också tillsammans med två skärvor 
från stengodskrus. Ett av krusen var tillverkat i 

Siegburg i Tyskland och typen med askglasyr var 
vanlig under 1400-talet.

Sammanlagt 32 gravar från perioden 1480–1540 
innehöll föremål som tolkats tillhöra fyllningen 
och inte gravläggningen. Vanligast var skärvor av 
keramik och flintfragment men det förekom även 
enstaka slagger och metallföremål som exempelvis 
spikar samt fönsterglas.

Perioden 1540–1570

Under den här perioden var staden formellt flyttad 
ut till Älvsborgs slott och antagligen hade samt-
liga eller de flesta av invånarna i Nya Lödöse flyt-
tat med dit. Vi hittade relativt lite föremål och de 
flesta av dem kan knytas till sandlager (KG284) 
som förts på kyrkogården mellan 1550 och 1570. 
Bland föremålen fanns bland annat skärvor av 
olika keramikkärl, fönsterglasfragment, en hake av 
järn, en blyplomb, ett trähandtag, slagg samt frag-
ment av två skor. Förutom skorna, som möjligen 
skulle kunna komma från omgrävda gravar, har 
materialet snarast karaktären av omlagrat hushålls-
avfall från någon eller några av stadsgårdarna. Det 
pekar mot att man kan ha hämtat delar av sanden 
ute i stadsområdet vilket skulle förklara avfallet.

Perioden 1570–1586

Majoriteten av föremålen från den här perioden 
insamlades från ett brukningslager med träflis väs-
ter om kyrkans västra vägg (KG2237**). Troligen 
har brukningslagret fortsatt även in under tornet 
då det skars av nedgrävningen för tornet. Lagret 
innehöll rikligt med föremål, totalt 494 enskilda 
objekt, men i likhet med tidigare perioder påmin-

Figur 53. (F6301). Dekorerat läderföremål, möjligen kan det vara del till en mindre väska tänkt att bäras vid bältet. Den hittades 
i fyllningen till avfallsbingen (KG 799). Händelsen dateras till 1470tal. Skala 1:2. Foto: Markus Andersson.

Figur 54. (F3160). Koniskt träföremål som vi tolkat som en 
ljusstake. Hittades i avfallsbingen (KG 799). Händelsen 
dateras till 1470tal. Skala 1:2. Foto: Markus Andersson.
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Figur 56. (F454). Bilden visar ett metallföremål som 
vi tolkat som ett mynt, en så kallad klipping, som 
man omvandlat till hänge eller berlock. Spår finns av 
prägling men det har inte gått att urskilja motivet. 
Möjligen kan det röra sig om en av de klippingar med 
låg silverhalt som präglades i Malmö mellan 1518–1522 
för Kristian II, en så kallad ”Attenpenning”. Mynten 
gjordes i stora upplagor och var tänkta att finansiera 
hans upprustning mot Sverige. Kopior av dessa har 
även tillverkats i Sverige under Gustav Vasa och det är 
svårt att skilja dem åt. Hänget hittades i utjämnings
lager på kyrkogården (KG 2237) och händelsen dateras 
till 1570–1586. Skala 2:1. Foto:  arkus Andersson.

Figur 55. (F1152). Skärva från yngre röd
godsfat med blyglasyr och pipler dekor. 
I pipleran har man även skrafferat in 
mönster. Fatet hittades i utjämningslager 
på kyrkogården (KG 2237). Händelsen 
dateras till 1570–1586. Skala 1:1,5. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 57. (F971). Lock till glaspokal som hittades i utjämningslager 
på kyrkogården (KG 2237). Händelsen dateras till 1570–1586. Locket 
har suttit på en pokal i grönt glas med en mynningsdiameter av 
cirka 70 mm. Troligen har den tillverkats i Tyskland på 1500talet 
(Haggren 2016 opublicerat manus). Skala 1:1. Foto: Markus Andersson. 
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ner sammansättningen om omlagrat hushållsavfall 
från stadsområdet snarare än brukning av kyrko-
gården. Vi hittade skärvor av keramikkärl och gla-
skärl som var samtida med perioden. Bland annat 
fanns här fragment av ett fat tillverkat i området 
kring floden Weser i Tyskland. Tillverkningen av 
den här typen av högkvalitativ keramik skedde 
cirka 1575–1630. Weserkeramik är ett relativt van-
ligt fynd från stadgårdarna och dateringar utifrån 
stratigrafi och dendrokronologi har visat att den 
här typen av keramik ganska omgående fann sin 
väg upp till Nya Lödöse.

Här fanns också en större koncentration med 
fönsterglas. Flera av fragmenten hade spår av den 
förtjockade kant eller smältrand som bildas när 
glasblåsaren klipper upp och plattar ut det cylin-
derblåsta glaset. På några av fragmenten gick det 
urskilja den ursprungliga rombiska formen på 
rutorna som också är den vanligaste typen i Nya 
Lödöse-materialet. Det är inte osannolikt att föns-
terglaset kan komma från kyrkan men det kan lika 
gärna vara omlagrat från stadsområdet då fönster 
var relativt vanligt förekommande i stadsbyggna-
derna efter återflytten från Älvsborgsstaden.

Från perioden 1570–1586 hade tio gravar note-
rade föremål i fyllningen. Vanligast var kera-
mikskärvor och enstaka metallföremål som spikar. 
I fyllningen till en grav (KG1406) påträffades ett 
fragment av en kvarnsten. Föremålen var spora-
diskt förekommande och tolkas inte som att ha 
varit en del av begravningsskicket.

Perioden 1586–1620

Perioden innefattade en rad större ombyggnader 
på kyrkogården. Bland annat utfördes en del mark-
utjämnande åtgärder och man grävde nya dräne-
ringsdiken. Kyrkan fick ett torn och man byggde 
samtidigt om västra väggen och sydvästra hörnet 
på långhuset. Intill vägen mot kyrkan brukades 
en latrin. Föremålsmaterialet var omfattande men 
sammansättningen påminde i övrigt om det som 
noterats i tidigare perioder. Det verkar i hög grad 
vara omlagrat hushållsavfall som använts till kon-
struktioner eller markförbättring. Som exempel kan 
ges KG478 och KG492 som innehöll mycket glas- 
och keramikkärl med samtida dateringar. Många 
föremål hittades i fyllningen till kyrkogårdsdiket 
KG 2055**. Här hittade vi förutom rikliga mängder 
keramik, glas och metaller även mycket byggnads-
material som murtegel, glaserat golvtegel, glaserat 
formtegel och taktegel (se figur 58–62). Ett rimligt 
antagande är att materialet var kasserat byggnads-
material som kom från kyrkan och att det använts 
till att fylla igen dikena tillsammans med hushålls-
avfall från någon av stadsgårdarna. Delar av skif-
ferhällar och sandstensfragment som kan ha ingått 
i kyrkobyggnaden hittades även i fyllnadsmassor 
till konstruktionen av kyrktornet (KG2455**). I 
fyllnadslager till ombyggnaden av västra långväg-
gen hittade vi ett kvadratiskt golvtegel. Golvteglet 
har proveniensbestämts med hjälp av ICP-analys. 
Resultatet visade att sammansättningen på leran 
är densamma som tegel som tillverkats i tegelug-

Figur 58. (F1520). Kvadratiskt 
golvtegel som påträffades 
i konstruktionslager till 
trappa/ombyggnad av västra 
långhusväggen (KG2253**). 
Händelsen dateras till 
1587–1596. Golvteglet har 
ICPanalyserats vilket visade 
att det troligen tillverkats 
i Gamla Lödöse. Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson.
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Figur 59. (F126). Bilden visar fragment 
av ett formtegel som glaserats med 
brun blyglasyr. Teglet tillvaratogs från 
fyllningen från KG2055**. Händelsen 
dateras till 1587–1596. Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 60. (F1547). Ett taktegel som 
hittades i fyllningen till kyrko
gårdsdiket (KG2055**). Händelsen 
dateras till 1587–1596. Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 61. (F1543). Golv eller väggkakel 
med vit tennglasyr och målad dekor i 
gult och blått. Glasyren har missfärgats, 
antagligen på grund av en kemisk reak
tion i jorden. Den påträffades i fyllnads
massor till konstruktionen av kyrktornet. 
Händelsen dateras till 1587–1596. 
Skala 1:1. Foto: Markus Andersson.
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nen i Gamla Lödöse (Brorsson 2020 opublicerat 
manus). Vi vet från skriftliga källor att material 
plockades från S:t Olofs kapell inför kyrkobygget 
i Nya Lödöse så sannolikt är golvteglet återbrukat 
därifrån (Strömbom 1924:21).

Endast en grav från perioden 1586–1620 hade 
noterade föremål i fyllningen.

Perioden 1620–1640

Från 1621 började staden avvecklas och invånarna 
flyttade in till Göteborg. Det är något oklart när 
kyrkogården slutade att användas och kyrkan revs. 
Föremålen från den här perioden hittade framför 
allt i utjämnings- och raseringslager på kyrkogår-
den och har inte kunnat ge mer ledtrådar kring 
tidpunkt för avvecklingen av kyrkan och kyrko-
gården. Byggnadsmaterial som kan ha ingått i kyr-
kan saknades vilket kan tala för att det återbrukats 
på annat håll. I övrigt påminde föremålsmateri-
alet i stort om det som hittades under föregående 
fas med olika typer av keramikkärl, bland annat 
Wesergods, fönsterglas, glaskärl som passglas och 
enstaka byggnadsdetaljer som en fönsterhake. Viss 
infiltration sågs också från de överliggande lande-
ritida odlingslagren med fynd av exempelvis en 
glasflaska som dateras till 1600–1700-tal.

Föremål från gravarna
Föremålen från gravarna presenteras här i två delar, 
den första delen redogör för de enskilda gravarna 

med föremål, uppdelade periodvis (figur 63). I den 
avslutande delen presenteras och diskuteras de 
olika föremålskategorierna mer övergripande. Där 
redogör vi även för andra föremålskategorier som 
har med gravskicket att göra såsom kistor, svep-
ningar och kläder. Ett par enskilda gravar med 
tydliga och välbevarade klädesplagg lyfts även fram 
i den inledande delen.

Period 1 (1473–1480)

KG 2100 Tärningsspelaren (SU 2016)

Graven, som tillhörde en ung man som avlidit 
när han var cirka 17–22 år gammal, hörde till de 
äldsta begravningarna på kyrkogården. I graven 
hade han fått med sig en tärning som hittades intill 
hans vänstra höft. Tärningen var tillverkad av trä 
och sidorna mätte 12 millimeter. Modellen var en 
ålderdomligare typ där siffrorna är organiserade 
1–2, 4–3 och 5–6 på motsatta sidor till skillnad från 
en modern tärning som har 1–6, 2–5 och 3–4 på 
motsatta sidor. En studie gjord på tärningar från 
olika platser i Nederländerna har visat att vår typ 
av tärning var vanligast mellan 1250–1450 för att 
sedan gradvis ersättas med den modernare sorten 
(Eerkens & de Voogt 2017:167).

KG 3029 Prästgrav med kalk och paten (SU 2017)

Graven innehöll en vuxen man som avlidit när 
han var cirka 35–40 år gammal. Vid hans vänstra 
höft och arm hade man placerat kopior av natt-
vardskärlen, kalk och paten, tillverkade av bivax. 

Kalken var inte tillverkad i ett stycke utan for-
mad av separata delar. Höjden var 98 millimeter, 
diametern på kupan var 106 millimeter och diame-
tern på botten var 120 millimeter. På botten fanns 
avtryck av en vävd textil (se figur 67) som indike-
rar att den stått på eller varit insvept i en textil vid 
gravläggningen. 

Figur 62 (F165). En träpärla som 
hittades i fyllningen till en tunna som 
grävdes ner i anslutning till nedgräv
ningen för tornet (KG2458**). Pärlan 
kan mycket väl vara en radbandspärla 
från en omgrävd grav. Händelsen 
dateras till 1587–1596. Skala 4:1. 
Foto: Markus Andersson.

Föremål 1473–1480 1480–1540 1540–1570 1570–1586 1586–1624 Utanför fas-
indelning

Radband 3 1

Krucifix 1

Färla och ris 1 4

Kalk och paten 1

Vaxsigill 1

Kniv 1

Tärning 1

Tabell 11. Det totala antalet 
föremål i gravarna. Tabellen 
visar endast gravgåvor samt 
personliga tillhörigheter. 
Kläder, svepningar och 
kistor redovisas längre fram 
i texten. Under perioden 
1540–1570 var staden formellt 
flyttad ut till Älvsborg och 
inga gravläggningar gjordes 
under denna period.



72 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Patenen var formad av ett mycket tunt stycke 
vax och diametern på fatet mätte cirka 128 milli-
meter. I anslutning till kalken och patenen hitta-
des även ett tredje föremål vars funktion var något 
oklar. Det rör sig om ett avlångt, skedformat före-
mål tillverkat av ett tunt stycke blylegerad metall. 
Med tanke på fyndomständigheterna är det troligt 
att föremålet har en relation till de övriga föremå-
len. En tänkbar tolkning är att även detta är ett 
föremål som hör till nattvardsritualen. Inom den 
kristna liturgin fi nns fl era exempel på skedar kopp-
lade till just nattvardsmässan. Bland annat en så 
kallad oblatsked som användes vid framtagandet 

av oblaterna och en så kallad vinsked, rörom eller 
kommunionssked som användes för att avlägsna 
orenheter ur nattvardsvinet (Hanner Nordstrand 
m.fl . 2015:103,106). Det som talar mot den tolk-
ningen är kanske ”skedens” simpla form. En annan 
tolkning skulle kunna vara att det är ett beslag eller 
annan sammanfogning till en behållare som de 
övriga föremålen legat i.

Period 2 (1480–1540)

KG 791 Krucifi x (SU 2013)

I graven låg en kvinna i åldern 20–39 år tillsam-
mans med ett barn som var cirka 1–6 år gammalt. 

Gata A

Stadsgård 7

Kyrka

G
ata C

Stadsgård 15

KG201

KG325

KG534

KG1276

KG1169*

KG1264*

KG1184*

KG1083*
KG1082*

KG791

KG773

KG794

KG2004**

KG2162**

KG2100**

KG3028***

KG3029***

Stadsgård/kyrkogård

Kyrka

Alla begravda individer

Grav med föremål
0 10 m

Figur 63. Karta över kyrkogården med gravar med föremål markerade. Gravar från 2013 saknar asterisk, 
de från 2014 har en*, 2016 har två** och 2017–2018 har tre***. Skala 1:500.
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Figur 66. Foto av prästgraven 
under framgrävning sommaren 
2017. Föremålen var sköra och 
lyftes därför upp i preparat 
och grävdes fram inomhus på 
Studio Västsvensk Konservering. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 64. Graven från under
sökningen 2016, där den döde 
fått med sig en tärning. Foto: 
Cathrine Andersson Färnström.

Figur 67. Fotona visar vax
kalken (F733) med patenen 
(F734) efter konservering. 
På bilden syns även det 
skedformade föremål (F735) 
av blylegering som hittades 
intill de andra föremålen. 
Skala 1:2. Foto: Markus 
Andersson.

F733

F734

F735

Figur 65. (F8) Trätärningen från 
KG 2100 efter konservering. 
Skala 2:1. Foto: Markus Andersson.
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Kvinnan hade spår av huggskador på huvudet. 
På hennes bröst låg ett 33 millimeter långt och 19 
millimeter brett metallhänge i formen av ett kru-
cifix. Från samma grav tillvaratogs även en liten 
metallhyska samt en glaspärla. Av pärlan återstod 

bara små fragment i dåligt skick, sannolikt var den 
tillverkad av glas eller möjligen jet/gagat. 

Med tanke på krucifixets placering så är ett rim-
ligt antagande att det är spår av ett smycke som 
varit placerat kring halsen på kvinnan. En alter-

Figur 69. Krucifixet 
(F3035 och, hyskan 
(F3395) efter konser
vering. Skala 2:1. Foto: 
Markus Andersson.

Figur 68. Foto från undersökningen 2013 av graven med kvinnan och barnet. På kvinnans bröst hittades ett krucifix 
av metall. Foto: Jonathan Pye.
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nativ hypotes skulle kunna vara att det är resterna 
av ett radband med tanke på pärlfyndet. Det var 
inte ovanligt att radband var trädda med pärlor i 
olika storlekar och material, från kontinenten finns 
även exempel på radband med krucifix och små 
helgonbilder (Regner 2017:233).

KG 1276 Ris och färla (SU 2013)

Graven innehöll en kvinna som var 20–39 år gam-
mal och som begravts med färla och ris placerade 
på bröstet. Färlan var relativt grovt tillskuren ur 
ett trästycke och längden var 375 millimeter. Riset 
dokumenterades i fält men tillvaratogs ej. 

Figur 70. Dokumentationsbild från fält på kvinnan med färlan i KG 1276. Foto: Sara Gainsford.

Figur 71. Färlan från KG1276 
efter konservering. Skala 1:2,5. 
Foto: Markus Andersson.
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KG 3028 Kniv och kläder (SU 2017)

Graven innehöll en man i 25–29 års ålder som 
begravts iklädd sina läderskor. Vid hans vänstra 
höft hittades även en kniv med tillhörande slida. 
Slidan var tillverkad av trä och rikt dekorerad med 

inläggningar av tenn. På baksidan av slidan fanns 
två hål och kniven har troligen suttit fäst i ett 
bälte. Måtten på slidan var 195×30×15 millimeter. 
Knivskaftet var tillverkat av bokträ. Flera exempel 
på likande knivar med metallinfattade träslidor 

Figur 72. Den gravlagde mannen med sina skor. Kniven hade tagits om hand av konservator innan fotograferingen och syns 
därför ej på bilden. Foto: Astrid Lennblad.



Resultat 77

från 1500-talet finns från Amsterdam. Modellen 
har kopplats till sjömän och sjöfart. Holländska 
knivar av samma typ har hittats i bland annat 
norska hamnstäder (Goubitz 2009:13–28). Från 
Slottsfjärden i Kalmar finns ett fynd av en liknande 
knivslida (se figur 74). Troligen bars den här typen 
av rikligt dekorerade knivslidor inte i första hand 

av sjömän utan var kanske en accessoar lika mycket 
som ett redskap. 

Mannens skor var av en snörskomodell med 
två snörhål på vardera sidan av vristen. Modellen 
var vanlig under medeltiden och det är också 
en av de mest förekommande skotyperna i Nya 
Lödösematerialet.

Figur 73. Kniven med slidan 
(F759, skala 1:2) och en av 
skorna (F2640, skala 1:2) 
efter konservering (KG 3028). 
Foto: Markus Andersson

Figur 74. Liknande knivs
lidor av trä har hittats i 
Slottsfjärden i Kalmar. Skala 
1:2,5. Foto: Statens historiska 
museum (SHM).
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Period 3 (1540–1570)

Under perioden 1540–1570 var staden formellt fl yt-
tad ut till Älvsborg och inga gravar var relaterade 
till denna period.

Period 4 (1570–1586)

KG 534 Läderjacka (SU 2013)

Graven innehöll en man som var cirka 20–39 år 
gammal. På överkroppen och ner på låren fanns 

fragmenterade rester av klädesplagg. Tre preparat 
togs in från fält. Analysen och dokumentationen 
som gjordes av Studio Västsvensk Konservering 
(SVK) konstaterade att det rörde sig om delar till 
fl era klädesplagg. F3161 utgjordes av två preparat 
från underkroppen. Det ena tillvaratogs från höger 
lårben och bestod av fl era större läderstycken av 
samma kvalitet som det som påträff ades på över-
kroppen. Det andra preparatet innehöll en snörsko 

Figur 75. (F3162) Överkroppen med 
läderjackan togs in som preparat 
och frampreparerades och doku
menterades av textilkonservator 
Lotti Benjaminson på SVK. Delarna 
plattades ut och mättes noggrant 
upp och mönster ritades sedan 
upp på rutpapper. Foto: Studio 
Västsvensk Konservering.

Figur 76a. (F3161) Sko från 
individen med läderjackan 
(KG 534). Skala 1:2,5. 
Foto: Markus Andersson
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Figur 76b/c. (F3161) Delar 
till  klädesplagg som sam
lades in från underkroppen 
på individen med läder
jackan (KG 534). Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson



80 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

av läder samt ett stycke tunt läder. Fynd 3162 sam-
lades in från överkroppen och bestod av en jacka 
av getläder. Jackan var delvis mycket fragmenta-
riskt bevarad men vissa detaljer gick att urskilja, 
till exempel att det fanns stygnmärken efter olika 

typer av sömmar och att det på några ställen fanns 
spår av passpoaler, smala läderremsor som legat 
mellan sömmar som fina detaljer och dekor. På 
vissa av läderdelarna fanns även rester som tolka-
des som tyg. 

Figur 77a–b. Olika bevarade 
delar till läderjackan efter 
konservering, KG 534 
(s. 80–81). Ej skalenliga. 
Foto: Markus Andersson.

Höger arm

Under vänster 
arm

Under hakan
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Figur 77c–d. Olika bevarade 
delar till läderjackan efter 
konservering, KG 534 
(s. 80–81). Ej skalenliga. 
Foto: Markus Andersson.

Under höger arm

Under 
vänster 
arm

Vänster arm



82 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

KG 773 Radband (SU 2013)

Graven innehöll kvarlevorna av en 20–39 år gam-
mal man som sannolikt avlidit till följd av ett tio-
tal hugg mot huvudet med ett eggat vapen. Kring 
hans hals hade man placerat ett radband bestående 

av 33 bevarade träpärlor. Ytterligare tre pärlor hit-
tades senare som högst sannolikt var del av samma 
radband. Måtten på de enskilda pärlorna varierade 
ganska kraftigt inom intervallet 12–20 millimeter. 

Figur 78. Foto från under
sökningarna 2013 som visar 
den gravlagda individen 
i KG 773. Radbandet hade 
tillvaratagits före fototillfället. 
Foto: Jonathan Pye.

Figur 79. (F3093, F11482) 
Radbandet efter konser
vering samt de tre pärlor 
som hittades vid ett senare 
tillfälle. Skala 1:1,25. Foto: 
Markus Andersson.
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KG 794 Radband (SU 2013)

Det här var en dubbelgrav som innehöll en kvinna 
i 20–39 års ålder som begravts tillsammans med ett 
nyfött spädbarn. På kvinnans högra sida påträf-
fades 45 bevarade benpärlor från ett radband. 

Fyndomständigheterna talar för att hon har hållit 
det i handen eller haft det virat kring handleden. 
Radbandet bestod av 41 mindre pärlor med en 
diameter på fem millimeter samt fyra större pärlor 
som mätte sju millimeter i diameter.

Figur 80. Dokumentationsbild 
från undersökningarna 2013 
som visar de gravlagda i 
KG 794. Radbandet hade 
tillvaratagits före fototillfället. 
Foto: Jonathan Pye.

Figur 81. (F3034). Rad
bandet i KG 794 efter 
konservering. Skala 1:1. 
Foto: Markus Andersson.
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KG 2162 Radband (SU 2016)

Graven innehöll en man i 30–35 årsåldern som 
begravts i svepning och med ett radband som pla-
cerats kring halsen. På kraniet fanns spår av svep-
ningen samt fragmentariska rester av tråd eller rep. 
Dessa iakttogs vid tvätt och registrerades som fynd 
(F1563) men sparades ej.

Radbandet bestod av 54 bevarade pärlor av trä. 
Fem av pärlorna var något större och mätte cirka 
elva millimeter i diameter medan de 49 som var 
mindre mätte cirka 6–7 millimeter i diameter. 
Sannolikt har radbandet ursprungligen haft 55 
pärlor vilket är ett vanligt antal för den så kallade 
rosenkransandakten.

Figur 82. Foto från under
sökningarna 2016 som visar 
den gravlagde mannen med 
radbandet kring halsen. Foto: 
Astrid Lennblad.

Figur 83. (F18). Radbandet 
från KG 2162 efter 
konservering. Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson.
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Period 5 (1586–1624)

KG2004 Massgrav (SU 2016)

Grav som innehöll sex män i åldrarna 17–60 år. Tre 
av dem var skjutna med muskötkulor. I graven hit-
tades fyra blykulor samt en hyska som kan komma 
från klädedräkten. Kulorna var kraftigt deforme-
rade och hade en diameter på cirka 18 millimeter.

Period 6 (1624–1640)

Från denna period påträffades inga gravar med 
föremål i.

Gravar utanför fasindelning

KG 201 Färla och ris (SU 2013)

Graven innehöll ett barn som var 7–14 år gam-
malt. Som gravgåvor hade hen fått med sig färla 
och ris. Riset noterades inte vid själva undersök-
ningsskedet utan identifierades i stället vid mak-
rofossilanalysen. Ett vedartsprov (PV20498) på 
riset inlämnades till SVK och analysen visade att 
det var björkris.

Figur 84. (F1–4 och F5). Blykulor och hyska från massgraven. 
Skala 2:1 och hyskan 4:1. Foto: Markus Andersson.

Figur 85. På bilden syns 
färlan liggandes under 
hakan på barnet. I för
grunden ses armarna. 
Resten av kroppen har 
ännu inte blivit framgrävd. 
Foto: Jonathan Pye.

Figur 86. (F6) Färlan efter 
konservering. Skala 1:3.
Foto: Markus Andersson.
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KG 325 Påvligt sigillavtryck (SU 2013)

I graven låg en kvinna som avlidit i en ålder av 
cirka 20–39 år. På hennes högra höft hittades ett 
mandorlaformat sigillavtryck infattat i vax. Själva 
avtrycket var fragmentariskt bevarat (se figur 88) 
men det gick ändå utläsa att det rörde sig om ett 
påvligt sigill. 

KG 1082 Färla och ris (SU 2014)

I graven låg en ung man som avlidit när han var 
15–16 år gammal. Med sig i graven hade han en 
färla av trä som hittades vid höger armbåge (figur 
90). Färlan var 195 millimeter lång och bredden på 
skaftet var 25 millimeter. Inga spår av ris noterades 
i fält men i ett kvisthål på färlan hade det fastnat 
rester av riset vilket visade att han begravdes till-
sammans med både färla och ris (figur 91).

Figur 89. Sigillstamp av 
brons med en liknande 
stämpel som tillhört 
det påvliga sändebudet 
Marinus de Fregeno. 
Han befann sig i Sverige 
från 1457 till 1470talet 
med uppgiften att sälja 
avlatsbrev för att finan
siera korståget. Stampen 
är hittad i Roma socken 
på Gotland. Foto: Statens 
Historiska museum (SHM).

Figur 87. Foto av graven från undersökningarna 2013. Sigillet syns som en svag rödfärgning vid högra höften. 
Foto: Jonathan Pye..

Figur 88. Det röda sigillet infattat i sitt vaxhölje (F6551). 
På baksidan syns hål som indikerar att det varit fäst 
med band vid ett pergament. Motivet är något svårt 
att se men tittar man noggrant så går det urskilja den 
heliga stolens vapen med de korslagda nycklarna och 
den påvliga tiaran (triregnum) med korset på toppen. 
Skala 1:2. Foto: Markus Andersson.
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Figur 90. Foto från fält 
som visar den unga 
individen med färlan 
placerad vid höger arm. 
Foto: Jonathan Pye.

Figur 91. (F261) Färlan från  
KG 1082 efter konservering.  
Notera resterna av riset i kvisthålet. 
Skala 1:2. Foto: Markus Andersson.
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KG 1083 Dubbelgrav med ris och färla (SU 2014)

Det här var en dubbelgrav som innehöll två barn 
eller ungdomar som hade avlidit när de var 7–14 
respektive 15–19 år gamla. Under hakan på det 
yngre barnet hade man placerat ett risknippe och 
en träfärla. Färlan hade ett dekorerat skaft med en 
bredd på 8 millimeter. Dess totala längd var 469 
millimeter.

KG 1169 Dubbelgrav med ris (SU2014)

Graven innehöll två barn i åldern 7–14 år. Över 
deras ben hade man placerat en risfläta. Riset note-
rades enbart i fält och samlades inte in som fynd 
och är därför inte med i tabellen över gravar med 
ris och färla. Graven är den enda som innehöll 
enbart ris men sannolikt är symboliken densamma 
som för de övriga barngravarna med färla och ris.

Figur 94. Bilden togs vid undersökningen 2014 och visar 
de båda barnen med risflätan placerad över benen. Foto: 
Imelda Bakunic Fridén.

Figur 93. (F262) Färlan 
och riset efter kon
servering. Skala 1:2,5. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 92. Fältfoto på de båda barnen med färlan. Notera 
riset som syns under färlan och längs ryggen på den yngre 
individen. Foto: Jonathan Pye.
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KG 1184 Ris och färla (SU 2014)

Graven innehöll ett 7–14 år gammalt barn. På dess 
höft hade man placerat en träfärla och ett ris. Delar 
av färlan förstördes vid maskinschaktning. Riset 
dokumenterades men konserverades ej.

Figur 95. Barngraven undersöks 
sommaren 2014. Delarna till färlan 
syns på vänster sida av kroppen. 
Foto: Imelda Bakunic Fridén.

Figur 96. (F259) Färlan efter 
konservering. De två delarna 
har inte passning. Skala 1:2,5. 
Foto: Markus Andersson.
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KG 1264 Radband (SU 2014)

Graven innehöll en äldre man i 40–59 års ålder 
som begravts med ett radband av benpärlor. Under 
huvudet hittades även fragment av ylletyg (F258) 
som registrerades som fynd men sedan kassera-
des. Radbandspärlorna påträffades framför allt i 
höft- och magtrakten och totalt hittade vi 22. En 
av pärlorna framkom i det makroprov som togs på 
maginnehållet varför den har ett separat fyndnum-
mer (F272). Tre pärlor var något större och mätte 
cirka 5 millimeter i diameter och de 19 övriga mätte 
cirka 4 millimeter i diameter.

Föremål från äldre undersökningar
I samband med de utgrävningar av kyrkans grund-
murar som Strömbom genomförde 1915–1918 
undersöktes en del gravar. Endast två av dessa 
innehöll föremål. I den ena graven hittades res-
ter av klädedräkten, elva spetsiga blyknappar av 
en typ som daterades till 1500-talets senare hälft 
(Strömbom 1918:94, samt avbildad på s. 217). Det 
mest anmärkningsvärda fyndet hittades dock i den 
andra graven. På bröstet på en gravlagd kvinna 
fanns ett graverat silversmycke i form av ett hjärta. 
Hjärtat innehöll enligt rapporten ”en liten siden-

Figur 97. (2014:257, 272). Radbandet efter konservering. 
Skala 1:1. Foto: Markus Andersson.

Figur 98. Silversmycke i form av ett hjärta som var 
placerad på bröstet på en gravlagd kvinna. Graven 
undersöktes år 1916 och amuletten tolkades då som 
ett reliquarium innehållande hår. Innehållet har senare 
analyserats ytterligare av Göteborgs stadsmuseum och 
visat sig bestå av växtdelar. Gravyren på hjärtat föreställer 
en oidentifierad vapensköld samt initialerna I V S på 
den ena sidan och på motsatta sidan ett hjärta med ES 
till höger och DM till vänster samt bokstäverna EEE och 
SSS. Göteborgs stadsmuseum har gjort efterforskningar 
om vapenskölden och det har föreslagits att den kan ha 
tillhört den nederländska familjen Van Sassen. IVS skulle 
i så fall kunna stå för Johanna Van Sassen. Ej skalenligt. 
Foto: Göteborgs stadsmuseum.
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påse med insytt hår, en pergamentremsa med en 
utplånad skrift och några korn av ett ämne som 
vis senare undersökning befanns vara kopparsalt” 
(Strömbom 1918:121). Innehållet har senare ana-
lyserats av Göteborgs stadsmuseum och består 
enligt beskrivningen i deras databas av ett stycke 
papper med oidentifierbar text, därunder siden-
tyg och längst in ett stycke linnetyg innehållande 
oidentifierade växtdelar. En preliminär analys 2017 
visade att växtdelarna innehåller bovetepollen samt 
mindre mängd pollen från ljung och blåklint. 
Antagligen tolkades växtdelarna ursprungligen 
som hår. 

Vid utgrävningen av kyrkan 1965 undersöktes 
en stor del av gravarna som var belägna inne i kyr-
kan, i flera av dessa hittades föremål. 

Två av gravarna (grav 18 och 25), innehöll kalk 
och paten av vax. I en av dem (grav 18) fanns även 
rester av en guldbroscherad textil, samt ett sigill 
av rött vax. Enligt beskrivningen var sigillet före-
ställande ”en prelat sittande i en sengotisk stol” 
(Önstad 1965). Vaxinfattade sigillavtryck skall även 
ha hittats i ytterligare två gravar, grav 20 och 58. 
I den sistnämnda fanns även ett tillhörande etui 
av svarvat trä. Färlor påträffades i tre av gravarna 
(grav 17, 40 och 44). En av dem (grav 17) innehöll 
även ett Andreaskors av tvinnade kvistar). Kring 
högra handen på den döde i en av gravarna (grav 
42) hittades radband bestående av 29 benpärlor 
och en av facetterad stenkol (Önstad 1965)

Föremålskategorier gravar
Radband

Från kyrkogården i Nya Lödöse finns samman-
lagt fem fynd av radband i gravar. Fyra av dem är 
från grävningarna 2013–2017 och en dokumente-
rades vid undersökningarna 1965. Ytterligare en 
grav finns från de senaste årens undersökningar 
där tolkningen är något oklar huruvida det rör 
sig resterna av ett radband eller inte (se KG 791). 
Radbandsfyndet från 1965 gjordes i en grav i när-
heten av koret i kyrkan medan de övriga hittades 
i gravar belägna söder och väster om kyrkan (se 
figur 36). Tre av gravarna har daterats med hjälp 
av stratigrafi till perioden 1570–1586. Den fjärde 
har inte gått att knyta till någon fas. Graven från 
1965 har tolkats som äldre än 1590. 

Figur 99. Teckning av en av 
blyknapparna som hittades 
i en av gravarna som under
söktes år 1916.  Ej skal enlig. 
(Strömbom 1918:217). 

Figur 100. Vaxkalken från grav 25 som undersöktes år 1965. 
Ej skalenlig. Foto: Göteborgs stadsmuseum.
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Bruket av radband som andaktsredskap verkar 
ha varit utbrett i det medeltida samhället. Elisabet 
Regner har i en nyligen publicerad artikel gått 
igenom arkeologiska fynd av radband och pär-
lor från svenska material och jämfört dem mot 
skriftliga källor. Studien visar på en stor spridning 
både geografiskt och socialt vad gäller fynden av 
radbandspärlor (Regner 2017:240). Radband som 
gravgåvor är däremot relativt ovanligt i svenska 
kyrkogårdsmaterial. Närmaste parallellen till Nya 
Lödöse sett till antal gravfynd är Helgeandsholmen 
i Stockholm med fynd av tre gravar med radband. 

Radbandspärlorna har i huvudsak varit till-
verkade av enklare material som ben och trä. 
Troligtvis har produktion av dessa skett på plats 
i staden. Från undersökningen 1965 finns noterat 
ett fynd av en stenkolspärla. Jet eller gagat som 
materialet också kallas var en importerad vara. 
Likaså den glaspärla som hittades i KG 791. Antalet 
pärlor i radbanden kunde variera stort och följde 
vanligen de olika meditationer som ingick i en viss 
andakt. Ofta kunde pärlorna vara i olika storlekar 
eller material för att markera de olika bönerna. En 
populär form var den så kallade rosenkransandak-
ten som ofta omfattade 15, 50 eller 150 meditatio-
ner (Regner 2017:228). Radbanden från under-
sökningarna 2013–2017 innehöll 22, 36, 45 och 
54 pärlor medan det från 1965 innehöll 30 pärlor. 

Tre av de individer som begravts med radband 
var män medan den fjärde graven innehöll en ung 
kvinna med ett spädbarn. För graven från 1965 
finns ingen uppgift om kön. Då urvalet är relativt 
sparsamt och det finns en statistisk övervikt av män 
så ska man vara försiktig med att göra tolkningar 
baserat på kön. Elisabet Regners genomgång av 
radbandsfynd från svenska gravmaterial visar på 
en viss tendens mot att det är ett vanligare fynd i 
kvinnogravar (Regner 2017:244ff). Lägger man till 
fynden från Nya Lödöse blir dock fördelningen 
jämnare.

Kalk och paten

Under medeltiden fanns en tradition att biskopar, 
präster eller andra personer med högre kyrkliga 
positioner, kunde begravas med nattvardskärlen 
eller kopior av dessa. Föremålen var symboliska 
och skulle manifestera personens position under 
jordelivet. Från kyrkogården i Nya Lödöse finns 
fyra exempel på gravar som innehållit kalk och 
paten tillverkade av vax. Tre av gravarna undersök-
tes 1965 och låg inne i kyrkan medan den fjärde 
hittades 2017 och var placerad väster om tornet. 
På grund av nattvardsföremålen har dessa gravar 
tolkats som prästgravar. 

Föremålen är relativt ovanliga i en svensk 
kontext då bara enstaka fynd av begravningskal-

Figur 101. Kalk och paten av 
bly/tenn från Ilsbo kyrkogård 
i Hälsingland. Ej skal enlig. 
Foto: Statens Historiska 
Museum (SHM).
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kar och paten har gjorts på andra platser i Sverige. 
De mest kända exemplaren är de silverkalkar som 
hittats i Skara domkyrka och som dateras till 1000- 
och 1100-talen. På kyrkogården vid Ilsbo kyrka i 
Hälsingland hittade man 1849 en kalk och paten av 
bly/tenn som daterades till 1200-tal. Paralleller till 
vaxföremålen från Nya Lödöse saknas så vitt vi vet. 
Från Finland finns dock ett exempel på en vaxkalk 
som påträffades vid utgrävningar i Korois i Åbo 
1898–1902. Kalken, som hittades i en grav inne i 
kyrkan, var väldigt fragmenterad. Dateringen är 
oklar men då kyrkan framför allt brukades under 
1200-talet så är det troligt att även graven är från 
denna tid (Immonen 2009:125). I England finns 
ganska många kända exempel på begravningskal-
kar av vax, framför allt från klosterkyrkogårdar 
(Gilchrist & Sloane 2005).

Nattvardsset av mindre ädla metaller som tenn, 
bly eller brons verkar ha varit de vanligaste för 
prästbegravningar medan ädelmetaller var förbe-
hållet biskopar. Sannolikt tillverkades dessa oftast 
speciellt för begravningstillfället. Från år 1229 finns 
en uppgift där biskopen i Worchester fastslår att 
varje kyrka ska ha två kalkar, en av silver för mäss-
san och en av tenn som ska begravas tillsammans 
med prästen (Bjerregaard 2017:10). Vax var inte 
lika vanligt men materialvalet är intressant. Det var 
under medeltiden en vara som importerades från 
Östbaltikum och områdena kring Volga-Kama 
och nuvarande Belarus. Vaxet användes framför 
allt till ljus, sigill, vaxtavlor och för metallgjut-
ning. Bivaxet var mycket dyrbarare än honung och 
behandlades snarare som en ädelmetall (Andersson 
& Granlund 1975:586f ). 

Vissa källor anger att vaxkalkarna är karakteris-
tiska för 1200-tals begravningar men traditionen 
verkar ha varit i bruk in på 1500-talet. Från Finland 
finns en skriftlig uppgift från Tyrvää kyrka angå-
ende att en begravningskalk av vax skulle tillverkas 
till en Magnus Fleming som avled 1517 (Immonen 
2009:125). Dateringen stämmer relativt väl med 
prästgraven från Nya Lödöse som daterats till peri-
oden 1473–1480.

Färlor och ris

En speciell kategori personliga gravföremål är fyn-
den av färla och ris som framför allt påträffats i 
gravar med barn och ungdomar. Från de senaste 
årens undersökningar finns fem exempel på sådana 
gravar och vid undersökningarna 1965 påträffades 

tre. Ytterligare en grav finns från 2014 som innehöll 
enbart ris. Endast en av gravarna har varit möjlig 
att stratigrafiskt datera till perioden 1480–1540. 
När det gäller gravarna med färlor och ris går det 
att ana viss rumslighet i var de är placerade på kyr-
kogården. Gravarna har legat söder och sydväst om 
kyrkan medan de från 1965 legat inne i kyrkan. 

Färlan och riset var bestraffningsredskap, 
använda främst för att aga barn inom skolan och 
det är också med bakgrund mot skolväsendet som 
vi ska tolka deras symboliska innebörd som grav-
gåvor. Ser man till den medeltida ikonografin är 
det inte ovanligt att just färlor eller andra bestraff-
ningsredskap används för att symbolisera skola 
och utbildning. Maktförhållandet är ofta tydligt 
mellan läraren, som håller redskapet, och elev-
erna. Disciplin verkar ha varit en integrerad del 
av skolgången. Vissa medeltida tänkare menade 
till och med att färlan var ”bäraren av dygd” och 
ett viktigt redskap för att forma elevernas moral 
(Parsons 2015:13f ). 

Vi vet inte så mycket om skolväsendet i Nya 
Lödöse men en del skolmästare nämns i olika sam-
manhang (Strömbom 1924:50f ). Skolan var i regel 
öppen för alla men det var få som hade råd att låta 
sina barn gå i skolan. Sannolikt var det i de flesta 
fall bara pojkar från de mer välbärgade familjerna 
som fick den möjligheten. I ljuset av detta blir 
graven KG 1276 intressant då den innehöll en 
kvinna i 20–39 årsåldern som begravts med färla 
och ris. Fynden av färlor och ris från gravarna i 
Nya Lödöse visar att det är tydligt att bildning 
var en viktig del av individens identitet och att 
färlan uppfattades som en symbol för lydnad och 
gudfruktighet.

Vaxsigill

Sigillen fungerade som medeltidens underskrif-
ter. Genom att fästa sitt sigill vid ett dokument så 
intygade man dess äkthet och innehåll. På många 
av de medeltida skrivelser som finns bevarade så 
ser man därför ofta ett antal sigill från olika per-
soner som hänger på dokumentet. En sigillstamp 
var ett personligt föremål som ofta förstördes vid 
ägarens bortgång.

Sigillavtrycket som hittades 2013 hade en 
spetsoval form som brukar förknippas med per-
soner knutna till kyrkans institutioner. Från under-
sökningarna 1965 hittades ytterligare två sigill inne 
i kyrkan. De var runda till formen vilket var vanli-
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gare för privatpersoner. Det verkar dock ha funnits 
variationer i detta. Eftersom sigillen ofta finns på 
brev eller andra skrivelser så talar fyndomständig-
heterna för att de gravlagda kan ha haft med sig 
någon typ av dokument. Innehållet i dessa kom-
mer vi såklart aldrig att få reda på men i och med 
att de följt med i graven så har innehållet rimli-
gen haft en stark symbolisk innebörd. En hypotes 
kring det påvliga sigillet från KG 325 är att det kan 
röra sig om ett avlatsbrev. Handeln med avlatsbrev 
var omfattande under senmedeltiden och påvens 
utsända reste runt i Europa som vi sett i fallet 
med Marinus de Fregeno. Syftet var inte bara att 
finansiera korståg utan avlatsbrev såldes även för 
att finansiera kyrkobyggnationer. Ett exempel på 
detta är fynd av liknande vaxsigill som hittats i 
en kvinnograv från 1500-talet i Alstahaugs kyrka i 
Norge. Texten på sigillet berättar att det såldes för 

att finansiera byggandet av Peterskyrkan i Rom 
(Berglund 2007). Avlatsbreven var kostsamma och 
det var långt ifrån alla som hade råd att köpa dem. 
Tron på skärselden och att man genom avlatsbrev 
kunde förkorta sin tid där gjorde att många ändå 
valde att göra det. Brevet blev med andra ord bevi-
set för att man gjort botgöring för sina synder.

Samtliga gravar med vaxsigill påträffades inne 
i kyrkan varav tre av dem i koret. I kyrkorummet 
brukar det anses vara den mest attraktiva platsen 
eftersom det är nära altaret.

Dräktdetaljer, klädesplagg, skor och svepningar

I flera av gravarna noterades rester av olika typer 
av klädesplagg, skor och svepningar. I vissa fall 
har dessa varit relativt väl bevarade som i fallet 
med läderjackan i KG 534 eller skorna i KG 3028 
(se ovan). I andra fall har spåren varit mer frag-

Föremål 1473–1480 1480–1540 1540–1570 1570–1586 1586–1624 1524–1640 Utanför fas-
indelning

Kläder/skor 4 3

Svepning 4 13 6 1 10

Tabell 12. Tabell över 
antal gravar med 
kläder och svepningar 
i de olika perioderna 
på kyrkogården.

Figur 102. Bilden visar det 
läderföremål (F3158) som 
påträffades vid händerna 
på individen i KG647. 
Möjligen kan det vara botten 
till en textilpung. Skala 1:1. 
Foto: Markus Andersson.
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Figur 103. (F402) Delar av de 
läderskor som påträffades i 
KG2267**. Graven tillhörde 
en man i 35–44 års ålder. I fält 
noterades även textilrester 
på låren men dessa togs 
ej in som fynd. Skala 1:2. 
Foto: Markus Andersson.

mentariska och andra gånger har det varit svårt 
att avgöra om textilrester (samt läder) kommer 
från svepningar eller klädesplagg. Om det inte 
funnits särskilda skäl att tolka textilrester som klä-
desplagg så har vi i första hand valt att tolka dem 
som svepningar. Indikationer på att det kan röra 
sig om klädesplagg kan till exempel vara iakttagel-
ser om skilda material på över- och underkropp, 

förekomst av skor samt dräktdetaljer som exem-
pelvis hyskor

Spår av svepningar har i de flesta fall noterats 
vid tvätten av skeletten. Att det fanns få gravar 
med svepningar från undersökningarna 2013 beror 
sannolikt på att dessa inledningsvis inte uppmärk-
sammades vid tvätten. Anmärkningsvärt är att 
väldigt få svepningsnålar hittats vid undersök-
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ningarna av gravarna trots att metalldetektering 
utfördes. Kanske är det en fråga om att bevaran-
deförhållandena för metaller inte varit gynnsamma 
eller att man hållit ihop svepningarna på andra 
sätt. I vissa fall har spår av tråd eller rep noterats, 

se exempelvis KG 2162, som kan ha använts i stället 
för nålar. Fyra fragment av svepningar har konser-
verats, dessa kom från KG 2095, 2097, 2159 och 
2505. Två av dessa finns konserverade på skallen 
och två som lösa fragment.

Figur 104. Fotona visar de 
fragment av klädesplagg 
som hittades i KG 1549. 
På överkroppen fanns spår 
av kraftigt nedbrutna textilier 
tillverkade av växtfiber och 
troligen vävda i tuskaft (F3164). 
Skulderbladen togs därför in 
som preparat och konservera
des för att bevara textilierna. 
På underkroppen hittades spår 
av ulltextil, vävd i en liksidig 
4kypert (F3163). Skala 1:4. 
Foto: Markus Andersson.
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Figur 105. (F19) Rester 
av svepningen fanns 
bevarade på skelettet 
i KG2097**. Ej skalenlig. 
Foto: Markus Andersson.

Från den äldsta perioden på kyrkogården hit-
tades inga gravar med spår av klädesplagg. Mellan 
1480 och 1540 finns dock flera exempel. Dels KG 
3028, som presenteras mer ingående ovan, dels 
KG 647 och KG 2267 (se figur 102–103). Båda 
de senare innehöll vuxna män. I KG 647 fanns 
flera spår av läderfragment på skelettet som tol-
kades som att kunna vara delar av klädesplagg 
(F3154–3158) kring axelpartiet och fragmentariskt 
även kring lårbenen samt under vänsterhanden. 
Analysen av SVK visade dock att det snarare rör 
sig om bevarade hudrester från individen än klä-
desplagg. Läderföremålet som påträffades under 
handen hade dock sömhål längs ytterkanten som 
indikerar att det var sytt med kaststygn. Det är 
oklart vad det var för föremål. Sömhålen kan tyda 
på att läderstycket varit fastsytt på något annat 
material som inte bevarats, kanske textil. Möjligen 
kan det vara botten till en textilpung.

Från perioden 1570–1586 påträffades tre gravar 
med tolkade klädesrester. En av dem är den man 
som begravts iförd en läderjacka (KG 534) och 
som redovisas mer ingående ovan. KG 1549 var en 
dubbelgrav som innehöll en man i 20–39 års ålder 

samt ett barn som var 7–14 år gammalt. På man-
nens över- och underkropp påträffades fragment 
av textilier (se figur 104). Den tredje graven till-
hörde en vuxen kvinna (KG 2542) och här gjordes 
fynd av textil. Då det även låg fragment av en bes 
(F312) till läderskor i graven så är det möjligt att 
textilresterna är spår av kläder snarare än svepning.

Spår av kläder i form av knappar, hyskor och 
hakar är få. Endast vid Strömboms undersökning 
hittades en grav med elva blyknappar. Från under-
sökningarna 2013–2017 hittades endast två hyskor 
i gravar.

Kistor och plankor 

Sjutton gravar var försedda med kistor (se tabell 
13). I vissa fall har dessa registrerats som fynd och 
i andra fall har de bara dokumenterats som del av 
gravkontexten. En av kistorna togs in för konser-
vering och finns nu utställd på Göteborgs stads-
museum. Det rör sig om F3165 från KG 486 som 
har daterats till perioden 1570–1586. Kistan var 
trapetsformad och hade ett lock som var fastspi-
kat med sju spikar. Lock förekom på flera kistor 
men det fanns även kistor som helt saknade lock.
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Föremål 1473–1480 1480–1540 1540–1570 1570–1586 1586–1624 1524–1640 Utanför fas-
indelning

Kista 1 6 3 2 5

Korsarm 1

Tabell 13. Tabell över 
samtliga kistor och 
svepningar i de olika 
faserna.

Figur 106. Foto från undersökningarna 2013. Konservatorer från SVK och fältpersonal hjälptes med gemensamma krafter åt att 
försiktigt lyfta upp kistan så den kunde tas in till konservering.

Figur 107. (F3165) Kistan efter att den tagits in och rengjorts på SVK. Foto: Studio Västsvensk Konservering
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I vissa fall har man även noterat att det legat 
plankor under de gravlagda. Dessa har i regel inte 
registrerats som fynd förutom ett undantag. Det 
rör sig om KG 663 som var en dubbelgrav som 
innehöll två barn i åldrarna 1–6 respektive 7–14 
år. Under barnen hade man placerat en bearbetad 
ekplanka som vi tolkat som en korsarm. Kanske 
en gravmarkör som man återbrukat.

I enstaka fall har även bitar av näver som påträf-
fats i gravarna konserverats. Exempel på det är 
KG 369 och KG 557. Det är lite oklart om det här 
rör sig om föremål eller om man använt näver till 
gravbädden.

På en av kistorna hade en bearbetad flintspets 
placerats på kistlocket (KG2334**, se figur 110 
nedan). Kanske är flintspetsen avsiktligt placerad 
på kistlocket och man kan i så fall fråga sig vem 
som gjorde det och varför. Flinta förekommer i 
fyllningen i flera gravar, men då inga uppgifter 
finns om placering av föremålet och de inte var lika 
tydligt bearbetade så har vi inte tolkat dem som 
avsiktligt placerade i graven. De redovisas i tabel-
len ovan (fig x ”föremål från kyrka och kyrkogård).

Personliga föremål

Personliga föremål av olika slag förekommer i en 
del av gravarna ovan. Troligen hade dessa föremål 
ägts och brukats av den döde när hen var i livet, 
exempelvis kniven med den dekorerade slidan 
i KG3028***, och silverhjärtat som hittades vid 
Strömboms undersökningar. Ett av de mer över-
raskande föremålen är kanske tärningen som låg 
placerad vid höften hos en ung man (KG2100**). 
Kan tärningen ha en symbolisk innebörd? Eller om 
är det en personlig ägodel, varför var den så viktig 
att man valde att lägga med den i graven? 

Figur 108. Foto från undersökning
arna sommaren 2013. På bilden ser 
vi dubbelgraven med barnen (KG 
663). Plankan eller korsarmen var 
placerad under deras ben. Graven 
är daterad till perioden 1480–1540. 
Foto: Emma Maltin.

Figur 109. (F6319) Den bearbe
tade ekplanka med urtag som 
påträffades i KG 663 och som 
tolkats kunna varit en korsarm. 
Foto: Markus Andersson.

Figur 110. (F1471) En mellanneolitisk spånpilspets med tånge 
(avbruten) låg i placerad i höjd med lockplankorna på mitten 
av kistan i KG2334. Skala 2:1. Foto: Markus Andersson.
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När det gäller tärningen finns många exempel 
på gravar med spelpjäser, bräden och tärningar 
är från förhistorisk tid, men vi känner inte till 
några andra exempel från medeltida kristna gra-
var. Att tärningspel var mycket populärt under 
medeltid framgår inte minst av alla försök att reg-
lera det, exempelvis i Magnus Erikssons stadslag 
(Andersson & Granlund 1975:199). Man kan också 
associera till Albertus Pictors målning Täby kyrka där 
en man spelar schack med döden. Även den daterad till 
1480-talet, samtida med graven i Nya Lödöse. 

Även krucifixet från KG791 skulle kunna tol-
kas som ett personligt smycke. Korset är också 
den tydligaste symbolen för kristendomen och 
bruket att smycka den avlidne med ett kors är 
naturligtvis känt från många håll. Traditionen 
går tillbaka till flera av de allra äldsta kristna gra-
varna. Kanske var korsen ett skydd för den döde 
för att avvärja onda krafter. Korsen kunde vara 
utlagda av enkla växtmaterial såsom halm eller 
kvistar som i exemplet från graven som innehöll 
en färla och ett Andreaskors av kvistar (Önstad 
1965) men även metallkors som i fallet med kru-
cifixet i KG791. Kanske ska man även betrakta de 
två barnen som låg placerade på en korsarm som 
en del i denna tradition (KG663, figur 109 ovan) 
(Hagberg 2015:196–200).

Sammanfattning

Föremålsmaterialet från gravarna på kyrkogården i 
Nya Lödöse ger en unik inblick i gravskick under 
senmedeltid och tidigmodern tid. Det finns få 
eller inga andra exempel på stadskyrkogårdar från 
samma period som är undersökta i sin helhet. 
Kyrkogården brukas dessutom under en begränsad 
tid av cirka 150 år och upphör sedan att användas. 
Gravarna har därför fått ligga relativt ostörda och 
har i de flesta fall varit välbevarade. 

I den ovanstående presentationen ligger fokus 
på de gravar som innehöll föremål men den 
övervägande delen av gravarna har varit enkla 
begravningar utan kista eller föremål. Normen 
var till synes ett enkelt och avskalat gravskick där 
alla var lika inför döden i enlighet med den kristna 
tron.

Trots det fanns det gravar som innehöll både 
personliga och starkt symbolladdade föremål. Både 
social tillhörighet och plats i den kyrkliga respek-
tive världsliga hierarkin kunde manifesteras genom 
placeringen av graven och inkluderandet av bety-

delsebärande föremål i graven. Ihop med de oste-
ologiska resultaten och det arkeobotaniska materi-
alet från bland annat gravbäddarna får vi en unik 
möjlighet för framtida forskning kring rådande 
gravskick och möjlighet till individuella uttryck 
såväl som grupptillhörighet. 

Vissa föremål har en tydlig religiös koppling 
medan andra har varit svårare att kategorisera. 
Är det personliga föremål eller finns det även i 
vissa fall spår av mer folkliga föreställningar och 
sedvänjor avsedda att skydda den avlidne eller de 
efterlevande?

Att brukningsperioden sammanfaller med 
reformationen gör materialet extra intressant. Det 
har inte gått att ge ett helt entydigt svar på om 
religionsskiftet avspeglas i gravföremålen. Seden 
att begrava präster med kalk och paten verkar till-
höra den äldsta perioden. Samtidigt är det inte 
helt utrett hur länge den traditionen pågår och 
huruvida den upphör vid reformationen. När det 
gäller sigillavtrycket så har varken den graven eller 
de äldre fynden kunnat dateras. Om hypotesen 
stämmer att rör sig om ett avlatsbrev så bör det 
inte förekomma efter reformationen. 

När det gäller radbanden så brukar de tradi-
tionellt anses ha slutat användas i samband med 
reformationen. Det kan dock finnas skäl att pro-
blematisera den bilden, bland annat utifrån fyn-
den från Nya Lödöse (Regner 2017:238ff). De tre 
gravar som gått att datera placerar sig alla i perio-
den 1570–1586. De sena dateringarna av gravarna 
väcker naturligtvis en del frågor utifrån den kom-
plexa reformationsprocess som Sverige befann sig 
i under 1500-talet. 

Även efter Gustav Vasas brytning med Rom 
1527 var flera stift, däribland Skara som Nya 
Lödöse tillhörde, reformkatolska. Man accepterade 
både evangelisk och romersk-katolsk teologi under 
övergångsperioden. Så sent som in på 1550-talet 
verkar det i de reformkatolska stiften funnits präs-
ter som fortfarande firade katolsk mässa (Regner 
2017:239). De sena radbandsfynden ska kanske ses 
i ljuset av reformationen som en utdragen process 
men det finns också möjlighet att undersöka andra 
förklaringar. Nya Lödöses roll som handelsplats 
kan vara en nyckelfaktor som måste beaktas vid 
tolkningen av reformationsprocessen. Hit kom 
människor från olika platser i Nordeuropa för att 
bedriva handel. Sannolikt vistades katoliker i sta-
den, kanske bara tillfälligt men man kan kanske 
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tänka sig möjligheten att det även fanns de som 
var mer bofasta. Det är möjligt att man utifrån sta-
dens varierade befolkning även tillät begravningar 
av katoliker på stadens kyrkogård.

Arkeobotaniska resultat
De arkeobotaniska resultaten från kyrkogården 
och gravarna återfinns i sin helhet i bilaga 2, men 
ska här kort sammanfattas. Resultaten pekar på 
en rad intressanta företeelser kring gravskick och 
kring kyrkogårdens användning.

Kyrkogården

På kyrkogården provtogs jord från gravar, liksom 
prover som berättar om platsens miljö. Mycket 
av jorden på kyrkogården var kraftigt omrörd 
och bestod av material med olikartad tafonomi. 
Detta medförde svårigheter både att studera de 
dödas maginnehåll, örtbäddarna i gravarna och 
den lokala floramiljön, vilka var de huvudsakliga 
frågeställningarna.

I de prover som togs i magregionen på de 
avlidna återkommer ett antal arter som återspeg-
lar kyrkogårdens flora. Bland dessa finns tiggar-
ranunkel, brännässla, åkerpilört och svinmålla. 
Gemensamt för dessa är att de trivs i starkt närings-
rika miljöer och att de är väl anpassade att klara 
av störningar. Tiggarranunkeln och brännässlan är 
dessutom gynnade av hög markfukt.

Prover från lager på kyrkogården som mer 
säkert antogs spegla den omgivande miljön, inne-
höll rikligt med material. Tiggarranunkel och 
brännässla dominerade. I kyrkogårdens gräns 
fanns större mängder etternässla och bolmört. 
Även ullig kardborre och hundkäx fanns represen-
terade. Kyrkogården var alltså mycket olik dagens 
gräsbevuxna ytor med prydliga grusgångar. Den 
var snarare en yta full av vad vi idag betraktar som 
ogräs, som gynnades av den kväverika marken och 
de återkommande omgrävningarna av jorden. 

I samtliga prover förekom rikligt med stall-
dynga, och i dikena fanns också spår av latrinav-
fall i form av bärkärnor av smultron, hallon och 
björnbär. Det väcker frågan om dikena faktiskt 
använts för uträttande av naturbehov. I proverna 
från brukningslagret närmast kyrkan (KG2237**) 
fanns därtill fröer av trädgårdsväxter i form av kål 
och rova som visar att jorden använts som kål-
gårdsjord. Möjligen ser vi här ett exempel på hur 
jord från kålgårdar flyttats till kyrkogården för att 

användas som begravningsjord. Detta resultat är 
intressant att ses i relation till diskussionen ovan 
från tänkeböckerna om hur delar av kyrkogården 
kan ha använts som kålgårdar innan ombyggna-
den av kyrkan påbörjades mot slutet av 1580-talet.

I avfallsbingen invid tornet KG278, KG2235** 
med flera togs tre prover i respektive toppen, mitt-
skiktet och botten. I de övre skikten fanns träflis 
och stalldynga, men främst trädgårdsavfall, möj-
ligen i form av jord eller kompostmaterial från en 
kålgård. Bland spåren av de odlade växterna märks 
främst kål och rova, men också dill och koriander 
kan vara spår av vad som odlats i trädgården.

Underst fanns ett lager av mänsklig avföring. 
Det är den första rena latrinen som bekräftas i 
staden. På alla undersökta stadsgårdar uppträder 
alltid mänsklig avföring tillsammans med 
stalldynga, vilket tolkas som att dessa material 
stackats tillsammans.

Avföringen är mycket rik på kärnor från ätbara 
bär och frökryddor, och innehåller också anmärk-
ningsvärt många importerade varor. Särskilt kan 
ris, peppar och stora mängder russin noteras. Av 
innehållet i avföringen framgår att det måste vara 
en förmögen person som använt den. Tänkbara 
kandidater är prästerskapet eller människor ur de 
högsta skikten i staden.

Basen i materialet består av fragmenterade säde-
skorn – möjligen spår av grövre bröd. Men här 
finns också spår av kryddad mat och sötsaker. Här 
finns kryddor som koriander, dill och kummin; 
och spår av frukter (torkade eller syltade) som kri-
kon, äpplen och svarta vinbär. Om frukterna och 
bären varit syltade så var även detta en lyxprodukt. 

Gravarna
En stor del av de gravlagda på kyrkogården låg 
på likbäddar av växter – till synes hö, halm och 
ibland mossa. Spår av likbäddar med växter fanns 
i knappt hälften av de analyserade gravarna och 
de kan ha funnits i betydligt fler. Det är rimligt 
att anta att övervägande delen av gravarna på kyr-
kogården hade bäddar av växtmaterial, och att 
detta var en dominerande sedvänja i staden. Det 
vanligaste materialet var ängshö och därutöver 
användes mossa och halm. I några få gravar fanns 
växter och blommor som kan ha varit buketter 
eller bäddar för de döda. Variationen bland väx-
terna var stor och de tycks ha varit individuellt 
utvalda för den avlidna.
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De dödas maginnehåll
I 23 av de 258 proverna som togs från buktrakten 
av de döda påträffades rester som tolkas som spår 
av maginnehållet, alltså spår av vad de döda fått 
i sig de sista dagarna av sina liv. Här fanns kär-
nor från vilda bär som tycks ha ätits tillsammans 
med gröt, enstaka fruktkärnor och olika örtkryd-
dor. Små benfragment kan vara rester av buljong. 
Här fanns också spår av olika slags örtmediciner, 
däribland röllika, groblad, skelört och kamomill. 
Spår av hjärtstilla fanns hos en kvinna som avlidit 
i barnsäng. 

Resultaten ger intressanta inblickar i hur örter 
faktiskt användes som medicin och de är – tillsam-
mans med de andra resultaten från gravarna – en 
bra utgångspunkt för att diskutera sjukvård och 
förlossningsvård i staden.

Parasitanalyser
I de jordprover som togs i magregionen på de 
gravlagda valdes några ut för arkeoparasitologisk 
analys. Därtill analyserades prover från avfalls-
bingen vid kyrktornet. Syftet med analysen var 
att undersöka förekomsten av inälvsparasiter hos 
människorna, vilket antogs ha varit mycket van-
liga. Analysmetoden och resultaten beskrivs av 
Jonas Bergman i bilaga 3. Resultaten sammanfat-
tas kort nedan.

Parasitanalysen från bingen påvisar en hög 
andel ägg av pisk-, och spolmask i latrinen, de 
högsta koncentrationer som hittills påträffats i 
Nya Lödöse, och troligen även i Sverige från denna 
tidsperiod. Trots att de som använt bingen verkar 
ha tillhört högre ståndsmiljöer, sannolikt präster-
skapet, har alltså minst en eller flera av dem burit 
på kraftiga parasitinfektioner.

Proverna från gravarna visade att 75 % av de 
provtagna begravda hade en piskmaskinfektion när 
de dog. 11 av 28 hade ägg av spolmask i pelvis/mag-
trakten vilket betyder att 39 % hade spolmaskin-
fektion när de dog. Alla begravda med spolmaskin-
fektion, utom en, hade även piskmaskinfektion. 
Parasitäggen har sannolikt till stor del kommit 
via odlingsjord som gödslats med mänsklig latrin. 
Mängden människor som bar på parasiter tyder på 
att detta bruk var mycket utbrett. 

Parasiterna ifråga är i allmänhet inte dödliga, 
men små barn kan få så kraftiga infektioner att de 
avlider. Däremot medför de en rad symptom som 

generellt försvagar kroppen och hos barn kan de 
ge allmän undernäring och inlärningssvårigheter.

Särskilt piskmaskinfektion är en stark indikator 
för urbanisering och samtliga studier i flera tidig-
medeltida städer har påvisat massiv förekomst av 
parasitsjukdomen. 

Animalosteologi
Djurben förekom på hela kyrkogården i varie-
rande mängder. Insamlingsomständigheterna för 
djurbenen på kyrkogården var dock mycket spe-
ciella. Största delen av kyrkogården utgjordes av 
omgrävd gravjord med ett stort antal gravar, men 
med mycket få intakta lager. Det var ofta svårt 
att skilja olika gravfyllningar åt, då dessa i flera 
fall skurit varandra, vilket ledde till att djurbenen 
i vissa fall blev svåra att knyta till specifika grav-
fyllningar. I stället samlades de flesta djurbenen 
in utan närmare referens än att de tillhörde den 
omgrävda gravjorden. Djurbenens källvärde var 
inte heller helt klart. Benen bör ha hamnat på 
kyrkogården i samband med att man påfört mas-
sor på ytan som utjämningslager eller som stabili-
seringslager i samband med kyrkobyggandet och 
den senare ombyggnaden av kyrkan. Från vilka 
kontexter benmaterialet ursprungligen kom är 
dock fortfarande oklart.

Djurbenen ger trots det information om hur 
man skötte om och hur man såg på kyrkogården 
som sådan. Att det över huvud taget förekom djur-
ben i dessa kontexter bör innebära att man varit 
tvungen att lägga på jordmassor på kyrkogården, 
och att dessa massor delvis bestått av avfall från 
staden. När man av olika anledningar behövt lägga 
på jord på kyrkogården så har man inte hämtat ren 
jord eller sand. Att det låg skräp i form av exem-
pelvis djurben på kyrkogården och i gravarna var 
uppenbarligen inte ett problem. Delar av djur-
bensmaterialet kan även ha hamnat på kyrkogår-
den i samband med att man gödslat de kålgårdar 
som man i perioder tycks ha anlagt på kyrkogårds-
marken. Majoriteten av djurbensmaterialet var 
dock anmärkningsvärt välbevarat. Det tyder på 
att benen inte har legat exponerade för väder och 
vind under någon längre tid. Det är möjligt att 
man lagt ut avfallsrika lager, för att sedan lägga 
renare sand eller jord ovanpå som skyddat benen. 
På kyrkogården påträffades ett antal större och 
relativt heltäckande sandlager (exempelvis KG284 
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och KG1102) som mycket väl kan ha bidragit till 
den goda bevarandegraden hos djurbenen.

Djurbenen från kyrkogården har insamlats och 
dokumenterats extensivt. Möjligen skulle en kom-
plett genomgång av materialet kunna säga något om 
var man hämtat massorna. Elementfördelningen 
skulle exempelvis kunna avslöja huruvida det rörde 
sig om slakt-, mat- eller hantverksavfall, alternativt 
att benmaterialet är så blandat att det rör sig om 
massor som hämtats på flera olika platser i eller 
omkring staden.

Den största andelen djurben från kyrkogården 
påträffades i fyllningen i bingen (KG798) som 
fanns på kyrkogårdens sydöstra hörn. Denna har 
sannolikt använts som avfallsbinge under den tidi-
gaste brukningsperioden av området, innan denna 
del av kyrkogården togs i bruk för gravläggningar 
(period 1). I denna påträffades ben från framför allt 
nötkreatur, men även svin, rådjur, andra däggdjur 
och sötvattenmussla. Gällande den anatomiska 

spridningen av ben från nötkreatur täcker kropps-
delsspridningen hela skelettet. Man kan rimligen 
utesluta att djurbenen härrör från en enskild spe-
cialiserad aktivitet, så som garveri eller slakteri. 
Det rör sig snarare om ett blandat avfall från olika 
miljöer.

Majoriteten av djurbenen som påträffats i gra-
varna eller i den omrörda kyrkogårdsjorden har 
framför allt varit mindre fragment av djurben och 
det går inte att utesluta att dessa har blivit omlag-
rade i flera omgångar (figur 111).

Det kan också nämnas att det fanns flera fynd 
av ostronskal på kyrkogården. Alla fynd av ostron 
från kontexter med tydlig stratigrafi som gjorts 
har varit kopplade till kontexter som är yngre än 
stadstid, alltså landerilämningar eller yngre. Det är 
dock fullt möjligt att hitta ostron även i lämningar 
från stadstid. I kontexter där det råder osäkerhet 
kring dateringen kan fynd av ostron indikera en 
yngre datering.

Figur 111. Påse med blandade djurben som påträffades på kyrkogården. Foto: Markus Andersson.
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tia med två rum vid den norra långhusväggen och 
ett vapenhus i söder. 

I mitten av 1580-talet hade delar av kyrkan satt 
sig kraftigt och en ganska omfattande ombygg-
nad påbörjades, där man dels byggde om västra 
långhusväggen, dels försåg kyrkan med ett torn. 
Denna process kan vi följa både i det arkeolo-
giska och arkivaliska materialet. En rad noti-
ser i tänkeböckerna och en del räkenskaper i 
Landskapshandlingarna ger inblickar i hur resone-
mangen och planeringen gick till liksom handfasta 
data kring inköp av material, löner till arbetare och 
finansieringen av kyrkobygget. Här finns rikliga 
möjligheter till vidare studier. Särskilt intressant 
är att vi kan stämma av diskussionen i stadens råd 
om bygget med hur det sedan blev ”på marken”. 
Tidigare har det framförts (Järpe 1986) att kyrko-
bygget på 1580–1590-talet skulle ha inneburit en 
helt ny kyrka på annan plats. Nu kan vi dock tyd-
ligt visa att det rör sig om en ombyggnad av den 
befintliga kyrkan.

Att själva kyrkan användes som förvaringsplats 
för segel är en intressant detalj. Man kunde alltså 
hyra förvaringsutrymme i kyrkan!

Kyrkogården
Kyrkogårdens utseende kan vi diskutera med hjälp 
av de arkeobotaniska resultaten och de spår av 
gångar och andra konstruktioner som vi under-
sökt. Kyrkogården var mycket olik dagens gräs-
bevuxna kyrkogårdar med prydliga grusgångar. 
Den var snarare en yta full av vad vi idag betraktar 
som ogräs, som gynnades av den kväverika marken 
och de återkommande omgrävningarna av jorden. 
Kontrasten mot vår egen tids välputsade kyrkogår-
dar är påtaglig. Gravarna grävdes om med korta 
mellanrum och på de mest åtråvärda delarna av 
kyrkogården i syd och sydväst fanns åtminstone sju 

Undersökningen av kyrkan och kyrkogården har 
givit upphov till en rad vetenskapliga frågeställ-
ningar för vidare forskning. Här gör vi en kort 
sammanfattning. För att få en större förståelse av 
undersökningsresultaten väver vi in de äldre gräv-
ningarna (1915–1918 och 1965) i diskussionen.

Kyrkobyggnaden
Genom att lägga samman våra resultat med de 
äldre undersökningarna (Strömbom 1924, Önstad 
1965) kan vi få en bra bild av kyrkans upp- och 
ombyggnad från cirka 1480 och framåt (figur 112). 
Med hjälp av dendrodateringarna kan vi följa hur 
de olika delarna byggdes. Vi kan anta att kyrkan 
i sitt äldsta skede grundlades under 1480–1490-
talen. Hur lång tid det sedan tog att färdigställa 
den är oklart. År 1526 stadgade Gustav Vasa att kyr-
korna i Gamla Lödöse, Härlanda och Helge Kors 
kapell skulle brytas ned och stenen forslas till Nya 
Lödöse och kyrkobygget där. I samma veva tving-
ades franciskanerna lämna klostret, dit nu Gamla 
Lödöse hospital flyttades (Strömbom 1924:22f ). 
Kyrkan var alltså ännu på 1520-talet inte färdig-
byggd. Frågan är hur långt bygget hade kommit 
när stadens befolkning vid 1500-talets mitt flyttade 
ut till Älvsborg?

Av särskilt intresse här är den mycket tidiga för-
ändringen av kyrkans grundplan, från en planerad 
längd av cirka 50 meter till endast cirka 36 meter 
i praktiken. Denna förändring tycks ha gjorts 
mycket tidigt, sannolikt på 1490-talet. Orsaken 
till den kan vi endast spekulera kring, men en 
sannolik förklaring kan finnas i de geologiska för-
hållandena. I samband med ombyggnaden i slu-
tet av 1500-talet talade man i stadens råd om ”den 
svåra lösa grund” som ett problem och det bör den 
även ha varit hundra år tidigare. Den kyrka som 
faktiskt byggdes hade ett avrundat kor, en sakris-
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nivåer med gravar grävda i varandra. Först under 
1570-talet började man stenlägga delar av området, 
med en gång från gata C in till kyrkan och senare 
antagligen en stenlagd yta framför det nybyggda 
tornet. En del gravar kan ha varit markerade med 
enkla träkors och i en av gravarna fann vi vad som 
möjligen var en arm till ett sådant kors (se kapitlet 
Föremålsfynden ovan).

Vi kan också diskutera hur området användes, 
utöver till begravningar. En möjlighet är att vissa 
delar användes för höslåtter; möjligen kan till och 
med betande kreatur funnits här tidvis.

Kyrkogårdsområdet stakades sannolikt ut i 
samband med att stadsplanen i sin helhet (åtmins-
tone norr om Säveån) stakades ut på 1470-talet. 
Gränsen mot staden markerades på lite olika sätt, 
med grävda diken i norr och söder, som ibland 
var träskodda, eller med nedslagna pålar och 
plank (fi gur 113). Mot gata C och troligen gata 
A fanns bodar som avgränsade kyrkogården från 
gatan utanför. Bodarna fungerade närmast som en 
bogårdsmur. En parallell fi nns runt domkyrkan i 
Göteborg (Bramstång 2014). De diken som fanns 
i kyrkogårdens västra del var troligen inte en gräns 

Gata A

Stadsgård 7

G
ata C

Stadsgård 15

Kyrkogård

Stadsgård/kyrkogård  

Kyrkan, ursprungsplan

Kyrkan år 1500

Kyrkan år 1600
0 10 m

Figur 112. Plan över kyrkan i dess olika stadier av planering och byggande. Den röda markeringen är den  förmodade 
ursprungsplanen, den blå är kyrkan kring år 1500 och den svarta är dess utseende efter det sena 1500talets 
 ombyggnader. Skala 1:500.
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utan till att hindra vatten att rinna in i bodarna. I 
dikena fanns spår av latrinavfall i form av bärkär-
nor av smultron, hallon och björnbär. Det väcker 
frågan om dikena faktiskt använts för uträttande 
av naturbehov. 

Under den allra första stadstiden användes den 
sydöstra delen av kyrkogårdsområdet för att gräva 
en avfallsbinge och en brunn eller ett vattenhål. 
Aktiviteterna kan möjligen knytas till kyrkobygget. 

Några få begravningar verkar ha gjorts mycket 
tidigt, före cirka 1480, men de flesta gravar är ned-
grävda genom olika brukningslager på kyrkogår-
den. Staden verkar ha haft en inledande fas cirka 
1473–1480, när den var under uppbyggnad och 
framför allt användes för slakt och utskeppning 
av nötkreatur och relativt få människor torde ha 
begravts under denna tid.

Över hela kyrkogårdens yta fanns olika svårtol-
kade lager med sand, avfall, träflis, omrörd gravjord 
och mycket annat. En del av dem kan sättas i sam-
band med kyrkobygget (träflisen) och med de 
ständiga omgrävningarna för nya gravar, men det 
verkar också som att material från stadsgårdarna, 
liksom ibland ren sand, spreds ut över kyrkogår-
den vid flera tillfällen. Varför är oklart. Det kan 
handla om att man velat jämna ut ytan och/eller 
göra sig av med avfall, men under Älvsborgsfasen 
har kanske någon också använt en del av ytan 
för kålgårdsodling. I proverna från bruknings-
lagret närmast kyrkan (KG2237**) fanns fröer av 
trädgårdsväxter i form av kål och rova som visar 
att jorden använts som kålgård. Detta resultat är 
intressant att ses i relation till diskussionen ovan 
från tänkeböckerna om hur delar av kyrkogården 

Figur 113. Dike med träränna; från undersökningen 2014. Foto: Markus Andersson.
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kan ha använts som kålgårdar innan ombyggnaden 
av kyrkan påbörjades i slutet av 1580-talet.

Gravar och gravskick
Det fanns gravar över hela den undersökta delen 
av kyrkogården, som också motsvarar större delen 
av den kyrkogård som användes under stadstiden. 
Det verkar som att ytan väster om kyrkan var den 
där man gjorde de första begravningarna, men 
det är svårt att skilja mellan gravarna i period 1 
och 2. De gravar som betraktas som de allra äldsta 
(period 1) ligger intressant nog i stort sett alla inom 
ett område som skulle ha legat inom långhusets 
västra del, om kyrkan byggts med den längd som 
ursprungligen planerades (figur 114). Ett av und-
antagen är den prästgrav som låg strax innanför 
kyrkogårdens västra gräns och som sannolikt är 
en av de allra äldsta gravarna. Övriga undersökta 
prästgravar ligger samtliga i långhusets östra del, i 
eller nära koret. Kanske var detta område en bygg-
arbetsplats när den första prästgraven anlades?

Från och med period 2 finner vi gravar över 
hela kyrkogårdsområdet, glesast norr om kyrkan. 
Efter återflytten från Älvsborg kring 1570 började 
även området norr om kyrkan att användas i större 

utsträckning. Här bör det dock påpekas att relativt 
många gravar inte har kunnat sorteras in i perio-
dindelningen och det gäller inte minst gravarna 
norr om kyrkan. Oavsett om man räknar med 
dessa gravar eller ej, framstår området väster och 
sydväst om kyrkan samt i långhuset som de mest 
utnyttjade områdena (figur 115–116). 

Den osteologiska analysen visar att den del av 
stadsbefolkningen som begravdes norr om kyrkan 
genomgående hade lägre hälsostatus än genomsnit-
tet i staden. Här var också gravskicket till synes 
enklast. Av de parametrar som undersökts: kis-
tor, föremål av olika slag och utvalda blommor 
i gravarna saknas samtliga norr om kyrkan, med 
undantag för en barngrav med tuvull och andra 
blommor. Det går däremot inte att se någon tyd-
lig koncentration avseende kön eller ålder i någon 
av perioderna. Det är tydligt att det var annat som 
avgjorde placeringen på kyrkogården.

Gravskicket kan generellt sett betraktas som 
enkelt. Den helt övervägande delen av de avlidna 
begravdes med svepning på en bädd av hö, halm 
och/eller mossa, utan kista. Någon nämnvärd för-
ändring över tid går inte att se. Trots det fanns det 
gravar som innehöll både personliga och starkt 

Figur 114. Plan över kyrkans (förmodligen) planerade utsträckning med de äldsta gravarna markerade. Skala 1:300.
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symbolladdade föremål. Företeelser som avviker 
från det enklaste gravskicket innefattar begravning 
i kista, gravgåvor i form av radband, gångkläder 
eller särskilt utvalda blommor och andra växter i 
graven, som det lilla barnet som begravdes på en 
bädd av vitblommande nysört. Några barn/ton-
åringar som begravts med ris och färla är också 
undantag från den allmänna bilden. 

Social tillhörighet och plats i den kyrkliga 
respektive världsliga hierarkin kunde manifes-
teras genom placeringen av graven och inklu-
derandet av betydelsebärande föremål i graven. 
Tillsammans med de osteologiska resultaten och 
det arkeobotaniska materialet från bland annat 
gravbäddarna får vi en mycket god möjlighet till 
framtida forskning kring gravskick och möjlighet 
till individuella uttryck såväl som grupptillhörig-
het. En ingång kan vara att diskutera gravskicket 
ur ett genusperspektiv. Vi har till exempel ett 
tydligt exempel där seden att lägga ned blom-
mor, som buketter eller gravbädd, är knutet till 
barn och yngre kvinnor (med något undantag).

Vissa föremål har en tydlig religiös koppling 
(radband, kors) medan andra har varit svårare 
att kategorisera. Är det personliga föremål eller 
fi nns det även i vissa fall spår av mer folkliga 
föreställningar och sedvänjor avsedda att skydda 
den avlidne eller de efterlevande? Och är det ens 
möjligt att skilja mellan religiösa/kristna och 
andra föreställningar under 1500-talet? 

De begravda
De som begravdes på kyrkogården kan i första 
hand antas vara människor som varit hemmahö-
rande i staden. Men med tanke på Nya Lödöses 
stora kontaktnät ut i Europa kan vi inte utesluta 
att det fi nns ett inslag av människor från andra 
platser här. Det väcker också frågan om människor 
med olika slags trostillhörighet. Utöver den kom-
plicerade frågan om reformationen i staden som 
berörs vidare nedan, så har vi det faktum att många 
människor anlände till staden, kanske framför allt 
i samband med handel och sjöfart, med olika vari-
anter av katolsk, luthersk eller reformert bekän-
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Figur 115. Den könsmässiga spridningen över kyrkogården. Skala 1:500.
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nelse och som hypotetiskt kan ha dött och begravts 
i staden. Kanske också någon enstaka jude? Vi kan 
idag inte urskilja detta i det arkeologiska materi-
alet, men frågan är värd att funderas vidare kring.

Den helt övervägande delen av de cirka 1 300 
skelett som analyserades får dock antas härröra från 
människor som levt större delen av sina liv i Nya 
Lödöse. Ur mängden data är det några iakttagel-
ser som sticker ut. Majoriteten av de begravda var 
män, vilket torde innebära att majoriteten av stads-
borna var män, även om proportionerna inte behö-
ver vara exakt desamma. Skillnaden var som störst 
i de äldsta perioderna, men genom hela stadstiden 
var männen i majoritet. För kyrkogården som hel-
het utgjorde män med säker könsbedömning 53 % 
av de gravlagda individerna medan kvinnor enbart 
utgjorde 34 %. Vi vet inte exakt vilka orsaker som 
låg bakom mansöverskottet, men en rimlig giss-
ning är att det delvis berodde på en infl yttning av 
yngre män utan egen familj. Det kan handla om 
män knutna till handel och sjöfart men också om 

till exempel hantverksgesäller och ogifta arbetare. 
En del soldater tycks också ha begravts här.

Oavsett orsaken så torde mansöverskottet ha 
varit ett problem, särskilt för stadens kvinnor, 
med ökad social oro, våld och sexuella övergrepp. 
Sådant våld som lämnar synliga spår i skelettet var 
betydligt vanligare hos männen – olyckor, slags-
mål och vapenvåld. Våldet mot kvinnor i form av 
våldtäkter, misshandel och sexuella övergrepp syns 
inte på samma sätt i skelettet, men det är påtagligt 
närvarande i tänkeböckernas notiser om brottsmål 
i staden (Rosén 2020). Frekvensen av trauma och 
våld minskade över tid i Nya Lödöse, och detta 
gällde för män såväl som för kvinnor. Intressant 
att notera är också att frekvensen av trauma var 
högre för de gravlagda på den norra delen av kyr-
kogården, vilket styrker de iakttagelser som gjorts 
ovan om en segregerad kyrkogård.

Barnadödligheten var hög genom hela stads-
tiden och 25 % av de gravlagda var barn 0–6 år. 
Infektionssjukdomar, brist på rent vatten och de 
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Figur 116. Fördelningen av barn under 6 år på kyrkogården. Skala 1:500.
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ständigt närvarande inälvsparasiterna spolmask 
och piskmask försvagade och dödade små barn. 
Kvinnor i fertil ålder var överrepresenterade gent-
emot männen i samma ålder och det ligger givetvis 
nära till hands att knyta detta till graviditet och 
förlossning. 

Nya Lödöseborna hade i stor utsträckning 
karies. Mest kariesdrabbade bland de avlidna var 
de som begravts på norra delen av kyrkogården, 
ett faktum som kanske kan förklaras med en kost 
rik på kolhydrater (som bröd och gröt) men fattig 
på protein och kalcium. 

Olika slags infektionssjukdomar kan ses eller 
anas i materialet och vi ser en del tendenser rela-
terade till kön. Fler män drabbades av exempelvis 
syfilis (avspeglar detta olika sexuella beteenden? 
Sjömän?), ospecificerad periostit och emaljstör-
ningar, medan fler kvinnor drabbades av cribra 
orbitalia (en skeletal förändring i ögonhålorna, 
ofta kopplad till sjukdom och undernäring). För 
tuberkulos var dock fördelningen jämn, men här 
rörde det sig om endast ett fåtal individer.

Infektionstrycket i Nya Lödöse verkade gene-
rellt sett vara högre hos de individer som gravlades 
på den norra och nordvästra delen av kyrkogården, 
jämfört med den södra och sydvästra delen, och 
detta gällde för både män och kvinnor.

Förslitningsskador var vanliga och även här ser 
vi skillnader mellan könen som bör avspegla skif-
tande rörelsemönster och arbeten. 

Kyrkogården är ett slags mikrokosmos där till-
varon i staden blottläggs på flera vis. Vi ser en 
segregerad stad, med påtagliga skillnader mellan 
människors hälsotillstånd, tandstatus och där-
med näringsintag. Vi ser att många slet hårt och 
att mäns och kvinnors kroppsarbete skilde sig åt. 
Så gott som alla var infekterade av inälvsparasiter 
som försvagade framför allt barnen och påverkade 
deras kognitiva utveckling – till och med dödade 
dem i vissa fall. Parasitinfektionerna kan knytas till 
bruket att gödsla kålgårdar med mänsklig latrin, 
vilket i sin tur säger något om behovet att ta till-
vara alla slags gödning för att odla mat. 

Livet i staden var fysiskt tungt och slitsamt för 
många. Andra levde bättre och längre, med bättre 
näringsintag och mindre fysiskt slit. Men alla drab-
bades av infektionssjukdomar och de flesta hade 
sannolikt mist ett eller flera av sina barn. 

Reformationen?
Det går inte att skriva om gravar och begravnings-
seder i Nya Lödöse utan att beröra frågan om refor-
mationen. Stadens livstid sammanfaller i stort sett 
med den. Reformationen måste ses som en lång 
process, en gradvis förändring av lära, liturgi, per-
sonliga trosföreställningar och materiell kultur 
samtidigt som den var en politisk förändring. Det 
är högst troligt att Nya Lödöseborna hade nåtts 
av reformatoriska idéer genom kontakter med 
nordtyska städer redan innan Gustav Vasa bröt 
med Rom 1527. Brytningen med den katolska 
kyrkan innebar givetvis inte att det kyrkliga livet 
förändrades över en natt. Under många decen-
nier firades mässa med olika liturgi, olika läror 
predikades och olika regenter lutade åt katolskt 
respektive lutherskt håll. Först i och med 1593, då 
den Augsburgska bekännelsen antogs som officiell 
kyrklig lära i Sverige, kan reformationen ses som 
avslutad, även om folkliga katolska seder och bruk 
levde kvar betydligt längre (Berntson 2017:99ff).

En genomgående fråga under hela undersök-
ningen av kyrkogården har varit om det skulle 
kunna gå att urskilja förändringar i gravskicket 
som möjligen skulle kunna knytas till reforma-
tionen. Det korta och enkla svaret på den frå-
gan är: nej. Vi ser till exempel att seden att lägga 
ned radband i graven förekommer under senare 
delen av 1500-talet. Bäddarna av hö eller halm i 
förekommer i gravar från hela 1500-talet. Ingen 
förändring tycks ske med dessa traditioner. Det 
är en praktik som fortgår oförändrad. Detsamma 
gäller för bruket att lägga blombuketter eller göra 
en bädd av utvalda blommor i graven, som före-
kommer åtminstone in i period 4, 1570–1580-talet. 
Begravningar med andra personliga tillhörigheter 
eller med gångkläder (i stället för svepning) före-
kommer främst före cirka 1540 – är det en föränd-
ring som ska knytas till lokala sedvänjor (som kan 
ha förändrats under Älvsborgstiden) eller har det 
med tro och bekännelse att göra? 

Under alla omständigheter är det svårt att se 
någon ökande mängd individuella uttryck i grav-
skicket som skulle kunna knytas till reformationen. 
Begravningen, med dess olika seder, är mer knu-
ten till folkliga bruk som inte direkt kan sägas vara 
katolska eller lutherska och som förändrades gan-
ska långsamt. Det borde också innebära att man 
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från kyrkligt håll inte fäste någon större vikt vid 
hur de efterlevande hanterade begravningsritualen. 
Begravningen kan också ses som en process, med 
en rad olika steg som inte alltid skedde direkt efter 
varandra. Olika synsätt och föreställningar kan ha 
påverkat denna process på olika sätt och från olika 
håll (se Jonsson 2015).

En intressant uppgift vore att sätta in grav-
skicket i Nya Lödöse i en allmän diskussion om 
grav skick under katolsk respektive protestantisk 
tid. Vi kan också knyta ihop diskussionen om 
grav skicket med andra religiösa uttryck som syns 
i staden, som figu rinerna på stadsgård 17 och den 
förmodade radbandstillverkningen på stadsgård 9 
från 1480 till 1520–1530-talet. 

Avrundning
Ovan har bara huvuddragen i berättelsen om kyr-
kogården i Nya Lödöse skisserats. Materialet är 
mycket omfattande med en rad detaljer som ger 
möjlighet att studera de döda, de efterlevandes 
sätt att hantera begravningarna, hur kyrkogården 
användes inte bara för begravningar utan också 
var en resurs som tillfälligt kunde användas för till 
exempel odling. Genom de skriftliga källorna ser 
vi också konflikter utspela sig kring utnyttjandet 
av områdena på och kring kyrkogården. Här finns 
mycket stora möjligheter till vidare studier.
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Stratigrafiska berättelser

diskuteras i detalj i den osteologiska rapporten, 
bilaga 1.

Några förkortningar används i texten nedan. 
Dessa är KG=kontextgrupp, S=stratigrafiskt objekt, 
SVG=svartgods, YLG=yngre lergods, YRG=yngre 
rödgods och ÄRG=äldre rödgods.

Stratigrafisk berättelse  
2013–2014 års undersökning
Här redovisas de stratigrafiska berättelserna för 
säsongerna 2013 och 2014 samlat, inklusive den 
schaktningskontroll som gjordes i april 2014 inför 
omläggningen av Kortedalabanan, då flera gra-
var fick dokumenteras snabbt och delvis nattetid. 
Kontextgrupper som undersöktes 2014 har mar-
kerats med en asterisk* i tabellerna, för att inte 
riskera sammanblandning mellan grupper som av 
misstag givits samma nummer.

Preurbana och geologiska lager
Datering: Preurban
Dateringsunderlag: Stratigrafi

De äldsta dokumenterade lagren i området var 
geologiska lager som delvis berörts av mänsklig 
aktivitet. Längst ner i stratigrafin fanns en steril 
grå lera med organiska svämlager, 60004. Lagret 
påträffades över hela stadsområdet.

Om de stratigrafiska berättelserna
Kyrkogården undersöktes under flera säsonger 
med varierande personalstyrka och med skiftande 
förutsättningar (se ovan) vilket medfört att doku-
mentation och fasindelning gjorts på lite olika sätt 
under olika grävsäsonger. Här presenteras därför 
tre separata stratigrafiska berättelser, en för åren 
2013–2014, en för 2016 och en för 2017–2018. 

Varje dokumenterad händelse har sorterats in 
i en händelsefas, med undantag av händelser som 
saknar stratigrafiskt och kronologiskt samman-
hang, till exempel sådana som kommer från kraf-
tigt störda områden. Händelsefaserna är specifika 
för respektive grävsäsong och kan inte rakt av jäm-
föras med varandra. Fasindelningen har ibland 
(framför allt 2016) gjorts med kyrkobyggnadens 
olika etapper som utgångspunkt, ibland med gra-
varnas och kyrkogårdslagrens stratigrafi. 

Däremot kan alla faser sorteras in i den över-
gripande fasindelningen för kyrkans och kyrko-
gårdens användning över tid. Under rubriken 
Kronologi ovan presenteras en översikt över fas-
indelningen för respektive säsong och hur de kan 
relateras till varandra. I de stratigrafiska berättel-
serna kopplas också de olika faserna till den över-
gripande periodindelning där så är möjligt.

Planerna till de stratigrafiska berättelserna 
redovisar konstruktioner på kyrkogården, men i 
allmänhet ej gravarna. Gravarna presenteras och 

Tabell 14. Grupp och kontext i preurban fas.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

285 Geologiskt avsatta 
sandlager

2213, 2263, 2271, 2272, 
2332, 2466, 2468, 2877, 
60004, 61032

2332:PM24873 – 
Domineras av starr, 
rottrådar och har enstaka 
fuktmarksväxter. Tolkat 
som starrtorv, äldre.

Geologiskt lager med mänsklig aktivitet. Geologiska avsatta 
lager av grovsand, siltig sand, lera och organiskt svämlager. 
Inga föremål eller djurben.
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Händelsefas 1. De första gravarna och  
konstruktionerna på kyrkogården
Datering: 1473–1480
Dateringsunderlag: Stratigrafi och dendro-

kronologi 
Period: 1

I det tidigaste stadsskedet konstruerades en avfalls-
binge i sydöstra hörnet av kyrkogården (KG798). 

En brunn grävdes (KG813), även den i sydös-
tra hörnet av kyrkogården och i samband med 
detta slogs plankor ner i marken för att skapa en 
inhägnad/staket längs sydöstra hörnet (KG1530). 
I samma linje som KG1530 slogs stolpar ner längs 
sydvästra gränsen av kyrkogården (KG1571).

Enstaka gravar har förts till period 1, men det 
bör betonas att det i vissa fall är svårt att urskilja 
denna mycket korta period från den efterföljande.

Figur 117. Lämningar från period 1 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500.
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Tabell 15. Grupp och kontext i händelsefas 1.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

798 Konstruktion 
av avfallsbinge

60319, 60321, 
60382

PD90222: Ingen 
datering, Huggen 
på sommaren.

60319 var en rektangulär nedgrävning till avfallsbinge 60321. Något 
”trattformad” och bredare i toppen. Längre ner blev det svårt att urskil
ja nedgrävningskanten. 60321 var en träkonstruktion till bingen som 
bestod av fyra stolpar, 2,4 m långa. De var avsågade och hade bark kvar. 
Det fanns uthuggna spår i sidorna för att sätta tvärplankorna. SV stolpen 
hade ett spår för mycket som kan indikera att den stolpen återanvänds 
eller huggits fel. Stolparna var 0,15–0,20 m i diameter. 0,75 m ner på 
stolparna började tvärplankorna, dessa var ca 0,9 m långa, 0,2 m höga, 
0,5–0,1 m tjocka. Spåren för tvärbrädorna gick inte ända ner till botten 
av stolparna. I väster, på utsidan av bingen hade en tvärplanka rasat ner 
och lagt sig på utsidan av bingen. Här har nedgrävningen varit större 
än själva träkonstruktionen. Vänstra sidan av bingen hade 5 tvärplan
kor och väggen var 1,35 m hög. Södra sidan hade 5 plankor och var 
1,10 m hög, 0,9 m lång, 0,10–0,15 m tjock. Sydöstra stolpen hade vikt 
sig vid övre delen av väggen, detta från ovanliggande tyngd eller av att 
man har bankat ner den. Sannolikt har detta hänt vid ett senare tillfälle. 
60382 var en kort ränna i två delar som lutade ner mot träkonstruktio
nen 60321. Någon typ av dike/ränna av annat material bör ha lett fram 
till denna men oklart från var. Även oklart vad den har använts till, har 
man lett ner vatten eller är det någon sorts avlopp?

1

813 Konstruktion 
av brunn

60360 – Kvadratisk nedgrävning med rundade hörn och konkava sidor. Mått 
1,1×1,15 m. Kan ha använts som vattenhål (sandlager i botten). Fylld 
med stenhäll 60362 och fyllning 60361. Nedgrävningen var en djup 
grop på 1 m.

1

1530 Konstruktion 
av staket 

60353 PD90229 daterat 
till efter 1458

En rad på 2,5 m bestående av 9 tillspetsade brädor nedslagna i leran 
(60004) med ca 0,05–0,1 m mellanrum. Dimensionen på virket är 0,10–
0,28 m, tjockleken 0,05–0,08 m. Brädorna skadades vid schaktningen så 
det gick inte att i fält avgöra när de kapats. 

1

1571 Utstakning av 
kyrkogård

60363, 1017330, 
1017321

– 60363 var fyra stolpar som kapats av dikesnedgrävningen. Stolparna 
stod utmed samma möjliga gräns som diket, KG810. Stolparna var en
dast bevarade till en längd av 30–40 cm och var spetsade längst ner. 

1

1036* Begravning av 
barn

15114, 15115, 
15116,

– På halmbädd 1

1037* Barngrav på 
bädd

15117, 15118, 
15119,

PM505360 
– Strån, ört
delar, mossa. 
Kråkklöver.

På bädd av halm (under kroppen) och mossa (under huvudet) 1

1038* Begravning av 
barn

15171, 15172, 
15173

– 1

1097* Begravning av 
barn

20038, 20039, 
20040

– Låg under stock i koret 1

1290* Begravning i 
kista

60085, 60086, 
60087, 60088

PD 508033, ej 
daterad tall. 
Möjligen vinter 
1474–1475

Påträffades i schaktkant 2013, men täcktes över. KG1550
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Händelsefas 2. Brukning av kyrkogården 
Datering: 1480–1540
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Period 2 1480–1540

Händelsefasen innehåller bruk av kyrkogården i 
form av användningen av avfallsbingen (KG798) 
samt de första begravningarna. Ett dike gräv-
des längs den sydöstra gränsen av kyrkogården 
(KG1107). Detta dike var samtida med de dikes-
nedgrävningar fanns utmed den sidan av kyrko-
gården (KG2488) som undersöktes 2016. KG1107 
var en träkonstruktion som har daterats till efter 

1456 och 1461±7 år. Sannolikt är virket återanvänt. 
Diket löper i samma linje som staketet KG1530 ett 
par meter längre söderut och kan antas ha ersatt 
det. 

Gravarna har bedömts tillhöra ett tidigt skede, 
kanske redan från stadens uppbyggnad. De låg 
under ett tjockare sandlager (KG2438) under diket 
KG1282, södra långhusväggen KG468 och under 
konstruktionslagret för bodar längs gata C, KG282 
(gata C: rapport under utarbetande). 

I denna fas påträffades 14 gravar. En individ 
var begravd på en planka (KG566) och en grav 
innehöll en kista med en vuxen individ (KG578). 

Figur 118. Lämningar från period 2 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500.
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De arkeobotaniska proverna från gravarna 
visade att det låg smultron och hallon i KG579, 
vilket tyder på att begravningen skett i juni. I 
dubbelgraven KG644 hade de avlidna lagts på en 
höbädd och samma sak i KG1290. Individen i grav 
KG1275 hade begravts på ett ris/flislager. I grav 
KG641 påträffades en sten vid kraniet och kroppen 
låg på en halmbädd. 

I gravarna fanns enstaka föremål. De tolkas som 
omdeponerade och inte medvetet ditlagda.

I bingen KG798, som grävts i det sydöstra 
hörnet av kyrkogården, deponerades avfallslag-
ret KG799 som innehöll flera lager av avfall. Det 
översta lagret innehöll dynga från djur som ätit 
humle, även fluglarver påträffades i lagret. Under 
detta lager låg ett trälager med konstruktionsres-
ter och byggnadsmaterial som felbränt tegel och 
huggspån. Detta lager innehöll också flera föremål 
i olika material samt djurben. Därunder låg ett 
tegel- och kullerstenslager och under det låg det 
äldsta avfallslagret, som innehöll föremål i olika 
material, däribland ett stort och välbevarat orga-
niskt material. Här fanns trä och läder med förar-
beten och halvfabrikat. 

I KG799 fanns en del djurben liksom i KG800. 
Mängden ben och benfragment från bingefyll-
ningen domineras av nötkreatur men även får/
get, svin, rådjur, däggdjur och sötvattenmussla är 
närvarande. 

Gällande nötkreatur täcker kroppsdelssprid-
ningen hela skelettet. Man kan rimligen utesluta 
att djurbenen är från en enskild specialiserad akti-
vitet. Däremot är det omöjligt att fastställa om 
deponeringarna representerar en blandning av 
aktiviteter som ägde rum vid olika tillfällen (till 
exempel garveri som skulle innebära hantering 
av kraniet, underkäken och fotben som lämnas 
artikulerade med skinnet vid slaktskedet blandat 
med vanligt hushållsavfall som skulle inkludera 
köttrika och fettrika, styckade ben) eller om det 
handlar enbart om hushållsnära aktiviteter från 
en närliggande stadsgård. Enligt mellanfotsbenens 
storlek och slitagemönster på tänderna är det flesta 
nötkreatursben från vuxna oxar. Några enstaka ben 
från olika arter har spår av hundgnag.

Tabell 16. Grupp och kontext i händelsefas 2.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

520 Begravning 2918, 2919, 2920, – Barn 2

537 Begravning 2890, 2891, 2892, – 2

539 Begravning 2850, 2851, 2852, – Barn 2

562 Begravning 2847, 2848, 2849 – 2

566 Begravning 
på planka

2856, 2857, 2858 – Kroppen låg på rester av en planka 2

573 Begravning 2878, 2879, 2880 – 2

577 Begravning 2881, 2882, 2883 – 2

578 Begravning i 
kista

2884, 2885, 2886, 
2910

– Grav i kista som skadats vid byggandet av kyrkan, låg under rust
bädd till kyrkans västra vägg. Den skadade kistan bestod av en 
planka, västra kortsidan och den underliggande plankan.

2

579 Begravning 2902, 2903, 2904 PM35276 – Smultron och 
hallon. Smultron ev. teck
en på dödstillfälle i slutet 
av juni.

2

641 Begravning 
på bädd

40113, 40114, 
40115

– Halmbädd 2

644 Begravning 
två individer

2896, 2897, 2898, 
2954

PM35229. Dominerande 
örtfragment, vanligt med 
älggräs, starr och gräs. 
Tolkning: höbädd.

En vuxen och ett barn begravda tillsammans på höbädd 2

682 Begravning 2219, 40106, 
40107

– 2

722 Begravning 40188, 40189, 
40190

– 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

799 Brukning av 
binge KG798

60338, 60341, 
60367, 60409, 
60410

60338: PM90201 – djur
dynga och vattenle
vande djur. 60367: 
PM90202/19/20 – 
Växtdelar och vatten
levande djur.

Flera lager avfall i avfallsbinge KG798. S60338 låg överst och inne
höll ren dynga från djur som ätit humle. Innehöll rikligt med djur
ben och en del keramik. Vissa av benen gav intryck av att vara 
artikulerade. Eventuellt skulle fyllningen kunna ha innehållit göd
sel då den innehöll mycket växtfibrer och puppor till fluglarver. 
Det arkeobotaniska provet visade på djurdynga och vattenlevande 
djur. S60341 bestod av större träbitar och stockdelar ca 0,3–0,5 m 
i längd. Några av stockbitarna var tydligt tillsågade i ändarna. 
Tolkas som avfall från konstruktion. I bingen fanns för övrigt an
nat material som tyder på att man slängt ner byggnadsavfall som 
felbränt tegel och huggspån. S60367 innehöll mycket växtdelar 
och vattenlevande djur. Tolkat som samma lager från toppen av 
bingen ner till lager 60409. Lagret varierade i färg och hade oli
ka typer av föremål och material genom hela, exempelvis mycket 
löv och kvistar, samt en koncentration av tegelsten (felbränd utan 
fog). 2–3 tegelpannor och 20–30 tegelstenar påträffades i bingen. 
Ett par tegelstenar samt tegelpannor togs in som exempel. Mått 
på tegelsten: ca 26 ×13×7 cm. Många eldskadade. Mått på tegel
pannor: 35×22 cm, ca 2 cm tjock. Insamlade föremål från detta 
lager är: Ben, främst koskallar/käkar, mellanfotsben, får och ett par 
gethorn. Träföremål, bland annat en ljusstake & en svarvad skål 
i keramik samt läderföremål som var ett par skor, en ticka. Lager 
60409 var ett lager av kullersten och tegel som slängts ner i bing
en. Skrottegel ca 5–10 bitar samt 20–30 kullerstenar som var 10–30 
cm stora. Lagret låg mot botten av bingen. Stenarna låg i 1–2 lager. 
Lager 60410 låg under stenlager (60409), i botten av binge och lik
nar den omgivande geologiska leran men med mer humöst mate
rial, dock inte lika mycket kvistar och löv som lager 60367 innehöll. 
I detta lager insamlades ett flertal föremål. Keramik: 2 krukor YRG, 
13 grytor YRG, 1 panna YRG, 2 odefinierat kärl YRG, 3 odefinierat 
kärl av rödgods, 1 gryta YLG (F3595), 2 stengodskrus (1 gräddad 
siegburg F8663, 1 raeren/frechen? F8683). Träföremål: 1 svarvat 
skål med bomärke (3159), fragment från 1 svarvat kärl (6438), 1 
odefinierat föremål (bearbetat träföremål/knopp?) (6440), 1 ev. 
ljusstake (konformad, använd med spår av eld 3160), 11 laggstavar, 
ev. flera från samma kärl (3123), 2 tränaglar (3120, 3122), 1 ev. näts
ticka (6443), 5 täljda pinnar, 1 huggspån. Läderföremål: 1 knivslida 
med dekor och trärester inuti (3138), 1 dekorerat läderföremål ev. 
del av en väska (6301), 2 dekorerade läderfragment (6454), 1 läder
rem, 41 skofragment, 2 skurna spillbitar. Skofragmenten kommer 
från större eller mindre delar av flera olika skor bland annat barn
skor, sidosnörskor (3258barn, 6299, 6307, 7650, 7659, 7660, 7661, 
7662). Textilföremål: 1 fragment troligen ull (6452). Ben föremål: 2 
förarbeten till isläggar (3259, 6289), 1 bearbetat föremål med spår 
av metallnit (6284). Tegelföremål: 7 tegelstenar (varav 4 defekta, 
3 fragment). Bergartföremål: F6067 granit. Övriga föremål: 1 ticka 
för fnöske. Benmaterialet från lagren innehöll: Får/get (533g), svin 
(691g), nötkreatur (17477g), rådjur (45g), däggdjur (120g), sötvat
tenmussla (2g). Totalt 18867g.

2

829 Begravning 40334, 40379, 
40380

– Barn 2

1275 Begravning 40403, 40404, 
40405

– Ris/flisbädd 2

1290 Begravning 40406, 40407, 
40408

 – Barn på halmbädd 2

1291 Begravning 40400, 40401, 
40402

– Kruka i YRG 2
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Händelsefas 3. Markberedning och  
konstruktion av kyrka
Datering: Cirka 1480 till cirka 1540. Samtida 

med händelsefas 2.
Dateringsunderlag: Stratigrafi, dendrokronologi.
Period 2.

Marken på kyrkogården jämnades ut. Kyrkan bör-
jade byggas och flera diken grävdes.

Rustbädden (KG469) för korets vägg lades i 
nordsydlig riktning med en svag avrundning mot 
öster. Stockarna daterades huvudsakligen till 1479–
1480. De var av ek och fällda under vintern, möj-
ligen någonstans i norra Halland. Stockarna hade 
urtag och hak som sammanfogningsmekanism.

Rustbädden för den södra långhusväggen 
konstruerades. Första lagret i nedgrävningen var 
kluvna stockar som låg i östvästlig riktning. Över 
dessa låg marksten och ett nytt lager stockar i nord-
sydlig riktning. I det område som grävdes 2013 
påträffades inte de nordsydligt liggande stockarna, 
då dessa tagits bort under utgrävningen på 1960-

talet. Under 2014 fortsatte utgrävningen i detta 
område och mer av denna rustbädd grävdes fram. 
Flera dendroprov togs under 2014 och dateringen 
på stockarna låg runt 1483±6 år. 

KG798, en binge i sydöstra delen av kyrkogår-
den fylldes igen med KG800. Fyllningen innehöll 
mycket träflis och pinnar samt dynga från djur. 
Den låg inte enbart i avfallsbingen utan även runt 
om. Detta tyder på att avfallsbingen medvetet har 
fyllts upp för att jämna marken. 

Brunnen KG813 i den sydöstra delen av kyrko-
gården fylldes igen med flera olika material inklu-
sive mycket byggnadsrester som kalkbruk, tegel-
brockor, tegelkross samt två stora stenar (KG812).

Ett träskott dike grävdes i kyrkogårdens syd-
västra del (KG 1027*). En del av träskoningen 
kan möjligen dateras till vintern 1519–1520 och 
tre stolpar till runt 1530, vinterhalvåret 1534–1535 
och möjligen 1510±10. Detta kan vara det tillfälle 
den byggdes eller vara en ombyggnad. Diket var 
samtida med den andra generationen av dike som 
grävdes längre åt norr (2017, händelsefas 4). 
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Tabell 17. Grupp och kontext i händelsefas 3.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

468 Konstruktion 
av rustbädd, 
kyrkans södra 
långhusvägg

2209, 2459 2209 har PD 31242 
ej daterad, al. PD 
31243 daterad till 
vinter 1488–1489. 
PD 25060 daterad 
till 1483±6.

Kluvna stockar, 2209, låg horisontellt i VÖ riktning med obearbetad mark
sten, 2459, på och runt om. Stockarna och stenarna var en del av rustbädden 
för den södra långhusväggen. Från utgrävningen på 1960talet vet vi att det 
fanns stockar utmed hela kyrkans vägg och att rustbädden varit korslagd. 
I fält tolkades denna del av kyrkan vara vapenhuset. Mer information om 
denna rustbädd finns i 2014 års projekt. Föremål: 1 flintgods som är modernt 
från 1900tal. Kommer från tidigare utgrävningar som skett i området under 
1900tal och 1960tal.

2

469 Konstruktion 
av rustbädd, 
kyrkans öst
ra del

2407 2407: PD24751: 
Ek. Datering 
Vinter 1479–1480. 
PD27824: Ek. 
Datering 1475±4. 
PD27825: Ek. 
Datering Vinter 
1479–1480. 
PD28032: Ek. 
Datering Vinter 
1479–1480. 
PD1001547: Ek. 
Datering vinter 
1479–1480.

Välbevarade stockar med bark kvar. Horisontellt lagda rustbäddsstockar i 
kyrkans östra del – troligtvis för korvägg. Låg i NS riktning med svagt run
dande utläggning mot NV. Huggmärken från yxa vid rot och grenar samt 
spår av sammanfogning i form av urtag/hak.

2

800 Igenfyllning av 
binge KG798

60337 60337: PM90200 – 
Dynga och humle.

60337 var ett igenfyllningslager över avfallsbingen och översta fyllningen 
till KG798. Lagret innehöll blandat material med mycket träflis och pinnar. 
Fyllningen var delvis störd i ytan och innehöll mer recent material som kakel 
och betong. Fyllningen låg både över bingen och utanför på den omliggan
de marken. Fyllningen innehöll mycket djurben, främst från nöt, samt ensta
ka keramikskärvor. Arkeobotaniska analyser visar på dynga från djur som har 
utfodrats med humle.

2

812 Återfyllning av 
brunn KG813

60361, 
60362

– 60362 var en större sten (0,7×0,6 m) som ingick i fyllning 60361 som åter
fyllde vattenhål KG813. Antogs först vara en stenkonstruktion då stenen låg 
med flatsidan upp. 60361 var återfyllningen som innehöll två större stenar 
varav den översta var 60362. Fyllningen innehöll även kalksten, mindre sten, 
tegelkross, tegelbrockor, träbitar samt träflis och pinnar. Fyllningen bestod 
av brun, humös, siltig sand med inslag av beige sand. Längst ner i gropen 
fanns ett skikt med grå sand med lerklumpar. Tolkat som ett vattenhål, med 
sanddränering i botten, som senare fyllts igen.

2

1023* Konstruktion 
av rustbädd

15113, 
20037, 
20041, 
25060

25060 har 
PD504225 daterad 

till maj–juni 1489. 
PD504226 daterad 
till 1483±6. 

Kyrkobyggnadens rustbädd – den södra/sydvästra långhusväggen, samt vad 
som ev. skulle kunna utgöra en liten rest av ett vapenhus. Dokumenterades 
2013 och mer extensivt 2014. 15113 var långa vertikalt nedslagna pålar 
som skar gravar vilka alltså är äldre än denna konstruktion. En av pålarna 
var 2,7 m lång och 0,3 m i diameter. Alla var spetsigt tillhuggna i ena änden. 
Stock 20037 låg i den östligaste delen av UO och skulle kunna vara en del av 
rustbädden. Under denna låg en grav. Dendroprov kunde inte tas pga stock
ens dåliga skick.

2

1027* Konstruktion 
av kyrkogårds
dike

15052, 
15053, 
15054, 
50000, 
50001, 
50012

15053 har 
PD1015279 ej date
ring, möjligen vinter 
1519–1520. 15054 
har PD 501385 da
terat till efter 1495, 
möjligen 1510±10. 
15054 har PD 
501643 daterat till 
1531±4. PD 501694 
Vinterhalvår 1534–
1535.

Träränna i NVSÖ och ÖV riktning i den sydvästra delen av yta 3:7:1. S15053 
och S15052 är samma kontext men inmätt olika tillfällen. Vid första anblick 
antogs att botten på rännan utgjordes av en kraftig planka men visade sig 
vara en rejäl tung kluva.

2

1107 Konstruktion 
av kyrkogårds
dike med trä
skoning

60325, 
60345, 
60415

60415 har PD 
90230: 1461±7. PD 
90231 E1456.

Kyrkogårdsdike med nedgrävning, träskoning och stabiliserande stolpe. 
60325 var en stolpe som slogs ned i KG285, det geologiska lagret. Sannolikt 
en del av träkonstruktion 60415 i dike 60345. 60345 var nedgrävning av dike 
som gick i en ÖV riktning längs den SÖ delen av kyrkogården och sedan i 
NS riktning längs den östra gränsen av kyrkogården. Diket innehöll en trä
konstruktion, 60415. Träkonstruktionen låg i botten av nedgrävningen och 
utgjorde någon form av dräneringsdike. Den bestod av neddrivna vertikala 
pålar och däremellan (på längden) liggande pinnar/ störar. Stolpen 60325 
var sannolikt en del av denna träkonstruktion.

2
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Händelsefas 4. Fortsatta begravningar
Datering: Tidig stadstid till 1500-tal.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. Föremål i KG695.
Period 2.

Mellan det geologiska lagret (KG285) och det gul-
fläckiga sandlagret (KG1102 och KG284) gjordes 
nya begravningar. Flera av dessa gravar skär varan-
dra samt äldre lämningar från händelse fas 1. 

I denna fas påträffades 161 gravar. Av dessa inne-
höll 16 gravar två individer. De avlidna i KG584 
och KG663 låg på en gravplanka och KG663 hade 
en höbädd under plankan. I KG791 låg en vuxen 
kvinna med ett korssmycke vid halsen. Hon hade 
huggskador och var begravd tillsammans med ett 
barn på en halmbädd.

Till denna fas hör fyra trippelgravar av vilka 
KG256 och KG824 var gravar med tre barn. KG692 
var en grav med två barn och en vuxen. KG776 var 
en trippelgrav som grävts i formen av ett dike där 
två vuxna och en individ med oklar ålder begravts. 
KG406 bestod av en vuxen kvinna och tre barn, 
möjligen en familjegrav.

I denna fas fanns också fyra kistgravar varav 
två för barn (KG451 och KG452) en kista för både 
vuxen och barn, KG366, samt en kista för en 
vuxen, KG707. Det fanns även två begravda som 
verkar ha lagts på en planka (KG422 och KG583). 
KG407 hade en träplanka över sig, som ett trälock. 

Flera personer hade begravts på bäddar av växt-
material, i huvudsak hö eller halm. I KG361 hade 
kroppen lagts på näver, som påträffats vid axeln 
och i KG791 på en mossbädd. Mossbädd/ höbädd 
låg även i trippelgraven KG776.

Arkeobotaniska prover togs i gravarna och i två 
gravar påträffades fröer av bär som kan vara från 
den avlidnas sista måltid. Spår av hallon påträffa-
des i KG764 och i KG737 fanns spår av enstaka 
humlefragment och bär.

I flera gravar fanns knytnävsstora stenar som 
medvetet har lagts ner i gravarna. I KG700 påträf-
fades tre stenar på den avlidna, en på axeln, en 
på höger höft och en på höger lår. I gravarna 
KG522, KG703 och KG712 låg en sten vid huvu-
det. I KG1292 låg en sten på bröstet på individen 
och i KG706 låg en knytnävsstor sten i bäckenet. 
En flintsten låg vid knät i KG704. I barngraven 

KG520 påträffades en sten under nacken och i 
dubbelgraven KG584 låg en sten vid den vuxna 
individens huvud och en sten i handen som vilade 
på bröstkorgen. Barnet i denna grav hade en sval-
lad sten under och norr om torson. Stenar fanns 
även i en kistgrav (KG707) där tre knytnävsstora 
stenar påträffades. En flinta vid huvudet, en sten 
på nyckelbenet på höger bröst och en på vänster 
lår. På individen låg även en mindre sten i mel-
langärdet under bröstkorgen, som kan vara en 
dekoration på kläder. 

En barngrav (KG350) utmärkte sig genom ste-
nar som följde nedgrävningskanten, något som 
kan tolkas som en gravmarkering. 

Ett barn som låg i KG215, hade lagts ner på sin 
högra sida och inte på rygg. 

Flera föremål insamlades från gravarna och 
deras fyllning. De flesta är omdeponerade före-
mål och inte medvetet ditlagda. Det finns dock 
fem gravar med medvetet nedlagda gravfynd (se 
också avsnittet Föremålsfynden ovan).

KG647 var en vuxen individ med fyra läder-
fragment under rygg och hand som eventuellt 
är delar av klädesplagg. Fragmenten var kraftigt 
nedbrutna (F3154–F3158). Fragmentet under han-
den har sömmar på alla sidor och kan vara del av 
något föremål. 

KG663 var en grav för två barn som var place-
rade ovanpå en planka av ek. Plankan hade deko-
rativa runda avslut och ett urtag på mitten med en 
spik, vilket visar att den bör ha varit ihop fäst med 
en annan planka. Plankan är sannolikt armen på 
ett träkors (F6319).

KG704 var en ung individ/barn med ett mikro-
spån av flinta bredvid lår/ knä, möjligen avsiktligt 
placerat där. Barnet låg på en planka. 

KG791 var en grav med en vuxen och ett barn. 
På den vuxna individens hals hade tre föremål pla-
cerats; ett krucifix (F3035), en pärla av glas (F3396) 
och en hyska av metall (F3395).

KG1276 var en vuxen kvinna som fått med sig 
en färla (F3150) och ris som placerats över bröst-
korgen.

Några gravar innehöll djurben och djurbens-
fragment. Dessa ben tolkas inte som medvetet 
ditlagda utan är indikationer på att gravfyllnings-
materialet bestod av omlagrade massor.
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Tabell 18. Grupp och kontext i händelsefas 4.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

214 Begravning av 
2 individer

2104, 2105, 2106, 2107 – Innehöll 1 djurbensfragment från långa 2

215 Begravning 2114, 2115, 2116, – Barn 2

216 Begravning 2078, 2079, 2080 – Barn. Innehöll 1 odefinierat kärl YRG. 2

234 Begravning av 
2 individer

2173, 2174, 2176, 1021968 – 2 barn 2

236 Begravning 2166, 2167, 2168 – 2

237 Begravning 2161, 2162, 1021955 – Barn 2

256 Begravning av 
3 individer

2247, 2248, 2249, 2250, 
1021971

– 3 barn 2

257 Begravning av 
2 individer

2229, 2230, 2231, 2232 – 1 barn, 1 vuxen 2

258 Begravning 2200, 2201, 1021952 – 2

260 Begravning 2178, 2179, 2180 – 2

266 Begravning 2284, 2285 – Barn 2

271 Begravning 2288, 2289, 2290 – Innehöll 1 bit fönsterglas 2

281 Begravning 2226, 2227, 2228 – 2

289 Begravning 2273, 2274, 2275 – Barn 2

290 Begravning av 
2 individer

2155, 2157, 2169, 1021948 – 2 vuxna 2

292 Begravning 2094, 2095, 2096 – Barn. Innehöll 2 spikar. 2

310 Begravning 2333, 2334, 2335 – Barn 2

321 Begravning 2359, 2360, 1021931 – 2

334 Begravning 2403, 2405, 2415 – Barn 2

339 Begravning 2420, 2421, 1021920 – Innehöll 1 gryta YRG 2

346 Begravning 2436, 2437, 2451 – 2

347 Begravning 2281, 2282, 2283 – 2

348 Begravning 2462, 2463, 2464 – Barn. Innehöll 1 fragment flinta. 2

349 Begravning av 
2 individer

2423, 2424, 2425, 2426 – 2 barn/ungdomar. Innehöll 1 fragment av 
slagg.

2

350 Begravning 2453, 2454, 2455 – Barn. Innehöll 1 gryta YRG. 2

355 Begravning 2460, 2461 – 2

357 Begravning 2428, 2429, 1021923 – Barn 2

358 Begravning 2447, 2448, 40422 – 2

359 Begravning 2449, 2450, 1022025 – Innehöll 1 kruka SVG 2

360 Begravning 2452, 2456, 40421 – Barn 2

361 Begravning 2457, 2458, 2465 – Barn. Ev. på bädd av näver. Innehöll 1 flint
fragment.

2

363 Begravning 2505, 2506 – Barn 2

364 Begravning 2510, 2511, 2512 – Innehöll 1 flintavslag och 2 benfragment från 
får och nötkreatur.

2

366 Begravning i 
kista

2408, 2409, 2410, 2411, 
2422

PM26142 –Dominerande var 
strån och Carex. Vanligt med 
likfett och enstaka träflis.

1 barn, 1 vuxen – kvinna död i barnsäng. 2

368 Begravning 2434, 2556, 1021991 – 2

397 Begravning 2572, 2573, 2574 – 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

399 Begravning 2585, 2590, 2591 – Barn. Innehöll 1 odefinierat kärl YRG. 2

400 Begravning 2586, 2588, 2589 – Barn 2

401 Begravning 2587, 2594, 2595 – 2

405 Begravning 2529, 2530, 2531 – Innehöll 1 odefinierat kärl YRG, 1 odefinierat 
järnföremål.

2

406 Begravning av 
4 individer

2516, 2517, 2519, 2536, 
2554, 2555

– En grav med en vuxen kvinna och tre barn. 
Kan vara en familjegrav. Graven innehöll 
omdeponerade föremål: 1 fönsterglas och 1 
slaggfragment. I graven låg även 1 fragment 
från ett nötkreatur.

2

407 Begravning 2544, 2545, 2546, 2553 – Barn 2

408 Begravning 2564, 2565, 2566 – Innehöll 1 gryta YLG, 1 slaggskålla 2

409 Begravning 2596, 2597, 2598 – Spår av ev. planka under kroppen. Innehöll 1 
djurben från nötkreatur.

2

422 Begravning på 
planka

2646, 2647, 2648, – 2

431 Begravning 2630, 2631, 2632 PM30448 – Domineras av rot
trådar, vanligt med tiggar
ranunkel och starr och enstaka 
nässlor och örtfragment.

Innehöll 2 djurben, 1 från torsk och ett från 
nötkreatur.

2

432 Begravning 2654, 2655, 2656 – 2

435 Begravning 2693, 2694, 2695 – Innehöll 1 panna YRG 2

450 Begravning 2724, 2725, 2726 – Innehöll 1 odefinierat träföremål (ej konser
verat).

2

451 Begravning i 
kista

2703, 2704, 2705, 2706 – KG451 innehöll 2 kalkstensfragment som pla
cerats på kistans lock (F5662, F5663) och 2 trä
föremål, ev. huggspån eller del av kista.

2

452 Begravning i 
kista 

2689, 2690, 2691, 2692 – Barn 2

453 Begravning 2622, 2623, 2624 – 2

470 Begravning 2754, 2755, 2756 – Barn 2

471 Begravning 2762, 2763, 2764 PM32779 – Domineras av rot
trådar och träflis.

Barn. Ev. på plankbädd. 2

472 Begravning 2712, 2713 – Barn 2

479 Begravning 2750, 2751, 2752 – Innehöll 1 kvarnstensfragment 2

480 Begravning 2518, 2745, 2746 – 2

509 Begravning 2728, 2731, 2732 – Barn 2

510 Begravning 2747, 2748, 2749 – Barn 2

512 Begravning 2793, 2794, 2795, – 2

513 Begravning 2807, 2808, 2809 PM33332 – Dominerat av rot
trådar och träflis.

Innehöll 1 odefinierat kärl YRG 2

514 Begravning 2823, 2824, 2825 – 2

515 Begravning på 
bädd

2853, 2854, 2855 PM22916 –Domineras av hö 
(starr, gräs, smörblomma), 
rottrådar. Tolkning: höbädd.

2

521 Begravning av 
2 individer

2930, 2931, 2932, 2933 – 2 barn 2

522 Begravning 2940, 2941, 2942 – Barn 2

523 Begravning 2948, 2949, 2950 – 2

525 Begravning 2934, 2935, 2936 – 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

526 Begravning 2951, 2952, 2953 PM34892 – Dominerande träflis, 
rottrådar och vanligt med 
träkol.

Innehöll 1 fönsterglas och 1 fragment flinta. 2

531 Begravning 2957, 2958, 2959 – Barn. Innehöll 1 flintfragment. 2

532 Begravning 2945, 2946, 2947 – Barn 2

542 Begravning av 
2 individer

2804, 2805, 2806, 1021871 – 2

550 Begravning av 
2 individer

2538, 2539, 2540, 2541 – 1 barn, 1 vuxen. På halmbädd. 2

556 Begravning 2987, 2988, 2989 – 2

558 Begravning 2966, 2967, 2968 – 2

560 Begravning 2990, 2991, 2992 PM70000/1 – Domineras av 
träflis och rottrådar

2

561 Begravning på 
bädd

60005, 60006, 60007 – Halmbädd 2

572 Begravning på 
bädd

2893, 2894, 2895 – Barn på halmbädd 2

576 Begravning 2926, 2927, 2928 – 2

580 Begravning 2929, 2943, 2944 PM34802  Vanligt med örtfrag
ment, träflis och rottrådar

2

582 Begravning 60021, 60022, 60023 – Barn 2

583 Begravning på 
planka

60017, 60018, 60019, 60020 – 2

584 Begravning av 
2 individer

60024, 60025, 60026, 60027, 
60028

– 1 barn, 1 vuxen. På planka. 2

603 Begravning 40020, 40021, 40022 – 2

605 Begravning 40044, 40045, 40046 – 2

609 Begravning 40002, 40003, 40004 – 2

611 Begravning 40032, 40033, 40034 – 2

612 Begravning 40029, 40030, 40031 – 2

642 Begravning av 
2 individer

40085, 40086, 40087, 40088 – 2 barn 2

643 Begravning 40079, 40080, 40081 – 2

645 Begravning 60071, 60072, 60073 – Barngrav. Innehöll 1 odefinierat kärl YLG,   
2 krukor YRG, 2 grytor YRG, 1 odefinierat kärl 
YRG.

2

646 Begravning 60090, 60091, 60092 – 2

647 Begravning 2963, 2964, 2965 – Innehöll 4 läderfragment, ev. klädesplagg 
(F3154–3158).

2

651 Begravning av 
2 individer

40056, 40057, 40058, 40059 – 2

652 Begravning 40060, 40061, 40062 – 2

653 Begravning 40063, 40064, 40065 – Barn 2

654 Begravning 40066, 40067, 40068 – Barn på halmbädd 2

655 Begravning 40069, 40070, 40071 – Barn 2

656 Begravning 40075, 40076, 40077 – 2

657 Begravning 40082, 40083, 40084 – Barn 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

663 Begravning av 
2 individer

40119, 40120, 40121, 40122, 
40123

PM70064 – Domineras av ört
fragment och vanligt med 
vattenmärke och kråkklöver. 
Tolkning: höbädd.PM70065 – 
Domineras av örtfragment och 
vanligt med dvärgag, rottrådar 
och enstaka halm, likfett och 
humle. Tolkning: höbädd.

2 barn. Innehöll 1 bearbetad ekplanka, ev. en 
korsarm (F6319). Höbädd.

2

664 Begravning 40134, 40135, 40136 – Barn. Ev. på planka. 2

666 Begravning 60064, 60065, 60066 – 2

669 Begravning 60068, 60069, 60070 PM90028 – Dominerande 
halm, enstaka korn och havre. 
Tolkning: halmbädd.

På halmbädd 2

674 Begravning 60000, 60001, 60002 2

675 Begravning 60028, 60029, 60030 – 2

676 Begravning 60031, 60032, 60033 PM90012 – Vanligt med vass
rötter och halm. Enstaka spår 
av ben och likfett. Tolkning: 
halmbädd.

Barngrav på bädd 2

677 Begravning 40023, 40024, 40025 – 2

678 Begravning 2478, 40035, 40036 – 2

683 Begravning 40124, 40125, 40126 PM70068 – Domineras av hö 
och halm, vanligt med brun
skära, strandklo och kråkklöver. 
Tolkning: hö/halmbädd.

På bädd 2

688 Begravning 61011, 61012, 61013, 60035, 
60036

– Graven skadades vid spontning och grävdes 
vid två tillfällen.

2

692 Begravning av 
3 individer

40140, 40141, 40142, 40143, 
40144

– 2 barn, 1 vuxen 2

693 Begravning 40138, 40139, 40187 – 2

695 Begravning 40008, 40009, 40010 – Innehöll 3 stengodskrus (varav 2 Siegburg, 
1500tal).

2

700 Begravning 40147, 40148, 40149 – 2

701 Begravning 40153, 40154, 40155 – 2

702 Begravning 40159, 40160, 40161 – Barn 2

703 Begravning 40156, 40157, 40158 – På planka 2

704 Begravning 40162, 40163, 40164 – Barngrav på planka. Innehöll 1 mikrospån 
(F6044).

2

706 Begravning 40173, 40174, 40175 – Barn 2

707 Begravning i 
kista

40176, 40177, 40178, 40179 Har PD 70098 på kista, ej 
 daterad tall.

Innehöll 1 spik. Innehöll även tre större stenar 
vid skelettet samt en mindre som kan varit 
en dekoration på kläder. Denna kista sakna
de lock.

2

708 Begravning 2955, 40165, 40166 – Barn 2

712 Begravning 2981, 2982, 2983 – 2

719 Begravning 40170, 40171, 40172 PM70092 – Dominant med 
rottrådar, vanligt med träflis.

2

721 Begravning 40195, 40196, 40197 – Barn 2

723 Begravning 40150, 40151, 40152 – 2

724 Begravning 40145, 40146, 1021944 – Barn 2

728 Begravning 40210, 40211, 40212 – 2

729 Begravning 40204, 40205, 40206 – 2

730 Begravning 40201, 40202, 40203 – Barn 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

736 Begravning 60197, 60198, 60199 – 2

737 Begravning 60204, 60205, 60206 PM90102 – Vanligt med rottrå
dar och örtfragment. Enstaka 
humle och bär.

Barn 2

738 Begravning 60214, 60215, 60216 PM90108 – Domineras av rot
trådar.

2

740 Begravning av 
2 individer

40231, 40232, 40233, 40234 – 2 barn på halmbädd 2

741 Begravning 40198, 40199, 40200 – Barn 2

742 Begravning 40222, 40223, 40224 – 2

749 Begravning 60120, 60121, 60122 PM90043 – Vanligt förekom
mande med rottrådar.

Barn på halmbädd 2

750 Begravning 60129, 60130, 60131 – 2

751 Begravning 60188, 60189, 60190 – Barn 2

752 Begravning 60191, 60192, 60193 PM90095 – Domineras av ört
fragment och vanligt med 
kråkklöver och gräs. Tolkning: 
höbädd.

På bädd 2

754 Begravning 60220, 60221, 60222, PM90114 – Domineras av rot
trådar.

2

756 Begravning 60117, 60118, 60119 PM90044 – Vanligt förekom
mande med örtfragment och 
rottrådar.

Barn 2

758 Begravning av 
2 individer

60200, 60201, 60202, 60203 PM90097 – Domineras av 
örtfragment och rottrådar. 
Tolkning: höbädd PM90098 
– Domineras av rottrådar och 
vanligt med örtfragment.

2

761 Begravning 60132, 60133, 60134 – 2

762 Begravning 60137, 60138, 60139 – 2

763 Begravning 60149, 60150, 60151 – 2

764 Begravning 60145, 60146 60147 PM90062 – Dominerande med 
träflis och vanligt med ogräs, 
enstaka rottrådar och hallon.

På planka. Innehöll 4 djurbensfragment av 
nötkreatur, häst, hund.

2

776 Begravning av 
3 individer

60276, 60277, 60278, 60279, 
60280

PM90156 – Domineras av ört
fragment och vanligt med 
rottrådar, starr och ogräs. 
Tolkning: höbädd.PM90158 – 
Domineras av mossa och van
ligt med örtfragment och rot
trådar. Tolkning: moss/höbädd.

Gravdike med 2 vuxna och 1 obestämd på 
moss/höbädd.

2

780 Begravning 60226, 60227, 60228 – 2

791 Begravning av 
2 individer

60313, 60329, 60330, 60331 PM90184 – Dominerande är 
mossa, rottrådar och vanligt 
med ängsull. Tolkning: moss
bädd. PM90178 – Dominerande 
är örtfragment, rottrådar och 
vanligt med säv, daggkåpa etc. 
Tolkning: höbädd.

1 barn, 1 vuxen. Innehöll 1 krucifix (F3035), 1 
pärla av glas (F3386), 1 hyska (F3395).

2

801 Begravning 60386, 60387, 60388 – 2

824 Begravning av 
3 individer

40256, 40257, 40258, 40259, 
40260

– 3 barn 2

825 Begravning 40261, 40262, 40263 – Barn 2

826 Begravning 40251, 40252, 40253 – Barn 2

827 Begravning 40247, 40248, 40249 – Barn 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

828 Begravning av 
2 individer.

40239, 40240, 40241, 40242 – 1 barn, 1 vuxen 2

839 Begravning 40216, 40217, 40218 – 2

1098* Begravning 20042, 20043, 20044 – 2

1100* Begravning 20048, 20049, 20050 – Barn 2

1151* Begravning 50019, 50020, 50021 – 2

1186* Begravning 55004, 55005, 55006 – 2

1187* Begravning 55007, 1010206, 1010207 PM501054 – Lite hallon, björn
bär, lingon och humle.

2

1270* Begravning 60028, 60029 – Graven bortgrävd av modernt markarbete. 
Saknar skelett men låg tydligt under KG1030*, 
ett utjämningslager.

2

1271* Begravning 60030, 60031, 60032 – Barn 2

1273 Begravning 40304, 40305, 40306 – 2

1274 Begravning 40409, 40410, 40411 – Förmodligen på halmbädd 2

1276 Begravning 40312, 40313, 40314 PD70159 (vedart) Med ris och färla (F3150) 2

1289 Begravning 2937, 2938, 2939 – Barn. Innehöll 1 bergart – kvarts. 2

1292 Begravning 40368, 40369, 40370 – 2
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Händelsefas 5. Igenfyllning av  
kyrkogårdsdiken, påförande av lager 
Datering: Efter 1547. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 3.

Mellan 1547 och 1570 flyttade hela eller delar av 
befolkningen i Nya Lödöse till Älvsborgsstaden. 

På större delen av kyrkogården förseglade sand-
lagren KG284 och KG1102 gravarna från hän-
delsefas 4. Samma sandlager påträffades på den 
norra delen av kyrkogården som grävdes ut 2016 

(KG2377) och på den västra delen som grävdes ut 
2017–2018 (KG3207). Sandlagren var gulfläckiga 
och relativt rena från andra infiltrationer. KG284 
innehöll dock lite föremål som möjligen skulle 
kunna komma från omlagrade gravar, exempel-
vis en sko (F7357). I övrigt var det blandade före-
mål som kan vara tappade på kyrkogården eller 
omlagrade från andra områden. Lagren innehöll 
även 11 djurben från nötkreatur, får/get, katt och 
långa. Djurbenen tyder på att sandlagren bestod 
av omlagrade massor.

Figur 119. Lämningar från period 3 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500.
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Kyrkogårdsdiket (KG1107) slammade igen 
och fylldes successivt med mörkbrun sandig silt 
(KG1106) som innehöll pinnar, träbitar och träflis. 
Från fyllningen insamlades ett stengodskrus med 
en stämplad dekor i form av ett korgmönster 
(F3262).

På ett större område vid kyrkan uppstod en 
brand och brandlager avsattes (KG1285). Det 

bestod av svart till gråsvart sandig silt med träflis 
och sot. Lagret låg på vägen upp mot kyrkan, samt 
i området på kyrkogården vid kyrkan och vid dess 
sydvästra gavel.

Det ska poängteras att det kan vara svårt att 
skilja mellan händelser under Älvsborgstiden och 
sådant som gjordes precis i början av återflytt-
ningen.

Tabell 19. Grupp och kontext i händelsefas 5.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ 
analyser

Beskrivning Period

284 Brukning av kyr
kogården. Grågult 
sandlager på SV de
len av kyrkogård.

2065, 2075 – Gråfläckigt siltigt sandlager med flera horisonter och infiltrerad kontaktyta. 
Innehöll träbitar, träflis, pinnar och tegelkross. Lagret låg över flera gravar 
i händelsefas 4. Troligen samma som KG1102. Föremål i fyllning är troligen 
omlagrade. Keramik: 1 stengodskrus, 1 fat YLG, 1 gryta YLG, 6 grytor YRG, 3 
odefinierat YRG. Glas: 8 fragment fönsterglas. Metall: 1 blyplomb, 1 järnfö
remål med krok, ev. hake (3458), 1 järnföremål ten/stång (3453). Trä: 1 före
mål, snidat till synes intakt, handtag? (F1655) Läder: 2 skor (varav en med 
dekorslitsar F7357), 1 rem. Övriga material: 1 flinta, 1 slagg. Djurben: 11 ben 
och fragment från nötkreatur, får/get, katt och långa. Benen visar att lagren 
består av omlagrad sand.

3

1102 Grågult sandla
ger i sydöstra de
len av kyrkogård. 
Brukning?

60056 – Grågult siltigt sandlager som till stor del täcker gravar och blivit skuret av 
nedgrävningar till gravar. I söder överlagrat av lager KG1093 som var en väg 
längs Säveån. Lagret var troligen påfört med sand hämtat från andra platser 
i staden eller skapats genom omgrävningar av sanden. Lagret var ca 0,3m 
tjockt. Troligen samma som KG284.

3

1106 Destruktion av  
diket

60140 – Raseringsfyllning i dike KG1107. Mörkbrun sandig silt, 0,3–0,4 m tjock 
med pinnar, träbitar och träflis. Keramikföremål i fyllning: 1 stengodskrus 
(Hessen?) Stämplad dekor ”korgmönster” (F3262).

3

1285 Destruktion. 
Brandlager

2188, 2727, 
2738

– Brandlager bestående av sot som låg på en större yta på kyrkogården och 
påträffades under ombyggda delen av kyrkan. Svart till gråsvart sandig silt 
med tjocklek 0,02–0,08 m. Innehöll träflis.

3
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Händelsefas 6. Omgrävning av 
kyrkogårdsdiken och konstruktion 
av avfallsbinge
Datering: Efter 1560–1570-tal till 1580-tal.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 4.

Vid återflytten till Nya Lödöse grävdes kyrkogårds-
dikena om. I kyrkogården östra del grävdes ett nytt 
dike (KG1108). Det grävdes i nord-sydlig riktning 
parallellt med det äldre diket. 

I den södra delen av kyrkogården grävdes ett 
dike med två parallella rännor i östvästlig rikt-

ning (KG1514). Omgrävningen av kyrkogårdsdiken 
gjordes sannolikt för att förbättra dräneringen på 
kyrkogården, samtidigt som de markerade gränsen, 
och i samband med denna omgrävning så minska-
des kyrkogårdens yta något.

Väster om kyrkan byggdes en avfallsbinge 
(KG493). Den beskrivs vidare i den stratigrafiska 
berättelsen för 2016, händelsefas 5 (KG2235 med 
fler). 

En grusad gång (KG495) anlades längs vägen 
mellan gata C i väst och kyrkans västra kortsida, 
troligen för att förbättra underlaget. 

Figur 120. Lämningar från period 4 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500.
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Tabell 20. Grupp och kontext i händelsefas 6.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ 
analyser

Beskrivning Period

493 Konstruktion av 
binge

2608, 2614, 
2718

2614 har PD 

31668, 31669 
ej daterad tall

2608 var en kvadratisk nedgrävning. 1,85 m bred. Hade vertikala sidor och 
plan bottenform. Innehöll träkonstruktion 2614. 2718 var samma som 2608. 
2614 var plankor som stod vertikalt och bildade en kvadratisk låda/ binge 
med lock över. I öst låg plankorna på en stock. Föremål insamlade från la
trin: Keramik: 1 odefinierat YLG (holländsk), 1 skål YRG (med engobe).

4

495 Konstruktion av 
väg till kyrkan

2711, 2716 – 2711, gulbrunt gruslager och en större marksten (borgmästarsten), 2716 
som låg på vägen mellan gata C och kyrkans ingång. Tolkat som första 
konstruktionen av vägen till kyrkan. Troligen täckt av fler stenar som åter
använts vid senare tid. Skuren av grav KG433 samt binge KG493. Ligger på 
KG284 samt under KG1285 i samma fas.

4

1108 Konstruktion av 
 dräneringsdike 

60299 – 60299 var ett dike som grävts i nordsydlig riktning i den östra delen av 
kyrkogården för att i söder svänga av mot sydöst. Diket hade tydligt grävts 
ner utmed befintligt dike KG1107 och skars sedan av dike KG810. Fylld med 
KG1105 och med ett djup på ca 0,5 m. Sidorna lutade konkavt och botten
formen var rund.

4

1514 Konstruktion av 
 dräneringsdike 

60042, 60086 – 60042 var ett dike grävt i VÖ riktning, 0,4 m brett, med vertikala sidor och 
plan botten. 60086 var ett avlångt dike med konvexa sidor och plan botten. 
Tillsammans såg nedgrävningarna ut som två parallella rännor som avgrän
sade kyrkogården och de har grävts i samma riktning som dike KG1107 fast 
lite högre upp i norr. Detta innebar att kyrkogårdens yta minskade.

4
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Händelsefas 7. Fortsatta begravningar
Datering: Efter 1560–1570 till cirka 1586.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 4.

Efter återflytten från Älvsborgsstaden fortsatte 
brukningen av kyrkogården. Gravarna i denna 
fas låg över det grågula sandlagret (KG1102 och 
KG284) från händelsefas 5 och under lager från 
kyrkans ombyggnad i händelsefas 8.

I denna fas fanns 147 gravar. Nio av dem var 
dubbelgravar, de bestod av en grav med två barn 
(KG250) fem var dubbelgravar med en vuxen och 
ett barn (KG255, KG496, KG508, KG794 och 
KG1549) och tre var dubbelgravar med vuxna indi-
vider (KG274, KG536, KG727).

En grav innehöll tre barn (KG538) i en annan 
var en vuxen man och två spädbarn begravda 
(KG548). Barnen hade lagts på den vuxnes bröst-
korg.

Till denna fas hör också en grav med fyra per-
soner som begravts samtidigt, två vuxna och två 
barn. Det rör sig möjligen om en familjegrav 
(KG650). Barnen låg på bröstet på en av de vuxna.

Tre individer låg i kistor. En av dem innehöll 
ett barn (KG269) och de två andra kistorna vuxna 
individer (KG486 och KG705). KG759 antas vara 
en kistbegravning, dock fanns ingen hel struktur 
av denna kista kvar utan bara några träbitar. Denna 
grav har därför tolkats vara en enkelgrav. Det fanns 
också tre individer som begravts på träplankor 
(KG317, KG563, KG640) samtliga vuxna.

Flera av de döda låg på hö och/eller halmbädd. 
I KG770 hade den avlidna lagts på bark och halm 
och i grav KG698 på halm och träbitar. I gravarna 
KG660 och KG1556 hade de avlidna lagts på en 
mossbädd. 

Arkeobotaniska prover togs i bäckenregionen 
på de döda. I sju av gravarna kunde spår av en 

sista måltid ses liksom spår av förmodad medicin. 
I KG565 hittades spår av flera örter som kan ha 
haft medicinsk användning, främst besksöta som 
användes mot en rad olika åkommor. I KG559 
fanns smultron samt enstaka enbär och skelört, 
vilka också kan ha nyttjats som medicin. Smultron 
åts troligtvis färska vilket tyder på att personen 
avlidit på sommaren, juni–augusti. I KG794 fanns 
spår av örtfragment och hjärtstilla, som användes 
i medicinskt syfte. I KG524 och KG694 fanns 
spår av buljong med fiskben medan KG778 hade 
spår av buljong eller gryta samt spår av björnbär. 
KG775 innehöll spår av hallon. Förekomsten av 
örter i gravarna diskuteras vidare av Heimdahl, 
bilaga 2.

I tre gravar låg knytnävsstora stenar som med-
vetet placerats där. KG689 hade en sten under 
huvudet, KG681 en sten vid huvudet och indivi-
den i KG1406 hade en sten i höger hand och en 
sten ovan huvudet. 

Föremål som säkert kan sägas tillhöra de avlidna 
var få, men fanns i fyra gravar. KG534 var en grav 
med en vuxen individ som begravts med läder-
jacka (F3161, F3162). KG773 innehöll en vuxen 
man med radband kring halsen, bestående av 36 
bevarade träpärlor (F3093–33) samt ytterligare tre 
pärlor (F11482). I KG794 var en vuxen och ett barn 
begravda. Den vuxna individen hade ett radband 
med 45 benpärlor som låg vid högra handen eller 
kring handleden (F3034). I KG1549 låg en vuxen 
man med bevarade textilrester. Textilierna var dels 
av växtfiber som låg på överkroppen (F3164), dels 
ulltextil som låg på underkroppen (F3163).

Några gravar innehöll djurben och djurbens-
fragment. Dessa ben tolkas inte som medvetet 
ditlagda utan tyder på att gravfyllningsmaterialet 
bestod av omlagrade massor.
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Tabell 21. Grupp och kontext i händelsefas 7.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ analyser Beskrivning Period

210 Begravning 2081, 2082, 2083 – Barn. På näver 4

220 Begravning 2099, 2102, 2110 – Barn. Innehöll 1 stengodskrus (grönglaserad 
Siegburg).

4

221 Begravning 2124, 2125, 2126 – Barn 4

225 Begravning 2091, 2092, 2093 – 4

231 Begravning 2139, 2144 – 4

232 Begravning 2158, 2159, 2160 – Barn 4

233 Begravning 2145, 2147 – 4

235 Begravning 2172, 2175 – Barn 4

239 Begravning 2140, 2141, 2142 – 4

245 Begravning 2097, 2100, 2108 – Innehöll 1 krus YRG 4

246 Begravning 2098, 2101, 2109 – 4

247 Begravning 2182, 2185, 2186 – Barn 4

248 Begravning 2205, 2206, 2207 – 4

249 Begravning 2223, 2225, 1021965 – Barn 4

250 Begravning av 2 
individer

2224, 2234, 2235, 
1021963, 

2 barn 4

255 Begravning av 2 
individer

2163, 2164, 2165 – 1 vuxen med spädbarn 4

259 Begravning 2189, 2190 – Barn 4

262 Begravning 2279, 2280, 1021985 – 4

264 Begravning 2254, 2255, 2256 – 4

269 Begravning i 
kista 

2240, 2241, 2242, 2243 – Barn 4

270 Begravning 2236, 2237, 2238 – Barn 4

273 Begravning 2294, 2295, 1021960 – 4

274 Begravning av 2 
individer

2072, 2087, 2088, 
2089, 2090, 2103, 
2117, 2120

– 1 barn, 1 vuxen. I gravfyllningen låg en mängd 
omrörda ben från barngravar. 4 barnkranier 
insamlades från denna fyllning. Det samlades in 
flera föremål som påträffades i gravfyllningen.

4

283 Begravning 2260, 2261, 2262 – Barn 4

288 Begravning 2246 – Barn 4

317 Begravning 2354, 2357, 2358, 2364 – På planka 4

329 Begravning 2381, 2382, 2383 – Innehöll 1 djurbensfragment från ett svin 4

333 Begravning 2402, 2404 – Barn 4

338 Begravning 2412, 2413, 2414, – Barn 4

340 Begravning 2418, 2419 – Barn 4

345 Begravning 2441, 2442, 102190 – 4

352 Begravning 2473, 2474, 2475 – 4

353 Begravning 2431, 2432, 2433 – Barn 4

356 Begravning 2443, 2444, 2445 – Barn 4

362 Begravning 2484, 2485, 2487 – Innehöll 1 spik 4

370 Begravning 2366, 2367, 2368 – 4

398 Begravning 2584, 2592, 2593 – Barn 4

402 Begravning 2481, 2482, 2483 – 4

404 Begravning 2496, 2497, 2498 – Barn 4
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Grupp Händelse Kontexter Prover/ analyser Beskrivning Period

423 Begravning 2581, 2582, 2583 – På planka 4

425 Begravning 2561, 2562, 2563 – På planka 4

433 Begravning 2667, 2668, 2669 – Barn 4

442 Begravning 2683, 2684, 1021936 – 4

443 Begravning 2675, 2676, 1022034 – 4

444 Begravning 2677, 2678 – Barn 4

445 Begravning 2670, 2671, 1021934 – 4

446 Begravning 2685, 2686 – 4

454 Begravning 2578, 2579, 2580 – Barn 4

481 Begravning 2766, 2767, 2768, – Barn 4

483 Begravning 2796, 2797, 2798 – Barn 4

486 Begravning i 
kista

2759, 2765, 2819, 2873 – 4

487 Begravning 2778, 2779, 2780 – Barn 4

488 Begravning 2775, 2776, 2777 – Barn 4

489 Begravning 2786, 2787, 2788 – Barn 4

490 Begravning 2789, 2790, 2791 – Halmbädd 4

491 Begravning 2799, 2800, 2801 – Barn 4

496 Begravning av 2 
individer

2830, 2831, 2837, 2838 – 2 barn/ungdomar 4

497 Begravning 2829, 2835, 2836 – 4

498 Begravning 2816, 2817, 2818 – Barn 4

499 Begravning 2813, 2814, 2815 – Barn 4

500 Begravning 2810, 2811, 2812 – 4

507 Begravning 2874, 2875, 2876 – Barn 4

508 Begravning av 2 
individer

2864, 2865, 2866, 2867 – 1 barn, 1 vuxen 4

516 Begravning 2861, 2862, 2863 – Barn 4

517 Begravning 2859, 2860 – 4

519 Begravning 2820, 2821, 2822 – Barn. Innehöll metall, 1 gångjärnsbeslag 
(F3437) och 1 flinta.

4

524 Begravning 2760, 2761, 1021858 PM32715 – Prov vid skuldra: Vanligt 
med träflis, träkol och ben. Enstaka 
kalkbruk och tegel. Prov i buk: 
Vanligt med småfragment av ben. 
Tolkning buljong?

4

528 Begravning 2978, 2979, 2980 – 4

529 Begravning 2972, 2973, 2974 – 4

533 Begravning 2923, 2924, 2925 – Barn 4

534 Begravning 2908, 2921, 2922 – Innehöll läder (F3161, F3162), insamlat från 
överkropp och överben.

4

535 Begravning 2915, 2916, 2917 – Barn 4

536 Begravning av 2 
individer

2911, 2912, 2913, 2914 – 2 vuxna 4

538 Begravning av 3 
individer

2868, 2869, 2870, 
2871, 2872, 

– 3 barn 4

540 Begravning 2844, 2845, 2846 – 4

543 Begravning 2802, 2803 – Barn 4



134 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Grupp Händelse Kontexter Prover/ analyser Beskrivning Period

544 Begravning 2773, 2774, 1021862 – 4

545 Begravning 2743, 2744, 1021867 PM32558 – Domineras av träflis och 
rottrådar, vanligt förekommande hö 
och träkol. Tolkning höbädd.

Höbädd 4

546 Begravning 2739, 2740, 1021846 – Barn 4

547 Begravning 2733, 2734, 1014387 PM32423 – Prov vid skuldra: 
Domineras av rottrådar och hö (starr, 
gräs säv), enstaka bär. Tolkning hö
bädd. Prov i buk: Domineras av hö 
(starr, gräs säv), enstaka bär. Tolkning 
höbädd.

Höbädd 4

548 Begravning av 3 
individer

2719, 2720, 2721, 
2722, 2723

PM32138 – Domineras av rottrådar 
och träflis, vanligt med hö. Tolkning 
höbädd. 

Vuxen med två spädbarn. På höbädd. 4

551 Begravning 2707, 2708, 2709 – 4

552 Begravning 2569, 2570, 2571 – 4

553 Begravning 2599, 2600, 1021849 – Barn 4

554 Begravning 2610, 2611, 1022012 – Barn 4

559 Begravning 2960, 2961, 2962 PM34999 – Prov i buk: Domineras 
av smultron (ca 200 frön), enstaka 
enbär. Även spår av skelört och be
sksöta. Smultron åts troligtvis färska 
vilket tyder på att barnet avlidit på 
sommaren, jun–aug. Tolkning mag
innehåll, medicin.

Barngrav på halm/höbädd 4

563 Begravning 2534, 2741, 2742 PM32509 – Domineras av hö, vanligt 
med likfett. Tolkning höbädd.

Grav på planka/bädd 4

565 Begravning 2735, 2736, 2737 PM32422 – Prov vid skuldra: 
Domineras av hö, (gräs, starr) och 
rottrådar. Tolkning höbädd. Prov i 
buk: Vanligt med blåbär, groblad, 
ben och besksöta. Enstaka hampa, 
humle och rölleka. 

Barngrav på planka 4

604 Begravning 40037, 40038, 40039 – 4

606 Begravning 60045, 60046, 60047 – Innehöll 1 gryta YRG 4

607 Begravning 60039, 60040, 60041 – Barn 4

639 Begravning 40108, 40109, 40110 – 4

640 Begravning 40098, 40099, 40100, 
40101

– Grav på bår/planka 4

650 Begravning av 4 
individer

40047, 40048, 40049, 
40050, 40051, 40052

– En grav med fyra individer, två vuxna och två 
barn. Möjligen en familjegrav. Spädbarnet låg 
på bröstet på en av individerna.

4

658 Begravning 40089, 40090, 40091 – 4

659 Begravning 40092, 40093, 40094 – 4

660 Begravning 40095, 40096, 40097 PM70047 – Domineras av 
örtfragment och mossa. Vanligt med 
starr. Tolkning hö/mossbädd.

Barngrav på bädd 4

662 Begravning PM70060 – Dominerande träflis och 
rottrådar

Barn 4

665 Begravning 60049, 60050, 60051 – Barn 4

667 Begravning 60052, 60053, 60054 – 4

670 Begravning 60095, 60096, 60097 – Innehöll 1 djurben från nötkreatur 4

671 Begravning 60093, 60094 – 4

672 Begravning 60075, 60076, 60077 – 5 djurbensfragment från nötkreatur, svin 
och torsk

4
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Grupp Händelse Kontexter Prover/ analyser Beskrivning Period

681 Begravning 2353, 40111, 40112 PM70062 – Domineras av 
örtfragment och rottrådar. Tolkning 
höbädd.

Grav på bädd 4

687 Begravning 60014, 60015, 60016 – Barn 4

689 Begravning 60011, 60012, 60013 – 4

690 Begravning 60008, 60009, 60010 – 4

691 Begravning 2146, 40132, 40133 – 4

694 Begravning 60126, 60127, 60128 PM90050 – Prov vid skuldra: 
Domineras av rottrådar och träflis 
och vanligt med brunört samt en
staka ogräs. Prov i buk: Domineras 
av rottrådar och träflis och vanligt 
med finfördelat ben, fisk. Tolkning 
buljong?

4

696 Begravning 40053, 40054, 40055 – 4

697 Begravning 40072, 40073, 40074 – Barn 4

698 Begravning 2956, 40127, 40128 – Bädd av halm och träbitar 4

699 Begravning 40129, 40130, 40131 – Grav på bädd 4

705 Begravning i 
kista

60063, 60153, 60154, 
60155

60063 har PD 90147 ej datering Innehöll 3 djurben från nötkreatur och svin 4

725 Begravning 40167, 40168, 40169 – 4

727 Begravning av 2 
individer

40191, 40192, 40193, 
40194

PM70104 – Prov vid skuldra: 
Domineras av hö och rottrå
dar. Tolkning höbädd. Prov i buk: 
Domineras av hö och rottrådar. 
Tolkning höbädd. PM70106 – Prov 
vid skuldra: Domineras av hö och 
rottrådar. Tolkning höbädd. Prov i 
buk: Domineras av hö och rottrådar. 
Tolkning höbädd.

2 vuxna 4

755 Begravning 60223, 60224, 60225 – Barn 4

757 Begravning 60217, 60218, 60219 – Halmbädd 4

759 Begravning 60233, 60234, 60235 – Bädd av halm och trä, som möjligen varit kista. 
Innehöll 1 kruka YRG, 2 grytor YRG, 2 odefinie
rad YRG och 1 flinta.

4

769 Begravning 60364, 60365, 60366 – 4

770 Begravning 60376, 60377, 60378 – Bädd av träflis/halm 4

771 Begravning 60406, 60407, 60408 – Barn 4

772 Begravning 60379, 60380, 60381 – 4

773 Begravning 60349, 60350, 60351 PM90192 – Prov vid skuldra: 
Domineras av rottrådar, vanligt med 
träflis. Prov i buk: Domineras av 
rottrådar, vanligt med örtfragment, 
starr och träflis och enstaka svart
senap.

Innehöll trä: 1 radband, 33 pärlor (F3093) samt 
sannolikt 3 tillhörande träpärlor (F11482). 

4

774 Begravning 60332, 60333, 60334 PM90180 – Prov i buk: Domineras av 
rottrådar

Barn 4

775 Begravning 60315, 60316, 60317 PM90163 – Prov vid skuldra: Vanligt 
med träflis. Prov i buk: Vanligt med 
hallon. Tolkning maginnehåll.

4

777 Begravning 60259, 60260, 60261 – 4
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Grupp Händelse Kontexter Prover/ analyser Beskrivning Period

778 Begravning 60242, 60243, 60244 PM90122 – Prov vid skuldra: 
Domineras av örtfragment och starr 
samt vanligt med likfett. Tolkning 
höbädd. Prov vid buk: Domineras av 
örtfragment och starr samt vanligt 
med fragmenterat ben. Fragment 
av benvävnad = buljong/ gryta? 
Björnbär. Tolkning maginnehåll.

Barngrav på bädd 4

779 Begravning 60245, 60246, 60247 – Barn 4

781 Begravning 60326, 60327, 60328 – 4

782 Begravning 60342, 60343, 60344 – 4

783 Begravning 60357, 60358, 60359 – 4

784 Begravning 60373, 60374, 60375 – 4

790 Begravning 60383, 60384, 60385 – Halmbädd 4

792 Begravning 60354, 60355, 60356 – 4

793 Begravning 60296, 60297, 60298 PM90154 – Prov i buk: Domineras av 
örtfragment, vanligt med starr, älg
gräs, säv etc. Tolkning höbädd.

Innehöll 2 grytor YRG, 1 hasselnöt. 5 djur
bensfragment från nötkreatur, gås och höns. 
Höbädd.

4

794 Begravning av 2 
individer

60250, 60251, 60252, 
60274

PM90129 – Prov vid skuldra: 
Dominerande med örtfragment. 
Tolkning höbädd. Prov vid buk: 
Dominerande med örtfragment och 
hjärtstilla. Tolkning medicin. 

1 barn, 1 vuxen. På höbädd. Innehöll 1 radband 
bestående av 45 benpärlor (F3034).

4

796 Begravning 60266, 60267, 60268 PM90133 – Prov buk: Domineras av 
örtfragment och vanligt med starr, 
ogräs och hinnkräftor. Enstaka bol
mört. Tolkning höbädd.

Höbädd 4

809 Begravning 60393, 60394, 60395 – 4

972 Begravning 2984, 2985, 2986 – Barn 4

1052* Begravning 25104 – KG1052* grävdes delvis under 2013 och delvis 
2014. Är samma som grav KG274 i 2013 års in
trasisprojekt. I graven låg en vuxen kvinna.

4

1105* Begravning 20067, 20068, 20069, – KG1105* skar utjämningslagret KG1030* 4

1185* Begravning 55000, 55001, 55003 – KG1185* låg över KG1186* som i sin tur låg un
der KG1030*. I denna grav låg en vuxen man.

4

1388 Begravning 2839, 2840, 2841 – 4

1406 Begravning 2887, 2888, 2889 – Innehöll bergart, 1 fragment från kvarnsten 
(F6061).

4

1549 Begravning av 2 
individer

2729, 2769, 2842, 2843 – 1 barn, 1 vuxen. Innehöll ulltextil på under
kropp (F3164), växtfiber på överkropp (F3163).

4

1553 Begravning 40213, 40214, 40215 – 4

1554 Begravning 40219, 40220, 40221 – 4

1555 Begravning 2138, 40228, 40229 – 4

1556 Begravning 40235, 40236, 40237 PM70120 – Dominerande hö och 
mossa, vanligt med gräs, ängsull och 
starr. Tolkning hö/mossbädd.

Barngrav på bädd 4
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Händelsefas 8. Konstruktion av kyrktorn  
och minskning av kyrkogårdsytan
Datering: Sent 1500-tal.
Dateringsunderlag: Dendrokronologiska date-

ringar från rustbädd i den ombyggda delen av 
kyrka, 1587–1590.

Period 5.

Under den senare delen av stadstiden föränd-
rades delar av kyrkogården. Ytan markbereddes 
och jämnades ut. Nya dräneringsdiken grävdes. 
Kyrkan försågs med ett torn och i samband med 

det byggde man om den västra väggen och sydväs-
tra hörnet av långhuset. 

Ett markberedningslager med flis (KG717) lades 
på kyrkogården för att stabilisera marken innan 
ombyggnad och renovering tog vid. 

Omedelbart söder om tornet sattes två stolpar i 
östvästlig riktning (KG315). Stolparna har antingen 
varit en del av en byggnadsställning eller en kon-
struktion som stått på två stolpar inne i kyrkan. 
Konstruktionslager av sand lades i området för det 
sydvästra hörnet av kyrkan och på dessa lades en 
syllsten eller en hörnsten och därpå ett tegelgolv 

Figur 121. Lämningar från period 5 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500.
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över en mindre yta. På konstruktionslagret lades 
även träplankor och en trästock som formade ett 
trägolv på en del av ytan. Detta lager brann i kom-
mande destruktionsfas. Ytan var belägen omedel-
bart söder om tornet, dikt an grundmuren. Dess 
funktion är oklar, men dess användningstid bör ha 
varit kort, då gravar från den allra yngsta stadsti-
den grävts ned genom den. En hypotes är att den 
har något med ombyggnaden av kyrkan att göra. 
Stolparna har tolkats som möjligen tillhörande 
byggnadsställningar, de ligger dock 3,5 meter söder 
om grundmuren. 

Flera stolphål, gropar och stabiliserande sand-
lager (KG465) fanns i området runt det blivande 
kyrktornet och sydvästra hörnet av kyrkan, men 
även nära gata C i västra delen av kyrkogården. 
Groparna och deras fyllning låg under KG315 eller 
under gravar som tillhör händelsefas 12, eller bruk-
ningslager som kommer i händelsefas 9. Därför 
antas dessa stolphål och gropar och stabiliserande 
sandlager tillhöra tillfälliga konstruktioner från 
byggnadsarbetena och inte som konstruktioner 
tillhörande kyrkan eller kyrkogården. 

KG475 var rustbädden till den nya grundmu-
ren. Stockarna (ek eller al) i rustbädden låg korsade 
i nordsydlig och i östvästlig riktning på varandra, 
sammanfogade med hakar och urtag. Stockarna 
daterades mestadels till 1587–1588, även om inslag 
fanns av äldre trämaterial. Mellan dem slogs pålar 
ner vertikalt i marken och sedan fylldes konstruk-
tionen med en fyllning som innehöll flera omrörda 
föremål och material. I konstruktionen i denna del 
av kyrkan fanns även en strävpelare som samman-
fogats med kalkbruk. Hela rustbäddskonstruk-
tionen hade en tydlig nedgrävning som låg över 
flera gravar.

Kyrkans torn byggdes och den västra långhus-
väggen byggdes om. En rustbädd (KG477) kon-
struerades av tätt liggande stockar i östvästlig rikt-
ning. Överliggande stockar i nordsydlig riktning 
hade tagits bort vid tidigare undersökningar. På 
stockarna låg en stor (1,6×2,0 m) grundsten som 
var tornets hörnsten (den andra hörnstenen gräv-

des ut 2016 och låg norr om denna grundsten). Det 
har troligen funnits fler stora stenar i området som 
även de har blivit borttagna under tidigare utgräv-
ning. Rustbädden fylldes upp med konstruktions-
lager och fyllningssten och ett träflislager stabilise-
rade grunden till konstruktionen. Konstruktionens 
nedgrävning var inte särskild djup och tornet hade 
satt sig med tiden. Det fanns relativt mycket före-
mål/hushållsavfall i rustbädden, som måste varit 
utfylld med material som hämtats någon annan 
del av staden. Tornet grundlades före den sydvästra 
delen av kyrkan (KG475). 

Marken jämnades till. KG709 var ett utjäm-
ningslager som fyllde igen stolphål och gropar efter 
att renovering och ombyggnad var klar. Det äldre 
kyrkogårdsdiket (KG1108) fylldes igen och marken 
jämnades ut (KG1105).

I den västra delen av kyrkogården grävdes ett 
dräneringsdike (KG230) i nordsydlig riktning. 
Diket var skott med två parallella vågräta träplank 
som stod på högkant. I sydöstra delen av kyrkogår-
den grävdes ett dräneringsdike (KG810) längs den 
södra gränsen och östra gränsen. Längs tornets och 
västra långhusets vägg grävdes ett mindre dräne-
ringsdike (KG1613) i nordväst-sydöstlig riktning.

I östvästlig riktning, mellan gata C och kyr-
kans ingång, lades den stenlagda gångvägen om 
(KG492). Stenläggningen blev prydligare lagd, 
med kantstenar längs den södra gränsen. 

Djurben och benfragment samlades in från 
utjämnings- och konstruktionskontexter i hän-
delsefas 8. En intressant logisk påföljd av djurbe-
nens glesa spridning är att efter återflyttningen till 
var området i och kring kyrkan ganska fritt från 
organiskt avfall. Lager rika på djurben var helt 
enkelt inte lättillgängliga när kyrkan, kyrktornet 
och kyrkogården byggdes om. I stället användes 
omedelbart intilliggande lager till utjämning, eta-
blering och fyllning av olika anläggningar i och 
kring kyrkan. Kontextgrupperna KG475, KG477, 
KG493 och KG810 innehöll djurben och djur-
bensfragment.
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Tabell 22. Grupp och kontext i händelsefas 8.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

230 Konstruktion av 
dike med trä
skoning

2156, 2170 Nedgrävning för dike i västra delen av kyrkogården i NS riktning. Sidorna 
hade en jämn lutning med en mjuk bottenkant samt med en ojämn botten
form. Diket var träskott med två parallella vågräta plankor på högkant som 
var sammanfogade med tre reglar, satta innanför och utanför plankan om 
vartannat. Höjden på träskoningen var 0,2 m.

5

315 Konstruktion av 
tegelgolv och två 
stolpar

2222, 2340, 
2345, 2601, 
2615, 2657, 
2672, 2673, 
2715

– 2222: två stolpar grävda i linje i VÖ orientering med mått 0,22–0,25 m i dia
meter. Troligen stolpar som använts i samband med ombyggnaden av kyr
kan. 2340 var en träkonstruktion väster om kyrkoväggen och dess hörnsten. 
Rester av denna var bränt trä med fläckvis utbredning. Tolkat som golv.2345 
låg under 2340 och var konstruktionslager av gråbrun lucker sand. 2601, 
Konstruktionslager som bestod av bränt lager som innehöll en bränd stock. 
Samma som 2340. 2615: tegelgolv eller tegelkonstruktion som bestod av 
hårt bränt golvtegel som endast bevarats på en mindre yta. Låg på konstruk
tionslager av sand.2657, röd, gråbrun, gulbrun lucker sand som påverkats 
av eld (skiftningarna av färg). Samma lager som 2345. 2672 var ett flam
migt konstruktionslager liggandes mot torn. Tolkat som ett bärlager. Brun/
gul sandig silt, 0,03 m tjockt med enstaka tegelkross. 2673 var ett flammigt 
gråbrunt konstruktionslager som låg mot byggnad SV om kyrkan/ torn, intill 
rustbädden. Tolkas tillhöra renoveringsfasen då lagret inkluderar tegelbrock
or, tegelkross och träflis. Samtida med 2672. 2715 var en syllsten som mätte 
0,4×0,45m och var av obearbetad natursten. Låg under tegelgolv och kan ha 
varit en syllsten/ hörnsten till golvkonstruktionen.

5

465 Konstruktion, 
renovering av 
kyrka

2025, 2287, 
2342, 2343, 
2680, 2681, 
2687, 2688, 
2710, 2717

– Stolphål och gropar som använts vid resning av ställningar vid renovering av 
kyrkan samt stabiliserande sandlager som använts under renoveringen.2025 
var en stenfyllning i grop 2717 tolkas som del av gropens funktion. Stenarna 
mätte 0,08–0,15 m i diameter. 2287 var en avlång nedgrävning med runda
de hörn. Orientering VÖ, med ett djup på 0,35 m. Sidans lutning var vertikal 
med en mjuk bottenkant och plan bottenform. 2342 var en vertikalt nedsatt 
planka med huggspår av en yxa (0,27×0,1×0,03–0,08 m) samt en nerkörd 
pinne 0,35 m lång och 0,05 m i diameter. Kan ha varit skoning för en stolpe. 
2343 var ett runt stolphål med måtten 0,25×0,25 m och djup 0,34 m. Sidans 
lutning var jämn, bottenkanten mjuk och bottenformen ojämn. 2680 var ett 
tunt sandlager av fin sand med en ljusbeige färg med lite sot spår, tolkat som 
ett utjämnande sandlager.2681 var ett gruslager av två skikt sandigt grus i 
gulbrun färg. Mörkare upp till och beige nertill. Tolkat som ett konstruktions
lager. 2687 var fyllning i en grop. Tolkat som avfallsfyllning då materialet 
innehöll silt, sand, tegel och en tjock lins av kalkbruk. Fyllningen var mörk
brun i färg. Fyllningen fyllde grop 2688. 2688 var en oval grop med måtten 
0,8×0,5 m med djup 0,35 m. 2710 var ett sandlager med grå fin sand med 
små lerklumpar. Tolkat som ett konstruktionslager på en mindre yta. 2717 
var en stenfylld grop. Fylld med sten i storlek 0,1 m i diameter. Tolkat som 
en sten skodd grop där stolpe dragits ur. Gropen mätte 0,35×0,4 m, hade en 
konkav lutning med en mjuk bottenkant och en rund bottenform.

5
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

475 Konstruktion av 
rustbädd och SV 
gavel

2022, 2327, 
2365, 2388, 
2389, 2416, 
2427

2365: PD26807. 
juni 1587. 
PD29327: 
Ek. Vinter 
1587–1588. 
PD1001553: 
Ek. Vinter 
1587–1588. 
PD 1001555: 
ej daterad, al. 
PD1001556: Ek. 
1588±3. 2427: 
PD26808 ej da
terad.

Långhusets SV hörn bestod av grundmur, fyllningar, rustbädd och nedgräv
ning. Konstruktionen skiljer sig helt från den äldsta rustbädden och tillhör en 
ombyggnad av denna del av kyrkan. Datering av stockar tidigast 1587. 2022 
var en stenkonstruktion tolkad som en strävpelare i natursten som samman
fogats med kalkbruk. Låg på 2365. 2327 konstruktionsfyllning som bestod 
av brun humös silt med inslag av kalkbruk, tegelbrockor, tegelkross, träbitar 
och träflis. Låg över rustbädd 2427. 2365 rustbäddsstockar i ek och al som 
låg i långhusets SV hörn i ÖV samt NS riktning. Stockarna var korslagda och 
urtag höll dem på plats. Stockändarna hade uthuggna dragspår för trans
port. Mellan stockarna hade pålar (2427) neddrivits för ytterligare stadga. 
Ändarna på fyra av stockarna var trasiga på grund av tidigare utgrävning. 
Inga tydliga tecken på sättningar i SV hörnet. En stock, under de stora stenar
na hade fem uttag och två av dem järnbultar. En stock hade två uttag vilka 
överensstämmer med tvärgående stockar. 2388 nedgrävning av kyrkans 
gavel, avlång nedgrävning med rundade hörn. Mätte 4,1×2,2 m. Konkav lut
ning av nedgrävningskanten och mjuk bottenkant mot en plan bottenform. 
Ligger över gravar och under rustbädd 2365. 2389 var en konstruktionsfyll
ning över strävpelaren 2022. Fyllningen var grå sandig silt med enstaka små
sten och tegelbrockor och mer frekvent kalkbruk, pinnar, tegelkross, träbitar 
och träflis. Lagret innehöll 16 djurben från nötkreatur, ostron och torsk. 2416 
var en avlång nedgrävning som gick i ÖV riktning. Nedgrävningen mätte 
4,4×3,5m och hade en konkav sidolutning med en mjuk bottenkant och en 
ojämn bottenform. Nedgrävningen var för rustbädd och grundmur utmed 
kyrkans södra vägg. Fortsättning av nedgrävning 2388. Låg under rustbädd 
2365 samt 2427. 2427 var vertikalt nedslagna rustbäddsstockar/ pålar ned
slagna över 1m ner i geologiska lagret. Föremål insamlade från konstruktio
nen: keramik: 1 jydepotta, 1 skål YLG, 2 fat YRG, 7 krukor YRG, 5 grytor YRG, 1 
odefinierat kärl YRG. Glas: 1 fönsterglas. Metall: 1 kniv, 1 hästskosöm. Läder: 1 
sko, 2 odefinierade läderfragment.

5

477 Konstruktion av 
kyrkans västra 
vägg och kyrk
torn. Rustbädd 
och grundsten. 

2019, 2067, 
2394, 2430, 
2488, 2489, 
2714, 2730

2488: PD32000: 
Ek. 1590±2

Rustbädd och grundmur. 2019 var en stor sten som låg över rustbädd 2430 
under kyrkans västra vägg. Mätte 0,4×0,45 m och hade murbruk på sig. 
Troligen fanns fler grundstenar som denna och i större storlek, dock bort
plockade vid tidigare utgrävningar. De mindre stenarna på och runt om rust
bädden bar spår av murbruk på sig. 2067 var en stor natursten (1,6×2,0m) 
som var en del i grundmuren till den sydvästra långhusgaveln och tornets 
södra sida. Orienterade NS, fogade med kalkbruk och låg på en yta som 
mätte 1,85 m i längd och 1m i bredd. Tolkat som grundmur. 2394 var en 
konstruktionsfyllning av grå siltig lera med tegelbrockor, kalkbruk, smås
ten, tegelkross, träbitar och träflis och humana ben. Fyllningen låg över och 
omkring rustbädd 2488 och grundsten 2067 i nedgrävning 2393. Fyllningen 
innehöll 3 djurben från nötkreatur, gås och torsk. Rustbädd 2430 bestod av 
smalare stockar som låg tätt bredvid varandra horisontellt i ÖV riktning. 
Stockarna var första lagret i rustbädden och hade troligen stockar som låg 
över i NS riktning. Dessa togs bort under utgrävningar på 1960talet. 2488 
var rustbäddsstockar som låg under grundsten 2067. Stockarna låg korsa
de i ÖV och NS riktning. Enligt ritningar från 1960talet låg det fler korsade 
stockar över i en NS riktning. 2489 var nedgrävningen för kyrktornet. Avlång 
nedgrävning som mätte 6,7×3,0 m. Sidans lutning var vertikal i norr och slut
tande från söder till norr. 2714 var en brun konstruktionsfyllning med rikligt 
med träflis och grå lerig silt. Fyllningen sträcker sig från tornets rustbädd till 
rustbäddarna utmed långhusets västra gavel. Skuren av nedgrävningarna för 
reparation av långhusets SV hörn. 2730 var en sten som tolkats vara regel
sten av natursten och låg på en yta som mätte 0,55×0,40 m. Föremål insam
lade från konstruktionen var: keramik: 1 jydepotta, 1 stengodskrus, 1 kruka 
YRG, 5 grytor YRG. Glas: 1 passglas. Metall: 2 spikar. Läder: 1 sko.

5

492 Konstruktion av 
stenlagd väg till 
kyrkan

2533, 2575, 
2612, 2613

– 2533 var en prydlig kullerstensläggning med större kantstenar. Kullerstenen 
låg i konstruktionslager av sand av två kulörer. Stenläggningen sträckte sig 
i VÖ riktning och var lagd med obearbetad marksten i storleken 0,1–0,3 m 
i diameter. Stenläggningen låg väster om kyrktornet och bildade vägen till 
kyrkan från gata C. Den slutade i söder intill avfallsbingen KG493. 2575 var 
en stenläggning som fortsatte efter 2533, kantstenar i söder. Den var mindre 
vällagd vilket kan tyda på att den är en rest från en äldre stenläggning eller 
att den lagts i hast. 2612 var ett konstruktionslager av sand som låg under 
2533 i den västra delen. Ersattes i öst av lager 2613. 2613 var konstruktions
lager av sand som låg över 2612 på en liten del. Troligen har sanden häm
tats från två olika platser men lagts ner samtidigt. Föremål insamlade från 
stenläggningen: Keramik: 1 stengodskrus (Raeren 1500tal), 6 odefinierat 
ylf, 1 gryta YLG, 5 fat YRG, 3 krukor YRG, 1 lock YRG, 19 odefinierat YRG. Glas: 
5 passglas, 17 fönsterglas, 1 odefinierat kärl. Metall: 2 hästskosömmar, 10 
spikar.

5
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

709 Utjämning av 
kontexter från 
ombyggnaden

2286, 2341 – Fyllning av stolphål och gropar som troligen användes under renoveringen 
av kyrkan. 2286: avfallsfyllning från renovering använt som utjämning av 
grop 2877. Innehöll siltig sand med frekvent träbitar och träflis. Tjocklek 0,35 
m.2341 var fyllning i stolphål 2343. Gråbrun humös lucker sand med mycket 
träflis.

5

717 Konstruktion. 
Markberedande 
träflislager

2682, 2700 – Konstruktionslager som lades innan renoveringen av kyrkan påbörjats för 
att stabilisera marken. 2682 var ett gråbrunt träflislager av silt och sand med 
tegelkross, träbitar och pinnar samt träflis. 2700 var ett konstruktionslager av 
träflis, cirka 0,04–0,08 m tjockt. Innehöll pinnar, träbitar och träflis.

5

810 Omgrävning av 
kyrkodike

60044, 
60100, 
60339, 
60417, 
1005233

– 60044. Avlång nedgrävning i VÖ riktning. 0,1–0,3 m djup. Rund botten. 
60100: avgränsning för kyrkogården i öst. Kvadratisk nedgrävning grävd i 
NS riktning. 60339: träskoning i dike 60044. Skoningen bestod av plankor 
som från början troligen stått med viss vinkel utmed dikets sidor. Plankorna 
har bitvis pressats ned av fyllningens (60048) stenar. Plankorna var place
rade horisontellt i ÖV riktning. Bredden var 0,6–0,8 m och höjden 0,2 m. 
Plankorna var sågade. 60417: träskoning i dike 60100 bestående av plankor 
och kluvor som stod lodrätt och delvis hade liggande virke längs insidan. 
Påminner om skoning 60339. Skoningen stod vertikalt i NS riktning. 61004: 
liten del av dike i svängen mot gata C. Riktning SÖNV. Mätte 0,8 m bred och 
0,45 m djup. Var träskodd av 61017. Träskoning 61017 var en planka som 
följde dikets vridning i en NVSÖ riktning. Plankan var horisontellt satt i diket. 
1005223, sekundärt dike nedgrävt i dike 60345. Diket löpte avlångt i ÖV rikt
ning och mätte 0,4 m djupt. Diket skar in i dike 60299 i öst. Föremål insamla
de från diket var: keramik: 1 odefinierad YRG. Metall: 2 spikar, 1 nit.

5

1105 Utjämning av 
dike 1108

1005239, 
1005241

– 1005239 var en konstruktionsfyllning i dike KG1108, lagd för att jämna 
marken. Fyllningen bestod av ren blågrå lera med träbitar och träflis men 
hade längs ytterkanterna en ca 0,04 m bred lins av förkolnat trä. Tjockleken 
var 0,2–0,4 m. Denna lins kan ha varit en träskoning. I fyllningens sydöstra 
del fanns en övre fyllning/ konstruktion bestående av kullersten, 1005241. 
Stenar som låg på/i fyllningen kan vara en dräneringsränna eller möjligtvis 
en nedtryckt stenläggning. Stenarna låg plant i toppen men visade sig ligga 
i flera nivåer. Stenfyllningen upphörde i hörnet av dike KG1107. Stenarna 
mätte 0,15–0,25m i diameter. Och låg i en SÖNV riktning. Exakt funktion för 
stenarna är oklar. Den är möjligen resten av en mur.

5

1557 Konstruktions
lager kyrktorn

40040 – Rent grått siltigt sandlager. Var till sin karaktär mycket likt bottensilten. Låg 
dock tydligt mellan två lager gravar. Lagret har sannolikt något med byggan
det av tornet att göra.

5

1613 Dräneringsränna 
vid kyrktorn

2239 – Dräneringsränna som gick strax väster om kyrktornet och västra långhusga
veln. Orienterad i NVSÖ riktning. Avlång nedgrävning med vertikala sidor, 
mjuk bottenkant och plan bottenform.

5
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Händelsefas 9. Brukning på kyrkogård
Datering: Efter 1587.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 5.

Vid renoveringen av kyrkan på 1580–1590-talet 
skapades några brukningslager på kyrkogårdens 
område. Latrinen som låg längs vägen till kyrkan 
brukades och det äldre kyrkogårdsdiket vid den 
södra gränsen av kyrkogården fylldes ut av utjäm-
nande brukningsmaterial. 

KG463 var ett brukningslager som bestod av 
byggnadsrester som kalkbruk, tegelbrockor, tegel-
kross. Detta lager fanns koncentrerat vid kyrkans 

sydvästra hörn och innehöll förutom byggnadsma-
terial ett spetsigt metallföremål med runt tvärsnitt 
och tånge (F3438). Möjligen är det ett redskap som 
använts i samband med renoveringen. 

Delar av fyllningen (KG278) i avfallsbingen 
väster om kyrkan var från denna fas. Den bestod 
av silt och organiskt material samt av pinnar, tegel-
kross, träbitar och träflis och innehöll keramik och 
glas, exempelvis fönsterglas och passglas.

Kyrkogårdsdiket (KG1514) längs den södra 
gränsen av kyrkogården brukades och fylldes suc-
cessivt med ett sandlager (KG1843) som till slut 
täckte hela diket. 

Tabell 23. Grupp och kontext i händelsefas 9.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ 
analyser

Beskrivning Period

463 Brukningslager 
– rester av 
 renovering

2028, 2212, 
2509, 2577

– Brukningslager från renovering av kyrkan. 2028 var byggnadsrester av 
kalkmurbruk spritt i en oregelbunden form. Brun färg med vitgula fläckar. 
Innehöll kalkbruk. Tolkat som byggnadsrester vid kyrkans SV hörn. 2212 var 
ett gulbeige lager med koncentrationer av kalkbruk med relativt mycket te
gelbrockor och tegelkross i. Låg nära kyrkans västra grund. I den norra delen 
påträffades ett flertal knytnävsstora stenar i botten. Lagret var 0,02–0,35 m 
tjockt. Tolkat som bruk från renovering av kyrka. 2509 var ett vitgult kalk
brukslager ca 0,04 m tjockt. Innehöll kalkbruk. 2577 var ett fetare brunt san
digt siltlager som låg under lager 2509. Det var 0,02 m tjockt och tolkas som 
ett brukningslager från renoveringen av kyrkan. Föremål insamlade från lag
ren var: keramik: 1 gryta YRG. Metall: 1 pryl? Spetsigt metallföremål med runt 
tvärsnitt och tånge (F3438). Möjligen någon typ av redskap som använts i 
samband med renovering. 1 kalkbruk.

5

278 Bruk av latrin 2660, 2702 – Bruk av avfallsbinge KG493. 2660 var ett brukningslager av sand med grå 
färg, blev gulare i toppen och mörkare grått i botten. Innehöll träflis, kalk
bruk, tegelkross. 2702 var ett brukningslager som låg längs ner i latrinen. 
Brungrått i färg, bestod av silt och organiskt material och innehöll pinnar, te
gelkross, träbitar och träflis. Föremål insamlade från lagren var: Keramik: 1 fat 
YRG. 1 odefinierat YRG. Glas: 2 passglas, 2 fönsterglas. Djurbenen från lagret 
var 3 ben från nötkreatur.

5

1843 Utjämning av 
dike 1514

60043, 60087 – Ljusbrunorange lucker sand som fyllde ut diket KG1514 5
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Händelsefas 10. Raseringar på kyrkogården
Datering: 1611 till omkring 1620.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 5.

Under perioden runt Kalmarkriget 1611–1613 och 
den efterföljande danska perioden fram till 1619 
inträffade några mindre raseringshändelser på kyr-
kogården.

En mindre brand utbröt söder om tornet. Rester 
av träkol, träbitar, träflis, tegelkross samt fönster-

glasbitar insamlades från brandlagret (KG464). 
Brandlagret täckte en yta om 4,6×2 meter och låg 
i vinkeln mellan kyrktornet och södra långhusväg-
gen, ovanpå konstruktionen KG315. Över brand-
lagret låg ett tunt raseringslager (KG711). 

En stolpe kördes ner vertikalt genom locket 
och fyllningen av avfallsbingen (KG1012). Detta 
tolkas som en destruktionshändelse, men kan även 
tillhöra en senare fas och vara en del av nedmon-
teringen av kyrkan och dess torn. 

Tabell 24. Grupp och kontext i händelsefas 10.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ 
analyser

Beskrivning Period

464 Destruktion: 
mindre brand

2499, 2508 – 2499 var ett eldpåverkat lager där den sandiga silten blivit rödbrunt färgad 
av det tegelkross som lagret innehöll. Var 0,04 m tjockt. 2508 var ett mörk
brunt brandlager av silt. 0,03–0,05 m tjockt med träbitar, träflis, sot, träkols
bitar och tegelkross. Lagren låg över KG463 och under KG711. Insamlade 
föremål i brandlagret var keramik: 1 panna YRG. Glas: 2 fönsterglas.

5

711 Destruktion: 
mindre rasering

2494, 2495, 
2679

– 2494 var gråbrun flammig sandig silt, ca 0,02 m tjock. 2495 var ett ljusgrått 
sandlager, 0,03–0,05 m tjockt. 2679 var ett grått sandlager som innehöll sot. 
Tolkat som en del av en mindre rasering blandat med brukning.

5

1012 Stolpe i lavfalls
binge

2663 Har PD 31715 
ej daterad tall

2663 var en rund stolpe vertikalt nerkörd i locket och fyllningen i avfalls
binge KG493. Stolpen mätte 0,15 m i diameter och var skodd med stenar. 

5
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Händelsefas 11. Stabilisering av kyrktorn 
Datering: 1600-talets början.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. Föremål i KG311.
Period 5.

Under den sista stadstiden stabiliserades marken 
runt kyrktornet. 

Ett stolphål (KG311) grävdes utanför kyrkans 
gavelvägg (söder om kyrktornet och väster om den 

södra långhusväggen). Stolpen var stenskodd med 
stora stenar. Dess funktion är oklar. Fyllningen i 
stolphålet innehöll delar av en karaff (blått glas 
1550–1650) och en schatullflaska (1550–1650).

Väster om kyrktornet lades ett utjämningslager 
(KG478) efter att tornet har satt sig. Lagret innehöll 
torvor och hö vilket tyder på att materialet hämtats 
från annan plats i staden. Utjämningslagret inne-
höll även flera omlagrade föremål. 

Tabell 25. Grupp och kontext i händelsefas 11.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

311 Konstruktion av 
stolphål

2350, 2351, 
2352

– 2350 var stenskoning i stolphål och bestod av två större stenar. 
Stenarna mätte 0,2×0,15×0,2 m. 2351 var fyllning i stolphål som be
stod av brungrå humös sand. Innehöll träkol och kalkbruk. Fyllningen 
var 0,17 m djup. 2352 var stolphålet. Rund nedgrävning med mått 
0,4×0,4×0,17 m. Konvexa sidor, mjuk bottenkant och rund bottenform. 
Relativt grund nedgrävning. Föremål insamlat från stolphål: 1 karaff 
(blått glas 1550–1650), 1 schatullflaska (1550–1650).

5

478 Konstruktion: 
 utjämningslager

2187 2187: PM24911 
– Dominans 
av rottrådar, 
örtfragment, 
ängsväxter, ogräs, 
tiggarranunkel. 
Enstaka hassel
nöt. Betesmark? 
PM24913 
Domineras av 
örtfragment, 
vanligt av ängs
växter och nässla 
och enstaka fukt
marksväxter. Rester 
av hö? PM30463 
– domineras av 
rottrådar men har 
även träflis och en
staka spår av björn
bär. Torva?

Ett brunt, humöst siltigt lager med mycket träbitar och träflis täckte 
en större yta väster om kyrkans grundmurar. Lagret jämnade ut mar
ken invid tornet som satt sig kraftigt. Lagret innehöll mycket föremål 
och material vilket tyder på att massorna hämtats från andra delar av 
staden. Det var 0,03–0,15 m tjockt och tolkas som ett utjämningsla
ger. Föremål: Keramik: 1 stengodskrus (ev. Westerwald 1500–1600t), 1 
jydepotte (1550), 1 fat YLG, 2 pannor YLG, 2 odefinierat YLG, 5 fat YRG 
(2 holländska, 1 med piplersdekor), 2 krukor YRG, 6 grytor YRG. 13 ode
finierat YRG. Glas: 4 passglas (1550), 2 fönsterglas. Metall: 1 blykula, 2 
spikar. Läder: 2 skofragment, 4 odefinierat, 1 avfall/spill. Tegel: 1 frag
ment taktegel.

5
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Händelsefas 12. De yngsta gravarna.  
Bruk av kyrkogård
Datering: Efter Kalmarkriget. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 5–6.

Från den sista stadstiden påträffades 38 gravar. De 
hade troligen anlagts precis innan staden övergavs 
eller kanske strax efter stadstiden och låg över kyr-
kogårdens konstruktioner i händelsefas 8, över 
brukningslager i händelsefas 9, över raseringsfyll-
ningar i händelsefas 10 och direkt under moderna 

lager. Det är svårt att fastställa när dessa begrav-
ningar skedde. De har förts till period 5, men möj-
ligen har några av dem skett efter att staden lades 
ned.

I denna fas påträffades tre dubbelgravar varav 
två med en vuxen och ett barn (KG219 och KG240) 
samt en grav med två barn (KG261). Det fanns två 
kistbegravningar. I kistorna låg två vuxna indivi-
der (KG661 och KG786). Några få individer hade 
begravts på en bädd av halm eller hö: KG608, 
KG649, KG661, KG673.

Tabell 26. Grupp och kontext i händelsefas 12.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

219 Begravning 2127, 2128, 2129, 
2130

– 2 vuxna 5

222 Begravning 2121, 2122, 2123 – 5

240 Begravning av 2 
individer

2149, 2150, 2151, 
1021974

– 1 barn, 1 vuxen 5

241 Begravning 2133, 2134, 2135 – Barn 5

244 Begravning 2131, 2132, 2137 – 5

251 Begravning 2181, 2183, 2184 – 5

252 Begravning 2197, 2198, 2199 – Grav på planka 5

253 Begravning 2118, 2119, 2136 – 5

261 Begravning av 2 
individer

2276, 2277, 2278, 
1021978

– 2 barn 5

263 Begravning 2266, 2267, 
1021981

– 5

265 Begravning 2244, 2245 – 5

279 Begravning 2152, 2153, 2154 – 5

291 Begravning 2111, 2112, 2113 – 5

322 Begravning 2347, 2348, 2349 – Barn 5

323 Begravning 2336, 2337, 
1021926

– 5

324 Begravning 2361, 2362, 2363 – 5

354 Begravning 2491, 2492, 2493 – Barn 5

365 Begravning 2439, 2440, 2446 – 5

482 Begravning 2781, 2782, 2783 – Barn 5

485 Begravning 2757, 2758, 2772 PM32668/32669 
– Blåbär, besksöta 
och rölleka 

Barn 5

530 Begravning 2969, 2970, 2971 – Innehöll 1 läderfragment med sömhål, ev. en sko (F6451) 5

549 Begravning 2558, 2559, 2560 – Barn 5

555 Begravning 2523, 2524, 2525 – 5

557 Begravning 2975, 2976, 2977 Barngrav på bädd av näver. Innehöll 1 näverfragment, 1 odefinierat 
läderfragment (F3024), 1 spik.

5

567 Begravning 2832, 2833, 2834 – 5
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Arkeobotaniska prover togs i bäckenregionen 
på några av de döda och i KG485 fanns spår av blå-
bär. Där fanns också besksöta, groblad och rölleka 
som kan ha tagits som medicin.

Föremål som säkert kan sägas tillhöra de grav-
lagda finns inte i denna fas. Dock påträffades läder 
och näverfragment F3024 i grav KG557, men dessa 
fragment tolkas som omlagrade föremål. 

I barngraven KG673 påträffades rester av en 
svepning som ej konserverats.

Ett tunt brukningslager bildades på den sten-
lagda vägen till kyrkan (KG1284). Lagret innehöll 
inga föremål och har därför enbart daterats utifrån 
den stratigrafiska sekvensen.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

608 Begravning 40011, 40012, 
40013

PM70009 – halm Barngrav på halmbädd 5

648 Begravning 40014, 40015, 
40016

PM70019 – 
Dominerande av 
träflis, rottrådar 
och vanligt med 
träkol och tiggar
ranunkel

5

649 Begravning 40041, 40042, 
40043

PM70025/26 – 
Domineras av 
örtfragment och 
rottrådar. Tolkning 
höbädd

Grav på bädd 5

661 Begravning i kista 40102, 40103, 
40104, 40105, 

PM70051 – 
Örtfragment. 
Tolkning höbädd. 
PD 70052 på kista, 
ej daterad tall

Rektangulär kista utan lock. Kroppen låg på halm. Långsidorna var 
grova, ca 0,04–0,05 m tjocka och hade spår av hyvling. Kortsidorna 
var tunnare ca 0,01–0,02 m. Kortsidorna var mycket mörkare än öv
riga kistan som var gulaktig i träet. Kistan var 1,7–1,82×0,54–0,56 m 
och ca 0,15–0,20 m djup. Östra kortändan låg betydligt grundare. Två 
plankor med två reglar och träplugg höll ihop bottensidan. Resten 
var sammanfogat med spik.

5

673 Begravning 40005, 40006, 
40007

– Barngrav på höbädd. Innehöll 1 textilfragment/ svepning. 5

726 Begravning 40184, 40185, 
40186

– Halmbädd 5

785 Begravning 60390, 60391, 
60392

5

786 Begravning i kista 60104, 60105, 
60184, 60185

PM90090 – 
Vanligt med 
starr, grässtjärna, 
örtfragment och 
enstaka träflis. PD 
90088 på kista, ej 
daterad tall

Intakt kista med lock, rektangulär i formen. Mätte 1,8×0,55×0,27 m 
och hade satt sig i öst.

5

787 Begravning 60371, 60413, 
60412

– 5

788 Begravning 60400, 60401, 
60402

– Barn 5

789 Begravning 60399, 60403, 
60411

– 5

1087 Begravning 60389, 60404, 
60405

– 5

1088 Begravning 60368, 60369, 
60370

– 5

1284 Brukning av väg 
till kyrkan

2627 – 2627 var ett grått sandigt siltlager som tolkades som ett brukningsla
ger. Låg vid kyrkans entré samt vid bingen KG493.

5
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Händelsefas 13. Avflyttning från staden
Datering: 1624 till cirka 1640.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. Föremål: 

Dateringar av föremålen tyder på en sen date-
ring.

Period 6.

När flytten till Göteborg påbörjats raserades kon-
struktioner på kyrkogården och stora ytor täcktes 
av omlagrade massor. 

I denna fas fanns ett utjämningslager av rase-
ringsmassor (KG484) som bestod av tre lager sand 

med flera föremål i olika material som alla tolkas 
som omlagrade. Dessa lager låg över avfallsbingen 
väster om kyrkan. Lagren innehöll mycket tegel-
brockor, tegelkross, träbitar, kalkbruk och andra 
raseringsmaterial. 

I sydvästra hörnet av kyrktornet skapades ett 
raseringslager (KG715) som innehöll tegelbrockor, 
tegelkross och kalkbruk och tolkas som rasering 
av ett bortplockat tegelgolv. I detta lager fanns en 
blyplomb, som tros vara omlagrad.

KG716 var två stolphål, varar ett var skott med 
en bearbetad sten som tros komma från kyrkan. 

Figur 122. Lämningar från period 6 från undersökningarna år 2013–2014. Skala 1:500..

Stadsgård/tomt  

Träkonstruktion/stolpe

Övrig kontext
0 10 m
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Tabell 27. Grupp och kontext i händelsefas 13.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

484 Utjämningslager 
över avfallsbinge

2609, 2625, 
2626

– Tre lager sand som låg över avfallsbingen KG493. Tolkat som utjämningsla
ger av raseringsmaterial. Massorna och materialet var omlagrade. 2609 var 
ett brunt sandigt siltlager med kalkbruk, tegelbrockor, tegelkross och trä
kolsbitar. 2625 var mörkbrun sandig silt med träbitar, kalkbruk, småsten, te
gelkross och tegelbrockor. 2626 var ett grått sandlager som låg över avfalls
bingen. Föremål: Keramik: 1 stengodskrus (Bartmann, Raeren), 1 jydepotta, 
1 fat YLG (Weser), 1 skål YLG, 3 odefinierat YLG, 4 fat YRG, 5krukor YRG, 4 
grytor YRG, 7 odefinierat YRG. Glas: 6 passglas, 1 dryckeskärl, 1 kärl, 4 föns
terglas. Metall: 5 spikar, 1 fönsterhake.

6

715 Rasering av och 
vid kyrkan

2194, 2576 – 2194 var ett raseringslager som låg på en större yta intill västra hörnet av 
kyrktornet. Bestod av en gulbrun silt innehållande tegelbrockor, tegelkross 
och kalkbruk. 2576 var ett gulvitt raseringslager av lera. 0,1–0,15m tjockt. 
Innehöll tegelbrockor och kalkbruk och kan vara rasering av ett ev. tegel
golv som plockats bort på ytan. Längst ner i lagret var ytan packad med 
kalkbruk. Ev. en tegelsten in situ, denna var 0,12 m bred och 0,065 m hög. 
Föremål: 1 blyplomb.

6

716 Stolphål – ställ
ning vid ned
plockning av 
kyrkan

2661, 2662, 
1005304

– Ställning vid nedplockning av kyrkan. 2661 var en liten stolpe eller stör som 
slagits ner i gravlagren. Var vertikalt nedsatt och hade runt tvärsnitt. 2662 
var en stenskodd stolpe med två större stenar, 0,3 m i diameter. En av ste
narna var bearbetad och kan komma från kyrkans byggnad. Detta innebär 
att stolphålet tillkommit vid kyrkans avvecklande eller efter avvecklandet. 
1005304 var stolphålet för 2662. Oregelbunden form, rundade hörn, konka
va sidor och 0,4 m i diameter. Tolkning av dessa stolphål är att de tillhör en 
ställning som sattes upp vid nedplockningen av kyrkan.

6

760 Grop med avfalls
fyllning

60102, 60103 – 60102 var en avlång grop med rundade hörn. Mätte 1,1×0,4×0,25 m. Grävd 
i dikes fyllning KG1104. Ej fullt utgrävd. 60103 var ett avfallslager. Bestod av 
gråbrun fin sand med inslag av lera. Innehöll pinnar, småsten, tegelkross, 
träbitar och träkol, djurben och keramik. Fyllning var 0,25m djup. Föremål i 
fyllning: 1 gryta YRG, 1 flinta.

6

797 Grop med fyllning 60248, 60249 – Grop som först antogs vara en grav, dock finns inga människoben relatera
de till nedgrävningen och fyllningen. 60248 var en fyllning på 0,05 m djup. 
Bestod av sand, lera och humösa partier. Färgen varierade mellan ljus och 
mörkt brungul. Fyllningen innehöll tegelkross, träbitar, träflis, träkol och 
småsten. 60249 var en oval grop orienterad i ÖV riktning. Rundade hörn 
och oregelbundna sidor och ojämn bottenform. Mätte 1,56×0,72×,0,05 m. 
Föremål i fyllning var: 1 gryta YRG.

6

811 Utjämningslager 
över fyllning 
KG812

60294, 60340 – 60294 var ett utlämningslagar som innehöll bränt trä. 60340 var ett utjäm
ningslager som innehöll mycket kalkstensbitar. Föremål i lagret, keramikfö
remål: 1 fajans (F3201, blåvit 1600–1700tal), 1 jydepotta, 1 kruka YLG, 1 fat 
YLG, 4 krukor YRG, 1 panna YRG, 1 skål YRG, 9 grytor YRG, 4 odefinierat YRG. 
Glasföremål: 1 spechter (F5997) 1600–1650, 3 odefinierade kärl (1 ev. pass
glas), 5 fönsterglas. Metallföremål: 1spik. Bergartföremål: 2 flintfragment.

6

1104 Destruktion: ut
jämning/ rasering 
av dike 

2148, 60048, 
60101, 60372

2148: PM22205. 
Rikligt med 
obränd träflis. 
Rikligt med 
bolmört, tiggar
ranunkel, näss
lor.

2148 var ett destruktionslager i dike KG230. Ett brunt organiskt lager med 
pinnar, småsten, tegel och träflis samt 9 djurben från nötkreatur, får och 
höns. 60048 var en svartbrun sandig silt med stenar i storleken 0,05–0,20 m 
som innehöll tegelbrockor/kross, aska, sot, träbitar, träkol, pinnar, smås
ten, tegelbrockor. Fyllningen var 0,1–0,3 m djup. 60101 var en fyllning med 
mörkbrun sandig silt. Innehöll småsten, tegelbrockor, tegelkross, träbitar 
och träflis. 60372 var mörkbrun silt med småsten, träbitar, träflis, pinnar, 
djurben och enstaka keramikfragment. 61025 var ett svartgrått humöst 
siltlager som var ca 0,4 m tjockt. Insamlade föremål från lagren var: 1 ode
finierat YLG, 6 krukor YRG, 2 gryta YRG, 5 odefinierade YRG. Metall 1 spik. 
1 näverrulle.

5

Stolphålen antas tillhöra en ställning som kan ha 
rests för att montera ner kyrkan. 

KG760 och KG797 var två gropar med fyllning 
innehållande flera föremål och material som tolkas 
som avfall och rasering. Det är oklart vad dessa 
gropar haft för funktion.

Kyrkogårdsdiket (KG810 och KG230) längs den 
södra och östra gränsen av kyrkogården raserades 

och diket fylldes med material (KG1104) som jäm-
nade ut marken i och runt diket. Materialet inne-
höll tegelbrockor, tegelkross, aska, sot, träbitar, 
träkol, pinnar, småsten, tegelbrockor, djurben och 
en del föremål. Några av de insamlade föremålen 
har en väldigt sen datering (1700-tal). Dessa före-
mål kommer troligen från lagret ovan som var ett 
odlingslager från landeritid.
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Gravar utanför fasindelningen
Flera av gravarna kunde inte placeras in i fasindel-
ningen ovan, bland annat på grund av störningar 
och att de inte kunnat knytas stratigrafiskt till 

Tabell 28. Gravar utanför fasindelningen 2013

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

201 Begravning 2020, 2030, 2038 PD20498 (vedart på ris) Barn. Innehöll 1 färla (F10014)

202 Begravning 2027, 2029, 2077 –

267 Begravning 2257, 2258, 2259 –

268 Begravning 2251, 2252, 2253 – Barn

272 Begravning 2291, 2292, 2293 –

275 Begravning av 
2 individer

2328, 2329, 2330, 2331 1 barn, 1 vuxen

276 Begravning 2268, 2269, 2270

297 Begravning 2311, 2313, 2312 – Barn

299 Begravning 2305, 2306, 2307, 2317 PM24705 – domineras av 
halm (korn) och vanligt 
med rottrådar. Tolkning 
halmbädd.

Grav på planka och bädd. Träplanka i VÖ riktning, rektangulär, 
1,13×0,12×0,02 m. Innehöll 2 flintfragment.

300 Begravning 2324, 2325, 2326 – Halmbädd

318 Begravning 2308, 2309, 2310 –

319 Begravning 2314, 2315, 1021883 –

320 Begravning 2320, 2321, 2322 –

424 Begravning 2535, 2537, 2557 – Grav på planka

325 Begravning 2369, 2370, 2371 PM25335 – Inte svepning 
utan kemisk utfällning

Innehöll ett påvligt sigillavtryck av lack infattat i vax (F6551)

326 Begravning 2372, 2373, 2374 –

328 Begravning 2338, 2339, 2346 –

330 Begravning 2355, 2356, 1021901 –

331 Begravning 2379, 2380, 1021904 –

332 Begravning 2384, 2385, 1021906 –

335 Begravning 2377, 2378 –

336 Begravning 2386, 2387, 1021988 –

337 Begravning 2395, 2396, 2397 – Barngrav på halmbädd

367 Begravning 2390, 2391, 2392 – Grav på planka

369 Begravning 2399, 2400, 2401 PM25709 – Domineras 
av halm (skalkorn), hö. 
Vanligt med halskotor 
och mossa. Enstaka spår 
av likfett. Tolkning halm 
och hö.

Barngrav på bädd av halm och hö Innehöll 3 näverfragment 
 (konserverat) (F1646).

426 Begravning 2633, 2634, 2635 –

427 Begravning 2547, 2548, 2549 – Grav på planka

428 Begravning 2520, 2521, 2522 – Grav på planka

429 Begravning 2602, 2603, 2604 – Grav på planka

436 Begravning 2649, 2650, 40420 –

437 Begravning 2641, 2642, 1021895 – Barn

något (flera av dem har dock en inbördes stra-
tigrafi). Några gravar utanför fasindelningen 2014 
har enstaka djurbensfragment i fyllningen. Dessa 
ben tolkas inte som medvetet ditlagda.
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

438 Begravning 2636, 2637, 1021892 –

439 Begravning 2628, 2629, 1021890 –

440 Begravning 2619, 2620, 2621 – På träflis

441 Begravning 2616, 2617, 2618 – Barn

447 Begravning 2664, 2665, 2666 –

448 Begravning 2658, 2659, 1014514 –

449 Begravning 2651, 2652, 2653 – Barn

455 Begravning 2696 – Barn. I södra schaktkanten.

541 Begravning 2826, 2827, 2828

564 Begravning 2605, 2606, 2607 – Grav på planka

568 Begravning 2905, 2906, 2907, – Barn

570 Begravning 2643, 2644, 2645 PM30534 – Prov i buk: 
Domineras av hö och 
vanligt med kamo
mill. Tolkning höbädd. 
Kamomillfrön och foder
fragment av kamomill 
kan tyda på medicinsk 
användning

Höbädd

575 Begravning i 
kista

2500, 2501, 2503, 2504 – Kistan låg i ÖV riktning och bestod av sågade träplank som mätte 
0,81×0,47×0,2 m (obs. sekundärt förstörd). Föremål: 1 spik.

581 Begravning 2526, 2527, 2528 – Plankbitar i fyllning, har möjligen varit kistgrav

585 Begravning 2479, 2480, 1021885 –

586 Begravning 2550, 2551, 2552 – Barn

587 Begravning 2532, 40423, 40424 – Grav på planka

610 Begravning 40017, 40018, 40019 –

718 Begravning 2638, 2639, 2640 – Barn

720 Begravning 40180, 40181, 40182, 
40183

PM70096 – Domineras av 
örtfragment och rottrå
dar. Tolkning höbädd

Grav på bädd. 1 vuxen; kraniet från ett spädbarn i fyllningen.

739 Begravning 40207, 40208, 40209 – Barn

743 Begravning 40225, 40226, 40227 – Barn

753 Begravning 60207, 60208, 60209 – På flisbädd

795 Begravning 60269, 60270, 60271 –

820 Begravning, 
massgrav

40270, 40271, 40272, 
40273, 40274, 40275, 
40276, 40277

– En grav med 5 individer. 40277 var en påle som satts i hörnet av gra
ven. Pålen mätte 0,2×0,1 m. Oklart dock när denna påle slagits ner. 
Kan vara en rest från utstakning av kyrkogård eller del till bodarna el
ler en gravmarkör. Graven tros ha grävts i anknytning till ett av krigen i 
slutet av stadstiden.

821 Begravning 40308, 40309, 40310 –

822 Begravning 40300, 40301, 40302 – Barn

823 Begravning 40278, 40279, 40280 –

1121 Begravning 40419 –

1288 Begravning 2513, 2514, 1021898 –
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Tabell 29. Gravar utanför fasindelningen. 2014.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1010* Begravning 15049, 15050, 15051 – Barn

1011* Begravning av 2 individer 15065, 15066, 15067, 15068 – 2 barn

1012* Begravning av 2 individer 15070, 15071 – 2 barn

1013* Omrörda gravar 15073, 15080 – 2 skelett utan tydlig nedgrävning eller fyllning

1014* Begravning 15077, 15078, 15079 –

1015* Begravning 15083, 15084, 15085 –

1016* Begravning 15086, 15087, 15088 –

1017* Begravning 15089, 15090, 15091 – Halmbädd

1018* Begravning 15092, 15093, 15094 –

1019* Begravning 15095, 15096, 15097 –

1031* Begravning 15098, 15099, 15100 – Barn

1032* Begravning 15101, 15102, 15103 –

1033* Begravning 15105 – Barngrav. Endast skelett, ingen tydlig nedgrävning eller 
fyllning.

1034* Begravning 15106, 15107, 15108 –

1035* Begravning av 2 individer 15109, 15110, 15111, 15112 – 2 barn

1039* Begravning 15120, 15121, 15122 –

1040* Begravning 15123, 15124, 15125 –

1041* Begravning 15126, 15127, 15128 –

1042* Begravning 15129, 15130, 15131 –

1043* Begravning 15132, 15133, 15134 – Barn

1044*, Begravning 15135, 15136, 15137 –

1045* Begravning 15138, 15139, 15140 – Barn

1046* Begravning 15141, 15142, 15167 –

1048* Begravning 15146, 15147, 15148 –

1049* Begravning av 2 individer 15152, 15153, 15154, 15156 – 1 barn, 1 vuxen

1053* Begravning 25099, 25100, 25101 –

1054* Begravning 25096, 25097, 25098 – Barn

1055* Begravning 25093, 25094, 25095 – Barn

1056* Begravning 25090, 25091, 25092 –

1057* Begravning 25080, 25081, 25082 PM505959

1060*, Begravning 25073, 25074, 25075 –

1061* Begravning 25070, 25071, 25072 – Barn

1062* Begravning 25064, 25065, 25066 – Barn

1065* Begravning 20212, 20122, 20123 – Barn

1066* Begravning 25063 Barn. Enbart skelettet inmätt.

1080* Begravning 15177, 15178, 15179 – Händelsefas 9?

1081* Begravning 15149, 15150, 15151 – Barn

1082* Begravning 15155, 15157, 15158 – Tonåring med färla

1083* Begravning av 2 individer 15159, 15160, 15161, 15162 PM507212: 2 kri
konkärnor

2 barn/ungdomar, den ena med ris och färla

1084* Begravning 15164, 1010243, 1010244 –

1085* Begravning 15166, 15184, 15185 –
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1086* Begravning 15168, 15169, 15170 –

1087* Begravning av 2 individer 15180, 15181, 15182, 15183 – 2 vuxna

1088* Begravning 15186, 15187, 15188 –

1089* Begravning 20009, 20010, 20011 – Barn

1090* Begravning 20014, 20015, 20016 –

1091* Begravning 20017, 20018, 20019 –

1092* Begravning av 2 individer 20020, 20021, 20022, 20023 – 2 barn

1093* Begravning 20024, 20025, 20026 –

1094* Begravning 20027, 20028, 20029 – Barn

1095* Begravning av 2 individer 20030, 20031, 20032, 20033 – 1 barn, 1 vuxen

1096* Begravning 20034, 20035, 20036 – Halmbädd

1099* Begravning 20045, 20046, 20047 PM501228: Rikligt 
med kamomill 
och åkerpilört

Barn

1101* Begravning av 2 individer 20051, 20052, 20053, 20054 – 2 barn

1102* Begravning 20055, 20056, 20057 – Barngrav på halmbädd

1103* Begravning 20058, 20059, 20060 –

1104* Begravning 20063, 20064, 20065 –

1106* Begravning 20071, 20072, 20073 – Barn

1107* Begravning 20074, 20075, 20076 –

1108* Begravning 20077, 20078 –

1109* Begravning 20079, 20080, 20081 – Barn

1110* Begravning 20082, 20083, 20084 – Barn

1111* Begravning 20085, 20086, 20087 –

1112* Begravning 20088, 20089, 20090 – Barn

1113* Begravning 20095, 20096, 20097 – Barn

1114* Begravning 20098, 20099, 20100 –

1115* Begravning 20101, 20102, 20103 –

1116* Begravning 20104, 20105, 20106 – Bädd av halm och mossa

1117* Begravning 20107, 20108, 20109 – Barn

1118* Begravning av 2 individer 20110, 20111, 20112, 20113 – 1 barn, 1 vuxen. Keramik: 1 stengodskrus (Raeren 1500t). 
Djurben: 1 kota av ål.

1119* Begravning av 2 individer 20114, 20115, 20116, 20117 – 2 vuxna

1120* Begravning av 2 individer 20124, 20125, 20126, 20127 – 2 barn

1121* Begravning 20128, 20129, 20130 –

1122* Begravning 20131, 20132, 20133 – Barn

1123* Begravning 20134, 20135, 20136 – Barn

1124* Begravning av 2 individer 20137, 20138, 20139, 20140 – 2 barn

1125* Begravning 20141, 20142, 20143 –

1126* Begravning 20144, 20145, 20146 –

1127* Begravning 20158, 1010345, 1010346 – Barn

1128* Begravning 20161, 20262, 20163 – Barn

1129* Begravning 20167, 20168, 20169 –

1130* Begravning 20164, 1010351, 1010352 –

1131* Begravning 20149, 20150, 20151 – Barn
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1132* Begravning 20152, 20153, 20154 –

1133* Begravning 20155, 20156, 20157 –

1134* Begravning 40098, 40099, 40100 – Barn

1135* Begravning 40095, 40096, 40097 –

1136* Begravning av 2 individer 40092, 40093, 40094, 55062 – 2 vuxna

1137* Begravning 40088, 40089, 40090 – Barn

1138* Begravning 40063, 40064, 40065 –

1139* Begravning 40060, 40061, 40062 –

1140* Begravning 40057, 40058, 40059 – Barngrav. Djurben: överarmsben av nöt och överarms
benfragment av svin.

1141* Begravning 40054, 40055, 40056 PM501025: Bland 
annat lingon

Halmbädd

1142* Begravning 40051, 40052, 40053 –

1143* Begravning 40048, 40049, 40050 –

1144* Begravning 40045, 40046, 40047 – Barn

1145* Begravning 40039, 40040, 40041 – Barn

1146* Begravning 50002, 50003, 50004 –

1147* Begravning av 2 individer 50005, 50006, 50007, 50008 – 1 barn, 1 vuxen

1148* Begravning 50009, 50010, 50011 – Barn

1149* Begravning 50013, 50014, 50015 – Barn

1150* Begravning 50016, 50017, 50018 – Barngrav på halmbädd

1152* Begravning 50022 – Förstörd grav

1153* Begravning 50023, 50024, 50025 – Barn

1154* Begravning 50027, 50028, 50029

1155* Begravning 50030, 50037, 50038 –

1156* Begravning 50031, 50035, 50036 – Barn

1157* Begravning 50032, 50033, 50034 –

1158* Begravning 50039, 50040, 50041 – Barn

1159* Begravning 50042, 40043, 50044 – Barngrav på halmbädd. Djurben: skulderbladsfragment 
av nöt.

1160* Begravning 50045, 50046, 50047 – Halmbädd. Djurben: 3 benfragment av nöt.

1161* Begravning 50048 – Barn. Endast ett kranium kvar i förstörd grav.

1162* Begravning 50049 – Endast rest av ett kranium

1163* Begravning i kista 50051, 50052, 50053, 50054 PD 502815, ej da
terad tall

1164* Begravning 50055, 50056, 50057, 50058 – Grav på planka. Djurben: 2 benfragment av däggdjur;  
1 bakbenselement av höns.

1165* Begravning i kista 50059, 50060, 50061, 50062 PD 503371, ej da
terad tall

1166* Begravning 50063, 50064, 50065 –

1167* Begravning 50066 –

1168* Begravning 50067 – Halmbädd

1169* Begravning av 2 individer 50069, 50070, 50071, 50072 – 2 barn

1170* Begravning 50068 – Barn. Endast kraniet kvar.

1171* Begravning 50075, 50076, 50077 –

1172* Begravning 50078, 50079, 50080 –
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1173* Begravning 50081, 50082, 50083 – Barn

1174* Begravning 50086, 1010194, 1010195 –

1175* Begravning 50087, 50088, 50089 – Djurben: 1 höftbensfragment av svin

1176*, Begravning 50090, 50091, 50092 –

1177* Begravning 50093, 50094, 50095 –

1178* Begravning 50096 – Det mesta av graven bortschaktat

1179* Begravning 50097, 50098, 50099 – Barngrav på halmbädd

1180* Begravning av 2 individer 50100, 50101, 50102, 50103 – 2 barn

1181* Begravning 50104 – Endast kranium

1182* Begravning 50105, 50106, 50106 – Barn

1183* Begravning 50108 50109 50110 –

1184* Begravning 50111, 50112, 50113 – Barn. Innehöll färla och ris

1188* Begravning 55010, 55011, 55012 – Barn

1189* Begravning 55013, 55014, 55015 – Barn

1190* Begravning 55016, 55017, 55018 – Halmbädd

1191* Begravning 55019 – Barngrav. Endast rest av grav.

1192* Begravning 55020, 55021, 55022 – Barn

1193* Begravning 55023, 55024, 55025 – Barngrav på halmbädd

1194* Begravning 55026, 55027, 55028 – Barn

1195* Begravning 55029, 55030, 55031 – Barn

1196* Begravning 55032, 1010200, 1010201 –

1197* Begravning av 2 individer 55035, 55036, 55037, 55038 – 2 barn

1198* Begravning 55047, 55048, 55049 – Barn

1199* Begravning 55050, 55051, 55052 –

1201* Begravning 15104, 25067, 25068 – Barn

1202* Begravning 25076, 25078 –

1247* Begravning 25106, 25107 –

1248* Begravning av 2 individer 25108, 25109, 25110, 25111 – 1 barn, 1 vuxen

1249* Begravning 20118, 20119, 20120 –

1251* Begravning 55054, 55055 – Sannolikt rest av spädbarnsgrav men inget skelett

1252* Begravning 55056, 55057, 55058 – Barngrav på halmbädd

1253* Begravning 55061, 110215, 1010216 –

1254* Begravning 55065, 1010220, 1010221 – Barn

1255* Begravning 55066, 55067, 55068 –

1256* Begravning av 2 individer 55071, 55072, 101225, 
101226

– 2 barn

1257* Tom nedgrävning 55073, 55074, 1015242 – Är eventuellt en tömd grav

1258* Begravning 55075, 55076, 55077 –

1259* Begravning 55078, 55079, 55080 – Barn

1260* Begravning 55081, 55082, 55083 –

1261* Begravning 60000, 60001, 60002 – Halmbädd

1262* Begravning 60003, 60004, 60005 –

1263* Begravning 60006 – Mycket störd grav

1264* Begravning 60007, 60008, 60012 – Innehöll ett radband
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1265* Begravning 60009, 60010, 60011 – Barn

1266* Begravning 60013, 60014, 60015, 60016, 
60017

– Kan vara en enkel grav med 2 kranier från KG1267

1267* Begravning av 2 individer 60018, 60019, 60020, 60021 – 2 barn

1268* Begravning 60022, 60023, 60024 –

1269* Begravning 60025, 60026, 60027 – Barn

1272* Begravning 60033, 60034, 60035 – Barn

1273* Begravning 60036, 60037, 60038 – Barngrav på halmbädd

1274* Begravning 60039, 60040 – Tom grav

1275* Begravning 60041, 60042, 60043 – Barn

1276* Begravning 60044, 60045, 60046 – Barn

1277* Begravning 60047, 60048, 60049 – Barn

1278* Begravning 60050, 60051, 60052 –

1279* Begravning 60053, 60054, 60055 –

1280* Begravning 60056, 60057, 60058 – Barn

1281* Begravning 60059, 60060, 60061 – Barn

1282* Begravning 60062, 60063, 60064 – Barn

1283* Begravning 60065, 60066 – Tom grav

1284* Begravning 60067, 60068, 60069 –

1285* Begravning 60070, 60071, 60072 – Barn

1286* Begravning 60073, 60074, 60075 – Barn

1287* Begravning 60076, 60077, 60078 – Barn

1288* Begravning 60079, 60080, 60081 –

1289* Begravning 60082, 60083, 60084 –

1291* Begravning 60089, 60090, 60091 –
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Animalosteologin – ett bidrag till den 
stratigrafiska berättelsen om den södra delen 
av kyrkogården (2013–2014)
Djurben förekom förhållandevis sällan på kyrko-
gården. Det är inte överraskande. Ofta är djurben 
deponerade som avfall från slakt, styckning, garveri 
och matlagning/matkonsumtion. Primära avfalls-
deponeringar från verkstäder eller hushållskontex-
ter används inte vanligtvis som källa till ritualise-
rad gravfyllning. Djurbensfragment är däremot så 
vanliga och utspridda så att enstaka, mindre ben 
förväntas förekomma då och då. Det är precis det 
mönstret vi ser i kyrkogården på Nya Lödöse.

Den största andelen benfynd från södra kyr-
kogården kommer från fyllningen (KG799–800) 
i en binge (KG 798) som ligger i kyrkogårdens 
sydöstra hörn. Enligt stratigrafiska observationer 
kan bingen under fas 2 och fas 3 ha använts som 
avfallsgrop innan denna del av kyrkogården blev 
färdigberedd, ungefär på 1470-talet.

Fyllningslagren i KG799 som innehöll djurben 
innefattar kontexter 60338, 60367, och 60410. 
Igenfyllningen av bingen fortsatte med KG800 
(S60337). Antal ben och benfragment från binge-
fyllningen domineras av nötkreatur. Just gällande 
nötkreatur täcker kroppsdelsspridningen hela ske-
lettet. Man kan rimligen utesluta att djurbenen är 
från en enskild specialiserad aktivitet. Däremot 
är det omöjligt att fastställa om deponeringarna 
representerar en blandning av aktiviteter som ägde 
rum vid olika tillfällen (som garveri som skulle 
innebära hantering av kraniet, underkäken och 
fotben som lämnas artikulerade med skinnet vid 
slaktskedet blandat med vanligt hushållsavfall som 
skulle inkludera köttrika och fettrika, styckade 
ben) eller om det handlar enbart om hushållsnära 
aktiviteter från en närliggande stadsgård. Enligt 
mellanfotsbenens storlek och slitagemönster på 
tänderna är det flesta nötkreaturben från vuxna 
oxar. Några enstaka ben från olika arter har spår av 
hundgnag. Tabell 30 sammanfattar artspridningen 
från bingen enligt antal ben och artvikt (gram).

I övrigt förekommer varierade men relativt 
ovanliga benfynd i gravfyllningar från fas 4 (cirka 
1500) och fas 7 (efter 1560). Förutom ett helt mel-
lanfotsben (metatarsale; nötkreatur) från en vuxen 
grav (KG764) handlar de animalosteologiska fyn-
den om mindre fragment eller mindre skelettele-
ment som kan förekomma överallt, i och omkring 
Nya Lödöse. Vi kan inte utesluta att innan de 

hamnade i gravarna omlagrades benfragmenten 
mer än en gång. Animalosteologiska fynd från 
gravar sammanfattas i tabell 31.

Benfynd kommer även från utjämnings- och 
konstruktionskontexter i faserna Kyrkogård:5 och 
Kyrkogård:8 (tabell 32). Det är slående att djur-
ben är riktigt ovanliga i kontexter associerade till 
ombyggnaden och brukning av kyrkogården efter 
cirka 1585–1590. En intressant logisk påföljd av 
djurbenens glesa spridning är att efter återinflytt-
ning till Nya Lödöse (cirka 1560) var området i och 
kring kyrkan ganska fri från organiskt avfall. Lager 
rika i djurben var helt enkelt inte lätt tillgängliga 
när kyrkan, kyrktornet och kyrkogården byggdes 
om under fas Kyrkogården:8 (cirka 1590). I stället 
användes omedelbart nära lager till utjämning, 
etablering och fyllning av olika anläggningar i och 
kring kyrkan.

Tabell 30. Antal ben och benfragment och benens vikt 
(enligt art) från fyllningslagren i bingen (kontextgrupp 798).

Art Ben/benfragment Artvikt (g)

Får/Get 20 533

Svin 12 691

Nötkreatur 131 17 477

Rådjur 2 45

Däggdjur 11 120

Sötvattensmussla

Summa 177 18 867

Tabell 31. Animalosteologiska fynd från 
gravfyllningskontexter.

Fas KG Kontext Beskrivning Art Antal

4 364 2512 Grav Får; Nötkreatur 2

4 409 2598 Grav Nötkreatur 1

4 431 2630 Grav Nötkreatur; 
Torsk

2

4 764 60147 Grav Nötkreatur; 
Häst; Hund

4

4 214 2107 Dubbelgrav Långa 1

4 406 2516 Grav med 4 
individer

Nötkreatur 1

7 329 2382 Grav Svin 1

7 670 60095 Grav Nötkreatur 1

7 672 60075 Grav Nötkreatur; Svin; 
Torsk

5

7 793 60298 Grav Nötkreatur; Gås; 
Höns

5

7 705 60153 Kistgrav Nötkreatur; Svin 3
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Tabell 32. Animalosteologiska fynd från fas 5 och 8 2013–14.

Fas KG Kontext Beskrivning Datering Art Antal

5 284 2065, 2075 Sandlager som täcker de tidigare gravar ca 1550 Nötkreatur; Får/Get; Katt; Långa 11

8 230 2148 Ombyggnad av kyrkan och kyrkogårdsområdet ca 1590 Nötkreatur; Får; Höns 9

8 475 2389 Rustbädd och grundmur ca 1590 Nötkreatur; Ostron; Torsk 16

8 477 2394 Kyrkans torn och vägg byggs om ca 1590 Nötkreatur; Gås; Torsk 3

8 493 2702 Avfallsbinge ca 1590 Nötkreatur 3

8 810 60100 Dräneringsdike ca 1590 Gås; Torsk; Torskfisk 6
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Stratigrafisk berättelse  
2016 års undersökning
Preurbana och naturliga lager

Under kyrkan, kyrkogården och norr om kyrko-
gården låg naturligt avsatta lager. Lagren bestod 
av ljusgrå, smetig lera, ljusgrå silt eller siltig sand, 
sand och organiska svämlager på olika nivåer. Flera 
gravar var grävda ned i detta lager från överliggande 
lager.

KG2348 var ett tjockt lager av grå, skiktad silt 
över ett lager med siltig lera. Över den naturliga 
silten men under den äldre markhorisonten låg 

ett lager med orangebrun grov sand. Samma lager 
noterades inom området med stadsbebyggelse 
norr om kyrkan. Det har tolkats som avsatt vid 
en enstaka händelse, kanske en översvämning eller 
ett skred uppströms. Det var tjockast inom bebyg-
gelseområdet norr om kyrkan, det högst belägna 
området. Ovanpå de naturliga lagren fanns på 
olika ställen väster och norr om kyrkan ett svart 
humöst lager delvis bevarat. Detta tolkas som en 
markhorisont (KG2078) från en yta som användes 
till odling eller bete innan kyrkan byggdes.

Tabell 33. Grupp och kontext i preurban fas.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2023 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

710008, 
710009

– Svart humös sand norr om kyrkan. Låg på naturlig sand, antagligen naturlig 
markhorisont som är lite blandad med tegelkross (p.g.a. trampning etc.).

2047 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

740008, 
740009

– Dito

2049 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

710006, 
740004

– Dito

2078 Markhorisont, bildades an
tagligen under inflytande av 
växter och brukning av ytan

710024, 
711106, 
810014

– Svart humös sand, väst och nordväst om kyrkan. Också dokumenterad norr 
om kyrkogården med andra kontextnummer.

2437 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

720012 – Dito

2438 Naturligt avsatta lager 720005, 
720006, 
720007, 
720008, 
730007, 
730104, 
800020

– Naturligt avsatta lager av siltig sand, sand, lera och organiska svämlager.

2559 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

770025 – Dito

2561 Markhorisont i norra delen 
av kyrkogården

720011 – Dito
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Händelsefas 1. Etablering kyrka och kyrkogård
Datering: 1480-tal 
Dateringsunderlag: Stratigrafi, dendrokronolo-

gisk datering på rustbädd. 
Period 1 och 2. 

Händelsefas 1 omfattar etableringen av kyrkan och 
kyrkogården. Ett grundläggningsschakt till norra 
långhusväggen grävdes, men det långhus som 
sedan uppfördes gjordes kortare. Kyrkogårdens 
gräns mot norr markerades med ett dike. De första 
begravningarna gjordes.

Lämningarna från händelsefas 1 hör hemma i 
både period 1 och period 2 och vid bearbetningen 
av materialet har dessa studerats var för sig. I 
tabellerna nedan framgår det var kontexterna hör 
hemma. Huvuddelen av kontexterna hör hemma 
i period 1, tiden innan kyrkobygget påbörjades. 
De är framför allt några gravar som stratigrafiskt 
tillhör de allra tidigaste.

De äldsta gravarna (period 1) anlades innan ett 
utjämningslager hade lagts ut. Flera av gravarna 
skar en svart markhorisont (KG2078). De äldsta 
gravarna hade en grå fyllning, ibland med enstaka 

Figur 123. Lämningar från period 1 från undersökningarna år 2016. Skala 1:500.
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Tabell 34. Grupp och kontext i händelsefas 1. Period 1.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2083 Begravning 730079, 730080, 730081, 
730082

PM164253 (bädd): hö Halv grav på bädd 1

2100 Begravning 720118, 720119, 720120 – Trä: 1 tärning (F8) okänt träslag, sidorna 
var 12 mm, av äldre typ med 1–2, 5–6, 4–3 
på motsatta sidor. Metall: 1 blysmälta i 
fyllningen.

1

2103 Begravning 720094, 720095, 720096, 
720097

PM164909 (skelett): bovete och 
vindruva, PM164919 (bädd): 
ängshö och mossa

Barngrav på bädd 1

2127 Begravning 700043, 700044, 700045 – 1

2153 Begravning 790005, 790006. 790007 – Djurben: Nötkreatur: revben, lårben. 51 g 1

2155 Tomma barngravar 790000, 790001 – 1

2157 Begravning 790013, 790014, 790020 – Barngrav 1

2168 Begravning 700089, 790090, 790091 – 1 svepning 1

2198 Begravning 711037, 711038, 711039, 
711040

– Halmbädd 1

2217 Begravning 770088, 770089, 770090, 
770091

– 1 svepning 1

2228 Begravning 770092, 770093, 770094 – 1

2233 Begravning 770095, 770096, 770097, 
770098

– Barngrav på planka 1

2263 Begravning 740030, 740031, 740032 – Barngrav 1

2271 Begravning 750143, 750144, 750145 – 1 textilrest på halskotorna, dräktfragment 1

2287 Begravning 700111, 700112, 700113 – 1

2288 Begravning 710040, 710041, 710042, 
710043

PM170264: Mossa Barngrav på bädd 1

2290 Begravning 711094, 710095, 710096 – 1

2313 Begravning 780093, 780094, 780095 – 1

2314 Begravning 780096, 780097, 780098 – Grav med bädd, utan skelett 1

2317 Begravning 780090, 780091, 780092 – 1

2321 Begravning 780022, 780023. 780024 – 1

2324 Begravning 780028, 780029, 780030, 
780031

– 1

2325 Begravning 780036, 780037, 780038 – 1 svepning/textil 1

2326 Begravning 780039, 780040, 780041 – Barngrav 1

2328 Begravning 780043, 780044, 780045  – Barngrav 1

2343 Begravning 711091, 711092, 711093 – Barngrav 1

2349 Begravning i kista 780046, 780047, 780048, 
780049

PM172531–33, 172766–67 
 (vedart på träkol under fötterna)

Trä: 1 kista (F1716) 1

2350 Begravning 780050, 780051, 780052 – 1

2356 Begravning 780062, 780063, 780064 – Barngrav 1

2362 Begravning 780068, 780069, 780070 – Barngrav, kranium 1

2363 Begravning 780065, 780066, 780067 – Barngrav 1

2382 Grav i slänt, ej ut
grävd

711083 – Undersökt 2017 1

2390 Begravning 700105, 700106, 700107 – 1 svepning 1

2391 Plundringsdike 710045, 710046 – Nedgrävning vid den norra rustbädden 1

2449 Begravning 700068, 700069, 700070 – 1
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2486 Begravning 720184, 720185, 720186, 
720187

– Barngrav på bädd 1

2488 Konstruktion av 
dike (första fasen, 
norra diket)

700011, 800010, 800016, 
800017 

– Långsmal, västöstorienterad nedgräv
ning, mellan kyrkogård och stadsläm
ningar. Diket var rakt med parallella sidor, 
något lutande väggar och konkav botten, 
ca 11 meter långt, 0,7 m brett och upp till 
0,3 meter djupt. Det var fyllt med naturligt 
deponerad sandig silt, 800016=800017. 
Från den översta delen av fyllningen sam
lades en del keramik, djurben och metall 
liksom fragment av murtegel och takte
gel. Det förefaller som att diket fyllts igen 
omedelbart innan kyrkogårdsgränsen 
återetablerades (KG 2055, fas 3:1).

1

2517 Begravning 700095, 700096, 700097 – 1

2543 Begravning 831094, 831095, 831096 – Barngrav 1

2552 Begravning 711084 Slutundersöktes 2017 1

2553 Begravning 700708 700709, 700710 – Barngrav 1

svarta humösa fläckar, antagligen rester av markho-
risont. De gravar som kan knytas till fas 1 låg väster 
om kyrkobyggnaden på ytan under och väster om 
det senare byggda tornet.

Inför kyrkobygget gjordes en nedgrävning för 
murfundamentet (KG2465). För norra väggen 
lades kraftiga, 1 till 5 meter långa stockar i östvästlig 
riktning på naturlig sand. Kortare stockar för flera 
strävpelare placerades norr om de övriga stockarna. 
I nästa skikt lades kortare stockar i nordsydlig rikt-
ning, längre stockar under. Ovanpå dessa stockar 
lades stora stenar. Rustbädden sträckte sig cirka 16 
meter väster om den tidigare undersökta kyrkan. 
Någon motsvarande förlängning på den södra 
sidan noterades inte vid 2013 års undersökning.

Nedgrävningen skar igenom markhorisonten 
(KG2078). Nedgrävningens totala längd var minst 
30 meter inom undersökningsytan. Den västliga 
förlängningen av vägglinjen slutade 2,6 meter från 
undersökningsområdets västra gräns. Mot öster 
avslutades nedgrävningen vid den tidigare under-
sökta sakristian. 

Där rustbäddsnedgrävningen tidigare hade 
undersökts (Önstad 1965) var den kraftigt störd. 
Här återstod endast de understa 0,1 meterna i 
botten. Den tidigare undersökta delen sträckte sig 
cirka 14 meter öster om den tidigare ej undersökta 
delen. Nedgrävningen var synlig fram till resterna 
av rustbädden till sakristian. Nedgrävningen för 
sakristian kan vara samtida med nedgrävningen 
för långhusväggens rustbädd, liksom strävpelarna. 

Inom den ej tidigare undersökta delen av kyr-
kan dokumenterades tre grunder till strävpelare. 
De låg i förband med den norra långhusväggens 
utsida. Den västligaste strävpelaren motsvarar den 
västligaste delen av långhusväggen och detta kan 
motsvara det ursprungligen planerade nordvästra 
hörnet av kyrkan. Det var cirka 4,30 meter mellan 
strävpelargrunderna. 

Fyllnadslagret i nedgrävningen bestod av den 
jord som grävdes upp ur denna, steril gråbrun silt 
som i huvudsak kommer från naturliga lager. 

Norr om kyrkogrunden (KG2456) grävdes ett 
dike (KG2488) beläget cirka fem meter norr om 
kyrkans nordvägg. Det tolkades som kyrkogår-
dens gränsmarkering i norr. Diket var orienterat i 
samma riktning som den intilliggande stadsbebyg-
gelsen. Gränsen kan ha etablerats samtidigt som 
staden stakades ut, medan kyrkobygget påbörjades 
några år senare. 

I en av gravarna låg ett föremål, en tärning pla-
cerad vid höften till en ung man. I graven fanns 
även ett odefinierbart metallföremål (ej konserve-
rat). Se vidare avsnittet Föremålsfynden ovan.

Spår efter svepningar fanns i tio av gravarna. 
Det skulle även kunna vara rester av kläder, men 
merparten är troligen svepningar (flera har iaktta-
gits av osteologerna vid tvätt, ofta på kranierna). 
En av dessa är konserverad och finns bevarad på 
skallen (F19).
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Kraftigt nedbrutna läderfragment efter kläder 
alternativt svepning av läder fanns i en av gravarna 
(KG 2259).

I två av gravfyllningarna låg slaggbitar, men de 
är sannolikt inte medvetet placerade i gravarna. I 
några andra gravfyllningar förekom en spik, ett 
odefinierat metallföremål av bly och ett keramik-
fragment.

Helt i linje med observationer på gravfyll-
ningslager från andra delar av kyrkogården var 

djurben mindre vanligt förekommande i denna 
fas. Det är helt tydligt att omlagrat avfall sällan 
användes för utjämning eller gravfyllning. Enstaka 
fragment och mindre ben från nöt, får/get eller 
svin förekom i KG2088, 2097, 2113, 2151, 2153 och 
2529. I KG 2257 fanns också en kota av långa. Vi 
tolkar djurbenen som att ha hamnat oavsiktligt i 
gravarna.

Figur 124. Lämningar från period 2 från undersökningarna år 2016. Skala 1:500.
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Tabell 35. Grupp och kontext i händelsefas 1. Period 2.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2088 Begravning 850011, 850012, 850013 – Grav i hockerställning. 1 slaggskålla. Djurben: Fyra små 
benfragment; däggdjur. Kranieben från torskfisk. 5 g 
sammanlagt.

2

2089 Begravning 850008, 850009, 850010, – 2

2090 Begravning 850005, 850006 850007 – 1 slagg 2

2096 Begravning 720103, 720104 720105 – 2

2097 Begravning 720106, 720107, 720108 – Textil: 1 svepning F19 (konserverade fragment, tuskaft. 
Bevarad på kraniet. Trä: 1 bit kasserat byggavfall, tillyx
at med spår av draghål. Från fyllningen. Djurben: Nöt: 
halskota Får: överarm. 44 g sammanlagt.

2

2098 Begravning 720112, 720113, 720114 – Barngrav 2

2099 Begravning 720109, 720110, 720111 – Söndergrävd 2

2101 Begravning 720115, 720116, 720117 – Keramik: 1 kruka YRG. Metall: 1 odefinierat blyföremål 
(F1671).

2

2102 Begravning 720091, 720092, 720093 – Söndergrävd 2

2107 Begravning av 2 
individer

770047. 770048, 770049, 
770050

– 2

2108 Begravning 770051, 770052, 770053 – 2

2110 Begravning 770060, 770061, 770062 – 2

2112 Begravning 750055, 750056, 750057 – 2

2113 Begravning 750060, 750061, 750062 – Textil: 1 svepning. Djurben: Nötkreatur: kotfragment, 
skenben. Får: strålben. 212 g sammanlagt.

2

2120 Begravning 750058, 750059, 750083 – 2

2140 Begravning 770063, 700064, 700065 – Barngrav 2

2151 Begravning 790002, 790003, 790004 – Textil: 1 svepning. Djurben: Nötkreatur: hälben Svin: 
skenben. 144 g sammanlagt.

2

2256 Begravning 780009, 780010, 780011 – 2

2257 Begravning av 2 
individer

780012, 780013, 780014, 
780015

– Djurben: Nötkreatur: kota, mellanfot Långa: kota, stor. 
135 g sammanlagt.

2

2259 Begravning 780003, 780004, 780005 – Läder: tunna fragment från svepning eller kläder vid 
 sidan av överkropp

2

2260 Begravning av 3 
individer

711072, 711073, 711074, 
711078, 711079

– 2

2262 Begravning 711080, 711081, 711082 – 2

2264 Begravning 750124, 750134, 750135, 
750136

– 2

2269 Begravning 750140, 750141, 750142 – 2

2272 Begravning 711075, 711076, 711077 – 2

2273 Begravning 711066, 711067, 711068 – 2

2274 Begravning 711069, 711070, 711071 – 2

2275 Begravning 750146, 750147, 750148 – 2

2282 Begravning 711088, 711089, 711090 – Barngrav 2

2289 Begravning 710051, 710052, 710053 – Delvis grävd 2018 KG5070 2

2291 Begravning 831007, 831008, 831009 – Överkropp grävd 2018 KG5066 2

2292 Begravning 831010, 831011, 831012 – 2

2300 Begravning 880003, 880004 – 2

2301 Begravning 880006, 880007, 880008 – 2

2304 Begravning 880016, 880017, 880018 – 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2320 Begravning 780032, 780033, 780034, 
780035

– Barngrav på bädd 2

2322 Begravning 790059, 790060, 790061 – 2

2323 Begravning 780025, 780026, 780027 – Över markhorisont (710024), skuren och störd av ned
grävningen för avfallsbingen (830019), därför antagli
gen också under flislagret (2237)

2

2327 Begravning 790065, 790066, 790067 – 2

2346 Begravning 831013, 831014, 831015 – Barngrav 2

2351 Begravning 780053, 780054, 780055 – 2

2352 Begravning 780056, 780058, 900954 – Barngrav på bädd 2

2355 Begravning 780059, 780060, 780061 – KG2355: Metall 1 spik (på skelettet enl anteckning) 2

2359 Begravning 831037, 831038, 831039 – 2

2364 Begravning 780071, 780072, 780073 – 2

2378 Begravning 750066 750067, 750068 – 2

2444 Begravning 780083, 780084, 780085 2

2456 Konstruktion av 
kyrkan, norra 
långhusväggen

710054, 710055, 710056, 
710057, 710058, 750001, 
820026, 830038, 830039, 
830063, 830064, 840053, 
840054, 840056, 840057, 
840058, 840059, 880031

820026: PD 252721 da
terat till vinterhalvår 
1485–1486. 840053: 
PD260273–260274, 
PD260927–260932 datera
de till Vinterhalvår 1485–
1486. 840054: PD 261176–
261177 daterade till 
vinterhalvår 1485–1486. 
PD 261175 daterad till vin
terhalvår 1485–1486. PD 
260931 daterad till vinter
halvår 1485–1486. 40057 
har PD 261174 daterad 
till juni 1486. PD 260365, 
260366 ej daterade.

Nedgrävning för fundamentet under kyrkans norra 
långhusvägg, trästockar i olika riktningar, ovanpå stora 
stenar, ca 0,5 m i diameter. Nedgrävningen hade verti
kala sidor och en flat botten. Den var rak och regelbun
den med parallella kanter. Bredden var normalt ca 2,40 
meter förutom på de partier som sedan skulle komma 
att bära strävpelarna, där bredden var ca 3,20 meter. 
Den västra, ej tidigare undersökta delen av nedgräv
ningen var 0, 60 meter djup längst i väster och 1,30 
meter djup i sin östligaste del, en anpassning till den 
naturliga sluttningen. Trä: 1 avfall kasserat, tillyxat och 
sågat trä, byggavfall. Metall: 2 spikar. Djurben: Får/get: 
skenbensdiafys. 17 g.

2

2499 Begravning 720141, 720142, 720143 – Barngrav 2

2517 Begravning 700095, 700096, 700097 – 1

2520 Begravning 720181, 720182, 720183 – 2

2523 Begravning 720167, 720168, 720169 – 2

2529 Begravning 720100, 720101, 720102 – Keramik: 1 odefinierad YRG. Djurben: Nöt: kranie
fragment. 10 g.

2

2537 Begravning 720144, 720145, 720146 – 2

2539 Begravning 720147, 720148, 720149 – 2

2544 Begravning av två 
individer

700053, 700054, 700055, 
700056, 700057

PM166417, PM900487 
(bädd): hö, skördat i an
vänt i juni

Dubbel barngrav på gravbädd. Textil: 1 svepning. 2

2563 Begravning 790082, 790083 – Grav i slänt, grävs 2017 2

2564 Begravning 790084, 790085 – Grav i slänt, grävs 2017 2

2566 Konstruktionssand 
eller naturlig sand 
inom kyrkans 
skepp

730018 – Sandlagret, innehåller tegelkross, kan vara naturlig 
sand med nedtrampat tegelkross

2
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Händelsefas 2. Tömning av  
grundmursschakt
Datering: 1480-tal 
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 2. 

I den västligaste, ej överbyggda, delen av rust-
bädden till kyrkans norra långhusvägg gjordes en 
nedgrävning för att ta upp grundstenar (KG2568). 
Nedgrävningen gick ned till toppen av rustbädds-
stockarna, vilka lämnades in situ. Den var fylld 
med sand (KG2570).

Tabell 36. Grupp och kontext i händelsefas 2.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2568 Destruktion: 
plundringsgrop

830041, 830042 – Nedgrävning i rustbädden till kyrkans nordvägg, återfylld med sand 2

Händelsefas 3. Gravar mellan KG2568 och 
KG2570
Datering: 1480-tal 
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 2. 

Över plundringsschaktet i den norra rustbädden 
fanns gravar som var övertäckta av ett sandlager 
(KG2570).

Tabell 37. Grupp och kontext i händelsefas 3.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2261 Begravning 750131, 750132, 
750133

– 2

2267 Begravning 750137, 750138, 
750139

– Läder: 1 par skor med spår av sömmar (F402), i beskrivning nämns 
även textilrester på låren, men dessa har ej registrerats som fynd

2

Händelsefas 4. Brukning kyrkogård
Datering: Efter 1480-tal till 1547.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 2. 

Tabell 38. Grupp och kontext i händelsefas 4.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2570 Brukning av kyr
kogård

840030 – Sand med enstaka bitar av tegelkross och kol. Keramik: 1 kruka YRG, 
2 odefinierade kärl YRG.

2

Över plundringen av rustbädden fanns ett bruk-
ningslager (KG2570). Det bestod av i huvudsak 
steril gråbrun sandig silt upp till 0,1 meter tjock. 
Lagret kan ha uppkommit genom ansamling av 
den äldsta kyrkogårdsjorden och uppgrävda mas-
sor från nedgrävningen för rustbädden.
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Händelsefas 5. Brukning av området  
närmast kyrkan
Datering: 1560–1570 till 1586 
Dateringsunderlag: Stratigrafi, dendrokronologi 

på stockar, föremål.
Period 4.

Lämningar efter återflytten från Älvsborgsstaden. 
De begravningar som fanns från denna tid redo-
visas i händelsefas 6. 

I den sydvästra delen av ytan, väster om kyr-
kans västvägg och söder om kyrkans norra mur-

fundament fanns ett brukningslager med träflis 
(KG2237), som delvis täckte äldre gravar. 

Tre träbjälkar låg i östvästlig riktning (KG2473) 
inom flislagret väster om tornet, som hade skurit 
den östligaste delen av bjälkarna. De kan ha varit 
en del av en konstruktion eller möjligen en bygg-
nad. 

I KG2237 fanns en stor mängd föremål. En del 
skulle kunna ha kommit från aktiviteter på kyr-
kogården/kring kyrkan såsom fönsterglas och små 
metallföremål. Den stora mängden keramik och 
föremålstyper som exempelvis en fiskekrok gör 

Figur 125. Lämningar från period 4 från undersökningarna år 2016. Skala 1:500.
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Sten-/tegelkonstruktion

Övrig kontext
0 10 m
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Tabell 39. Grupp och kontext i händelsefas 5.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2237 Brukning av 
kyrkogården. 
Utjämningslager 
eller bruknings
lager

820018, 820037, 
830026, 840030

PM250235, 
251432: 
Ogräsflora med 
bl.a. mållor, 
 tiggarranunkel 
och nässla

Sand med flis och träbitar, mycket organiskt material, humös, 
Djurben: Sammanlagt 12 170 g osorterade ben dominerade av stora 
nötbensfragment. Får/get, svin, katt, rådjur och fågel också finns. En 
del fiskben tyder på omlagrade avfallslager. Keramik: 1 fajansfat (ca 
1550–1600), 1 jydepotta, 2 stengodskrus (1 Frechen ca 1550–1600), 
1 odefinierat kärl STG, 3 fat YLG (varav 1 weser ca 1575–1625), 3 
skålar YLG, 1 odefinierat YLG, 15 fat YRG, 1 skål YRG, 5 krukor YRG, 
6 pannor YRG, 49 trebensgrytor YRG, 60 kärl YRG. Glas: 285 fragment 
fönsterglas (534 g, delvis med kröjslade kanter och med smältkanter, 
några med rombisk form), 3 passglas (ca 1550–), 1 ribbägare (blått 
glas 1475–1550), 2 bägare, 1 pokallock (1550–1625), 3 odefinierade 
dryckeskärl. Metall: 2 blysmältor (Kolla F1666), 1 bly (F12), 1 plomb, 
3 kulor (ev. en knapp? F14), 1 berlock, liten relativt grovt tillklippt 
med stämlade dekor (culeg F454 fotas!), 1 fiskekrok, 1 ring med del 
av krampa, 1 beslag, 1 brodd, 11 spikar. Läder: 1 ovanläder? Ngt svag/
otydlig dekor med diagonala linjer? (F299), 1 avfall/spillbit, 16 skor/
fragment från skor (bl.a. oxmulesko med pliggar F289). Trä: 1 avfall 
(gvt tillyxad med spår av draghål), 1 bearbetat föremål (förarbete 
till tränagel av ek). Tegel: 2 fragment taktegel. Br. lera: 1 fragment. 
Bergart: 1 avslag flinta.

4

2473 Konstruktion 820020, 820021, 
850003

820020 har PD 
250979 gran ej 
daterat

Tre träbjälkar i östvästlig riktning De bestod av raka stockar med 
kvarsittande bark och var ca 0,20 meter i diameter med en längd på 
omkring 2,70 meter eller mera.

4

2615 Konstruktion av 
binge

820032, 820038, 
830019, 830025, 
850004

– Timrad binge. Väggarnas konstruktion var knuttimrad och bestod av 
två eller tre skift med ca 0,3 m breda plankor, liggande på högkant. 
Hade lock av brädor.

4

att man snarast får anta att kontexten åtminstone 
delvis består av omdeponerade lager från stads-
området. Proveniensen för föremålen är därför 
väldigt osäker. Dateringsmässigt stämmer de med 
1500-talets senare del eller därefter. 

Den förhållandevis stora mängden djurben 
(cirka 12 kg) från KG2237 tyder också på omlag-
rade deponeringar som källa till åtminstone en 
del av utjämningsmassorna. Nötben domine-
rar enligt antal ben och enligt vikt. Svin och får/
get följer i minskande mängdordning. Rådjur, 
höns, katt och varierade fiskben förekommer. 
Djurbenssamlingen ser ut som om den kan ha 

sitt ursprung från omlagring av bruknings- eller 
utjämningslager från någon stadsgård. Förekomst 
av fröer från trädgårdsväxter visar att marken 
använts som odlingsyta. En möjlig tolkning är att 
en del av ytan på kyrkogården användes för odling 
under Älvsborgsfasen och att KG2237 är spår av 
denna odling.

En avfallsbinge konstruerades (KG2615). 
Konstruktionen var knuttimrad med rektangulär 
form och saknade bottenkonstruktion. Två till tre 
skift med väggplank hade bevarats. Kring dessa 
fanns ett fyllnadslager.
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Händelsefas 6. Begravningar äldre  
än tornet och västra långhusväggen
Datering: Före 1587.
Dateringsunderlag: Dendrokronologi på stockar 

från tornets fundament.
Period 4.

I denna händelsefas finns gravar som var stratigra-
fisk var anlagda före nedgrävningen för tornet i 
händelsefas 7. Flera gravar (KG, 2174, 2178, 2208, 
2513, 2538) låg under väggen norr om tornet. De 
flesta gravarna var grävda genom KG2237 och 
därmed anlagda efter 1560–1570-tal. Några av gra-
varna kan vara från tiden före 1547.

Fyra av gravarna innehöll rester av svepningar 
(alternativt gångkläder). En av gravarna innehöll 
även ett skofragment, textilresterna kan därför 
eventuellt tolkas som kläder. Endast ett fragment 
av en bes finns registrerad (ej konserverad) men 
enligt kontextbeskrivningen har individen haft 
skor på fötterna. 

Enstaka fragment samt mindre ben och tän-
der från nöt, får/get, svin eller häst förekom i 
KG2045, 2082, 2197, 2515, 2533, 2152, 2156 och 
2159. Djurbenen är så fåtaliga i gravarna att vi tol-
kar dem som att helt slumpmässigt ha kommit 
med i gravfyllningarna.

Tabell 40. Grupp och kontext i händelsefas 6.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2041 Begravning 730060, 730061, 730062 – 4

2045 Begravning 730069, 730070, 730071 – Halv. Djurben: Nöt: underkäkesymfyskalv, ländkota, skenbens
splitter. 34 g.

4

2081 Begravning 730072, 730073, 730075 PM900422, 
900428 (ske
lett): Ängsfröer. 
Pollenprov 
163951 (bädd)

Barngrav med bädd Extremt mycket fröer. Barnets huvud har vilat 
på blommorna, en dominans av ängsfröer: prästkrage, havssäl
ting, ängsskallra. Höet ej kaotiskt, ordnat.

4

2082 Begravning 730076, 730077, 730078 PM164184: 
Grobladsfrön

Djurben: Nöt: lårbenshuvud. 46 g 4

2084 Begravning 730083, 730084, 730085, 
730086

PM164490 
 (skelett): Kamo
mill. PM900466, 
900471 (bädd): 
Höbädd med 
lite kamomill 
 (bukett?)

Grav med bädd 4

2086 Begravning 720075, 720076, 720077, 
720078

– Grav med bädd, Halv 4

2106 Begravning 770044, 770045, 770046 – 4

2109 Begravning 770054, 770055, 770056 PM164567: Brus 4

2139 Begravning 770057, 770058, 770059 – Barngrav 4

2148 Begravning 790015, 790016, 790017, 
790018 790019, 790020 
790021

PM169703: Mossa Grav med bädd. Barn och vuxen. Oklart om de är begravda 
 samtidigt eller om det är gravar som skurit varandra.

4

2150 Begravning 790008, 790009, 790010 – Barngrav 4

2161 Begravning 730151, 730152, 730153 – 4

2164 Begravning 720121, 720122, 720123, 
720124

PM168260, 
168297 (bädd): 
ängshö

Barngrav med bädd 4

2166 Begravning 720128, 720129, 720130 – Barngrav 4

2169 Begravning 700101, 700102, 700103, 
700104, 790025, 790026

– Grav med bädd 4

2175 Begravning 711031, 711032, 711033 – Barngrav 4

2184 Begravning 750049, 750050, 750051 PM164720: Osäker 
– groblad och 
 kamomill sparad

4
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2197 Begravning 711034, 711035, 711036 – Djurben: Häst tarsale1+2 Nöt: tåled 1. 7,8 g sammanlagt. 4

2209 Begravning 750125, 750126, 750127 – 4

2210 Begravning 750118, 750119, 750120 – Barngrav 4

2212 Begravning 750128, 750129, 750130 – Barngrav 4

2213 Begravning 711041, 711042, 711043 – 4

2214 Begravning 711044, 711045, 711046 – 4

2215 Begravning 711050, 711054, 711052 – 4

2216 Begravning 711047, 711048, 711049, 
711053

– Barngrav. På träbotten 4

2230 Begravning 770100, 770101, 770102, 
770103

– Barngrav på bädd 4

2246 Begravning 790028, 790029, 790030 – 2 grytor (fragment av) YRG 4

2248 Begravning 790031, 790032, 790033 – Barngrav. Gravbädd av halm 4

2250 Begravning 770105, 770106, 770107 – 4

2251 Begravning 770108, 770109, 770110 – Barngrav 4

2265 Begravning 740027, 740028, 740029 – 4

2276 Begravning 750149, 750150, 750151 – 4

2286 Begravning 710048, 710049, 710050 – 4

2293 Begravning 740037, 740038, 740039 – 4

2294 Begravning 740043, 740044, 740045 – 4

2299 Begravning 880000, 880001 – 4

2302 Begravning 880009, 880010, 880011 – Barngrav 4

2303 Begravning 880012, 880013, 880014 – 4

2308 Begravning 790044, 790045, 790046 – 4

2309 Begravning 790037, 790038, 790039 – Barngrav 4

2310 Begravning 790034, 790035, 790036, 
790040

– Grav med bädd 4

2311 Begravning 790041, 790042, 790043 – 4

2312 Begravning 
av 2 individer

740033, 740034, 740035, 
740036

– Dubbel barngrav 4

2347 Begravning 730754, 730755, 730756 – Barngrav 4

2353 Begravning 730157, 730158, 730159 – 4

2365 Begravning 780074, 780075, 780076 – Del av skelett 4

2366 Begravning 780077, 780078, 780079 – Barngrav 4

2429 Begravning 841002, 841003, 841004 – 4

2500 Begravning 700098, 700099, 700100, 
790022, 790023, 790024

– Skadad av tornets vikt 4

2504 Begravning 720200, 720201, 720202 – 4

2505 Begravning 720197, 720198, 720199 – I hockerläge. 2 fragment från svepning 4

2515 Begravning 700071, 700072, 700073 – Barngrav. Djurben: Nötkreatur: överarm plus splitter. Får: överarm, 
eroderad några brända fragment. 275 g sammanlagt.

4

2518 Begravning 720194, 720195, 720196 – 4

2531 Begravning 720125, 720126, 720127 – Fragmentarisk. Möjligen på halmbädd. 4

2532 Begravning 720131, 720132, 720133 – Barngrav 4

2533 Begravning 720134, 720135, 720136, 
720137

– Barngrav med bädd. Ligger på en halvcirkelformad stav. Djurben: 
Nöt: framtand Får: övre mjölktand. 2,5 g sammanlagt.

4



170 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2534 Begravning 710038, 710039, 710044 – Barngrav. Kapad av tornet. 4

2541 Begravning 720138, 720139, 720140 – Kapad av tornet. 1 svepning. 4

2542 Begravning 720150, 720151, 720152 PM172496–97: 
Rönnbär

1 textil, 1 skofragment (1 bes F312 4

2554 Begravning 780080, 780081, 780082 – Skuren av tunna KG2458. Hade gravbädd. 4

2174 Begravning 750106, 750107, 75018 – 4

2177 Begravning 750099, 750100, 750101 – Barngrav 4

2178 Begravning 750109, 750110, 750111 – Barngrav. Vilar på bädd av tallbark. 4

2513 Begravning 700092, 700093, 700094 – Barngrav 4

2538 Begravning 720157, 720158, 720159 – Halv individ. 1 fönsterglas. 4

2146 Begravning 730119, 730120, 730121 PM167242: 
Maginnehåll med 
stora mängder 
blåbär och lingon

4

2152 Begravning 
av två indi
vider

730128, 730129, 730130, 
730131

PM169000: 
Gravbädd med 
ängshö

Dubbelgrav med bädd. Kvinna och foster el prematur. Djurben: 
Nöt: hälben, lös epifys från korskota Får: metacarpale diafys. 65 g 
sammanlagt.

4

2154 Begravning 730135, 730136, 730137 – 4

2156 Begravning 730125, 730126, 730127 – Barngrav. Djurben: Nötkreatur: lårbensdiafys Svin: skenben. 91 g 
sammanlagt.

4

2159 Begravning 770075, 770076. 770077, 
770078

PM168717 (bädd): 
ängshö

Grav med bädd. 1 svepning (1 fragment konserverat F7). Djurben: 
svin: undre framtand, del överarmsben. 22 g

4

2162 Begravning 730138, 730139, 730140, 
730141, 730142

PM170226 (ske
lett): krikon och 
äpple. PM170347 
(bädd): halm

Gravdike med bädd. 2 individer. 1 svepning (2 fragment) Trä: 1 
radband med 54 bevarade pärlor, varav 5 är stora och 49 är små 
(troligen saknas en liten pärla). Placerat kring halsen på individen 
(skelett 1).

4

2163 Begravning 730132, 730133, 730134 – 4

2165 Begravning 730143, 730144, 730145, 
730146

– Grav med bädd 4

2389 Begravning 
av 5 individer

770044, 770045, 770046, 
770047, 770048, 770049

– Grav med 5 barn 4

2147 Begravning 730122, 730123, 730124 – 4

2337 Begravning 790123, 790124, 790125 – Barngrav 4

2339 Begravning 790117, 790118, 790119 – Barngrav 4

2514 Begravning 700065, 700066, 700067 – 4

2056 Begravning 720098, 720099, 800012, 
800013, 800014

PM900458 (bädd): 
löv, bukett eller 
bädd? PM900479 
(bädd). PM900482 
(bädd): hö med 
mycket kamomill

Barngrav. 1 svepning. 4

2417 Begravning 740046, 740047, 740048 – Barngrav 4

2064 Begravning 730087, 730088, 730089 – Barngrav 4

2065 Begravning 730093, 730094, 730095 – Barngrav 4

2066  Grop 730096, 730097 – Nedgrävning med fläckig fyllning. Användning oklar. 4

2087 Begravning 850014, 850015, 850016 PM166156: om
lagrad jord

Grav på bädd 4

2104 Begravning 710027, 710028, 710029, 
710030

PM167084 (bädd): 
Hö

Barngrav på bädd 4

2149 Begravning 730090, 730091, 730092 PM167793: 
Hjärtstilla

4
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Händelsefas 7. Konstruktion av tornet, 
ombyggnad av västra långhusväggen
Datering: 1587. 
Dateringsunderlag: Dendrokronologisk datering 

på rustbädd. 
Period 5.

Händelsefas 7 omfattar de stora ombyggnader som 
skedde efter återflytten från Älvsborg. Kyrkan fick 
ett torn och delar av den byggdes om och stabi-
liserades på grund av kraftiga sättningar. På kyr-
kogården anlades ett stort antal gravar och man 

byggde en väg från kyrkogårdens västra gräns fram 
till tornet. Alla lämningar här hör hemma i period 
5, 1586–1624. Byggandet av kyrktornet sammanföll 
med omfattande ombyggnader av kyrkans västra 
långhusvägg. 

Nedgrävningen för tornet skar igenom flislagret 
KG2237 från period 4. Den bestod av ett rektang-
ulärt schakt med vertikala sidor och en flat botten, 
minst en meter djupt. I anslutning till nedgräv-
ningen placerades en tunna (KG2458) öster om 
tornets västra rustbädd, antagligen för att samla 
vatten i den fuktiga marken. Först grävdes en grop 

Figur 126. Lämningar från period 5 från undersökningarna år 2016. Skala 1:500.
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Tabell 47. Grupp och kontext i händelsefas 7.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2055 Konstruktion och 
bruk av kyrko
gårdsdiket, andra 
fasen

850075, 820030, 
800015, 800016, 
800017, 800011, 
800018, 800019, 
800021, 800022, 
800023, 800009

– Långsmal, östvästligt orienterad nedgrävning (800009), mellan kyrko
gården och stadslämningarna. Fylld med gråbrun siltig sand. Keramik: 
2 fajansfat (ca 1550–1650), 9 stengodskrus (delvis med stämplad 
dekor, Siegburg, Raeren, Frechen, Köln, dateringar mellan 1500–1625, 
merparten ca 1550–), 4 jydepotter, 2 krukor SVG, 2 odefinierade, kärl 
SVG, 17 fat YLG, 13 skålar YLG, 1 kruka YLG, 3 odefinierade kärl YLG, 18 
fat YRG, 1 saltfat YRG, 3 skålar YRG, 17 krukor YRG, 1 kopp YRG, 7 pan
nor YRG, 61 grytor YRG.Glas: 8 fragment fönsterglas (m kröjslad kant 
en spetsig och en svagt runda, F1381, dateras 1550–1675), 6 pass
glas, 1 ribbägare (blå 1475–1550). Metall: 1 plomb (F1472 med motiv 
av lejon?), 1 sporre/ ev stigbygel (F906), 1 ten, 1 spik, 1 odefinierat 
föremål (kolla F929), 1 sax (F905). Tegel: 1 grönglaserat golvtegel, 
1 brunglaserat formtegel (F126 fotas), 4 gula murtegel (F1497 gult 
tegel med rödslammade ytor.) 33 röda murtegel (Bredd: 85–140 mm, 
de flesta var ca 125–135 mm Tjocklek: 40–90 mm tjocka, de flesta var 
ca 80–90 mm), 21 fragment enkupigt taktegel (F1547 fotas). Slagg: 
1 fragment (50 g). Bergart: 2 brynen, 1 malsten, 25 flintfragment. 
Djurben: sammanlagt 15 910 g i fyllningskontexterna. Nöt domine
ras men även får/get, svin och katt förekommer. Enstaka tänder från 
häst. Hornkvicke av nöt tyder på att en del av benen kommer från 
omlagrade slaktavfall.

5

2253 Konstruktion av 
trappa/ombygg
nad av västra 
långhusväggen, 
samtida med kyrk
tornet

730103, 750102, 
830029, 830030, 
840015, 840016, 
840017, 840020, 
840021

PD251488 daterat 
till vinter 1468–
1469. PD251486 
daterat till vin
ter 1468–1469. 
PD251489 daterat 
till 1592±5.

Nedgrävning; Sand med träflis, träkol och små stenar ovanpå; bjälkar; 
grundstenar; fyllnadslager. Keramik: 1 fajansfat, 1 skål YRG, 2 pannor 
YRG, 2 grytor YRG, 2 odefinierade kärl YRG. Glas: 1 fönsterglas. Tegel: 
1 kvadratiskt golvtegel Foto (F1520) ICP 102 Enligt ICP är detta från 
Gamla Lödöse, d.v.s. samma lera som teglet från tegelugnen där, 
likaså ett fragment formtegel från stg 29). Ev återbrukat från S:t Olofs 
kyrka i Lödöse. Slagg: 1 fragment. Djurben: 416 g nöt och svinben.

5

2450 Konstruktion av 
kyrkan: stolphål 
associerade med 
ombyggnaden av 
tornet och lång
husets västvägg, 
eventuellt för 
byggnadsställ
ningar

830027, 830028, 
830031, 830033, 
840024, 840022, 
840026, 840025, 
840023, 840027, 
830032

– Grupp med stolphål. Tegel: 1 gult murtegel i stolphålsfyllning. 5

2455 Konstruktion av 
kyrktorn

710047, 810002, 
810003, 830015, 
830020, 830022, 
830034, 840019

PD 252105 date
rat till maj–juni 
1588. PD 252103 
daterat till 1587–
1596. PD 252106, 
252104 daterade 
till 1587–1602. PD 
257865 daterat 
till 1586–1598. PD 
254862 daterat till 
efter 1495, troli
gen 1500–1540. 
PD 252107 ej da
terat.

Nedgrävning 830015. Fylld med sand med träflis, träkol och små 
stenar ovanpå; bjälkar; grundstenar; fyllnadslager med människo
ben. Keramik: 2 stengodskrus (1 Köln? 1 Siegburg ca 1550–1600), 
6 jydepotter, 1 gryta YLG, 1 skål YRG, 3 pannor YRG, 8 grytor YRG, 
10 odefinierade kärl YRG. Glas: 25 fönsterglas (F1449 konserverad, 
kröjslade kanter, rombisk och en med rät form). 1 passglas, 1 igel, 1 
butelj modern. Metall:1 beslag, 1 ev mejsel (F836), 1 föremål (sko
ning? Bemålad plåt enl svk? F899), 2 spikar. Kakel: 1 fajanskakel med 
polykrom dekor (F1543) för golv? Bergart: 2 skifferhällar med bearbe
tad kant, golvhällar? 1 bearbetat sandstensfragment. Djurben: sam
manlagt 3310 g dominerat av nöt. Men även häst, svin, får/get, hund, 
fågel och fiskben förekommer i återfyllningen. Ofta stora välbevarade 
delar och fragment.

5

2458 Konstruktion av 
grop för tunna, 
tunna

830045, 830046, 
780089, 780087, 
780086

PM253727: lite 
avfall

I samband med nedgrävningen för tornfundamentet, grävdes en 
grop för en tunna, antagligen för att samla vatten i den blöta marken. 
Trä: 1 tunna (ej konserverad, samt några tillhörande laggstavar regist
rerade separat), 1 pärla (F165) troligen från radband.

5
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där tunnan placerades och därefter fylldes flisig 
sand runt den. Tunnan skar igenom flera gravar. 

Nedgrävningen för tornets grundläggning fyll-
des med ett utjämningslager, bestående av sand 
med mycket flis och raseringsmaterial. Här fanns 
också människoben från gravar som skurits av ned-
grävningen. På detta lager konstruerades en rust-
bädd med stockar, först ett lager i östvästlig rikt-
ning, ovanpå detta ett lager i nordsydlig riktning. 
De var delvis sammanfogade med huggna urtag. 
Ovanpå stocklagren lades grundstenar. Dessa var 
av varierande storlek, natursten eller delvis tillhug-
gen sten. Den största var en hörnsten som endast 
kunde flyttas med lyftkran.

Därefter fylldes rustbädden med ett lager med 
flisig sand med en del raseringsmaterial vilket var 
svårt att skilja från materialet under stockarna. 
Hela grupp betecknas KG2455. Den södra delen 
av tornet undersöktes 2013.

På grund av den lösa grunden och tornets tyngd 
kom hela konstruktionen att sjunka ner i marken 
uppemot en meter. Detta medförde att gravar som 
låg under och i anslutning till tornet också kom 
att pressas nedåt. 

Mellan tornets och långhusets nordväggar fanns 
en nedgrävning för en timmerkonstruktion som 
har fungerat som rustbädd för västra långhusväg-
gen, alternativt en trappa. Det fanns inga spår av 
dagermurar eller någon trappkonstruktion. Med 
stor sannolikhet är strukturen samtida med tornet 
även om relationen inte är helt klarlagd på grund 
av störningar. Nedgrävningen skar igenom en grav 
med ett nyfött barn, som i sin tur var belägen stra-
tigrafiskt över långhusväggen från fas 1. 

I nedgrävningen låg ett utjämningslager. Över 
utjämningslagret låg stockar i östvästlig riktning. 

De bör ha tjänat som rustbädd för den västli-
gaste delen av långhuset (samtida med tornet). 
Dendrodateringar av KG2253 visar att två av stock-
arna var fällda 1468–1469. Här har alltså äldre tim-
mer återanvänts. Den tredje dateringen gav ett fäll-
ningsår efter 1592±5. Fyllningen ovanpå stockarna 
innehöll människoben från omrörda gravar.

Det fanns relativt mycket byggnadsmaterial i 
dessa kontexter; tegel, (formtegel och golvtegel), 
stenhällar, fönsterglas med mera som eventuellt 
kan komma från kyrkan. En av tegelstenarna är 
enligt ICP-analys tillverkad i Gamla Lödöse och 
kan vara återbrukad från kyrkan där. I de flesta 
kontexter fanns också keramik, glas och andra 
fynd som snarast är hushållsavfall och inte skiljer 
sig från materialet från stadsgårdarna. Kanske har 
kontexterna fyllts igen med en blandning av det 
som fanns till hands i närheten i samband med 
konstruktion och ombyggnad och med avfallsma-
terial som hämtats från en stadsgård. Dateringen 
verkar stämma med 1500-talets andra hälft. 

 I KG2458 fanns en träpärla som bör komma 
från ett radband, antingen är den omlagrad från 
en grav eller tappad vid kyrkan.

Bland den stora mängden djurben i bruk-
nings/fyllningslager i kyrkogårdsdiket, andra fasen 
(KG2055) fanns några hästben. Hästskelett hit-
tas nästan aldrig i stadsgårdskontexter. Dessutom 
fanns hornkvicke från ett nötkreatur. Dessa spår 
kan tyda på ett blandat ursprung för de sopor eller 
utjämningsmassor som deponerades i diket. En 
del djurben kom förmodligen från vanliga stads-
gårdskontexter men nöthorn och hästben kom 
sannolikt från slaktaktivitet som ägde rum strax 
utanför staden.
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Händelsefas 8. Konstruktion av stenlagd yta 
och bruk av avfallsbinge
Datering: Efter 1587. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 5.

Ovanpå ett par gravar och stockar väster om tornet 
lades ett 0,1 meter tjockt lager med sand som bild-
ade konstruktionslager för en liten väg eller öppen 
yta stensatt med små naturstenar. Konstruktionen 
var minst 5,7 meter lång i östvästlig riktning och 
2 meter bred. En ränna löpte i öst-västlig riktning 
genom konstruktionen, som delvis undersöktes 
2013 (KG492). Senare ansamlades ett tunt bruk-
ningslager på och mellan stenarna (KG2474).

Vi noterade ett mörkbrunt lager med mycket 
träflis i hörnet mellan den norra tornväggen och 
den västra långhusväggen (KG2236). Det tolkades 
som ett brukningslager från träbearbetning.

Avfallsbingen väster om kyrktornet brukades 
(KG2235). Den låg endast en meter ifrån den västra 
tornväggen, bredvid en stenlagd yta (KG2474) som 
sannolikt var en väg mot kyrkans ingång i väster. 
Stenläggningen och bingen förefaller att ha varit 

i bruk samtidigt, men sannolikt anlades bingen 
redan i period 4, innan tornet byggdes. 

Bingen innehöll en fet mörkbrun fyllning, san-
nolikt bestående av avfall och latrin, med latri-
nen koncentrerad mot botten. Över denna låg 
ett sandlager. Senare ackumulerades ett lager med 
sand, blandad med tegelflis, kalkbruk och träflis 
i bingen. Därefter stängdes bingen med ett lock 
av träplankor (med barken bevarad). Hela kon-
struktionen sluttade nedåt från tornet och hade 
pressats nedåt i samband med sättningar i tornet 
och kyrkan. 

Avfallsbingen innehöll blandat hushållsavfall, 
både bordskärl och kokkärl. Det är oklart vari-
från det kommer. Även på stenläggningen fanns 
relativt många föremål, exempelvis, keramik, glas 
och spikar. Flera av dessa är ganska små, nötta och 
slitna och kan höra till brukningslagret, eller kan-
ske snarare ett raseringslager (flera från sållprov). 
Även i konstruktionslagret under fanns flera före-
mål främst keramik och en intakt liten nyckel. 
Föremålen där bör vara omlagrade med sanden, 
men en del kan också ha hamnat där vid senare 
bruk.

Tabell 48. Grupp och kontext i händelsefas 8.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2235 Avfallsbinge, bruk 820035, 820034, 
820036, 830025

PM251287: Ogräs. 
PM251433: Flera 
sorters matväxter. 
PM251530: Flera 
sorters matväxter

Brukning av avfallsbinge. Fylld med sand och fet mörkbrun fyllning. 
Innehöll avfall och latrin (i botten). Keramik: 6 stengodskrus (1 fr Köln/
Frechen ca 1550–1600), 4 jydepotter, 1 fat YLG, 3 fat YRG, 2 pannor 
YRG, 3 grytor YRG, 14 odefinierade kärl YRG. Glas: 10 fönsterglas (med 
kröjslad kant), 3 römer (ca 1525–1625, kolla F1020), 1 noppbägare 
(troligen Krautstrunk), 1 humpen (med emaljdekor F1025), 3 odefi
nierade dryckeskärl, 1 flaska (schatullflaska ca 1575–1700). Metall: 
1  beslag med nit, 2 spikar. Läder: 2 skofragment (1 sula, 1 bakkappa).

5

2236 Brukning på 
 kyrkogård

830018 – Sand med träflis 5

2474 Rasering på 
 stenläggning

820031 – Keramik: 1 stengodskrus, 2 odefinierade kärl STG (ev. från Bydgoszcz, 
Polen F14), 1 fat YLG, 3 odefinierade kärl YLG, 7 fat YRG, 1 saltfat YRG, 
2 krukor YRG, 1 panna YRG, 3 grytor YRG, 17 odefinierade kärl YRG. 
(flera nötta och slitna). Glas: 1 odefinierat kärl, 4 fönsterglas. Metall: 
1 nyckel (intakt liten nyckel F10, 1 odefinierat föremål (verktyg/
konstruktionsdetalj? F690), 1 nit, 5 spikar.

5

2616 Stenläggning 
 konstruktion

820015, 820016, – Natursten på ett konstruktionslager av sand 5

2617 Bruk av tunna, 
fyllning

830043, 830044 PM253727, 
PM253728: dynga, 
lite avfall

Tunnan 2458 återfylldes med material som liknar utjämningslagret 
under tornets rustbädd. Keramik: 1 jydepotta, 1 skål YLG, 1 skål YRG, 1 
kruka, 1 gryta YRG, 2 odefinierade YRG. Glas: 4 fönsterglas (6 g). Läder: 
1 sko, 2 odefinierade fragment med sömmar (F325, 322) Djurben: 
Skulderblad från nötboskap och kota från stor långa. Bra  bevaring. 
Nöt: tåled 1 Svin: överarms caput, lös och passar till benskaft i 
F 830043, lårbensdiafys juvenil hundgnagd.

5
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Händelsefas 9. Konstruktioner kring tornet
Datering: Efter 1587. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 5.

Kring tornet fanns olika strukturer som var yngre 
än detta och den stenlagda ytan från fas 3.2. En 
stendump (KG2238) omedelbart norr om den 
norra, östvästliga delen av tornväggen, en grop 
ovanpå grundstenarna till den norra långhus-
väggen fylld med grus, tegelfragment och kalk 

samt två stolphål, ett med stenskoning (KG2571) 
som skar den stenlagda ytan invid tornet och ett 
(KG2468) som hade grävts igenom locket och 
den övre delen av fyllningen i avfallsbingen, delvis 
dokumenterad redan 2013.

Vi diskuterade om dessa stolphål kunde vara 
spår av byggnadsställningar som använts för att riva 
eller renovera tornet (Johan Thörnqvist, muntl). 
I övrigt är funktionen för dessa konstruktioner 
oklar, men de kan sannolikt knytas till ombygg-
naden av kyrkan. 

Tabell 49. Grupp och kontext i händelsefas 9.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2238 Stendump 830023, 830024 Grop med småsten och fragment av kalk 5

2483 Avfallsgrop 840009, 840008 Grop med grus, tegelfragment och kalk 5

2571 Stolphål, möjligen 
till yngre bygg
nadsställningar

850000, 850001, 
850002

Stolphål nära avfallsbingen och tornet 5 eller 6?
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Händelsefas 10. Bruk av kyrkogården
Datering: Efter 1580-tal. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål 

(YLG, Weser 1575–1625).
Period 5.

Norr om tornet låg påförda och omrörda lager av 
sand. Delar av dem innehöll kalk, tegelfragment 
och träkol. I KG2229 fanns relativt mycket kera-
mik, bords- och kokkärl som inte bör komma från 
bruk på kyrkogården. Lagren bör ha påförts/rörts 
om i samband med ombyggnationerna av kyrkan.

Flera begravningar gjordes på kyrkogården efter 
att sandlagren hade påförts/rörts om.

Tabell 52. Grupp och kontext i händelsefas 10.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2001 Begravning 730008, 730009, 
730010

5

2003 Begravning 730011, 730012, 
730013

Barngrav 5

2005 Begravning av 
4 individer

730023, 730024, 
730025, 730026, 
730027, 730028

– 5

2006 Begravning 730029, 730030, 
730031

– Barngrav 5

2017 Begravning 740001, 740002, 
740003

Barngrav 5

2019 Begravning 740013, 740014, 
740015

– Barngrav 5

2022 Begravning 710003, 710004, 
710005

Barngrav, nyfött barn 5

2035 Begravning 730032, 730033, 
730034

– 5

2043 Begravning 730045, 730046, 
730047

Barngrav 5

2050 Brukning av 
 kyrkogård

740007 – Gråbrungult fläckigt humöst sandlager som sträckte sig över stora 
delar av norra kyrkogården mellan diket och kyrkans norra mur.

5

2229 Brukningslager 830009, 720003 – Kompakterad sand med kalk, tegelfragment och träkol. Keramik: 1 
salvekrus, 1 stengodskrus, 2 fat YLG (varav 1 weser), 2 fat YRG, 1skål 
YRG, 1 kruka YRG, 3 pannor YRG, 6 grytor YRG, 14 odefinierade kärl 
YRG. Glas: 2 fönsterglas. Slagg: 4 fragment (126 g).

5

2373 Begravning 870013, 870014, 
870015

Barngrav 5

2384 Begravning av 
2 individer

841006, 841007, 
841008, 841009

– 5

2392 Begravning 870009, 870010, 
870011, 870012

Dubbel barngrav 5

2502 Begravning 720206, 720207, 
720208

5

2503 Begravning 720203, 720204, 
720205

5

2549 Begravning 870018, 870019, 
870020

Barngrav 5

2558 Påfört lager 760006 – Gult homogent sandlager med enstaka tegelkross och småsten 5
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Händelsefas 11. Rivning av kyrkan/ 
delar av kyrkan 
Datering: Efter stadens nedläggning 1624.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 6

Händelsefasen omfattar de sista åren i staden och 
händelser strax efter avflyttningen till Göteborg. 
Det är oklart exakt när kyrkan revs. Både den 
och kyrkogården verkar ha använts en kortare 

period efter 1624 och det är generellt svårt att exakt 
avgränsa stadens nedläggning i det arkeologiska 
materialet.

Fasen omfattar raseringslager med rikligt med 
kalk och kalkbruk, tegelfragment och enstaka 
fragment av takpannor (KG2244). Det tolkas 
som resterna av kyrkans rivning efter avflytten 
till Göteborg. I den norra delen av kyrkogården 
fanns utjämningslager KG2051).

Figur 127. Lämningar från period 6 från undersökningarna år 2016. Skala 1:500.

Stadsgård/tomt  

Övrig kontext
0 10 m
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Händelsefas 12. Gravar efter  
rasering av kyrkan
Datering: Efter 1624.
Dateringsunderlag: Rasering av kyrkan.
Period 6? 

Kyrkogården användes för enstaka begravningar 
även efter avflytten till Göteborg. I denna fas finns 
tre gravar med stora mängder raseringsmaterial 
i fyllningen på norra delen av kyrkogården. En 
enstaka tand från nöt förekom i KG 2076. Vi tol-
kar denna som att ha kommit helt slumpmässigt 
med i gravfyllningen.

Tabell 56. Grupp och kontext i händelsefas 11.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2051 Raseringslager 740016 – Gråbrungul fläckigt humöst sandlager som sträcker sig över nästan 
hela norra kyrkogård mellan diket och kyrkans norra mur

6

2244 Raseringslager 720002, 830004 – Kompakt lager med kalk, kalkbruk, en del tegelkross och enstaka frag
ment av takpannor. Keramik: 4 stengodskrus (Raeren 1550–1600, nötta 
och slitna, ev delvis samma kärl), 1 SVG kruka, 2 fat YRG, 1 panna YRG, 
1 gryta YRG, 9 odefinierade kärl YRG. Glas: 3 fönsterglas, 2 passglas. 
Metall: 1 föremål/syl? (En vass spetsig ände och en spetsoval, verktyg? 
F462), 3 sömmar, 5 spikar. Bergart: 1 flinta.

6

Tabell 57. Grupp och kontext i händelsefas 12.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

2004 Begravning 720034, 720035, 
720036, 720037, 
720038, 720039, 
720040, 720041 
730014, 730015, 
730016

– Grav med 6 män, 3 skjutna med muskötkulor. Alla nedslängda. 
Keramik: 1 fat YLG, 1 odefinierat kärl YLG, 1 panna YRG, 4 grytor YRG, 
9 odefinierade kärl YLG. Metall: 1 hyska (F5), 4 muskötkulor (F1–5, 
fotas!), 2 sömmar, 1 spik. Djurben: Nötkreatur: diverse splitter Svin: 
språngben, undre I3 Får: klövled Torsk: kota, stor Långa: kota stor 
Rådjur: centrotarsale. 231 g vikt.

6

2018 Begravning 740010, 740011, 
740012

Barngrav

2075 Begravning 710013, 710014, 
710015

PM164292: 
Smultronkärnor

I norra delen av kyrkogården. Överlagrar KG2244. 6

2076 Begravning 710019, 710020, 
710021

– Barngrav i norra delen av kyrkogården. Överlagrar KG2244.   
Djurben: Nötkreatur: övre kindtand. 29 g vikt.

6
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Gravar som inte går att knyta till de 
huvudsakliga händelsefaserna

Tabell 50. Gravar utanför fasindelningen.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2092 Begravning 730112, 730113, 730114 – Barngrav

2095 Begravning 730015, 730016, 730017, 730018 PM166791 (bädd): 
Ängshö

Grav på bädd. Textil: 1 svepning (konserverad F6).

2141 Begravning 710034, 710035, 710036, 711000 – Grav på träbotten

2143 Begravning 711002, 711003, 711004, 711005 – Grav på träbotten

2199 Begravning 770082, 770083, 770084 – Keramik: 1 kruka YRG. Textil: 1 svepning.

2200 Begravning 770085, 770086, 770087 – Textil: 1 svepning

2540 Begravning 720154, 720155, 720156 – Metall: 1 spik

2160 Begravning 770079, 770080, 770081 – Barngrav

2185 Begravning 711016, 711017, 711018 – Barngrav

2186 Begravning 711019, 711020, 711021  –

2270 Begravning 711060, 711061, 711062 –

2368 Begravning 840031, 840032, 840033 –

2369 Begravning 780031, 780032, 780033

2506 Begravning 700077, 700078, 700079

2516 Begravning 700074, 700075, 700076 – Barngrav

2010 Grop med ben 
och skallar

720046, 720047, 720048, 720049, 
720050, 720051, 720052, 720053, 
720054

– Nedgrävning fylld med skallar och andra människo
ben

2011 Begravning 720055, 720056, 720057 – I NS riktning

2012 Begravning 720058, 720059, 720060 – Grav, halv. Mycket sentida, efter 1624? Keramik: 1 fat 
YRG, Glas: 1 igel.

2013 Begravning 720042, 720043, 720044, 720045 P160746 parasitprov Grav på träbädd. Vilar på plankor. Pollenprov el para
sitprov, olika i Intrasis. Keramik: 3 grytor YRG, 1 odefi
nierat kärl YRG. Bergart: 3 flintor.

2063 Begravning 730098, 730100, 730101, 730102, 
730099

Dubbelgrav

2069 Begravning 760007, 760008, 760009

2105 Begravning 850017, 850018, 850019 – Barngrav

2114 Begravning 750000, 750002, 750003 Ung man

2121 Begravning 750063, 750064, 750065

2137 Begravning av 2 
individer

700123, 700124, 700125 –

2315 Begravning 780000, 780001, 780002 Barngrav

2316 Begravning 780019, 780020, 780021

2535 Begravning 850020, 850021, 850022, 850023, 
850026

– Dubbel barngrav

2580 Begravning 8313468

2582 Begravning 8313490

2522 Begravning 720170, 720172, 720173, 720174, 
8312836

Dubbelgrav, man och kvinna

2525 Begravning 720160, 720161, 720162 Halv grav

2536 Begravning 850024, 850025, 850027 – Barngrav. Glas: 2 fönsterglas.

2577 Begravning 8313207 Barngrav
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2578 Begravning 8313250, Barngrav

2579 Begravning 8313440

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2330 Begravning 790102, 790103, 790104 – Barngrav

2403 Begravning 700136, 700137, 700144 – Barngrav

2421 Begravning 790079, 790080, 790081 –

2422 Begravning 790068, 790069, 790070 –

2434 Begravning av 
2 individer

700126, 700127, 700128, 700129 –

2551 Begravning 700132, 700133, 700134, 700135 –

2555 Begravning 700114, 700115, 700116 – Barngrav. Kraftigt störd.

2318 Begravning 870022, 870023, 870024 – Barngrav

2334 Begravning 
i kista

790089, 790090, 790091, 790092 – Metall: 5 spikar (från kistan). Bergart: 1 bearbetad flin
ta, spets med retusch funnen på kistlocket enl anteck
ningar, 1 avslag flinta.

2340 Begravning 790120, 790121, 790122 – Barngrav

2415 Begravning 720224, 720225, 720229 – Barngrav Keramik: 1 krus STG (Siegburg, 1400–1500). 
Djurben: Nöt: 2 eroderade fragment. 6 g.

2419 Begravning 720230, 720231, 720232 – Djurben: Nötkreatur: undre premolar. 10 g.

2424 Begravning 720236, 720237, 720238 – Barngrav. Djurben: Nöt: carpalia. 10,5 g.

2427 Begravning 720253, 720254, 720255 – Grävdes delvis 2017 med nr 83091

2498 Begravning av 
2 individer

790105, 790106, 790107, 790108 – Man och barn

2550 Begravning 720239, 720240, 720241 –

2000 Begravning 730000, 730001, 730002, 730003 PM700319 (bädd): Hö, 
mossa, tuvull, blommor

Barngrav med bädd

2142 Begravning 711006, 711007, 711008 –

2192 Begravning 750037, 711038, 711039 PM163752: ogräs Barngrav

2194 Begravning 711022, 711023, 711024 – Barngrav

2195 Begravning 711025, 711026, 711027 –

2196 Begravning 711028, 711029, 711030 –

2211 Begravning 711021, 711022, 711023 – Barngrav med halmbädd

2266 Begravning 711054, 711055, 711056 –

2268 Begravning 711057, 711058, 711059 –

2284 Begravning 711097, 711098, 711099 –

2285 Begravning 711063, 711064, 711065 –

2377 Brukning 720004 – Lagret noterat i profil, tolkningen oklar

2496 Begravning 711021, 711022, 711023 –

2497 Begravning 720163, 720164, 720165, 720166 – Barngrav. På bädd av bark.

2020 Begravning 710010, 710011, 710012 – Barngrav. Keramik: 1 gryta YRG. Djurben: Nötkreatur: 
1 framtand vikt 2 g.

2024 Begravning 720065, 720066, 720067, 720068 –

2067 Begravning 700000, 700001, 700002 – Barngrav

2068 Begravning 760003, 760004, 760005 –

2341 Begravning 790114, 790115, 790116 – Barngrav

2358 Begravning 790126, 790127, 790128 – Textil: 1 svepning
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2370 Begravning 870025, 870026, 870027 – Barngrav

2371 Begravning 870034, 870035, 870036 –

2372 Begravning 870028, 870029, 870030 –

2385 Begravning 841023, 841024, 841025 –

2387 Begravning 841020, 841021, 841022 –

2388 Begravning 841026, 841027, 841028 –

2394 Begravning 870031, 870032, 870033 –

2399 Begravning 790074, 790175, 790176 – Barngrav

2404 Begravning 700145, 700146, 700147 –

2425 Begravning 841017, 841018, 841019 –

2428 Begravning 841012, 841013, 841014 – Stora delar av ett människofoster fanns i ”djurbens
påsen”. Ev en grav söndergrävd av arkeologen, alter
nativt att en yngre grav stört barngraven, men de 
flesta benen hamnat i fyllningen. Djurben: Framtand 
från nötboskap och ett par däggdjursfragment. 
Sammanlagd vikt 5 g.

2432 Begravning 700120, 700121, 700122 –

2439 Grop 720251, 720252 – Grop med humös fyllning och djurben, kan vara äldre 
än fas 3

2441 Begravning 700138, 700139, 700140 –

2475 Begravning 720218, 720219, 720220 –

2476 Begravning 720215, 720216, 720217 – Barngrav

2477 Begravning 720209, 720210, 720211, 750005–06 – Barngrav

2530 Begravning av 2 
individer

720061, 720262, 720263, 720264 – Djurben: Svin: armbågsben, tinningben. 40 g.

2027 Begravning 720069, 720070, 720071 P163115 (pollen) Barngrav. Djurben: Svin: underkäke. 119 g.

2431 Begravning 720041, 720042, 700043 –

2440 Begravning 700447, 700448, 700449 –

2501 Begravning 720212, 720213, 720214 – Bergart: 1 flintspån

2002 Begravning 730004, 730005, 730006 –

2007 Begravning 730020, 730021, 730022  –

2008 Begravning 720014, 720015, 720016, 720017 – Bädd av hö och halm

2009 Begravning 70016, 70017, 70018 – Djurben: nötkreatur: mellanhand (hel) plus strål
bensdiafys. 250 g.

2016 Begravning 720025, 720026, 720027 PM700244: Kamomill, 
ogräs

2021 Begravning 710000, 710001, 710002 – Grav på bädd

2025 Begravning 720028, 720029, 720030 – Barngrav

2026 Begravning 720031, 720032, 720033 – Barngrav

2028 Begravning 720072, 720073, 720074 –

2029 Begravning 770000, 770001, 770002 –

2030 Begravning av 2 
individer

770005, 770006, 770007, 770008 – Barn och vuxen. Metall: 1 spik.

2031 Begravning 750031, 750032, 750033 – 1 textil/svepning

2032 Begravning 770009, 770010, 770011 –

2033 Begravning 770022, 770023, 770024 –

2034 Begravning 770029, 770030, 770031 –

2036 Begravning 730037, 730038, 730039 –
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2037 Begravning 730040, 730041, 730042, 730043 – Gravdike. 2 vuxna individer. Djurben: Nötkreatur: övre 
premolar. 10 g.

2038 Begravning 730048, 730049, 730050 –

2039 Begravning 730051, 730052, 730053 –

2040 Bengrop 730054, 730055, 730056 –

2042 Begravning 730063, 730064, 730065 –

2044 Begravning 730057, 730058, 730059 – Barngrav

2048 Begravning 740019, 740020, 740021 –

2054 Dike, konstruk
tion och bruk

800008, 800013 Nedgrävning och fyllning till kyrkogårdsdike i norr

2057 Begravning 770032, 770033, 770034 –

2058 Begravning 770038, 770039, 770040 –

2059 Fyllningsben 770041, 770042, 770043 – Ej grav

2070 Begravning 720083, 720084, 720085, 720086 PP164271, PM164252 Grav på planka

2071 Begravning 720079, 720080, 720081, 720082 PM900525, 900533 Barngrav på halmbädd

2072 Begravning 720087, 720088, 720089, 720090 PM164547 Barngrav på bädd av halm och hö

2073 Begravning av 
2 individer

700028, 700029, 700030, 700037, 
700035

PM164371, 164372, 
164666, 

2 vuxna på höbädd

2074 Nedgrävning? 710022, 710023 – Oklar tolkning, oklar kontext, metallspik hittat in situ 
vid grovschaktning i grå finsand. Metall: 1 syl med 
cylindriskt huvud av trä och metall (ej konserverad). 
Lösfynd i ren sand.

2080 Begravning 790048, 790049 – I schaktkant, omrörd

2085 Begravning 720020, 720021, 720022 –

2091 Begravning 730066, 730069, 730068 – Barngrav. I schaktkant.

2093 Begravning 730108, 730109, 730110, 730111 PM166501: Mossa Grav på bädd

2094 Begravning 730105, 730106, 730107 –

2111 Begravning av 
3 individer

770069, 770070, 770071, 770072, 
770073, 770074

– 1 vuxen, 2 barn på halmbädd

2115 Begravning av 
2 individer

770012, 770013, 770014, 770015 – 2 barn

2116 Begravning 750069, 750070, 750071, 750072, 
750073

PM166812: Lingon. 
PM166980: Rikligt med 
kamomillkulla

Förmodligen dubbelgrav 1 barn, 1 vuxen. Därtill någ
ra ben, sannolikt från annan grav.

2117 Begravning 750077, 750078, 750079 – På halmbädd

2118 Begravning 750080, 750081, 750082 –

2119 Begravning 750074, 750075, 750076 – Barngrav på halmbädd

2122 Begravning 770016, 770017, 770018 – Barngrav

2123 Begravning 750084, 750085, 750086 – Barngrav

2124 Begravning 770019, 770020, 770021 – Barngrav

2125 Begravning 770035, 770036, 770037 –

2126 Begravning 700019, 700020, 700021 –

2128 Begravning 700025, 700026, 700027 – Barngrav

2129 Begravning 700022, 700023, 700024 –

2130 Begravning 700033, 700034, 700035 –

2131 Begravning 700038, 700039, 700040 –

2133 Begravning 700046, 700047, 700048, 700049, 
700050

– Grav med 2 eller 3 skelett



Stratigrafiska berättelser 183

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2134 Begravning 700051, 700052, 700058 –

2135 Begravning 700059, 700060, 700061 – 1 textil/svepning

2136 Begravning 700062, 700063, 700064 –

2138 Begravning 700036, 700037 – Nedgrävning och fyllning utan skelett

2158 Begravning av 
2 individer

711011, 711012, 711013, 711014, 
711015

– Barn och ungdom på träplanka

2167 Begravning 730147, 730148, 730149, 730150 – Bädd av mossa?

2170 Begravning 750090, 750091, 750092 ––

2171 Begravning 750093, 750094, 750095 –

2172 Begravning 750096, 750097, 750098 –

2173 Begravning 750103, 750104, 750105

2176 Begravning 750087, 750088, 750089 – Barngrav. Spår av gravbädd, halm.

2179 Begravning 750015, 750016, 750017 –

2180 Begravning av 
2 individer

750024, 750025, 750026, 750027 – 1 barn, 1 ungdom

2181 Begravning 750028, 750029, 750030 –

2182 Begravning 750041, 750042, 750043 PM164133

2183 Begravning 750046, 750047, 750048 –

2187 Begravning 750007, 750008, 750009 PM160601 Barngrav

2188 Begravning 750010, 750011, 750012 – Barngrav

2189 Begravning 750018, 750019, 750020 PM762676 Barngrav

2190 Begravning 750021, 750022, 750023 – Barngrav

2191 Begravning 750034, 750035, 750036 PM163612: 
Fragmenterad spongiös 
benvävnad

Barngrav. Metall: 1 nål culeg (Från svepning? Funnen 
på skelettet, ett spädbarn).

2193 Begravning 750052, 750053, 750054 –

2258 Begravning 780016, 780017, 780018 – 1 textil/svepning

2277 Begravning 770111, 770112, 770113 –

2278 Begravning 770114, 770115, 770116 – 1 textil/svepning

2279 Begravning 770117, 770118, 770119 – 1 textil/svepning

2280 Begravning 770124, 770125, 770126 –

2281 Begravning 770127, 770128, 770129 –

2283 Begravning 711085, 711086, 711087 –

2295 Begravning 740049, 740050, 740051 –

2296 Begravning 850053, 850054, 850055 – Glas: 1 passglas (vanligt 1550 ), 1 odefinierat dryckes
kärl, 2 fönsterglas. Slagg: 1 fragment. Djurben: Två 
 relativt dåligt bevarade benfragment, båda från nöt
boskap. Epifys till hälben och ett fotrotsben. 8,5 g.

2297 Begravning 850050, 850051, 850052 – Barngrav

2298 Begravning 850056, 850057, 850058 –

2305 Begravning 790056, 790057, 790058 –

2306 Begravning 790053, 790054, 790055 – 1 textil/svepning

2307 Begravning 790050, 790051, 790052 –

2319 Begravning 780006, 780007, 780008 – Barngrav

2335 Begravning 850072, 850073, 850074 –

2360 Begravning av 
2 individer

790109, 790110, 790111, 790112, 
790113

– 2 barn på halmbädd
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2380 Begravning 711100, 711101, 711102 – Barngrav

2381 Begravning 711103, 711104, 711105 – Barngrav

2383 Begravning 870041, 870042, 870043 –

2331 Begravning 790099, 790100, 790101 –

2332 Begravning 880026, 880027, 880028 –

2338 Begravning 790094, 790095, 790096 – Barngrav

2344 Begravning 831022, 831023, 830024 – Barngrav. Grävd till hälften, andra delen grävd 2017 
KG5067.

2345 Begravning 831025, 831026, 831027 – Barngrav. Grävd till hälften, andra delen grävd 2017 
KG5068.

2348 Begravning 831019, 831020, 831021 – Barngrav

2354 Begravning 831031, 831032, 831033 –

2357 Begravning 831034, 831035, 831036 –

2361 Begravning 831028, 831029, 831030 – Grävd till hälften, andra delen grävd 2017 KG5069

2367 Begravning 831040, 831041, 831042 –

2395 Begravning av 
2 individer

880019, 880020, 880021, 880022 – 2 vuxna

2396 Begravning 880023, 880024, 880025 – Barngrav

2397 Begravning 790062, 790063, 790064 –

2398 Begravning 790071, 790072, 790073 – Metall: 1 spik (i fyllningen)

2400 Begravning 790086, 790087, 790088 – Barngrav

2410 Begravning 740065, 740066, 740067 – Barngrav. Grävd till hälften, andra delen grävd 2017, 
KG3035.

2423 Begravning 831016, 831017, 831018 – Halmbädd

2401 Begravning 770120, 770121, 770122, 770123 – Halmbädd

2402 Begravning 740040, 740041, 740042 – Barngrav

2405 Begravning 770130, 770131, 770132 –

2406 Begravning 750164, 750165, 750166 – Barngrav

2407 Begravning 740070, 740071, 740072 –

2408 Begravning 740076, 740077, 740078 – Barngrav på bädd

2409 Begravning av 
2 individer

740055, 740056, 740057, 740058 – 2 barn

2411 Begravning 750052, 750053, 750054 – Barngrav

2412 Begravning 740059, 740060, 740061 – Barngrav

2413 Begravning 740073, 740074, 740075 – Barngrav

2414 Begravning 740062, 740063, 740062 –

2416 Begravning 720226, 720227, 720228 –

2418 Begravning 720245, 720246, 720247 –

2420 Begravning 720248, 720249, 720250 –

2426 Begravning 850065, 850066, 850067 – Barngrav

2430 Begravning 850068, 850069, 850070, 850071 PM180302: Rikligt med 
kamomillkulla 

Barngrav på bädd

2435 Begravning 720242, 720243, 720244 – Barngrav

2442 Begravning 850062, 850063, 850064 –

2443 Begravning 850059, 850060, 850061 –

2445 Begravning 750158, 750159, 750160 –
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning

2446 Begravning 750155, 750156, 750157 – Barngrav

2447 Begravning 750152, 750153, 750154 – Barngrav

2448 Begravning 750161, 750162, 750163 –

2485 Begravning 720191, 720192, 720193 – Barngrav. I hörnet mellan norra tornets mur och 
 kyrkans västvägg.

2487 Begravning 720178, 720179, 720180 – I hörnet mellan norra tornets mur och kyrkans 
 västvägg.

2507 Begravning 700080, 700081, 700082 –

2508 Begravning 700086, 700087, 700088 –

2509 Begravning 700083, 700084, 700085 Barngrav

2519 Begravning 720188, 720189, 720190 – I hörnet mellan norra tornets mur och kyrkans 
 västvägg. 1 textil/svepning.

2521 Begravning 720175, 720176, 720177 – I hörnet mellan norra tornets mur och kyrkans 
 västvägg.

2556 Grop 711009, 711010 – Grop med sandig gödsel. Keramik: (2 fragment från) 
1 gryta.

2557 Gravgrop 700041, 700042 – Omrörda ben i fyllning

2560 Lager, utjämning 770133 – Grå sand 

2562 Begravning 740068, 740069 – Undersökt 2017?

2565 Skalle 750044, 750045 – Löst liggande skalle
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Stratigrafisk berättelse 2017–2018 års 
undersökning
Preurbana och geologiska lager

Datering: Preurban.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.

De äldsta jordlagren på platsen var geologiskt 
avsatta lager som låg under all bebyggelse eller 
brukning på kyrkogården och vägen till kyrkan. 
Lagren bestod av ljusgrå lera, ljusgrå silt eller siltig 
sand, grov rödgul sand samt organiska svämlager. 
Flera gravar och nedgrävningar för konstruktio-
ner låg fysiskt i dessa lager men tillhör en senare 
händelsefas. 

Tabell 66. Grupp och kontext i preurban fas.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

3156 Geologiskt avsatta 
sandlager

80032, 82034, 
83103, 84017

– Geologiska avsatta lager av grov sand, siltig sand, lera och organiskt svämlager
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Händelsefas 1. De äldsta gravarna och 
kyrkogårdsdiket
Datering: 1470-tal. Tidigast 1473.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. Föremål.
Period 1 och 2.

Den tidigaste händelsen på ytan var begravningar. 
Gravar med vuxna individer låg på den västligaste 
delen av kyrkogården, nära gränsen till gata C och 
mellan vägen till kyrkan och gränsen till gata A i 
norr. I den sydvästra delen söder om ingången till 
kyrkan låg barngravar. Gravarna låg under mark-
beredningslagret (KG3200) därför har gravarna 

tolkats som tidiga och kanske redan från etable-
ringen av Nya Lödöse.
I denna fas påträffades tolv gravar, åtta vuxna 
och fyra barn. Det är inte helt klart vilka av gra-
varna som ska föras till period 1. Antagligen hör 
några hemma där, men de kan lika väl tillhöra 
tidig period 2.

I KG3030 fanns spår av kamomill i bäckenregi-
onen och spår av en höbädd i ett prov taget under 
bäckenben. Resultaten tyder på att den avlidna har 
begravts på en bädd av hö och druckit en dekokt 
av kamomill under sin sista tid i livet, kanske i lug-
nande syfte. KG4072 var en barngrav med en grav-

Figur 128. Lämningar från period 1 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.
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Tabell 67. Grupp och kontext i händelsefas 1.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3000 Begravning 83009, 83010, 
83011

PM313045: Inga spår av mag
innehåll. Carex spp. (Starr (oli
ka arter) Ranunculus Sceleratus 
(Tiggarranunkel). Urtica dioica 
(brännässla).

2

3028 Begravning 82057, 82058, 
82059

PM319833: Möjliga spår av bär, 
hallon och smultron samt ett frö 
som möjligen är från en exotisk 
växt. Carex spp. (Starr (olika arter)). 
Fraqaria vesca (Smultron). Rubus 
idaeus (Hallon). Ogräs.

Ung man som begravts med skor samt en kniv i en slida. 
Föremål: F759 Kniv i slida av trä med metallinläggningar 
och silverfolie (?) i rutmönster. Placerad vid vänster höft. 

2

3029 Begravning 82054, 82055, 
82056

PM319549: Samma innehåll som 
begravningsjorden. Ängs/ betes
marksväxter. PM319564: Inga spår 
av maginnehåll. Carex spp. (Starr 
(olika arter)).

En vuxen mans grav, tolkad som en präst på grund av fö
remålen. En kalk och paten av vax samt en sked av blyle
gering, placerade vid vänster höft och hand. F733 paten, 
F734 kalk, F735 sked.

1

3030 Begravning 82048, 82049, 
82050

PM318377: Inga spår av maginne
håll, troligen spår av höbädd. Carex 
spp. (Starr (olika arter), PM318564: 
Kudde av kamomill (endast) 
Matricaria recutita.

Barngrav 2

3032 Begravning 82045, 82046, 
82047

– Barngrav 2

3035 Grav grävd till 
hälften 2016

740067 – Se stratigrafisk berättelse för 2016 KG2410 2

3037 Begravning 82051, 82052, 
82053

PM319172: Tydliga spår av mat (typ 
gröt med lingon?). Cerealia indet 
(Sädeskorn (obest.)). Vaccinium vi
tisidaea (Lingon).

2

3038 Begravning 83080, 83081, 
83082

– 2

3190 Begravning 84054, 84055, 
84056

PM313396: Spår av gravbädd, möj
ligen spår av maginnehåll. Humulus 
Iupulus (Humle). Vaccinium vitisida
ea (Lingon). Carex spp. (Starr (oli
ka arter)). Rubus idaeus (Hallon). 
Scirpus/ Eleocharis (Säv (olika ar
ter)). PM313605: Inga spår av bädd. 
Carex spp. (Starr (olika arter)). 
Scirpus/ Eleocharis (Säv (olika arter)). 
PM313677: Möjligt hö, möjligen älg
gräs. Filipendula ulmaria (Älggräs). 
Carex spp. (Starr (olika arter)). Ängs/ 
betesmarksväxter.

Gravbädd. Innehöll rester av svepning (ej sparat). 2

3191 Begravning 84067, 84068, 
84069

PM315802: Endast spår av alluviella 
avsättningar (gravjordens naturliga 
innehåll). Alnus glutinosa,(Klibbal). 
Ängs/ betesmarksväxter. PM316134: 
Spår av gravbädd. Rubus idaeus 
(Hallon). PM316135: Lövbädd under 
huvudet. Ogräs.

2

4036 Begravning 80021, 80022, 
80023

– Barngrav 2

4072 Begravning 83108 83109, 
83110, 83111

– Barngrav på gravbädd av hö 2

3203 Kyrkogårdsdiket 
första fas

84006 Den tidigaste nedgrävningen för kyrkogårdsdiket låg 
norr om kyrkan, i riktningen Ö–V. Västra delen av di
ket svängde sedan av mot söder. Detta var första ge
nerationen av kyrkogårdsdiket och samtida med di
ket KG2054från 2016 års grävning. Diket var en avlång 
nedgrävning som mätte 14 m i längd och 0,7 m i bredd. 
Djupet var cirka 0,2 m. Sidans lutning var konkav och 
botten var otydlig men med skarpa bottenkanter. 
Nedgrävningen skar geologiskt lager KG3156.

1
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bädd av hö. I KG3037 hade den begravda ätit gröt 
med lingon. I KG3190 fanns spår av lingon, hallon 
och humle. Det fanns även spår av hö och kroppen 
har troligen lagts på en höbädd. I KG3191 hade 
kroppen bäddats ner med en lövbädd vid huvudet 
och en gravbädd under kroppen. Personen hade 
ätit hallon som sista måltid. 

Två av gravarna innehöll föremål. I KG3028 
påträffades en ung man som begravts med en kniv 
i slida av trä placerad vid vänster höft, samt ett par 
läderskor på fötterna. Han hade har ätit bär (hallon 
och smultron) samt ett frö som möjligen är från 
en exotisk växt. KG3029 innehöll en man som 
begravts med flera föremål – en kalk och paten 
av vax samt en sked av blylegering, placerade vid 
vänster höft och hand. Föremålen var vaxkopior 

av nattvardskärlen och de tyder på att det är en 
prästgrav. Föremålen diskuteras vidare i avsnittet 
Föremålsfynden ovan.

Till denna fas hör också KG3035, en grav som 
delvis grävdes under 2016 och beskrivs i den stra-
tigrafiska berättelsen för detta år. Då kunde den 
inte ges någon stratigrafisk tillhörighet, men den 
ligger i period 1 eller 2.

Ett kyrkogårdsdike (KG3203) grävdes. Det 
följde samma linje som kyrkogårdsdiket (KG2488) 
från undersökningen 2016. och tolkades som det 
tidigaste diket på kyrkogården. Inga gravar har 
påträffats norr härom. Från undersökningen 2013 
finns samtida dikesnedgrävningar utmed kyrko-
gårdens sydliga och östliga gränser.
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Händelsefas 2 Beredning och utjämning
Datering: 1480-tal.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 2.

Över de geologiska lagren (KG3156) låg ett mörk-
brunt humuslager (KG3200) som påträffades fläck-
vis i gränsområdet mellan kyrkogården och gata A 
och C samt på kyrkogården. Lagret var delvis beva-

rat över några gravar. Det tolkas som ett utjäm-
ningslager, avsett att jämna ut markens sluttning 
mot sydväst. I gränsområdet innehöll det mer flis 
och träbitar än på kyrkogården, där det förekom 
fläckvis och saknade träflis och träbitar i materi-
alet, förutom i den sydvästra delen som grävdes ut 
2018. Sannolikt kan det knytas till de inledande 
arbetena inför kyrkobygget.

Figur 129. Lämningar från period 2 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.
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Tabell 68. Grupp och kontext i händelsefas 2.

Grupp Händelse Kontexter Prover/ 
analyser

Beskrivning Period

3200 Markberedning 
och utjämning av 
kyrkogårdsytan

81019, 
81077, 
84058

– Svart humös sand på kyrkogårdsytan som mätte cirka 23×9 m (2017) och 11×7 m 
(2018). Lagret var ungefär 0,1–0,2 m tjockt och innehöll träbitar, träflis och smås
ten. Lagret var sannolikt skapat av brukning/ utjämning av ytan under uppbygg
nad av staden. Samtida med de första markberedningslagren på andra områden 
i staden.

2
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Händelsefas 3. Brukande av kyrkogården.
Datering: 1480–1547.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 2.

Mellan markberedningslagret (KG3200) och det 
gulfläckiga sandlagret (KG3207) låg flera gravar 
som delvis skar varandra. Här påträffades 74 gra-
var, 42 vuxna, 30 barn och 2 tomma/tömda gravar. 

Några gravar särskilde sig i denna fas. En var 
en tom och söndergrävd grav (KG3025) som låg 
under konstruktionslagret till den yngre kyrko-
gången (KG3209). Möjligen flyttades den i och 
med konstruktionen av stenläggningen till kyrkan. 
KG4069 var en dubbelgrav med en vuxen kvinna 
och ett barn som lagts på en gravbädd. KG4064 
var en grav med en tonåring som begravts på en 
gravplanka. 

Två individer hade begravts i träkistor. I KG3021 
låg en kvinna. Kistan var bredare vid huvudändan 
än vid fötterna och vid fötterna fanns ett fyrkantigt 
ventilhål. Kistan saknade lock. Nivåmässigt och 
stratigrafiskt bör denna kista ligga under konstruk-
tionslagret till den yngre kyrkogången (KG3209). 
Kistgraven har tolkats som tidig, dock är viktiga 
stratigrafiska relationer borta i och med moderna 
intrång av ett VA-schakt direkt över den. Denna 
grav hade även en gravbädd i kistan. 

KG4090 hade en rektangulär kista av trä med 
en vuxen man. Kistan var gjord av träplank som 

huggits i form, med tjockare plank på långsidorna 
som spikats ihop. Botten var gjord av två brädor, 
med ett ventilhål vid huvudet. Delar till kistans 
lock påträffades strödda i omgivningen, troligen 
på grund av ett en större påle (modern?) grävts 
ned på platsen, då och vid nedsättningen av denna 
påle hade delar av kistan vid fotändan sågats bort. 
Kistan hade under stadstiden stabiliserats med 
hjälp av störar och stolpar (KG4041) när detta 
skett är dock oklart.

Mellan grav KG4067 och KG4068, påträffades 
en kapad stolpe (KG3236). Dess funktion är oklar. 
Liknande stolpar påträffades under utgrävningen 
2013 och de kan vara rester av gravmarkörer.

I flera gravar fanns spår av gravbäddar av hö. 
I KG3036 fanns det spår av en höbädd med fröer 
som tyder på att höet slagits sent eller tidigt på 
året. I KG3001 och KG3023 fanns det spår av en 
gravbädd av hö samt kamomill. I grav KG3012 
påträffades besksöta som möjligen är anomalistisk 
och kan vara använd i medicinskt syfte. I KG3027 
fanns det spår av en gravbädd av hö samt hallon. 
I KG3026 hittades hirs och humle, dock troligen 
från den omgivande jorden och inte deponerad vid 
begravningstillfället. 

I denna fas finns flera gravar som delvis grävdes 
under 2016. Dessa beskrivs ovan i den stratigrafiska 
berättelsen för detta år.
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Tabell 69. Grupp och kontext i händelsefas 3.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3001 Begravning 83012, 83013, 83014, 
83015

PM312011: Rottrådar, 
örtfragment, träflis och 
gräs närvarande. Poaceae 
spp. (Gräs (olika arter)). 
PM312034: Spår av grav
bädd av hö. Även i refe
rensprovet var det spår 
av hö. Matricaria recutita. 
(Kamomill).

2

3002 Begravning 83016, 83017, 83018 – 2

3003 Begravning 83019, 83020, 83021 – 2

3004 Begravning 83022, 83023, 83024 PM315225: Mycket rottrå
dar, troligtvis från gräs
torv vid begravningstill
fället. Stachys palustris 
(Knölsyska).

2

3005 Begravning 83025, 83026, 83027, 
83035

PM316483 (bädd): spår 
av hö

Grav på bädd 2

3006 Begravning 83028, 83029, 83030 PM316078: 
Ranunculus Sceleratus 
(Tiggarranunkel)

2

3007 Begravning 83031, 83032, 83033, 
83034 

PM316880: Maginnehåll 
ej bevarat. PM316919: 
Inga spår av gravbädd, ej 
heller i likfettet, sannolikt 
har ingen sådan funnits 
i detta fall. Carex spp. 
(Starr (olika arter)).

Barngrav 2

3008 Begravning 83040, 83041, 83042 PM316999: Endast spår 
av omlagrat material från 
ån/älven. Alnus glutinosa, 
(Klibbal). PM317000:

2

3009 Begravning 83046, 83047, 83048 – 2

3010 Begravning 83065, 83066, 83067 PM319371: Inga 
spår av maginnehåll. 
Ranunculus Sceleratus 
(Tiggarranunkel).

2

3011 Begravning 83062, 83063, 83064 – 2

3012 Begravning 83043, 83044, 83045 PM317411: Besksötan är 
möjligen anomalistisk. 
Kan vara spår av medicin. 
Ranunculus Sceleratus 
(Tiggarranunkel). 
Solanum dulcamara 
(Besksöta).

2

3013 Begravning 83068, 83069, 83070 – F3593 svepning 2

3014 Begravning 83053, 83054, 83055, 
83056

PM318757: Gravbädd av 
hö. Carex spp. (Starr (olika 
arter)).

F3591 svepning 2

3015 Begravning 83049, 83050, 83051, 
83052

PM318525: Inga spår av 
maginnehåll. Ogräs.

Halmbädd 2

3016 Begravning 83059, 83060, 83061 – 2

3017 Begravning 83071, 83072, 83073, PM319696: Inga spår av 
maginnehåll, troligen 
spår av höbädd. Alnus 
glutinosa, (Klibbal). Carex 
spp. (Starr (olika arter)). 
Ogräs.

F3475 svepning 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3018 Begravning 81032, 81033, 81034, 
81035

PM312442: Gravbädd av 
hö och lite halm, även 
spår av rotfilt.

Barngrav på bädd 2

3019 Begravning 81036, 81037, 81038 – Barngrav 2

3020 Begravning 81047, 81048 – Barngrav 2

3021 Begravning i 
kista

81039, 81040, 81041, 
81042

PM313528: Ej maginne
håll kvar. Möjligen spår 
av höbädd i kista. Carex 
spp. (Starr (olika arter)). 
Scirpus/ Eleocharis (Säv 
(olika arter)). Pollen 
313530: 

Vuxen kvinna i kista, sammanfogad med spikar. 
Huvudänden ca 45,5×29×3 cm. Fotänden ca 61×29×3 
cm. Långsidor ca 203×29×3 cm. Botten ca 211×3 cm. 
Den ena långsidan har en rektangulär tapp vid fotän
den. Kistan har skadats av ovanliggande ledningsrör. 
Den saknar lock. Antagligen borttaget vid nedläggning 
av ledningsrör. Arkeobotaniska provet visar att kvinnan 
begravts på en höbädd.

2

3023 Begravning 81050, 81051, 81052, 
81053

PM320075: Inga spår 
av maginnehåll. Ogräs. 
PM320076: Fint bevarad 
höbädd, sparad som ex
empel. Carex spp. (Starr 
(olika arter)). Cypreus 
fuscus (Dvärgag). Juncus 
spp. (Tåg (ospec)). 
Matricaria recutita. 
(Kamomill). Potentilla 
palustris (Kråkklöver). 
PM320077: Höbädd/kud
de av hö, bra bevarad. 
Halm/ strådelar sädes
slag.

Grav på bädd 2

3024 Skalle 81054 – 2

3025 Söndergrävd 
grav

81043, 81044 – Graven var söndergrävd och innehöll inget skelett eller 
benrester. Skelettet kan ha flyttats på/ grävts sönder i 
och med att den nya kyrkogårdsgången, KG3209, bygg
des. Konstruktionslagret till den ligger precis ovan.

2

3026 Begravning 83074, 83075, 83076 PM319687: Möjliga spår 
av humle och hirs på 
kroppen, men växtdelar
na verkar vara från om
givande jord. Humulus 
Iupulus (Humle). Panicum 
miliaceum (Hirs).

F3595 svepning 2

3027 Begravning 83077, 83078, 83079 PM319718: Inga spår av 
maginnehåll, troligen 
spår av höbädd. Rubus 
idaeus (Hallon). Carex 
spp. (Starr (olika arter)). 

F3474 svepning 2

3031 Begravning 83038, 83039 PM316846: Ej maginne
håll, möjligen spår av 
underliggande höbädd. 
Ängs/ betesmarksväxter.

Grav på bädd 2

3033 Begravning 82038, 82039, 82043, 
82044

PM315995: 
Maginnehåll ej bevarat. 
Ranunculus Sceleratus 
(Tiggarranunkel). 

Grav på bädd 2

3034 Begravning 82048 82041, 82042 – Barngrav 2

3036 Begravning 82025, 82026, 82027, 
82028

PM313315: Lite spår av 
höbädd(?). Ängs/betes
marksväxter. PM313424: 
Gravbädd av hö, få fröer. 
Tidig eller sent skördat? 
Ogräs.

Grav på bädd 2

3039 Begravning 83083, 83084, 83085 – 2

3040 Begravning 83086, 83087, 83088 – F3598, svepning 2

3199 Utjämning av 
mark

83101 Påfört lager av sand 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3236 Stolpe mellan 
två lager gravar

81134 – Stolpe, rest av gravmarkör? Satt mellan grav KG4067 och 
grav KG4068. Stolpen var sekundärt destruerad och hug
gen i form. Mått: 0,09×0.09×0,14 m.

2

4034 Begravning 80014 80015, 80016, 
80017

– Grav på bädd 2

4037 Begravning 80026, 80027, 99049, 
99053 

– Grav på bädd 2

4055 Begravning 81111, 81112, 81113, 
81114

– Grav på bädd 2

4056 Begravning 81118, 81119, 83140, 
83141, 83142

– 2

4057 Begravning 83134, 83135, 83136 – 2

4059 Begravning 81094, 81095, 81096, 
81097

– Grav på bädd 2

4058 Begravning 81104, 81105, 81106, 
81107

– Grav med svepning och gravbädd. Föremål: F4907 – 
 textil (kastad).

4

4060 Begravning 81108, 81109, 81110, – 4

4061 Begravning 81098, 81099, 810100 – 2

4062 Begravning 81089, 81090, 81091, 
81092

– Grav på bädd 2

4063 Begravning 81079, 81080 – 2

4064 Begravning 83126, 83127, 83128, 
83129

– Grav på planka 2

4065 Begravning 83112, 83113, 83114 – 2

4067 Begravning 83143, 83144, 83145 – F4908, svepning 2

4071 Begravning 81126 81127, 81128 – 2

4088 Begravning 81149, 81150, 81151 – 2

4033 Begravning 80010, 80011, 80012, 
80013

– Barngrav på bädd 2

4035 Begravning 80018, 80019, 80020 – Barngrav 2

4038 Begravning 80004, 80005, 80006 – Barngrav 2

4039 Begravning 80000, 80001, 80002, 
80003

– Barngrav på halmbädd 2

4040 Begravning 80007, 80008, 80009 – Barngrav 2

4066 Begravning 83152, 83153, 83154, 
83154

– Barngrav 2

4073 Begravning 83105, 83106, 83107 – Barngrav 2

4074 Begravning 83161, 83162, 83163 – Barngrav 2

4075 Begravning 83123, 83124, 83125 – Barngrav 2

4076 Begravning av 
2 individer

83119, 83120, 83121, 
83122

– Dubbel barngrav 2

4077 Begravning 83130, 83131, 83132, 
83133

– Barngrav på halmbädd 2

4078 Begravning 83116, 83117, 83118 – Barngrav 2

4079 Begravning 83146, 83147, 83148 – Barngrav 2

4080 Begravning 83149, 83150, 83151 – Barngrav 2

4081 Begravning 83137, 83139, 83738 – Barngrav 2

4082 Begravning 83158, 83159, 83160 – Barngrav 2

4083 Begravning 81115, 81116, 81117 – Barngrav 2

4084 Begravning 81101, 81102, 81103 – Barngrav 2
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Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

4085 Begravning 81081, 81082, 81083 – Barngrav 2

4086 Begravning 81142, 81143, 81144 – Barngrav 2

4087 Begravning 81145, 81146, 81147, 
81148

– Barngrav 2

4089 Begravning 81086, 81087, 81088, 
81093

– Barngrav 2

4091 Begravning 81139, 81140, 81141 – Barngrav 2

4041 Störar och stol
par till kistan i 
KG4090

80028, 80029, 80030, 
80031

– Fyra störar/ stolpar som slagits ner i marken för att sta
bilisera kistan i KG4090. 80028 var rund och vertikalt 
nedsatt med mått 0,04×0,04×0,2 m. 80029 var en stol
pe, rund tillspetsad med en yxa, nedsatt vertikalt med 
mått 0,25×0,06×0,07 m. Stolpe 800030 var kvadratisk, 
nedsatt vertikalt med mått 0,07×0,08 m. Huggen med 
yxa. 80031 var en rund stör, vertikalt nedsatt med mått 
0,3×0,04×0,04 m. Huggen med yxa.

2

4069 Begravning av 
2 individer

81129, 81130, 81131, 
81132, 81133

– En kvinna och ett spädbarn på en gravbädd 2

4070 Begravning 83155, 83156, 83157 – Grav grävd till hälften 2013, verkar dock inte ha mätts 
in 2013

2

4090 Begravning 
i kista

81120, 81121, 81122, 
81123

– Rektangulär kista av trä för en vuxen man. Tjockare plank 
på långsidorna och spikad ihop. Två brädor i botten, 
med ett ventilhål vid huvud. Huvudsidan en bred bräda. 
Locket har åkt åt sidan, troligen när pålen 81084 kördes 
ner. Långsida ca 1,85×0,3×0,04 m. Kortsida ca 0,6×0,35 
m. Störar KG4041har satts i mark för att stödja kistan. 
Kistan lutade åt söder. Skadad av modern påle där man 
sågat ut en del av kistan.

2

5065 Begravning 81125, 81124, 831006 – Grav grävd till hälften 2016; KG2596 2

5066 Begravning 831009, 831008, 831007 – Grav grävd till hälften 2016; KG2291 2

5067 Begravning 831024, 831023, 831022 – Grav grävd till hälften 2016; KG2344 2

5068 Begravning 831027, 831026, 831025 – Grav grävd till hälften 2016; KG2345 2

5069 Begravning 831029, 831028, 831030 – Grav grävd till hälften 2016; KG2361 2

5070 Begravning 710053, 710052, 710054, 
710051

– Grav grävd till hälften 2016; KG2289 2
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Händelsefas 4. Konstruktion av nytt 
kyrkogårdsdike
Datering: 1480–1547.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 2.

Någon gång under perioden mellan 1480 och 1547 
togs en del av det äldre kyrkogårdsdiket ur bruk 
och återfylldes (KG3204) så att det jämnades ut. 
Möjligen skedde detta 1520–1530 (se dateringar i 
KG1027*, år 2013–2014, händelsefas 3).

Därefter grävdes ett nytt dike med en mer 
nord-sydlig sträckning. Sannolikt var syftet med 
diket inte att vara en avgränsning av kyrkogården 

utan att leda bort vatten, och hindra att det rann 
in i bodarna utmed östra sidan av gata C. 

Den norra delen av diket (KG3206) gräv-
des i öst-västlig riktning parallellt med det äldre 
diket, men böjde av mer åt söder. Söder om detta 
hade det nya diket en mer nord-sydlig sträckning 
(KG3210). Det låg cirka 6 meter öster om den 
äldre kyrkogårdsgränsen. Detta innebar att flera 
äldre gravar kom att ligga väster om diket. I diket 
byggdes en träskoning/ränna. I den norra delen av 
diket sattes en tunna utan botten ned (KG 3220). 
Troligen hade den som funktion att leda ner vat-
ten i trärännan.

Tabell 70. Grupp och kontext i händelsefas 4.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3207 Övergivande? 
Sand som kan 
vara påförd eller 
influgen.

81029 – Ett sterilt gulfläckigt luckert sandlager som även fanns i norra delen 
av yta NL2016, kontext 72004. Tolkas där som påförd. Mellangrov gul 
sand med mörka fläckar som troligen var skapade av naturliga orga
nismers rörelser mellan kulturlager. Lagret var cirka 0,2 m djupt och 
täckte en yta på cirka 8,3×3,6 m. Samma lager fanns även på kyrko
gårdsytan NL2013, där dock enbart fläckvis.

3
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Händelsefas 5. Rasering och utjämning av 
kyrkogård
Datering: Efter cirka 1550. 
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 3.

På den större delen av kyrkogården förseglade 
ett sandlager (KG3207) gravarna från period 2. 
Samma sandlager påträffades på den norra delen av 

kyrkogården som grävdes ut 2016 och på den syd-
västra delen som grävdes ut 2013. Lagret var tjockt 
och liknade konstruktionslagret som används på 
stadsgårdar i närheten. Tolkningen att den är 
påförd, snarare än att det skulle röra sig om flyg-
sand. Lagret innehåller fläckvisa spår av kulturla-
ger. Det verkar röra sig om en eller flera händelser 
under Älvsborgstiden, då sand fördes på ytan.

Figur 130. Lämningar från period 3 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.
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Tabell 71. Grupp och kontext i händelsefas 5.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3204 Utjämningslager 
kyrkogårdsdiket

84005 – Fyllning 84005 bestod av en gråsvart siltig sand som innehöll keramik 
och djurben, som dock ej insamlats. Fyllningen var 0,2 m tjock och 
fyllde kyrkogårdsdiket KG3203.

2

3206 Konstruktion av 
dike

84003 – Omgrävning av kyrkogårdsdiket som skar äldre dike KG3203. Gick i 
VÖ riktning norr över KG3203. Avlång nedgrävning som sträckte sig 
0,7 m i längd och 0,38 m i bredd och utgjorde fortsättningen på an
dra generationens dike, KG2055, utgrävt 2016. Diket svängde svagt 
mot SV.

2

3210 Konstruktion av 
dike

84012, 81023, 
82021, 82024, 
81085, 83100

– Västra delen av kyrkogårdens dike grävdes om i riktningen N–S med 
en svag böj mot öst längst upp i norr. Det bestod av en 22 m avlång 
nedgrävning med bredd 1,20 m och maxdjup på 0,35 m. Diket var 
träskott och hade säkrats med störar.

2

3230 Tunna i dike 76055, 76057, 
84007

– Nedgrävning för tunna, samtidig med diket. 0,80×0,75 m stor, 0,45 m 
djup. I denna stod en ca 0,5 m i diameter stor tunna utan botten. 
Mellan tunnan och nedgrävningskanten fanns sand.

2
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Händelsefas 6. Etableringen av väg till kyrkan
Datering: Runt 1570.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 4.

En stenlagd väg anlades från gata C i väster till 
kyrkan i öster (KG3209). Vägen till kyrkan påträf-
fades även 2016 (KG2474) och 2013 (KG 2533). 
Stenläggningen var fint konstruerad av medelstora 
runda stenar satta på högkant. Konstruktionslagret 
till stenläggningen var en fin gul sand med några få 
föremål. Något brukningslager på stenläggningen 

kunde inte iakttas under 2017 års grävning, däre-
mot under den. Detta brukningslager var en tram-
pyta på konstruktionslagret som innehöll flera 
föremål i metall och keramik. Brukningslagret 
antyder att vägen inte stensattes direkt efter att 
konstruktionslagret lagts ut. Stenläggningen tycks 
vara skuren i en senare fas av en mur som anlades 
under landeritid längs gata C. I stenläggningen låg 
ett återanvänt nätsänke och ett föremål av bergart.

Ett enstaka stolphål (KG3208) med en större 
stolpe i låg söder om vägen till kyrkan. Stolphålets 
funktion är oklar men kan härröra från konstruk-

Figur 131. Lämningar från period 4 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.

Gata A

Stadsgård 7

Kyrka

G
ata C

Stadsgård 15

Stadsgård 31

0 10 m

Stadsgård/kyrkogård  

Kyrka

Träkonstruktion/stolpe

Sten-/tegelkonstruktion

Övrig kontext



Stratigrafiska berättelser 201

Tabell 72. Grupp och kontext i händelsefas 6.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3205 Utjämningslager 
kyrkogårdsdike

84002 PM310981: Strand/ 
vattenväxter. 
Tiggarranunkel

Fyllning i kyrkogårdsdiket KG3206. Materialet blandning av bruk och 
återfyllning. Mörk gråbrun sand. Norra sidan av diket närmast utgräv
ningsområdets gräns var 0,18 m djup. Det var grundare där jämfört 
med resten av diket som fortsatte in bortom gränsen av utgrävnings
området mot öst. Keramik: Totalt 88 kärl, varav 27 grytor YRG, 3 kru
kor YRG, 2 pannor YRG, 10 fat YRG, 1 skål YRG, 1 lock YRG, 31 odefinie
rade kärl YRG, 5 fat YLG (1 ev wesergods), 1 skål, YLG, 5 odefinierade 
kärl YLG, 1 stengodskrus av Raerentyp. Glas: 2 passglas, 1 odefinierat 
glaskärl. Ben/horn: 1 benkam (dubbelkam F2507), 1 sågat hornföre
mål ev ämne. Metall: 3 spikar. Slagg: 5 fragment, 638 g. Kommentar: 
Blandat avfall, främst hushållskeramik, många beskrivs som sotiga 
d.v.s. använda kokkärl, flera skärvor var nötta och slitna så de kan ha 
legat exponerat och var sannolikt omlagrade. Likaså de övriga före
målen.

2–4

3208 Fristående stol
phål

82029, 82030, 
82033

– Enstaka stolphål vid den stenlagda kyrkoingången. Stolphålet inne
höll en stolpe, 0,28 m bred och 0,4 m lång. Stolphålet i sig mätte 0,3 
m i diameter och 0,38 m djupt. Fyllning var siltig sand.

4

3209 Konstruktion av 
väg till kyrkan, 
stenläggning och 
konstruktions
lager

75007, 75008, 
75009, 76004, 
76008, 76009, 
76021, 81018, 
82000

– Del av en stenlagd väg till kyrkan i VÖ riktning Stenläggningen mätte 
totalt 6,5×15 m. Fortsättningen på väg KG2474 (2016) och KG2533 
(2013). Fina, nätta stenar satta på högkant (0,1×0,3 m), 75007, 75008, 
76004, 76009, 76021, 82000. Ett möjligt föremål insamlades från 
82000, F6492 ev bearbetad bergart. I stenläggningen har ett nät
sänke återanvänts som sten. Konstruktionslagret, 76008 och 81018, 
var en fin gul sand cirka 0,15 m tjock. Den innehöll några föremål. 
Keramik: 1 stengodskrus (sannolikt Raeren), 1 fat med piplerde
kor yngre rödgods, 1 panna yngre rödgods. Över konstruktions
lagret låg en trampad yta, 75009, ett brukningslager 0,03 m tjockt. 
Lagret innehöll träkolsbitar, tegelkross, kalkbruk samt flera föremål: 
Metallföremål (F2215–2220), en kniv (F2215), samt 6 spikar och 1 
söm. Keramik: (F3066–3071): 5 trebensgrytor och 8 odefinierade kärl 
alla av yngre rödgods. Keramiken var nött och sliten vilket kan bero 
på att den legat exponerad och trampad på. Den trampade ytan ty
der även på att konstruktionslagret lades först och att det tog ett tag 
innan stenarna till stenläggningen sattes. Föremål indikerar en date
ring efter Älvsborgsstaden.

4

3211 Destruktion av 
kyrkogårdsdike

81022, 83099, 
84011

PM310692: Bär, 
ogräs, ängs/ be
tesmarks växter. 
Bolmört. Blandat 
avfall, igenväx
ning, typisk för 
kyrkogårdens kant
zon. PM310726: 
Bär, ogräs, ängs/ 
betesmarks väx
ter. Bolmört. 
Tiggarranunkel. 
Blandat avfall, igen
växning, typisk för 
kyrkogårdens kant
zon. PM310933: 
Hasselnötsskal, 
ogräs. Starr (oli
ka arter), smultron 
och tiggarranunkel. 
Högväxande ör
ter och ruderater. 
PM311329: Ogräs. 
Tiggarrununkel, 
Starr (olika arter).

Mörkbrun humös/ sandig fyllning som mätte ca 0,01–0,15 m i tjock
lek. Materialet blandning av bruk och återfyllning Innehöll fynd som 
keramik, glas, artikulerade och disartikulerade djurben, träplanka. 
Fyllningen innehöll även tegelkross, tegelbrockor, träpinnar, träbitar, 
träkol, träflis, småsten. Föremål: Keramik: totalt 32 kärl varav 10 grytor 
yngre rödgods, 25 odefinierbart kärl YRG, 1 fat YRG. Glas: 1 glaskärl, 4 
fragment fönsterglas.

2–4

3228 Fyllning i tunna 76056 PM319739 med 
ogräs, hö och bryg
geriavfall (humle). 
PM319772 med hö.

Fyllning i tunnan. I botten fanns tätt packade stenar. Över det av 
tegel, läderspill, trä, djurben och komposterad jord. Fynd av keramik 
2 YRG trebensgryta, 3 YRG kärl, 1 jydepotte. Fragment av bränd lera. 
Materialet blandning av bruk och återfyllning.

2–4
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tionen av kyrkan eller från en stolpe som haft en 
fristående funktion.

I samband med att kyrkogården åter togs i 
bruk fylldes diket igen. Fyllningen (KG3205 och 
KG 3211) innehöll träfragment, djurben, nötta 
och slitna keramik- och glasskärvor, trä och kol. 
Föremålen och fyllningen var omlagrat material 
som exponerats. De arkeobotaniska proverna visar 

på en igenväxning av diket. Troligen var delar av 
fyllningen gradvis sedimentering under den tid 
kyrkogården låg oanvänd. Även tunnan i diket 
fylldes igen (KG3228), i jorden fanns inslag av 
bryggeriavfall och hö. I botten av tunnan fanns 
stenar som troligen hade lagts där vid konstruk-
tionen men de har dokumenterats som en del av 
fyllningen. 

Händelsefas 7. Begravningar
Datering: efter cirka 1570.
Dateringsunderlag: Stratigrafi.
Period 4.

Fyra gravar grävdes under den första tiden efter 
återflytten. Två av dem, (KG3041 och KG4068) låg 
över ett sandlager (KG3207) som förseglade stora 
områden på kyrkogården under Älvsborgstiden. 

I denna fas låg en grav som delvis grävdes under 
2016 (KG3041). Se stratigrafisk berättelse för 2016 
ovan.

Tabell 73. Grupp och kontext i händelsefas 7.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3041 Begravning 83089, 83090, 
83091

– Grav grävd till hälften 2016; KG2427 4

4068 Begravning 81135, 81136, 
81137, 81138

– Kapad av slänt från 2013 4
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Händelsefas 8. Konstruktion av kyrkogårdsmur 
och minskning av kyrkogårdens yta
Datering: Sent 1500-tal, sannolikt kring 1590.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 5.

Under den senare delen av stadstiden förändrades 
delar av kyrkogården. Den nordvästra delen av den 
äldre kyrkogården gav plats till flera byggnader på 
stadsgård 31, som styckas av från kyrkogården i 
denna period (Schager m.fl., i manus). 

Utmed kyrkogårdens västra sida uppfördes en 
stenmur (KG3227). Trots att lämningarna efter 

muren var sparsamma och stenarna inte låg sam-
manhängande kan en tydlig nordsydlig linje 
urskiljas. Stenmuren följde den riktning gata C 
hade efter att den breddades, troligen runt 1590. 
Avsaknaden av sten i muren kan bero på att den 
plockats bort när staden lades ner eller försvunnit 
vid moderna ingrepp i området. Muren var möj-
ligen inte heller så hög. 

KG3227 påträffades precis norr om vägen till 
kyrkan. Muren var byggd på ett lösare sandla-
ger vars funktion var utjämning av ytan under 
(KG3229). 

Figur 132. Lämningar från period 5 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.
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Händelsefas 9. Fortsatta begravningar
Datering: 1611–1613, Kalmarkriget, eller senare.
Dateringsunderlag: Stratigrafi. 
Period 5.

Tabell 74. Grupp och kontext i händelsefas 8.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3227 Stenmur vid kyr
koingång, kon
struktion

82003, 82002 – En sen kyrkogårdsmur i NS riktning som anlades kort före flytten 
till Göteborg. Stenraderna 82003 och 82002 låg norr om kyrkvägens 
stenläggning, KG3209. De två stenraderna följde samma linje. Denna 
linje blir den östliga gränsen på gata C som brukas även under lan
deritid.

5

3229 Utjämning/ mark
beredning för 
yngre kyrkomur 
och kyrkogård. 
Konstruktion.

81020 – Ett humöst brunt sandlager med tegelkross och småsten. Föremål 
i lagret: 1 knapp av Culeg F1311, med en preliminär datering till 
1600–1800tal.

5

Tabell 75. Grupp och kontext i händelsefas 10.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3022 Skelettgrop 81026, 81027, 
81028, 81030, 
81031

– Skelettgropen innehöll minst tre individer, delvis artikulerade. 
Möjligen samtida med massgrav KG2004 från undersökningen 2016.

5

Från det sista skedet i stadstiden påträffades en grav 
(KG3022) som innehöll flera individer varav tre var 
delvis artikulerade. Graven låg inne på stadsgård 
31. Denna grav grävdes troligen precis innan sta-
den lades ned och efter att hela eller delar av stads-
gård 31 hade övergivits. Den kan vara samtida med 
massgraven (KG2004) som grävdes under 2016.
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Händelsefas 10. Rasering av Nya Lödöse.
Datering: 1620-tal.
Dateringsunderlag: Historiska källor. Föremål 

med datering mellan 1575–1625
Period 6

Runt 1621–1624 och ytterligare några år framåt, flyt-
tade befolkningen i Nya Lödöse till Göteborg eller 
andra orter. Kyrkogården användes, eller besöktes, 
sannolikt en tid efter avflytten. Raseringslagren 
(KG3202 och KG3226) skapades vid stadens ned-
läggning och täckte hela kyrkogården. Lagren 
innehöll flera föremål, några med dateringar. 
Keramikskärvorna är från olika kärl, sannolikt 

omlagrade och inte från en rasering. Föremålen 
dateras till cirka 1570–1625. Kritpipskaftet kan 
indikera tidig tobaksrökning men kan också vara 
omlagrat från landeritid. Skaftet i sig är ej dater-
bart. Sammantaget tyder det på en datering till 
yngsta stadstid eller äldre landeritid. 

Raseringslagret innehöll även stor mängd hus-
hållsavfall, som troligen använts som utjämning 
eller gödsling när odling av marken påbörjades 
under landeritid. Lagret var i sin tur skuret av ned-
grävningen för muren som anlades utmed gata C, 
som senare fick namnet Gamlestadsvägen. Lager 
KG3202 låg även på tomten till stadsgård 31.

Figur 133. Lämningar från period 6 från undersökningen år 2017. Skala 1:500.
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Tabell 76. Grupp och kontext i händelsefas 11.

Grupp Händelse Kontexter Prover/analyser Beskrivning Period

3202 Rasering och 
 utjämningslager 

73008 – Brun sand med inslag av raseringsmassor, som tegelbitar, spik, kalk
bruk, träflis, bränd lera, träbitar och stenar. Blandade föremål som 
glas, keramik, metall. Föremål: Metall: 3 sömmar, 2 spikar. 1 krit
pipskaft. Keramik: 1 fajansfat, 2 fat ylf, 2 odefinierade kärl YLG (varav 
1 weser 1575–1625), 2 fat YRG, 1 kruka YRG, 13 odefinierade kärl YRG.

6

3226 Raseringslager 81021, 83098 – Utjämningslager/ raseringslager. Gulbrunt sandlager med tegel
brockor, tegelkross, kalkbruk, pinnar, småsten och eldpåverkad sten 
samt mycket oartikulerade djurben och keramik. Innehöll en del 
föremål som infiltrerats från lagret ovanpå med datering landeri
tid. Föremål i KG3226: 1 glasflaska F2590 datering ca 1600–1700t. 
1 knapp culeg F1049.

6
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Bebyggelse från nyare tid på kyrkogården
Förutsättningar

Byggnaden undersöktes under 2013 med låg 
ambitionsnivå. Det innebär att den endast 
undersöktes översiktligt. Flera ytor direkt söder, 
och öster om byggnaden var störda av moderna 
rör- och ledningsschakt. 

Fas 1. Konstruktion av källare
Datering: Sent 1700-tal till 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi och kartanalys 

En 7×4 meter stor källargrund (KG1526) kon-
struerades. Den hade en grundmur av minst två 
skift sten. I grundmurens sydöstra hörn fanns en 
kallmurad trappnedgång till källarutrymmet. En 
större flat häll utgjorde det nedersta trappsteget 
och entréstenen till källaren. 

I källaren lades konstruktionslager och ett kul-
lerstensgolv (KG1525) som var 6×3 meter stort. 
Golvet hade sättningar mot söder. På en mindre 
yta i östra delen av byggnaden låg en knadderstens-
yta under konstruktionslagret för golvet. Denna 
del kan vara en förstärkning av marken just i det 
området (en grav låg under golvet och kan ha ska-
pat sättningar i mark) eller kan möjligen vara en 
lämning av ett tidigare golv.

En grop (KG1529) grävdes direkt innanför trös-
keln i källaren, sannolikt för att fånga upp dag-
vatten som runnit ner i trappan. 

Byggnaden över källaren var minst 9×4 meter 
stor. Syllstenar fanns bevarade väster om källaren. 
Byggnaden hade troligen ett trägolv (KG814).

Figur 134. 
Lämningar från 
källaren fas 1. 
Skala 1:1:100.
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Tabell 77. Grupp och kontext i fas 1.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

814 Bränt träplanka 60275 Brända träplankor som låg horisontellt, men lite ostrukturerat. Plankorna hade 
kvadratiskt tvärsnitt, var 0,5 m långa och upptog en 0,4m bred yta. Plankorna låg 
på stenkonstruktion KG815 och var påverkade av eld.

815 Stenkonstruktion 60288 Låg i en VÖ orientering. Konstruerad med obearbetad marksten med mått 
0,1–0,5 m i diameter. 

1525 Kullerstensgolv 60241, 60398, 
60418 

Ett stengolv av typen kullerstensgolv lades. Stensättning, 60241, täckte en yta på 
6×3m och var uppbyggd av marksten med mått 0,15–0,25 m. Golvet har satt sig 
mot södra syllvägg och fanns bara fragmentariskt kvar vid ingången till källaren. 
Konstruktionslager av sand, 60398 lades på en yta som täckte 6×3 m. Sanden 
var tjockare i den södra delen, troligen för att jämna till sluttningen mot Säveån 
i söder. Tjockleken på lagret var mellan 0,05–0,1 m. Kullerstensgolvet 60418 be
stod av både av hårt packad brun humös siltig sand och av mindre 0,02–0,15 m 
marksten. Denna stenläggning täckte en mindre yta på 1×1,8 m. 

1526 Källargrund 60112, 60240, 
60347, 60348

Nedgrävning, konstruktionslager samt stensyll. Nedgrävning 60348 var en rek
tangulär nedgrävning med riktning V–Ö. Nedgrävning mätte i yta 7,1×4,1 m 
med ett djup på 0,4 m. Nedgrävningskanterna var skarpa. Ovan nedgrävning 
lades ett tunt utjämnandelager, 60347. Lagret bestod av beige sand. Därefter 
lades husets grundmur, 60240, av block i storlek 0,2×0,3–0,5×0,8m. Väggarna 
har en jämn tjocklek på ungefär 0,4 m. Endast ett skift av sten återstod av grund
muren utom på ett par ställen där mindre stenar använts i konstruktionen. Ovan 
första skiftet av sten i grundmuren låg 60112, ett andra skifte sten. 

1529 Grop 60397 Grop grävs i anslutning till ingång. Gropen var oval och grävd i en VÖ riktning i 
storlek 0,8×0,35 m med ett djup av 0,18 m. Gropen hade en konkav sidolutning 
och en rund bottenform med mjuk bottenkant. 
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Fas 2. Bruk av källare 
Datering: 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi.

Källarens stengolv brukades.

Tabell 78. Grupp och kontext i fas 2.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1524 Brukningslager på 
stengolv

60239 Ett svartgrått sandlager med kalkbruk, småsten och träkol. Lagret var 0,03 m. 
Låg på stengolv KG1525 och mellan dess stenar.

Figur 135. 
Lämningar från 
källaren fas 2. 
Skala 1: 1:100.
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Fas 3. Övergivande 
Datering: 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi.

Källaren lämnas övergiven en tid. En grop vid trös-
keln fylldes långsamt igen (KG1528). På stengolvet 
ackumulerades lager (KG1523). Lite träkol påträffas 
i lagret, men inga tydliga tecken på brand.

Figur 136. 
Lämningar från 
källaren fas 3. 
Skala 1: 1:100.

Trappa/
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0 5 m

Tabell 79. Grupp och kontext i fas 3.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1523 Rasering och 
övergivande

60308 Rasering och förfall lager på stengolv KG1525. Lagret bestod av brunsvart 
sandsilt med tjocklek ca 0,1 m. Lagret bestod av kalkbruk, småsten, tegelkross, 
träbitar och träflis samt föremål.

1528 Fyllning i grop 60396 PM 90215: med 
träflis, träkol, 
ogräs, dynga

Grop vid tröskel fylls igen. Sannolik har gropen fyllts igen när regnvatten fört 
med sig finkornigt material efter att byggnaden lämnats övergiven en tid. 
Fyllningen bestod av lucker orangebrun siltigt humöst material. Fyllningen mät
te 0,2m djupt och inkluderade träkol, träflis. Träflisen tolkas vara från bruknings
tiden av gropen, möjligen för att torrlägga gropen.
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Fas 4. Källaren renoveras
Datering: 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi.

Källaren tas åter i bruk. En dräneringsränna i trä 
konstruerades. Den ledde från byggnadens västra 
källarvägg och ut i det fria. Vid anläggandet av 
avloppsrännan plockades stenar ur grundmurens 
västra vägg bort för att ge plats åt konstruktio-
nen. Hålrummets storlek och rännans lutning och 
position i hålrummet hade justerats med hjälp av 
tegelstenar som även används för att täppa igen 
oönskade håligheter. Trärännan hade en täckt kon-
struktion av fyra plankor med en botten, väggar 
och ett lock. I höjd med grundmuren satt ett litet 
järngaller. 

Inuti byggnadens källarutrymme slutade rän-
nan i en nedgrävd trälåda (KG1526). Delar av sten-
golvet bröts upp, därefter grävde ett rektangulärt 
hål med måtten 0,75×0,55×0,6m. Trälådans plan-
kor slogs därefter ner ut med nedgrävningens sidor. 

På två delar av källargolvet byggdes ett trägolv 
(KG1520). Ett utjämnande sandlager lades, däref-
ter sattes distansstenar och på distansstenarna lades 
golvbjälkar och reglar. Golvbjälkarna och reglarna 
lades i nord-sydlig orientering och ovan på dessa 
lades trägolvet i väst-östlig riktning. Trägolvet 
täcker inte hela golvytan i källaren och detta tolkas 
som avsiktligt. Två områden i källaren har byggts 
upp för att kunna förvara material torrt. 

Figur 137. 
Lämningar från 
källaren fas 4. 
Skala 1:100.
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Fas 5. Trälåda och dräneringsränna brukas
Datering: 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi.

Första brukningslagret i lådan (KG1518) var fin-
kornigt siltig lera och uppstod troligen i kon-
struerandet av trälådan. Andra brukningslagret 
(KG1517) var tunna varviga vattenavsatta siltlager 
vilket tyder på att trälådan haft växlande vatten-
nivå, vilket i sig tyder på att man hållit efter den 
och inte låtit den fyllas igen. I det tredje bruk-

ningslagret påträffades spår av förfall. Proverna 
tagna av fyllningarna i trälådan tyder på att 
materialet avsatts i en mycket våt miljö och ger 
ingen indikation på medveten dumpning av 
matavfall eller liknande. Mossa och träflis ger 
en indikation att man försökt torka upp lådan. 
Fynd av fönsterglas och taktegel ger en indika-
tion på att lådan lämnats att förfalla innan bygg-
naden slutligen rivs. 

Längs trärännan (KG1521) avsätts ett humöst 
siltig sandlager (KG1519). 

Tabell 80. Grupp och kontext i fas 4.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1520 Trägolv 60237, 60309, 
60307

60237: PD 90120 
– ej datering. PD 
90233 – ej date
ring 

Ett grått sandsiltlager, 60307, lades i utjämnande syfte på källarens golv. Lagret inne
höll pinnar, tegelkross, småsten, träbitar, träflis samt rikligt med kalkbruk. Lagret var 
0,1 m tjockt. På utjämningslagret lades obearbetad marksten som distans stenar, 60309, 
(0,2–0,4 m breda) sporadiskt över golvytan men speciellt i södra del. På distans stenarna 
lades golvbjälkar och golvreglar, 60237, i en NS riktning. Ovan reglar och bjälkar lades 
trägolvet i en VÖ riktning. Trägolvet täcker inte hela golvytan i källaren, östra del (2×2 
m) samt SV hörn (1,4×0,5 m) och detta troligen med avsikt. De ytor där golvet var upp
byggt var sannolikt för att bygga upp nivån så att man kunde förvara material på ett 
torrt vis.

1521 Dränerings
ränna 

60264, 60256, 
60272

60264: PM 90141 
med träflis, rot
trådar

Nedgrävning, 60272 gick i en svagt SVNÖ riktning, var avlång i form, 1,55 m lång och 
0,5 m djup. I nedgrävningen sattes fyra träplankor, 60256, horisontellt i en konstruktion 
som en trumma. Plankorna mätte 2,55×0,20–0,25 m samt 0,06 m i tjocklek. Plankorna 
var sågade och tvärsnittet var rektangulärt. För att få träkonstruktionen stabil fylldes ut
sidan av nedgrävningen med en brun humöst siltig sand med enstaka tegelbrockor och 
tegelkross, 60264. I källarmurens förlängning satt ett järngaller.

1522 Nedgrävning 
och kon
struktion av 
trälåda 

60290, 60289, 
1005123

60289: PD 90206 
ej datering

Trälåda, 60289 konstruerad av plankor. Plankorna i lådan var tillspetsade med yxa samt 
sammanfogade med en mindre tvärslå på lådans utsida. Den sida av lådan som vette 
mot byggnadens västra syllvägg hade tvärslån placerats inuti lådan. Plankornas dimen
sioner låg i snitt på längd 0,75×0,22×0,60 m. Fyllning, 1005123 lades mellan trälådans 
yttervägg och nedgrävningen. Materialet bestod av brungrå finkornig siltlera och hade 
fyllts på i nedgrävning för att stabilisera lådans väggar. Därefter placerades stenar från 
det uppbrutna golvet, tätt sammanpressade i två skift utmed lådans sidor.

Tabell 81. Grupp och kontext i fas 5.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1517 Brukning och 
förfall i trälåda 

60306, 60314 60306: PM 90160 med 
sand, träflis, dynga 
ogräs, rottrådar. 60314: 
PM 90170 med sand, 
träflis, mossa, dynga

Bruk och möjligtvis förfall av trälåda KG1522 i källaren. Fyllning, 60314 bestod av 
tunna varviga vattenavsatta siltlager vilket tyder på att det med viss regelbun
denhet har stått en växlande vattennivå i lådan. Samtidigt har finkornigt materi
al och träflis och pinnar sedimenterat i den. Fyllningen var 0,12 m tjock. Fyllning, 
60306 låg överst i lådan och visar tecken på förfall och kan ha bildats när lådan 
stått öppen och oanvänd. Fyllningen bestod av brun sandig silt med kalkbruk, 
träbitar, träflis, träkol. Fyllningen var 0,1 m tjock. 

1518 Första brukning 
i trälåda 

60324 PM 90171 med lera, 
träflis, mossa, dynga

Osäker fyllning, 60324 i botten av trälåda KG1522. Kan möjligen ses som en fyll
ning avsatt i samband med anläggandet av lådan. Fyllningen var grå svartbrun 
siltig lera, 0,1 m tjock med tegelkross, träflis och träkol. 

1519 Bruk av träränna 60273 PM 90145 med träflis, 
rottrådar, dynga

Avlagrat material som fyllt ut träränna KG1521. Bestod av brun humös siltig sand 
med tegelbrockor och tegelkross.
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Fas 6. Källaren raseras
Datering: 1800-tal.
Dateringsmetod: Stratigrafi.

Källaren raserades. Trädörren till källaren föll 
in (KG1515). Trälådan (KG1522) raserades, och 
täcktes av siltig sand med byggnadsmaterial och 
djurben. 

Över dörr och trälåda avsattes ett raseringslager. 
Raseringslagret innehöll flera föremål och omdepo-
nerat material. I lagret påträffades rester av latrin. 
Bland fyndmaterialet påträffades mycket kakel 
vilket tyder på att byggnaden hade en kakelugn.

Tabell 82. Grupp och kontext i fas 6.

Grupp Tolkning Kontexter Prover/analyser Beskrivning

1515 Trädörr raseras 60238 Trädörr av spontat virke i enkel konstruktion. Plankor ihop spikade med tvärslå. 
Låsmekanism av järn på dörrens högra sida. Möjligt gångjärn på dörrens nedre 
vänstra hörn. Metallen är mycket dåligt bevarad. Dörren öppnas inåt. olikforma
de plankor gångjärn genom tvärslå spik omböjd där den gått igenom. Dörren 
låg i en NS orientering. Längd mätte 1,3 m, bredd 0,8 m och tjocklek 0,05 m. 
Dörrens tvärsnitt var rektangulärt, klyvd med en såg och sammanfogad med 
hyvling.

1516 Rasering av 
trälåda

60291, 60305 60291: PM 90153 med 
sand, träflis, dynga 
ogräs, rottrådar

Raseringslager i trälådan. Planka, 60305 låg horisontellt mellan fyllning 60291 
och KG1517. Kan möjligtvis ha använts som lock på trälådan, KG1522, alter
nativt avskilt nivåer av fyllning. Plankan var för kort i förhållande till lådan för 
att ha fungerat som lock i den position som den hittades. Locket låg ej in situ. 
Raseringslager 60305 låg över locket. Lagret bestod av mörkbrun siltig sand, 
0,1 m tjockt med djurben, tegelbrockor, träbitar ock kalkbruk.

2001 Destruktion av 
källare

60211 PM90169 med rottrådar, 
ogräs, dynga, latrin

Raseringslager. Innehöll flera föremål.

Figur 138. 
Lämningar från 
källaren fas 6. 
Skala 1: 1:100.

Trappa/
ingång

Dörr

Låda

Källare  

Träkonstruktion

Övrig kontext
0 5 m



214 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

 
Referenser

skrifter 44. Institutionen för arkeologi, 
Göteborgs universitet. Göteborg.

Cornell, P., Rosén, C. & Öbrink, M. 2014. 
Archaeology, Architecture and Urban 
Planning: reflections and comments from 
the experience of the Old City (Nya 
Lödöse) excavations in Gothenburg, 
Sweden. I: Verdiani, G. & Cornell, P. (red.). 
Architecture, Archaeology and Contemporary 
City Planning. Proceedings of the workshop. 
Firenze 16–18th June 2014. Department of 
Architecture, University of Firenze. Florens. 

Cornell, P., Nilsson, A., Palm L. & Rosén, C. 
2018. A Scandinavian Town and Its 
Hinterland: The Case of Nya Lödöse. 
International Journal of Historical Archaeology. 
Volume 22, Issue 2, s. 186–202.

Eerkens, J. W. & de Voogt, A. 2017. The evolu-
tion of cubic dice. From the roman through 
post-medieval period in the Netherlands. 
Acta Archaeologica 2017 (88:1). s. 163–173.

Ersgård, L. (red.) 2013. Visioner och verklig-
het. Arkeologiska texter om den tidigmoderna 
 staden. GOTARC Serie C, Arkeologiska 
Skrifter 76. Institutionen för arkeologi, 
Göteborgs universitet. Göteborg.

Forsblom-Ljungdahl, V., Gustavsson, J. & 
Öbrink, M. 2018. En begravningsplats under 
Gamlestadens fabriker. Arkeologisk under-
sökning i form av schaktningsövervakning. 
Västergötland, Göteborg, Olskroken 18:7 m.fl., 
Göteborg 218. Nya Lödöse rapport 2018:2.

Gainsford, M. & Bergstrand, T. 2015. Åter 
till Säveån. Marinarkeologisk utredning. 
Bagaregården 742:43, 740:162 m.fl. Göteborgs 
stad och kommun Bohusläns museum 
Rapport 2015:26. Uddevalla.

Gardelin, G. & Johansson Hervén, C. 2003. 
Stratigrafi och hushåll – teori och resul-

Alin, J. & Hofstedt, L. 1913. Ur Göteborgs och 
dess omgivningars historia. Göteborg.

Andersson, H. 1973. Nya Lödöse – Gamlestaden 
femhundra år. Göteborg-Gamlestadens 
rotary klubb. Göteborg.

Andersson, I. & Granlund, J. (red.). 1975. 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
från vikingatid till reformationstid. Band 19. 
Allhems förlag, Malmö.

Balic, I. & Heimdahl, J. 2015. Halmstads medel-
tida öltraditioner i nationellt och internatio-
nellt perspektiv. I: Öbrink, M. (red.). Vår by 
Broktorp. Halmstads äldsta historia. Hallands 
länsmuseums skriftserie, no 11. Halmstad.

Berglund, B. 2007. Alstahaug på Helgeland 
1000–1750: Dassdynastiet og presteskapet 
 iscenesetter seg selv. Det Kongelige norske 
videnskabers selskab. Trondheim.

Berntson, M. 2017. Kättarland. En bok om 
 reformationen i Sverige. Skellefteå.

Bjerregaard Manøe, M. & Runge, M. (red.) 
2017. At være i centrum: magt og minde – 
højstatusbegravelser i udvalgte centre 950–
1450. Rapport fra tværfagligt seminar afholdt 
i Odense, 10. februar 2016. Forskningscenter 
Centrum – Odense Bys Museer. Odense.

Bramstång Plura, C. 2014. Ett titthål i Göteborgs 
Historia. Kyrkogårdsmur och handelsbod i 
”Titthålet” på Korsgatan i Göteborg Västra 
Götalands län, Västergötland, Göteborgs 
kommun och socken, Inom Vallgraven 
701:27, Göteborg 216:1. UV Rapport 
2014:176.

Carlsson, K. & Rosén, C. 2002. Stadsbornas 
kärl – keramik från västsvenska städer från 
1400-tal till 1700-tal. Urbaniseringsprocesser 
i Västsverige. En utvärdering av uppdrags-
arkeologins möjligheter att belysa historiska 
processer. GOTARC. Serie C, Arkeologiska 



Referenser 215

tat från några arkeologiska miljöer i Lund. 
I: Bodilsen, A., Hjermind, J., Iversen, M. 
(red.). Stratigrafiens  mangfoldigheder. 4. 
Nordiske Stratigrafimøde. Viborg. Middel-
alders seminar 2. Viborg Stiftsmuseum. 
Viborg. 

Gilchrist, R. & Sloane, B. 2005. Requiem: 
the medieval monastic cemetery in Britain. 
Museum of London Archaeology Service. 
London.

Goubitz, O. 2009. 16th-century sheaths for 
kortjan sailor’s knives and snellbek marline-
pikes. I: Clevis, H. (red.). Medieval mate-
rial culture: studies in honour of Jan Thijssen. 
I.C.W Foundation for the promotion of 
Archaeology. Zwolle.

Grauers, S. (red.) 1923. Nya Lödöse tänkeböcker 
1586–1621. Skrifter utgivna till Göteborgs 
stads trehundraårsjubileum. Göteborgs 
 jubileumspublikationer VI. Göteborg.

Gustavsson, J., Sandin, M. & Wennberg, T. 
2012. Göteborg 218, Nya Lödöse. Ytorna B, 
C och E. Arkeologisk förundersökning. Rio 
Kulturkooperativ, Kulturhistoriska rapporter 
138. Göteborg.

Hagberg, L. 2015. När döden gästar. Svenska 
 folkseder och svensk folktro i samband med 
död och begravning. Ersatz. Stockholm.

Harlitz, E. 2010. Urbana system och riksbildning i 
Skandinavien: en studie av Lödöses uppgång och 
fall ca 1050–1646. Institutionen för historiska 
studier, Göteborgs universitet. Göteborg.

Heimdahl, J. 2012. Makroskopisk analys av 
jordprover från slutundersökningen i delar 
av kvarteret Spinnrocken, Norrköping. 
I: Lindberg, S., Lindeblad, K. & Konsmar, 
A. Särskild arkeologisk undersökning inom 
kvarteret Spinnrocken 18 och antikvarisk kon-
troll inom kvarteret Tulpanen 2. Från stads-
jordar till stadsgårdar, 1600- och 1700-tal 
i Norrköpings södra utkant, Östergötland, 
Norrköpings stad och kommun, kv Spinnrocken 
18 och kv Tulpanen 2. UV Rapport 2012:186. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Holmbäck, Å. & Wessén, E. 1966. Magnus 
Erikssons stadslag i nusvensk tolkning. Serien 1. 
Rättshistoriskt bibliotek, sjunde bandet. 
Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk 
forskning. Lund.

Huggert, A. & Lewin, T. 1967a. Antropometriska 
undersökningar av skelettfynden från utgräv-
ningarna av Nylöse kyrka 1965. Anatomiska 
Institutionen, Göteborgs Universitet. 
Göteborg.

Huggert, A. & Lewin, T. 1967b. Medicinska och 
sociala förhållanden bland befolkningen i Nya 
Lödöse. Anatomiska Institutionen, Göteborgs 
universitet. Göteborg.

Immonen, V. 2009. Golden moments: artefacts of 
precious metals as products of luxury consump-
tion in Finland c. 1200–1600. 1, Text. Diss. 
Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland. 
Åbo.

Johansson, E., Svensson, P. & Öbrink, M. 2021. 
Vallgraven i sydvästra Nya Lödöse. Arkeologiska 
undersökningar i Gamlestaden. Västergötland, 
Göteborgs stad och kommun, L1969:847. Nya 
Lödöse Rapport 2021:2. Göteborg.

Jonsson, K. 2015. Gravar och kyrkogårdar. 
META 2015.

Järpe, A. 1986. Nya Lödöse. Medeltidsstaden 60. 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museer. Stockholm.

Larsson, D. & Rosén, C. 2018. Burghers, 
Soldiers, and Widows: Social Building 
Blocks at Nya Lödöse. International Journal 
of Historical Archaeology Volume 22, Issue 2, 
s. 245–273.

Larsson, D. & Rosén, C. 2020. Migration and 
immigrants in Nya Lödöse 1473–1624. In 
Linaa, J. (red). Urban Diaspora: The Rise and 
Fall of Diaspora Communities in Early Modern 
Denmark and Sweden. Archaeology – History – 
Science. Moesgaard Museum.

Lilja. S. 1996. Historisk tätortsstatistik. D. 2, 
Städernas folkmängd och tillväxt: Sverige (med 
Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. Stads- och 
kommunhistoriska institutet. Stockholm.

Lilienberg, A. 1928. Stadsbildningar och stads-
planer i Götaälvs mynningsområde från äldsta 
tider till omkring adertonhundra. Skrifter 
utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubi-
leum. Göteborgs jubileumspublikationer VII. 
Göteborg.

Linge, L. 1969. Gränshandel i svensk politik 
under äldre Vasatid. Diss. Lund Universitet. 
Bibliotheca historica Lundensis. Lund.



216 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Maltin, E. & Jonsson, L. 2017. Cod Heads, 
Stockfish, and Dried Spurdog: Unexpected 
Commodities in Nya Lödöse (1473–1624), 
Sweden. International Journal of Historical 
Archaeology Volume 22, Issue 2, s. 343–363.

Maltin, E. 2020. Identity expressed through 
fish consumption. In Linaa, J. (red). Urban 
Diaspora: The Rise and Fall of Diaspora 
Communities in Early Modern Denmark and 
Sweden. Archaeology – History – Science. 
Moesgaard Museum.

Morner, P., Pettersson, M., Pye, J. & Öbrink, M. 
2021. Stadsgård 5, 6, 9, 16,17, 32, gata B, vret 
2/5, 4/6, 5/6, 9/16, och 9/34. Arkeologiska under-
sökningar i Gamlestaden. Västergötland, 
Göteborg, L1969:847. Nya Lödöse Rapport 
2021:3. Göteborg.

Nordstrand, C., Berggrén, G., Hansson, J. & 
Stenback, F. 2015. Kyrkans föremål: beskri-
vande lexikon. Göteborgs universitet. 
Göteborg.

O’Connor, T. 2008. The Archaeology of Animal 
Bones. Texas A&M University Press, Collage 
Station.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB). 
2. Ortnamnen på Göteborgs stads område 
(och i Tuve socken) jämte gårds- och kul-
turhistoriska anteckningar. 1929. Institutet 
för ortnamns- och dialektforskning vid 
Göteborgs Högskola. Göteborg.

Pettersson, M., Andreasson, K., Gustavsson, 
J., Pye, J., Skredsvik, A. & Öbrink, M. 
2022. Strandzonen i Nya Lödöse. Arkeologiska 
 undersökningar i Gamlestaden. Västergötland, 
Göteborgs stad och kommun, L1969: 847. 
Nya Lödöse Rapport 2022:2. Göteborg.

Regner, E. 2017. Bön med band av stenar: arkeo-
logiska perspektiv på radbandsbruk under 
senmedeltiden. Fornvännen 2017:227.

Rosén, C. 2017. Hundra år i Nya Lödöse. 
META 2017.

Rosén, C. 2019a. Recent excavations at Nya 
Lödöse. Current Swedish archaeology 2019.

Rosén, C. 2019b. A Woman’s Place. Space, 
 meeting places and gender in 16th century 
Nya Lödöse, Sweden. Acta Archaeologica 90:2.

Sandin, M., Thorsberg, K. & Wennberg, T. 
2011. Göteborg 218, Nya Lödöse. Arkeologisk 
förundersökning. Rio Kulturkooperativ, 
Kulturhistoriska rapporter 133. Göteborg.

Scander, R. 1970. Tre namn – En stad. 
Återuppbyggnaden av Älvsborg-Gullberg- 
Nya Lödöse efter 1570. Göteborg förr och nu. 
Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie VI. 1970. 
Göteborg.

Schager, E., Müller, K. & Öbrink, M. i manus. 
Stadsgård 7, 8, 12–15, 34, gata B och C 
samt vretar. Arkeologiska undersökningar i 
Gamlestaden. Västergötland, Göteborgs stad 
och kommun, L1969:847. Nya Lödöse rapport.

Strömbom, S. 1924. Forskningar på platsen för 
det forna Nya Lödöse (1915–1918). Stadskrönika, 
grävningsberättelse, fyndkatalog. Skrifter 
utgivna till Göteborgs stads trehundraårs-
jubileum. Göteborgs jubileumspublikationer 
V. Göteborg.

Öbrink, M. & Rosén, C. (red.) 2017. 
Undersökningar i Nya Lödöse. Stadsgård 
1–4, gata A och B, Vret 1/2, 1/3, 2/4 och 3/4. 
Västergötland, Göteborg, Gamlestaden, 
Göteborg 218. Nya Lödöse Rapport 2017:1.

Önstad, C. 1966. Rapport från undersökningarna 
på Gamlestadstorg. Gamlestadstorg och hospi-
talsområdet 1965. Otryckt manus ATA dnr 
1519/66.



Administrativa uppgifter 217

 
Administrativa uppgifter

Projektgrupp: Christina Rosén (projektledare), Mats 

Sandin/Mattias Öbrink (fältarbetsledare), Christina 

Toreld (proj. ledare publik verksamhet). Styrgrupp: 

Mikael Eboskog (BM), Petra Rudd/Stig Swedberg 

(Rio), Bo Kölqvist (SHM). Fältpersonal: Clara Alfsdotter, 

Cathrine Andersson Färnström, Linda Andersson, 

Imelda Bakunic Fridén, Oliver Brown, Kristina 

Carlsson, Caj Carlstein, Delia Ni Chiobháin, Pia 

Claesson, Ida Feltzin, Veronica Forsblom-Ljungdahl, 

Sara Gainsford, Tobias Glansberg, Jimmy Gripenstam, 

Hanna Gudmundsdottir, Tara Gullbrand, Anna 

Gustavsson, Jeanette Gustavsson, Jens Heimdahl, 

Thomas Johansson, Leif Jonsson, Mats Magnusson, 

Emma Maltin, Elisabeth Martén, Pernilla Morner, 

Karolina Müller, Andrine Nilsen, Emma Nordström, 

Karin Olsson, Oscar Ortman, Maria Paring, Jonathan 

Pye, Elisabet Schager, Andreas Skredsvik, Pia 

Svensson, Christina Toreld, Tom Wennberg, Maria 

Vretemark, Andreas Åman.

Fältarbetstid: 2013-02-01–2013-12-13.

Undersökt yta: 6610 kvadratmeter (inkl. ytor ej 

 avrapporterade här).

Dokumentationshandlingar: analoga dokumen-

tationshandlingar förvaras i Statens  historiska 

museers arkiv (SHM), Stockholm. Digitala doku-

mentationshandlingar lagras tillsammans med 

Intrasisdatabasen.

Fynd: förvaras på Arkeologerna, Statens historiska 

museer, Mölndal, i väntan på fyndfördelningsbeslut.

Undersökning 2013

KMR uppdragsnummer: 202100698.

Länsstyrelsens dnr: 431-32416-2012.

Statens Historiska Museer: 311-03628-2012.

Statens Historiska Museers pnr: A12427.

Rios pnr: 1301.

Västarvets pnr: 11156.

Intrasisprojekt: UV 2012:193.

Län: Västra Götalands län.

Landskap: Västergötland.

Kommun: Göteborgs stad och kommun.

Socken: Göteborg.

Fastighet: Gamlestaden 740:142 m.fl.

Fornlämningsnr: L1969:847 (Göteborg 218).

GSD-Fastighetskarta, blad:  64D SV Partille.

Läge: x 6400970, y 150320.

Meter över havet: 0–3.

Koordinatsystem: Sweref 99 12:00.

Höjdsystem: RH 2000.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad, fastighetskontoret.

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet/Statens 

Historiska Museer (SHM), Västarvet/Bohusläns 

museum (BM) och Rio Göteborg, Natur och kultur-

kooperativ (RIO).



218 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Undersökning 2014

KMR uppdragsnummer: 202100699.

Länsstyrelsens dnr: 431-10220-2014, 431-17737-2014.

Statens Historiska Museer dnr: 311-01273-2014,  

311-01977-2014

Statens Historiska Museers pnr: A12779, A12836.

Rios pnr: 1301.

Bohusläns museum/Västarvets pnr: 11156.

Intrasisprojekt: UV 2014:42.

Län: Västra Götalands län.

Landskap: Västergötland.

Kommun: Göteborgs stad och kommun.

Socken: Göteborg.

Fastighet: Gamlestaden 740:142 m.fl.

Fornlämningsnr: L1969:847 (Göteborg 218).

GSD-Fastighetskarta, blad:  64D SV Partille.

Läge: x 6400945, y 150350.

Meter över havet: 0–3.

Koordinatsystem: Sweref 99 12:00.

Höjdsystem: RH 2000.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad, fastighetskontoret.

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet/Statens 

Historiska Museer (SHM), Bohusläns museum/

Västarvet (BM) och Rio Göteborg, Natur och kulturko-

operativ (RIO).

Projektgrupp: Christina Rosén (projektledare), Mattias 

Öbrink (fältarbetsledare), Christina Toreld (proj. led-

are publik verksamhet). Styrgrupp: Mikael Eboskog 

(BM), Petra Rudd/Lillemor Olsson (Rio), Bo Kölqvist 

(SHM). Fältpersonal: Imelda Bakunic Fridén, Oliver 

Brown, Caj Carlstein, Veronica Forsblom-Ljungdahl, 

Tobias Glansberg, Jens Heimdahl, Leif Jonsson, Emma 

Maltin, Andreas Åman, Karin Olsson, Oscar Ortman, 

Maria Paring, Elisabet Schager.

Fältarbetstid: 2014-03-31 till 2014-06-30.

Undersökt yta: 860 kvadratmeter (inkl. ytor ej 

 avrapporterade här).

Dokumentationshandlingar: analoga dokumen-

tationshandlingar förvaras i Statens  historiska 

museers arkiv (SHM), Stockholm. Digitala doku-

mentationshandlingar lagras tillsammans med 

Intrasisdatabasen.

Fynd: förvaras på Arkeologerna, Statens historiska 

museer, Mölndal, i väntan på fyndfördelningsbeslut.



Administrativa uppgifter 219

Undersökning 2016–2017

KMR uppdragsnummer: 202100070

Länsstyrelsens dnr: 431-37939-2015.

Statens Historiska Museer dnr: 513-2016-00006

Statens Historiska Museers pnr: A13333.

Rios pnr: 1301.

Bohusläns museums pnr: 11156.

Intrasisprojekt: A2016:006, A2017:005.

Län: Västra Götalands län.

Landskap: Västergötland.

Kommun: Göteborgs stad och kommun.

Socken: Göteborg.

Fastighet: Gamlestaden 740:142 m.fl.

Fornlämningsnr: L1969:847 (Göteborg 218).

GSD-Fastighetskarta, blad: 64D SV Partille.

Läge: N 6400970, E 150320.

Meter över havet: 0–3.

Koordinatsystem: Sweref 99 12:00.

Höjdsystem: RH 2000.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad, fastighetskontoret.

Ansvarig institution: Statens historiska museer (SHM), 

Bohusläns museum (BM) och Rio Göteborg, Natur 

och kulturkooperativ (RIO).

Projektgrupp: Lillemor Olsson Gustafsson/Mattias 

Öbrink (projektledare), Gwilym Williams/Eirik 

Johansson/Jonathan Pye/Elisabet Schager (fältar-

betsledare), Christina Toreld (proj. ledare publik 

verksamhet). Styrgrupp: Mikael Eboskog (BM), 

Petra Rudd (Rio), Bo Kölqvist (SHM). Fältpersonal: 

Cathrine Andersson Färnström, Kajsa Andreasson, 

Imelda Bakunic Fridén, Niklas Borg, Anastasia Brozou, 

Oliver Brown, Vanja Brown, Joaquin Callejo, Kristina 

Carlsson, Caj Carlstein, Philip Chavasse, Pia Claesson, 

Hamish Donald, Ivonne Dutra, Elizabeth Eastlake, 

Emily Eastwood, Cecilia Falkendal, Veronica Forsblom-

Ljungdahl, Emelie Fransson, Sara Gainsford, Tobias 

Glansberg, Julia Goldhammer, Fredrik Gustavsson, 

Jeanette Gustavsson, Amanuel Hailemaryam, 

Axel Hansen, Annie Hansson, Rikard Hedvall, Jens 

Heimdahl, Robert Hernek, Anna Ihr, Hanna Jansson, 

Eirik Johansson, Leif Jonsson, Simon Karlsson, 

Anders Kjellin, Gülbin Kulbay, Astrid Lennblad, Karin 

Lindeblad, Fredrik Lundgren, Sandra Lundholm, Aija 

Macane, Emma Maltin, Hanna Menander, Patrick 

du Mont, Pernilla Morner, Karolina Müller, Andrine 

Nilsen, Emma Nordström, Karin Olsson, Louise Olsson 

Thorsberg, Oscar Ortman, Arwo Pajusi, Maria Paring, 

Mats Pettersson, Jonathan Pye, Cecilia Ring, Christina 

Rosén, Elisabet Schager, Madelene Skogbert, Andreas 

Skredsvik, Johan Thörnqvist, Gwilym Williams, Kevin 

Wooldridge, Mattias Öbrink

Fältarbetstid: 2016-02-25 till 2017-10-12.

Undersökt yta: 6576 kvadratmeter (inkl. ytor ej 

 avrapporterade här).

Dokumentationshandlingar: analoga dokumen-

tationshandlingar förvaras i Statens  historiska 

museers arkiv (SHM), Stockholm. Digitala doku-

mentationshandlingar lagras tillsammans med 

Intrasisdatabasen.

Fynd: förvaras på Arkeologerna, Statens historiska 

museer, Mölndal, i väntan på fyndfördelningsbeslut.



220 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård

Undersökning 2018

KMR uppdragsnummer: –.

Länsstyrelsens dnr: 431-32176-2018.

Statens Historiska Museer dnr: 513-00887-2018.

Statens Historiska Museers pnr: A14047.

Rios pnr: 1301.

Bohusläns museums pnr: 11156.

Intrasisprojekt: A2017:005.

Län: Västra Götalands län.

Landskap: Västergötland.

Kommun: Göteborgs stad och kommun.

Socken: Göteborg.

Fastighet: Gamlestaden 740:142 m.fl.

Fornlämningsnr: L1969:847 (Göteborg 218).

GSD-Fastighetskarta, blad: 64D SV Partille.

Läge: N 6400970, E 150320.

Meter över havet: 0–3.

Koordinatsystem: Sweref 99 12:00.

Höjdsystem: RH 2000.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad, fastighetskontoret.

Ansvarig institution: Statens historiska museer (SHM), 

Bohusläns museum (BM) och Rio Göteborg, Natur 

och kulturkooperativ (RIO).

Projektgrupp: Mattias Öbrink (projektledare), Cathrine 

Andersson Färnström, Tobias Glansberg, Astrid 

Lennblad

Fältarbetstid: 2018-10-22 till 2018-11-13.

Undersökt yta: 70 kvadratmeter.

Dokumentationshandlingar: analoga dokumen-

tationshandlingar förvaras i Statens  historiska 

museers arkiv (SHM), Stockholm. Digitala doku-

mentationshandlingar lagras tillsammans med 

Intrasisdatabasen.

Fynd: förvaras på Arkeologerna, Statens historiska 

museer, Mölndal, i väntan på fyndfördelningsbeslut.





I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i 

 Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genom-

förts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här  mellan 

1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har 

undersökning arna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeri-

tiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- 

och 1900-talen.

Den här rapporten innehåller resultaten från de arkeologiska undersökningarna av 

 stadens kyrka och kyrkogård, som genomfördes 2013–2014 och 2016–2018.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), 

Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.


