
Materiallista: 
U-nummer: 4436 
Grävningsbeteckning: MK 
Grävningstid: juli – sept 1969 
Yta/schaktlängd: 110 kvm 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:  VII / X 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Kontaktkopior V / IX (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vänersborg) 
 Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   45 sidor + 9 sidor med renskrivna anteckningar 
Grävningsprotokoll   111 sidor   
Slutredovisning av uppdrag 1 sida 
 
Fältritningar: 
1 översiktsplan 
1 arkitektritning 
1 situationsplan 
3 schaktplaner 
22 planer 
10 profiler 
3 övriga ritningar 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder  Film nr. 6915, 6917-6918, 6922-6923, 6925 
Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  51 sidor  
Fyndritningar 2 st pärmar 
Dataregistrerade  1154 st (databasutskrift bifogas) 
Ben  93 kg  
Dendroprover 4 st  
Övriga fynduppgifter   Visst organiskt material förvaras i kallförråd. 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4438 
Grävningsbeteckning: ND 
Grävningstid: 1968-69, 1970-71 
Yta/schaktlängd: 800 kvm +  198 m provschakt 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:  VIII / II-III 
Ritningar:    Ritningsskåp Sektion III 
Foto: Kontaktkopior V / IX (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vänersborg) 
 Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   14 sidor 
Grävningsprotokoll   5 pärmar 
Grävningskommentarer  25 sidor 
Anläggningsprotokoll  13 sidor 
Slutredovisning av uppdrag 1 sida 
 
Fältritningar: 
Provschakten:  Huvudschaktet: 
1 översiktsplan  1 schaktplan 
1 arkitektplan  2 situationsplaner  
5 situationsplaner  1 tornfotoplan   
27 planer    127 planer 
48 profiler    105 profiler    
3 övriga ritningar/skisser/teckningar 2 övriga ritningar/skisser 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder  Film nr. 6936-6943, 7001-7008, 7010-7011, 7013, 7081-7082, 7094-7097, 

7099-70106, 70109, 70112-70113, 7101-7119, 7125-27, 7131-33, 7151, 7155, 
7163, 7184 

Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  1 pärm  
Fyndritningar 3 pärmar  
Dataregistrerade fynd 4767 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fynd 4767 st 
Ben  ca 495 kg 
Övriga fynd  Visst organiskt material samt materialprov förvaras i kallförråd. 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4435 
Grävningsbeteckning: MJ 
Grävningstid: Juni 1969 
Yta/schaktlängd: 20 kvm 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:  VII / X 
Ritningar:   Ritningsskåp sektion VI 
Foto: Sv/v kopior på papp III / III-IV (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar  4 sidor 
Grävningsprotokoll  1 sida 
Slutredovisning av uppdrag 1 sida 
 
Fältritningar: 
1 översiktsplan + schaktplan med koordinater 
1 fältritning, plan 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder Film nr 6911, 5-10  
  
Fynden:  
Fyndkatalog  1 sida  
Fyndritningar 5 st  
Dataregistrerade fynd 7 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fynd 12 st 
Övriga fynduppgifter -   
 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4439 
Grävningsbeteckning: PA 
Grävningstid:  maj-juni 1968 
Yta/schaktlängd: 80 m, varav 35 m handgrävt 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:  VIII / V 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Sv/v kopior på papp VI / III-IV  
 Kontaktkopior V / IX (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 

Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar  25 sidor 
Grävningsprotokoll   88 sidor 
Grävningskommentarer  3 sidor gemensamt för grävningarna PA-PD 
Slutredovisning av uppdrag 1 sida 
 
Fältritningar: 
1 översiktsplan 
1 arkitektritning 
1 situationsplan 
9 planer 
12 profiler 
6 detaljritningar 
5 övriga ritningar/skisser 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder Film nr 6808, 6812-13, 6817-18.  
Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  48 sidor  
Fyndritningar 2 pärmar, föremål i trä, läder, järn och brons/koppar  
Dataregistrerade fynd 587 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fynd 878 st enligt protokoll 
Ben Drygt 290 kg  
Dendroprover 9 st 
Övriga fynduppgifter -  
 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4440 
Grävningsbeteckning: PB 
Grävningstid: 1968 
Yta/schaktlängd: 75 m 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:   VIII / V 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Sv/v kopior på papp VI / III-IV (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 
 Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   40 sidor 
Grävningsprotokoll   126 sidor 
Grävningskommentarer  3 sidor gemensamt för grävningarna PA-PD 
 
Fältritningar: 
1 översiktsplan 
3 avvägningsplaner 
11 planer 
19 profiler 
1 detaljritning 
3 övriga ritningar 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder  Film nr. 6830-35 
Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  65 sidor  
Fyndritningar 2,5 pärmar    
Dataregistrerade fynd 1153 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fynd: 1900 st enligt protokoll 
Ben  333 kg 
Dendroprover 2 st 
Övriga fynduppgifter Vissa materialprov förvaras i kallförråd. 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4441 
Grävningsbeteckning: PC 
Grävningstid: aug – sept 1968 
Yta/schaktlängd: 55 m 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:   VIII / V 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Sv/v kopior  VI / III-IV  
 Kontaktkopior V / IX (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 
 Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   25 sidor 
Grävningsprotokoll   61 sidor 
Grävningskommentarer  3 sidor + 3 sidor gemensamt för grävningarna PA-PD 
Slutredovisning av uppdrag 1 sida 
 
Fältritningar: 
1 översiktsplan 
1 avvägningsplan 
5 planer 
16 profiler 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder Film nr 6836-39, 6901-03 
Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  36 sidor  
Fyndritningar 1 pärm  
Benlistor  7 sidor 
Dataregistrerade fynd 357 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fynd 836 st enligt protokoll 
Ben  252 kg 
Dendroprover 1 st 
Övriga fynduppgifter Visst organiskt material samt materialprover förvaras i kallförråd. 
 



Materiallista: 
U-nummer: 4443 
Grävningsbeteckning: SD 
Grävningstid: sept 1971 
Yta/schaktlängd:  15 m, 30 kvm 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:   VIII / VI 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Sv/v kopior  VI / III-IV (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 
 Dia  Sektion III 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   
Grävningsprotokoll   
 
Fältritningar: 
1 situationsplan 
2 schaktplaner 
11 planer 
9 profiler 
1 detalj/konstruktionsritning 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v Film nr 7169, 7189   
Diabilder Finns 
 
Fynden:      
Fyndkatalog  6 sidor   
Dataregistrerade fynd 20 fyndnummer (databasutskrift bifogas) 
Ben  Inga uppgifter 
Dendroprover  8 st 
Övriga fynduppgifter -   
 



Materiallista: 
U-nummer: 4444 
Grävningsbeteckning: TC 
Grävningstid: okt – nov 1969 
Yta/schaktlängd: 60 kvm 
 
Placering i arkiv: Sektion/hylla på Lödöse Museum 
Dokumentation:  VIII / VI 
Ritningar:   Ritningsskåp Sektion VI 
Foto: Sv/v kopior  VI / III-IV 
 Kontaktkopior V / IX  (neg i Kulturlagrets fotoarkiv i Vbg) 
Fynd: Placerade i alfabetisk grävningsordning efter material i magasin på Lödöse Museum 
 
Dokumentation: 
Dagboksanteckningar   25 sidor 
Grävningsprotokoll   31 sidor 
Grävningskommentarer  1 sida, sammanfattning 
Slutredovisning av uppdrag  1 sida 
 
Fältritningar: 
2 situationsplaner 
1 planritning 
13 profilritningar 
Samtliga fältritningar är renritade. 
 
Foto: 
Sv/v bilder Film nr 6935 bild 36, 6936 bild 2-23, 6937 bild 1-2  
 
Fynden:      
Fyndkatalog  -  
Fyndritningar 8 st  
Dataregistrerade fynd 1 st (databasutskrift bifogas) 
Totalt antal fyndnummer 34 st 
Ben  0,5 kg   
Övriga fynduppgifter Visst organiskt material förvaras i kallförråd. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Västergötland, Gudhems sn, Gudhems kyrka Lst:s dnr: – 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet Eget dnr:  – 

Ansvarig för undersökningen: Anders Ödman Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 8D1d Lägeskoordinater: x6459,59  y1367,82 
      
 
Landskap Västergötland 

Socken/Stad Gudhems socken 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Gudhems kyrka 

Fornlämningstyp Gravar, bebyggelselämningar 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manus, fotonegativ, kontaktkopior, fynd, osteologi 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid–nyare tid  (1150–1810) 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1978. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

Sammanställt av, namn och datum 

Janis Runcis 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
År 1978 utförde Riksanatikvarieämbetet UV en arkeologisk undersökning vid Gudhems församlingskyrka i 
Västergötland. Anledning till undersökningen var att den gamla sakristian vid norra långsidan skulle rivas för att ge 
plats åt en ny. Ansvarig undersökningsledare var Anders Ödman. 
 
Gudhems kyrka uppfördes under 1000-talets senare del, efter grundandet av ett intilliggande nunnekloster som 
senare anslöts till cisterciensorden. Numera utgör klostret en känd och välbesökt ruin. Kyrkan, ej att förväxla med 
klosterkyrkan, är byggd av sten och hade ursprungligen ett rakslutet kor, vilket revs när kyrkan under 1800-talets 
början förlängdes mot öster. På västra kortsidan fanns ett litet vapenhus, synligt på en avbildning i Erik Jönsson 
Dahlbergs planschverk "Svecia antiqua et hodierna" (III:54). Tornet liksom sakristian uppfördes vid en 
genomgripande restaurering som ägde rum år 1897–1900. Denna omfattade också korvalvet, inre och yttre tak samt 
golv och fönster. Interiören fick sedan en vidare omgestaltning åren 1951–1952. 
 
Det undersökta området omfattade ca 55 kvadratmeter i direkt anslutning till kyrkväggen. Enstaka stolphål, varav en 
del stenskodda, framkom i schaktet. Deras sammanhang är oklart. Därutöver påträffades några gravkammare med 
täckhällar. Totalt utgrävdes på den lilla ytan inte mindre än 58 begravningar på olika nivåer innehållande 
välbevarade skelett tillsammans med små personliga föremål samt dräktdetaljer. En del av skeletten var så recenta 
att organiska rester var bevarade. Två av gravarna daterades av utgrävaren till ca år 1200, dock oklart på vilka 
grunder. 
 
Grävresultaten kan möjligen också lämna bidrag till kyrkans äldsta byggnadshistoria om än osäkert hur de ska 
tolkas. En rest av en kallmur av sandsten, uppbygd i två till fyra skift påträffades således i schaktets norra 
profilvägg. Under fyra staplade sandstenar  låg en bit av en kalkmålning, vit slätputs med en röd linje. De två västra 
stenarna var svängda in mot kyrkans nordvägg. Utgrävaren vill tolka konstruktionen som att kallmuren har uppförts 
för att hålla jordmassorna närmast kyrkan på plats, eftersom sluttningen åt norr tidigare har varit brantare. Att 
närmare uttala sig om detta låter sig inte göras utan granskning av dokumentationsmaterialet, som enligt uppgift på 
materiallistan har förkommit eller kan återfinnas hos utgrävaren A. Ödman. 
 
En tämligen omfattande insats lades också ned på framtagande av växtdelar ur jordprover i en mull-brunjordsprofil. 
Syftet var att om möjligt följa vegetationsutvecklingen i området från mitten av 1100-talet fram till i våra dagar. Det 
är svårt att göra sig en uppfattning om hur detta ambitiösa syfte skulle kunna bidraga till resultaten från en 
arkeologisk delundersökning vars huvudsakliga tema berörde kyrkans byggnadshistoria och gravar. Analysen är 
emellertid grundlig och har karaktären av försök till en en metodutveckling och utvärdering. Analysrapporten 
mynnar dock ut i slutsatsen att "metoden i sin nuvarande utformning ger mycket lite identifierbart växtmaterial i jord 
av mull-brunjordstyp". 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Vg, Örby  sn, Örby kolerakyrkogård Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  4179/75 

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6C 5c Lägeskoordinater: X6377197  Y1314503 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad Örby 

Fornlämningsnummer Utgör del av skansanläggning  RAÄ 121  

Fastighet/kvarter Örby 13:10 

Fornlämningstyp Kolerakyrkogård 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Materiallista, ärendehandling, manus, negativ, kontaktkopior, fältritningar, 
renritningar, utdrag ur dödsbok för Örby sn. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Inga fynd 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering År 1834 enligt socknens dödsbok 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-06 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Gravarna vid kolerakyrkogården  i Örby sn, Vg. 
 
Inför utvidgning av en befintlig grustäkt i  Örby socken i Västergötland utförde Riksantikvarieämbetet år 1976 en 
undersökning och uppmätning av tio gravar på en kolerakyrkogård. Uppdragsgivare var markägaren David Marby 
som också stod för undersökningskostnaderna. 
 
Undersökningsområdet var beläget på en utsparad udde i ett övrigt starkt exploaterat täktområde. Kyrkogården  var 
ca 15x60 m stor och bevuxen med tallar och ekar. Den låg  delvis inom RAÄ 121, en skansanläggning från 1700-
talet. 
  
År 1834 drabbades Örby socken av en koleraepedemi. I Örbys död- och begravningsbok för åren 1825-60 framgår 
att 13 personer avled i kolera under perioden 18.8-6.9 år 1834. I dödsboken för socknen kan namn, ålder och yrke på 
de personer som avled i epidemin läsas, och de 13 personer som avled motsvarar väl de tio uppmätta gravarna, då tre 
av dem genom sin storlek kan utgöra dubbelbegravningar  
 
Efter vegetationsröjning karterades området och redan då kunde ett antal parallella avlånga försänkningar i markytan 
konstateras i undersökningsområdets västra del. Med maskinhjälp grävdes det översta ca 0,4 m djupa myllagret bort. 
I myllans nedre skikt kunde tydligt nedgrävningarna identifieras, synliga som ljusa rektanglar i den mörka myllan. 
Gravarna var orienterade i Ö-V och låg med ett avstånd av 0,5-1,5 m från varandra. Kortsidorna var genomgående 
något bredare i väster. Fyllningen bestod av fin gul sand som var gråare och mer grusig i nedgrävningarnas kanter.  
 
En av gravarna (A 10) grävdes med maskin ned till ett djup av 1,8 m från markytan. A5, 6, 7 och 9 grävdes med 
maskin ned till ett djup av 0,5 m, varefter handgrävning vidtog. 
 
Inga mänskliga lämningar påträffades, utom i A9, där vad som tolkades som förmultnade skelettrester framkom på 
ett djup av 1,1 m. Detta antogs vara rätt nivå för gravarna varefter resterande gravar grävdes med maskin och 
fyllningen genomsöktes. Trädrötter hade perforerat gravarna varför det antogs att detta i kombination med det 
luftgenomsläppliga gruset bidragit till att skelett eller kistor ej bevarats. 
 
Från graven med skelettrester, från en av de förmodade dubbelbegravningarna samt från vad som tolkades som en 
barngrav samlades 2 l jord som symboliskt grävdes ned vid den minnessten som stod strax öster om gravarna. 
Stenen som kommer att flyttas har texten ”Örby kolerakyrkogård, Örby kyrkoråd reste vården år 1960".   
 
År 1977, när täktudvidgningen var i full gång, påträffades vid schaktningsarbeten elva st. välbevarade skelett samt 
rester av träkistor och även klädesdetaljer, allt enligt kyrkans dåvarande vaktmästare. Uppenbarligen hade gravarna 
grävts så djupt att de missats vid 1976 års undersökning.  
 
Några uppgift som omtalar vad som hände med dessa mänskliga kvarlevor har ej gått att få fram inom ramen för 
denna rapport. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Vg. Skara, kv. Jupiter 5 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Birgitta Hjolman Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:   Stadskarta, Projekt Medeltidsstaden Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Västergötland 

Socken/Stad Skara 

Fornlämningsnummer RAÄ 68:1 

Fastighet/kvarter Kv. Jupiter 5 

Fornlämningstyp Medeltida stad 

Undersökningsår 1971-72 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fynd.  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej (saknas) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Stadskarta 

Datering 1200-1700-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1972 

Sammanställt av, namn och datum 

Bengt Jacobsson   2004-11-22 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen föranleddes av planerad nybyggnation och ligger i den nordöstra kanten av det medeltida 
stadsområdet, intill Bommagatan. I Medeltidsstaden rapport över Skara uppges att fastighetsbeteckningen är Jupiter 
22, inte Jupiter 5. Möjligen har en fastighetsreglering ägt rum efter det att undersökningen genomförts. 
Vid undersökningen uppges 17 anläggningar ha påträffats, varav bl. a. två huslämningar, två skiftesverksbrunnar, 
stenläggningar, härd och ett nord–sydligt stråk av gärdesgårdsstolpar. Gärdesgården tolkades som ett eventuellt 
stadsstaket, då kulturlgren tunnar ut och upphör ungefär i linje med staketet. 
Ca 1 800 fyndnummer på 92 kvadratmeter. Mycket läder och ett ovanligt benspänne med runiskrift i relieff.  
Övriga uppgifter om fynden saknas. 
Bebyggelsen spänner över en lång tidsrymd. 1200-1700-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Vg. Skara, Kv Planeten Lst:s dnr: 11.391-2596-76 

Ansvarig institution: UV Väst Eget dnr:  5448/76 

Ansvarig för undersökningen: Kjell Nordeman Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: Stadskarta, Projekt Medeltidsstaden Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Västergötland 

Socken/Stad Skara 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Planeten 

Fornlämningstyp Stenlagd gata och murrester 

Undersökningsår 1976–1977 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd 

Materiallista bifogas Ja  

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

      

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-09 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför planerad nybyggnation.  Inom kvarteret Planeten, och i kvarteret Kometen, låg under 
medeltiden dominikanerklostret och senare Skaraborg slott. Det undersöktes ca 650 kvm och en stenlagd gata som 
var 4,5–5 meter bred påträffades. Den antas ha tillhört byggnadskomplexet dominikanerklostret/Skaraborg.  
 
Fynd (sammanlagt 468 fyndnummer) 
Merparten av keramiken bestod av yngre rödgods. Det påtäffades två kammar och två flöjter av ben samt ett antal 
hästskor och hästskosömmar. 
 
Datering.  
Lämningarna dateras till 1500-talet. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Vg, Skärv sn, Ingelstorp 1:11 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  2513/67 

Ansvarig för undersökningen: Ingegerd Särlvik Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 8D 5d Axvall Lägeskoordinater: x 6478662 y 1368535 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad Skärv sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 14 

Fastighet/kvarter Ingelstorp 1:11 

Fornlämningstyp Röse 

Undersökningsår 1970 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Anläggningsbeskrivningar, foton, fältdagbok, fyndlista, profilritning  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1970, RAÄ rapport 1971 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2005-04-20 samt bilaga skriven av Inga Lundström 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Undersökning av ett röse i Vg, Skärv sn, Ingelstorp 1:11, RAÄ14 
 
Undersökningen utfördes 24/6 till den 7/8 1970 av Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet. Uppdragsgivare 
var AB Skånska cement och uppdraget gavs p.g.a. exploatering av en grustäkt.  
 
RAÄ14 var belägen i en trakt som var rik på fornlämningar. Den låg i ett numera skogsbevuxet område väster om 
Billingen i Valle härad. 
Området som undersöktes omfattade totalt 575 m².  
 
Anläggningarna torvades dels av för hand och dels med maskin. Ett röse och tretton stensättningar undersöktes. 
 
A1 utgjordes av ett röse som var 14 m i diameter och 1,5 m högt. Anläggningen syntes före undersökningen men 
den var täckt av mossa i centrum och övertorvad i kanterna. Röset var bevuxet med tallar och granar. I 
anläggningen påträffades en brandgrav. 
Vid undersökningen framkom en stenpackning i tre lager. Stenpackningen var uppbyggd av stenar som var 0,1-0,5 
m stora. Röset hade ingen kantkedja men i det mellersta stenlagret framkom en inre krets av stenar som var 0,4-0,6 
m stora.     
Centralt i anläggningen och i botten på stenpackningen påträffades en gravgömma som mätte ca 2 m i diameter och 
var 0,09 m djup. Gravgömman innehöll enstaka brända ben och kol (F4). 
Mellan stenarna i det understa lagret framkom två keramikkoncentrationer dels en i anläggningens SV del (F2) och 
dels en i dess norra del (F3). 
I stenpackningens mellersta lager i anläggningens NV del påträffades en rund skivskrapa av flinta (F1). I 
anläggningens södra del påträffades en kolkoncentration som mätte 0,5 m i diameter. Kol förekom även spritt i 
anläggningen. 
 
A2 utgjordes av en stensättning men osäker sådan. Inga fynd framkom i denna.  
 
A3 utgjordes av en härd som var 3x4 m stor och 0,6 m djup. Anläggningen syntes inte före avtorvningen. Härden 
bestod till stor del av skörbrända stenar och sot- och kolblandad sandig mylla. Härden låg intill ett jordfast block, 
ca 0,5 m stort, som låg söder om anläggningen. 
 
A4 utgjordes av en rundad stensättning som var 7 m i diameter och 0,5 m hög. Anläggningen var synlig även före 
avtorvning.  Stenpackningen var ojämn och bestod av stenar som var 0,1-1,1 m stora och blandade med mylla och 
sandblandad mylla.  
Under stenpackningen framkom en keramikkoncentration med 189 skärvor med fin magring och med rabbad 
utsida. Koncentrationen påträffades i anläggningens norra del och den fanns inom en yta på 2,5 m i diameter. I 
anläggningen påträffades även flintavslag, en liten bit hartstätning och en samling järnhaltiga stenar. 
 
A5 utgjordes aa en stenkrets som var 2 m i diameter och 0,3 m hög. Den var inte synlig före avtorvning. 
Anläggningen utgjordes av en ofylld krets med stenar som var mellan 0,15 och 0,5 m stora. I mitten på 
anläggningen låg en krukskärva (F6). 
 
A6 utgjordes av en stenkrets som mätte 1,5 m i diameter och var 0,25 m hög. Den var inte synlig före avtorvning. 
Anläggningen utgjordes av en ofylld krets med stenar som var 0,1-0,4 m stora. Kol, som låg under en av stenarna 
tillvaratogs. 
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A7 utgjordes av en stenkrets som mätte 1,5 m i diameter och var 0,2 m hög. Stenkretsen var inte synlig före 
avtorvningen. Anläggningen var ofylld och utgjordes av en krets med stenar som var 0,2-0,4 m stora. Det fanns 
inga fynd i anläggningen. 
 
A8 utgjordes av en rund stensättning som mätte 3 m i diameter och var 0,4 m hög. Stensättningen var synlig före 
avtorvning som en svag förhöjning och med några få stenar i ytan. Stenpackningen var regelbunden och utgjordes 
av stenar som var 0,1-0,5 m stora. Inga fynd påträffades i anläggningen. 
 
A9 utgjordes av en oval stensättning som var 2,5x4 m stor och 0,4 m hög. Anläggningen var synlig som en svag 
förhöjning redan före undersökningen. Ett fåtal stenar låg synliga på ytan. Stensättningen bestod av 0,2-0,6 m stora 
stenar som var lagda i ett lager.  
 
A10 utgjordes av en oval stensättning som mätte 4x8 m och var 0,6 m hög. Anläggningen syntes som en svag 
förhöjning före avtorvningen.  På ytan fanns ett fåtal stenar. Stenpackningen som kom fram vid undersökningen var 
oregelbunden och lagd i ett lager med 0,1-0,5 m stora stenar. Inga fynd påträffades. A10 låg i en svacka. 
 
 
A11 utgjordes av en oval stensättning som mätte 2,2x5 m och var 0,4 m hög. Den låg i samma svacka som A10. 
Anläggningen syntes som en svag förhöjning även före avtorvningen. Stensättningen bestod av ett lager 
oregelbundet lagda stenar. Inga fynd påträffades. 
 
 
A12 utgjordes av en rund stensättning som som mätte 5 m i diam och var 0,3 m hög. Den låg på en naturlig 
förhöjning. Stensättningen syntes även före avtorvning som en svag förhöjning. Ett fåtal stenar var synliga på ytan. 
Stenpackningen var oregelbundet lagd med stenar som var  0,1-0,4 m stora. Inga fynd påträffades.  
 
 
Fynden förvaras på SHM i Stockholm. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Västergötland Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Inga Lundström Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 8D5d  Lägeskoordinater: x 6478568, y 1368615 
      
 
Landskap Västergötland 

Socken/Stad Skärv sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 16 

Fastighet/kvarter Ingelstorp 1:2 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Benlista 

Materiallista bifogas Nej 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

8D5d  

Datering Yngre bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1968 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2005-12-07 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Gravar från yngre bronsålder i Vg, Skärv sn, Ingelstorp.  
 
Undersökningarna föranleddes av att AB Skånska Cementgjuteriet ville utvidga en grustäkt i nordvästra kanten av 
Axevalla hed samt lägga om vägen genom området. Gravfältet var delvis skadat av den befintliga vägen. 
Anläggningarna låg spridda i terrängen på en smal höjdrygg.  
En undersökning hade tidigare gjorts i direkt anslutning till området av Inga Lundström, som undersökte fornl 9 år 
1966. Vid 1966 års undersökning (dnr 321-1686-2005) påträffades ett röse och fem flacka stensättningar. Fynden 
som bestod av rabbig keramik och brända ben daterades till yngre bronsålder.  
RAÄ 16 har troligtvis hört samman med RAÄ 9 som ett sammanhängande gravfält. 
 
Fornlämningarna 16 och 9 skildes tidigare åt av vägen Axvall-Skånings-Åsaka men kunde vid 1968 års 
undersökningar sammanbindas till ett sammanhängande gravfält. Undersökningens yta under 1968 års grävningar 
omfattade ca 1000 m². 
 
Vid 1968 års undersökning framkom två rösen samt S och SV om dessa 17 flacka stensättningar (A8-A26). 
Stensättningarna blev synliga först efter avtorvningen.  Samtliga anläggningar var brandgravar. 
 
Diametern på anläggningarna varierade mellan 2 och 14 m. 
De båda rösena var jordblandade och hade kantkedjor som låg som koncentriska cirklar. 
Ungefär hälften av stensättningarna hade kantkedja. 
Både rösen och stensättningar innehöll brandbegravningar. De brända benen fanns utspridda över en större yta. 
Benmaterialet har analyserats (OFL nr 527/69-R) och därmed har man kunnat konstatera att i A15, A17, A22, A24, 
A25 och i A26 var vuxna individer begravda. 
   
I en anläggning  påträffades en dubbelknapp av brons. Den övre skivan var dekorerad med koncentriska cirklar och 
tvärstreck. I en annan anläggning påträffades ett spiralrullat huvud till en bronsnål och i ytterligare en anläggning 
påträffades ett bronsföremål som var svårt brandskadat. I sju av de undersökta gravarna framkom krukskärvor och i 
två av gravarna fanns hartstätning. Fynden påträffades i anslutning till de brända benen. Gravarna kan utifrån 
metallföremålen och keramiken dateras till yngre bronsålder dvs 800-500 f.Kr. 
 
Fyndlista saknas. Fynden bestod av bronsföremål, keramik, harts, och brända ben. 
Benlista finns.   
Fynden finns eventuellt i SHM:s Tumbamagasin. En del av dokumentationen har troligtvis förkommit.                        
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: DC -71 Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 104 a 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644015 Y 128430 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Bygatan öster om Rv 45 (nu Långgatan) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1100 - 1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Bråthen, A. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. Raä rapport 1982                                                
Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige, i: Knuttimring i Norden, Dalarnas Museum 1986 
Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980                     
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Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery,  2006 02 24 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen föranleddes av schaktning för en dräneringsledning längs Långgatan, i rät vinkel österut från  Rv 
45 (etapp I utförd 1971). Fortsatt schaktning gjordes 1972 och 1974. 
Beskrivning / sammanfattning: 
Etapp I utgjorde 127 m av sträckan. Schaktet var 1-1,30 m brett och handgrävdes ned till 1,7 m under markytan. 
Dessutom gjordes provgropar ned till bottenleran på 2,5-3 m djup. Sträckan motsvarar meterrutorna 28-155, med 4-
7 noterade byggnadsskikt. Delar av sammanlagt 13 byggnader i 3-5 skikt, i det smala området mellan den 
medeltida norra åarmen och borgområdet. Byggnadernas orientering var bestämda av åarmens kurvatur. I den 
västra delen kunde man se fortsättningen av den i Proj GD (SR nr 99) påträffade öst-västliga trägatan, i 4-5 skikt 
med underliggande flätverksdränering. Mellan byggnaderna fanns minst tre nord-sydliga träbroläggningar dvs 
troliga gatusträckningar eller gränder. De medeltida ytskikten har sannolikt skalats bort vid sentida 
gatuanläggningar. Den omrörda bottenleran steg relativt kraftigt mot öster, vilket gjorde bebyggelseskikten tunnare. 
Detta är troligen för att åarmen här gör en kraftig sväng ner mot söder. Belägg för både knuttimring, 
ramverksteknik och flätverksteknik fanns i undersökningen. Dessutom påträffades diverse sekundärt använt 
båtmaterial. 
 
Fynd:  
2965 fyndnummer.  
Övervägande träföremål, gott om läder och keramik. Till största delen hushållsrelaterade fynd. 
 
Datering: 1100 - 1400-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: MH Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 73 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644030 Y 128437 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Klostret 1:39 (nu Klostret 6:2) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200-1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery 2006-02-28 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning:  
Undersökningen gjordes i samband med en markavbaning för nyanläggning av en gårdsyta till ett nyanlagt 
hyreshusområde. Dessutom gjordes samtidigt en kontroll av en byggnadsschaktning längre norrut. Områdena ligger 
i den norra delen och i utkanten av den medeltida stadskärnan och har fram till exploateringen varit åkermark. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
De ytligt liggande kulturlagren i Lödöse har gjort att lämningar ofta plöjt sönder vid odling. Så är fallet här, då en 
stensatt gatusträckning, i minst två skikt, varav den senaste från 1400-talet, har dokumenterats. Resterna av den 
består av rundade stenar i storleken 10-20 cm, ställvis områden med mindre stenar, dvs mindre än 10 cm. 
Stenläggning fanns i två faser, varav den övre var nästan helt bortschaktad vid dokumentationstillfället. Spår av 
träkluvor och kvistar under gatusträckningen tyder på att det kan ha varit en stig eller liknande tidigare. 
Under gatan fanns flera brandgropar, som har tolkats som smältgropar för järnmalm. 
I den norra byggnadsschaktningen dokumenterades två brunnar, en i form av två på varandra ställda laggade tunnor 
och en i skiftesverk. Benmaterialet gav jämte andra fynd belägg för att den medeltida bebyggelsen sträckt sig 
avsevärt längre norrut än vad tidigare iakttagbara byggnadsrester har gjort gällande. 
 
Fynd: 
182 fyndnummer. 
Övervägande av hushållskararktär, men även ett stort antal bottensmältor och slagg.  
 
Datering:  
1200-1400-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: MJ Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register SR nr: 87  

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:  Raä dnr 7292/68 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644027 Y 128445 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Klostret 6:2 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll   Fältritningar  Sv/v bilder   
Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1300-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery 2006-02-28   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av anläggandet av en gångväg utmed en nybyggd hyresfastighet.  
 
Beskrivning /sammanfattning: 
Dokumentation av en stenläggning i ett skikt i nord-sydlig riktning, med säkerhet tolkad som en fortsättning på den 
1964/65 frilagda ’Klostergatan’ mot norr. Lämningen var mycket förstörd av maskintransporter i samband med det 
pågående bostadsbygget. 
 
Fynd:  
12 fyndnummer, framför allt järn och keramik. 
 
Datering:  
1300-tal, med något enstaka äldre föremål. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: MK Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr. 88 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644023 Y 128434 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:11, Kroken 1:2, Kroken 1:35 a (nu Klostret 6:2) 

Fornlämningstyp Kulturlager, stad 

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Fältritningar  Sv/v bilder  Diabilder  
Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1100-1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Pilgrim och Vallfartsled. Vänersborg 1987 samt 1996 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980.  
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Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery 2006-02-28   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av anläggningen av en gångväg till ett nybyggt hyreshusområde. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Det undersökta området ligger i den norra delen av det medeltida Lödöse. Ett 55 m långt och 4 m brett vinklat 
schakt grävdes ned till ett djup av 80 cm. Därefter gjordes ett 1 m brett schakt i mitten, där man gick till botten av 
kulturlagren; detta enligt direktiv från UV, med anledning av tidsbrist. 
Genom vinkelns spets och snett genom en del av norra sträckningen fanns rester av den genom tidigare 
undersökningar kända ’Hospitalsgatan’, med två sporadiskt stenlagda skikt och två äldre skikt med 
träkonstruktioner. I den norra sträckningen, väster om gatan, fanns delvis svårt skadade lämningar av bebyggelse i 
troligen tre skikt, varav mellanskiktet innehöll 4 tydliga lerpallar, som var närmast cirkelrunda med en sotfylld 
fördjupning i mitten. Mängden av järnslagg kring dessa kunde antyda, att de utgjorde resterna av lerugnar för 
järnutvinning? 
I den sydöstra sträckningen var ytlagret stört till ett djup av –60 cm, men ändå påträffades byggnadslämningar i tre 
avläsbara skikt, utgörande tre byggnadslängor i nord-sydlig riktning, med två mellanliggande smala broläggningar, 
varav den västra med dräneringskonstruktion i flätverk. Knuttimmer förekommer och i det äldsta skiktet troligen 
skiftesverk. 
 
Fynd:  
1154 fyndnummer. 
I ytlagret mycket järnföremål, t ex bultlås, slagg samt keramik. I äldre skikt träredskap, bl a ett alnmått med runor, 
läderföremål samt ett pilgrimsmärke från Köln. 
 
Datering:  
Äldre skikten är från 1100-talets slut, medan ytskikten är 1400-tal, med enstaka recenta inslag. 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: GI Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 109 a-c 

Ansvarig institution:  UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644018 Y 128432 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Kroken 14:2 (nu Kroken 1:74) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1973 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Nivålistor  Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1100 - 1400-tal 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Resultaten har publicerats i: 

Carlsson, K. Tre kvarter i Gamla Lödöse - kronologi och funktion. Nossebro 1998 

Carlsson, K. Stratigrafi i Gamla Lödöse. KVA. Motala 1982 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Vretemark, M. Gamla Lödöse - analys av djurbensmaterial. Nossebro 2000  
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28     

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en nybyggnation av en affärsfastighet vid torget i det centrala Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Undersökningsytan är belägen på den norra sidan av Bebyggelsen var orienterad efter ån. 
En provundersökning i form av åtta maskingrävda sökschakt gjordes över ytan, där schaktytorna genomsöktes efter 
fynd. Schakt 1-2 är belägna på den södra sidan av den norra åarmen av Gårdaån, som under medeltiden delade 
staden. Schakt 3 troligen mitt i åfåran, där även de sentida fyllnadslagren var som djupast, 1,5 m. Schakt 4-5 låg på 
den norra sidan, med ett sentida ytskikt på 0,5 m. Schakt 6-7 låg i västra kanten av nuv. fastigheten  Kroken 1:74, 
nr 6 på norra strandkanten, nr 7 troligen mitt i åfåran eller vid södra kanten, eftersom enstaka virkesrester tyder på 
någon form av kantskoning. Det öst-västliga schaktet, nr 8, på fastigheten Spetalen 1:24 skar troligen genom 
åarmen med del av södra stranden. Ån gjorde här en kraftig krök mot norr. I schaktet påträffades delar av en 
stenläggning. Jmf. ”Fisktorget” i af Ugglas Spetalsfält. 
 
Efter provschakten öppnades en större yta, på den norra sidan av den medeltida ån. Här påträffades 1,5 m djupa 
kulturlager med byggnadslämningar i fem faser. De äldsta lämningarna på platsen är en 5,5 m lång vägglinje byggd 
i palissadteknik, med jorddrivna kluvna stockar. I den näst äldsta fasen förekom ett träskott dike, flera avfallsgropar 
och ett antal jordgrävda stolpar, eventuellt till ett långhus. Ett ytterligare hus byggt i skiftesverksteknik innehöll 
båsliknande flätverksindelning och har därför tolkats som ett fähus, tillhörande stolphuset. Dessa lämningar har en 
annan riktning än den äldsta byggnaden. Från 1100-talets andra hälft fanns stensyllar och härdar från timrade hus. 
Under 12-1300-talet fick området en ändrad funktion i samband med att staden utvidgades mot norr med en 
omfattande smidesverksamhet, som även kunde märkas i denna undersökning. 
 
Fynd:  
6688 fyndnummer finns registrerade  från undersökningen, de största fyndgrupperna är: 
Trä  1970 
Keramik 1945 
Metall 887 
Läder 579 
Speciella fynd: GI 1961 En runristad skälkniv av trä till en bandvävstol, med texten ”Tänk du på mig, jag tänker på 
dig, älska du mig, jag älskar dig” 
 
Datering: 1100 - 1400 tal 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: SD Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 106 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644032 Y 128416 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Kroken 2:2 (nu Kroken 2:52) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial  Fältritningar  Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog   Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1300-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en tillbyggnaden av en fabriksbyggnad skulle göras i de västra delarna 
av Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanställning: 
Grävningsplatsen är belägen omedelbart söder om den igenfyllda norra åarmen av den medeltida Gårdaån, strax 
nordväst om St Olovs kyrka. I ytliga skikt fanns rester av en stenlagd gata eller torg. Därunder, i kraftiga svämlager 
fanns delar av två medeltida anläggningar, grundkonstruktioner i knuttimmer i minst 3 skift, möjligen från 
byggnader eller kajkonstruktioner i samband med ån. Dessutom påträffades risbäddar i mycket dålig kondition. 
Kulturlagerdjup: ca 2.0 m 
 
Fynden: 75 fyndnummer finns noterade, varav endast 20 är dataregistrerade. Bland fynden är 19 fyndnummer 
keramik. 
Speciella fynd: En pilspets av brons (utställd i Lödöse Museum) 
 
Datering: Träkonstruktioner 1300-tal, stengata/torg troligen 15-1600-tal. 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: SB Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 85 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:  Raä dnr 7292/68 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644032 Y 128419 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Vägsamfällighet mellan Lödöse Varv och Spetalen 1:23, Klostret 1:28 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Ca 1200-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Schaktningen föranleddes av nedgrävning av en kommunal avloppsledning. 
 
Beskrivning/sammanfattning: 
Vid schaktets södra ände syntes en markant sänkning av lerbottennivån, vilket tolkades som den forna norra 
åarmens norra kant. Sporadiska virkeslämningar här saknade konstruktivt sammanhang. Ca 15 m norrut och upp till 
schaktets nordända på en sträcka av 55 m fanns äldre gatukonstruktioner i fem skikt, varav de tre övre stenlagda 
(den mellersta med vällagda kantstenar), de båda äldre i träkonstruktion med längsgående ytvirke (kluvor) och 
tvärliggande stödvirke. Träkonstruktionerna upphörde helt vid norra schaktänden och stenläggningen visade så stor 
oregelbundenhet, att åtminstone de medeltida delarna av anläggningen bör ha nått sin nordgräns. 
 
Fynd: 
1045 fyndnummer, de flesta innehållande flera föremål. 
Övervägande keramik, mycket järnspik och i de äldsta skikten organiskt material i form av trä och läderföremål.  
Specialfynd: Glasskärva med emaljdekor, syro-frankisk?. 
 
Datering: 
Ca 1200 - ca 1600 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: GE Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 100 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:  Raä dnr B 142/70 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644019 Y 128420 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Passagården 1:57 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Fältritningar  Sv/v bilder  Diabilder  
Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200 - 1500-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Borg och Kungsgård i Lödöse, Västgöta-Dal 1989/90  

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980  



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en breddning av Rv 45 mot öster. 
 
Beskrivning/sammanfattning: 
Schaktet skar genom två vallgravssträckningar, en i söder och en i norr, dvs den yttre resp den inre vallgraven på 
nordsidan av borgkullen. Vallgravarna var 6-8 m breda, med kraftiga, täta pålskoningar i tre? anläggningsskeden, 
mot botten spetsade ca två meter långa ekpålar. Mellan vallgravarna fanns gödselliknande anläggningar. Strax norr 
om den yttre vallgravens norra kant fanns byggnadslämningar liknande de i det angränsande projektet, GD, SR nr 
99. I vallgravarna fanns diverse fyllnadsmaterial med relativt mycket fynd. Söder om den inre vallgraven fanns 
även diverse trälämningar, som delvis tillhörde sentida bebyggelse.  
 
Fynd:  
680 fyndnummer, huvudsakligen keramik, trä och tegel. 
 
Datering: Vallgravarna troligen anlagda under 1200-talets mitt.      
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: PC Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 77 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644026 Y 128405 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Passagården 1:19c (nu Klostret 5:1) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1400-1500-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige, i: Knuttimring i Norden, Dalarnas Museum 1986 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980                       



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen föranleddes av schaktningar för ledningar i de västra delarna av Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Undersökningen gjordes i tre delsträckor, vilka dokumenterats under beteckningarna PA, PB och PC. Samtliga 
gjordes 1968. 
 
Nordvästra delsträckan: Schakt i nord-sydlig riktning, parallellt med och ca 20 m innanför älvens nuvarande 
strandlinje. Denna sträckning verkar sammanfalla med den medeltida stadens begränsning västerut.  
Spår av äldre bebyggelse endast i ytliga skikt från tidigast 1500-tal. Därunder lämningar av bryggkonstruktioner, 
timrade ramar, stenunderlag, samt fördämningsarrangemang. Kulturlagerdjup ca 1,6 m, till stor del strand- och 
bottenavsättningar i uppslammat, lersandblandat material, som innehöll rikligt med hushållsavfall.  
 
Fynd: 
836 fyndnummer, varav en stor del hade betoning på fiske, båtdelar och trossar. 
 
Datering: 1400-1500-tal 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: PA Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 75 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644022 Y 128409 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Passagården 1:52 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning och schaktkontroll 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige, i: Knuttimring i Norden, Dalarnas Museum 1986  

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980                      



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen föranleddes av schaktningar för ledningar i de västra delarna av Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Undersökningen gjordes i tre delsträckor, vilka dokumenterats under beteckningarna PA, PB och PC. Samtliga 
gjordes 1968. 
Sydöstra delsträckan PA: Ett 80 m långt schakt i nord-sydlig riktning i vägsamfällighet utmed Passagården 1:52.  
I den norra delen fanns medeltida och senare byggnadslämningar i upp till sex skikt på en handgrävd sträcka på ca 
35 m. Kulturlagerdjupet ligger på 1 m i söder till 2,5 m i norr. Delar av fem huskomplex, delvis med mellan- 
liggande stenläggningar, längst i norr tolkat som gränd. I ytskikten fanns endast stengrunder och stenläggningar 
bevarade, från ca 80 cm under markytan kom träkonstruktioner (knuttimring). Byggnadsorienteringen var 
genomgående sydväst-nordost. Byggnadsplanen var sannolikt formerad i relativt täta längor (varierande bredd 3-6 
m). En avvikande plan kunde urskiljas i de äldsta skikten, där sammanhangen inte med säkerhet kunde 
rekonstrueras.  
I de djupare lagren förekom tydliga spår av översvämningar och det är uppenbart att den tidigaste bebyggelsen här 
ägt rum på synnerligen låglänt mark, ofta utsatt för Älvens nivåvariationer.  
Den södra delen av schaktet, ned till sankmarken invid Göta Älv, grävdes med maskin. De ända spåren av 
medeltida anläggningar här var två öst-västliga dränerings- eller avgränsningsdiken. 
 
Fynd:  
Av 878 fynd är 587 dataregistrerade. En stor del skodelar av läder, flera fina ben/horn kammar samt mycket trä- 
och järnföremål. Hushållsrelaterade föremål huvudsakligen., men det finns även rikligt med fiskedon, textilredskap 
samt en gjutform från undersökningen.  
 
Datering:  
Bebyggelselämningar från sent 1200-tal till tidigt 1600-tal 
 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: PB Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr. 76 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644025 Y 128407 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Vägsamfällighet utmed Passagården 1:52 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige, i: Knuttimring i Norden, Dalarnas Museum 1986 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980                       



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen föranleddes av schaktningar för kommunala VA-ledningar i de västra delarna av Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Undersökningen gjordes i tre delsträckor, vilka dokumenterats under beteckningarna PA, PB och PC. Samtliga 
gjordes 1968. 
 
Mellersta delsträckan: (PB) 
Schakt i öst-västlig riktning. Stadsbebyggelselämningar över nästa hela sträckan (ca 60 m) i samma orientering och 
plan som i den tidigare sträckan (projekt PA). Delar av sex huskomplex, med mellanliggande stenlagda gränder, i 
5-6 byggnadsskikt. Kulturlagerdjupet var mellan 1,8 – 2,4 m. Knuttimmerkonstruktioner förekommer och i äldre 
skikt inslag av stolpar och sekundärt använt virke, troligen hänförbart till skiftesverk. 
 
Fynd: 
1900 fyndnummer.  
I denna del av området fanns en stor variation av importgods, bl a delar av syriskt emaljmålat glas från 1200-talet 
och spansk keramik från tidigt 1400-tal. Även ett starkt inslag av fiskedon och ett rikligt benmaterial. 
 
Datering: 1200-1600-tal 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: CA Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register SR nr: 78 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:  Raä dnr B 3085/68 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644004 Y 128429 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Passagården 1:78 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968-1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1100 - 1500-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R.  Borg och Kungsgård. i: Västgöta-Dal 1989/90 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

  Sonia Jeffery 2006-02-28 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en planerad nybyggnation av en expeditionsbyggnad till Skansens 
vårdhem, på den södra delen av fastigheten Passagården 1:76, centralt belägen i den medeltida stadsbilden. 
 
Beskrivning/sammanfattning: 
Undersökningen gjord i två etapper 1968 resp 1969. Båda går under benämningen CA. 
1968 års undersökning: 
Mittpartiet, ungefär 1/3 av schaktets yta, genomskärs av en 7-8 m bred vallgrav (nord-sydlig riktning) med 
pålskodda kanter. Pålskoningen var huvudsakligen avläsbar i serier med stolphål, tre rader vid vardera sidan. 
Vallgraven synes ha haft ett obetydligt djup, ca 1 m, och har grävts ned genom befintliga kulturjordslager och 
därunder ca 60 cm ner i bottenleran. 
Östra delen: Två huslämningar i 3-4 skikt, av oviss konstruktion. Endast den norra lämningens äldsta skikt har en 
klart avläsbar begränsning i rustbäddlik träkonstruktion (med golvtäckning av ris och barkstycken), de övriga 
beräknade efter lergolvsskiktens utbredning. Den norra lämningen har en härd i de båda äldsta skikten, den södra 
en större härd med renoveringar i minst tre skikt. 
Västra delen: Ytan har sannolikt tillhört borgområdet. Södra halvan upptas av en byggnadslämning i tre eller 
troligare fyra skikt, varav de båda övre markerade av mäktiga stenmurar. Den äldre av dessa hade ett mindre 
golvparti i murtegel, möjligen en härdanläggning. Under stengrunderna fanns troligen två träbyggnadsskikt, i form 
av kraftiga, men förmultnade stolpar, troligen från skiftesverk. På den norra halvan kan under sen medeltid ha 
funnits en byggnad av knuttimmer, några större stenar påträffades som kan ha utgjort hörnstöd till en sådan 
konstruktion. I nivå med norra halvans träbyggnadsskikt förekom här tätt lagda stockar och kluvor i öst-västlig 
riktning. Anläggningen liknar en broläggning, men har ett irriterande stort antal pålar uppstickande mellan 
stockarna.  
Fynd: 1020 fyndnummer 1968. I ytligare skikt huvudsakligen järn (ett stort antal knivar och saxar) och keramik. En 
guldring med slipad halvädelsten i ett 1300-talsskikt i den västra delen, I den östra delens äldsta skikt flera 
träredskap med snidad dekor, bl a en sked och även en runinskift. 
Ca 700 kg djurben, mest från vallgravens fyllning. 
Datering: Östra delens äldsta skikt är 1100-tal. Vallgraven är anlagd senare, troligen under 1200-talets mitt. 
Stengrunden i den västra delen är troligen från 1300-talet. 
 
1969 års undersökning: 
Undersökningens andra etapp omfattade dels de äldsta skikten av partierna öster och väster om den nord-sydliga 
vallgraven, dels en av byggtekniska skäl företagen ca 40 cm bred vidgning av schaktets västra, norra och östra sidor 
jämte en 5 m lång avloppsschaktning (maskingrävd) mot söder.  
Västra delen: Det äldsta skiktet innehöll i söder en byggnadslämning (ett mindre flätverkshus), i norr underliggande 
skikt av stödvirke och dräneringsrännor till en broläggning av trä (troligen en mindre gata) i öst-västlig riktning. De 
i fjolårets redovisning nämnda pålarna mellan broläggningsstockarna synes ha utgjort stöd för 
dräneringskonstruktioner. I övrigt spridda koncentrationer av småpålar med oviss användning. 
Östra delen: Den fortsatta undersökningen av bottenskiktet tillförde inga ytterligare byggnadslämningar. 
Schaktutvidgningen gav tillfälle till undersökning av en större härd i schaktets sydöstra hörn, uppmurad i lera av 
plana stenar i fyra skift inom en krans av kantställda stenar. I östra schaktkanten blottades i de äldsta skikten en tät, 
bitvis dubbel pålrad med en del rester av flätverk (vägg eller gärdsel). Den ovannämnda härden är anlagd under 
1200-talets senare hälft.� 
Fynd: 350 fyndnummer 1969. Huvudsakligen träredskap, keramik (bl a fransk 1100-talsimport) och textil. 
Speciella fynd: Trästylus med runinskrift på latin. 
Ytterligare 200 kg djurben. 
 
Datering: 1100 - 1500-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: MG Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register SR nr 72 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X  644024 Y  128436 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:11, Kroken 1:2 

Fornlämningstyp Kulturlager, stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200-1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av schaktningar för nybyggnation av hyreshus. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Undersökningen omfattar medeltida borgarbebyggelse inom det s k nordstadsområdet i Lödöse. Grävningsområdet 
gränsar i väster till den nord-sydliga ”Hospitalsgatan”, som skiljer nordstadsområdet i en östlig och en västlig del. 
Kulturlagren var 1 m djupa inom området och kunde dateras tillbaka till tidigt 1200-tal. De ytligare skikten innehöll 
material av 1400-talskaraktär. 
Två huslämningar i 3-4 skikt dokumenterades, där endast den ena var klart avläsbar i bottenskiktets starkt multnade 
träkonstruktioner (troligen skiftesverk). Öster om dessa fanns en broläggning med underliggande dräneringsränna, 
med flätverk som kantstöd. En härdanläggning kunde dokumenteras samt norr om husgrunden en större 
avfallsgrop. I västra schaktkanten fanns en del av en gata (se ovan) i nord-sydlig riktning i minst 3 skikt, varav det 
äldsta i träkonstruktion. 
Trots den ringa överlagringen visade sig benmaterialet i den här undersökningen vara av bättre kvalitet än de 
undersökta områdena i norr och väster, vilket kanske kan förklaras av att området utgjort en obetydlig, men dock 
svacka med fuktig svårdränerad mark in i vår egen tid. Detta nordliga område har i stor utsträckning karaktäriserats 
av metallhantverk, såväl järn- som bronssmedjor, och i de nordligaste delarna kanske även malmsmältning. Inom 
den här undersökningen dominerade dock hushållsmaterialet starkt, bl a representerat av fynden från den ovan 
nämnda avfallsgropen, som hade ett djup av 2 m och kunde dateras till 1200-talet. 
 
Fynd: 
672 fyndnummer. 
Övervägande keramik, metallföremål och slagg. 
 
Datering: 1200-1400-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: MF Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register  SR nr 71 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644027 Y 1284310 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:11 (nu Klostret 6:3) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering  1200-1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980      

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning:  
Undersökningen gjordes i samband med schaktning för infartsväg till parkeringsplats, i den norra utkanten av den 
medeltida stadskärnan i Lödöse. Parkeringsplatsen, som är belägen direkt öster och nordöst om MF är undersökt 
tidigare samma år och har grävningsbeteckningen ME. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Rester av en husgrund med en kraftig eldstad med en central stor skifferhäll fanns i ruta C6. Kullerstensbelagd, 
trolig gårdsplan tolkas som den tillhört byggnaden. Flera golvskikt med lera och även ett förmultnat brädgolv 
förkommer inom samma byggnad. Ytterligare en byggnadsrest påträffades i västra delen av ruta C7, med endast en 
meters mellanrum till den tidigare nämnda byggnaden. Denna innehåller kulturlager med ben och annat 
avfallsmaterial över flera lerlager varvade med brandlager. Under detta fanns fyra stolphål som representerar det 
äldsta byggnadsskedet. Dessa syntes som fördjupningar där det överliggande lergolvet sjunkit ned i hålen efter 
stolparnas förmultning. 
Sammanfattning: 
Kulturlagren i området var relativt tunna, ned till –70 cm under markytan, varav det djupare skiktet kunde dateras 
till 1200-talet. Förekomsten av järnslagg avtog kraftigt mot väster, men någon säker bestämning av yrkeskategorier 
från lämningarna kunde knappast göras. Ett stort antal klinknaglar kunde möjligen antyda att man sysslat med 
båtbyggeri, men detta fyndmaterial kan givetvis lika gärna härstamma från ett båtmaterial som använts sekundärt 
till exempelvis broläggning eller kantskoning. Benmaterialet är litet och med anledning av det ringa 
kulturlagerdjupet, av dålig kvalitet. Den eventuella smidesverksamhet som påträffades på grävningen ME kan även 
avspegla sig i fynden här, som visar slagg och ett stort antal järnföremål. 
 
Fynd: 
390 fyndnummer 
Ett stort antal järnföremål påträffades, bl a 70 st spik, ett antal klinknitar, beslag, knivblad, hästskor och 
hästskosöm. Här fanns även ett tiotal bottenskållor samt slagg. Detta tyder på att området använts till smide eller 
liknande aktivitet.  
Av övriga fynd är en stor andel keramik, enstaka ben/horn, glas och stenföremål. 
 
Datering:  
1200-1400-tal. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: NC Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register  SR nr 74 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644001 Y 128453 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Sptalen 1:10 (nu Kroken 14:3) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200-1500-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Ny bild av medeltidens Lödöse  i: Göteborg förr och nu, V. 1968 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 
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Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en utvidgning av S:t Peders kyrkogård mot norr samt en 
parkeringsplats, båda på fastigheten Spetalen 1:10. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
I den västra delen (rutnr 1-15), har undersökningen förts ned ca 40 cm, varvid 7 husgrunder och 2 härdanläggningar 
blottades. Enligt uppgift från en tidigare provgrävning i området är kulturlagerdjupet här 1,5 m, varför nya mer 
omfattande undersökningar planeras för 1969. 
Tolkning: hantverkskvarter med bl a smedjor. 
 
I den mellersta delen genomfördes 1958 en utgrävning (beteckning VL), varvid ett par husgrunder och en 
stenläggning påträffades. Detta parti har därför utelämnats vid årets grävningar. 
 
I den östra delen (rutnr 20-35), som utgöres av en markant sluttning mot öster och nedanför denna av plan mark (i 
den igenvuxna åfårans sträckning), har genomförts tre provschakt i nord-sydlig riktning och ett bredare schakt i öst-
västlig riktning.. Övre delen av sluttning verkar bestå av av en kraftig, uppslammad vall av lersand och lera, vars 
östra sida ursprungligen utgorts av en relativt brant ravin, som under stadstiden efterhand fyllts ut.. I den nedre 
delen av sluttningen är kulturlagren ca 2 m djupa, vara ca 2/3 verkar ha bildats av medeltida avfall. Fynd av trä och 
läder samt ben har bevarats väl i dessa lager. I detta bälte har bl a påträffats två smärre brunnar (en flätverks – och 
en laggad tunn-brunn), samt ett flätverksgärdsel i ungefär nord-sydlig riktning. Oregelbundna, men sammanhållna 
stenläggningar (för bryggor?) förekom på olika nivåer. Åarmen har gått 10 – 20 m längre österut än vad tidigare 
antagits. 
Sammanfattning: sju byggnadslämningar, två brunnar, samt gärdsel. Möjliga bryggrester.  
 
Fynd: 
957 fyndnummer. 
Här liksom i den närliggande undersökningen ND är keramik och metallföremålen dominerande, ca 70 % av alla 
föremål. 
 
Fyndens sammansättning visar att utöver ev smidesverksamhet har ändå området innehållit vanliga bostäder, 
kanske tom av högre stånd med anledning av glas- och textilfynd och den rikliga keramikförekomsten. I den västra 
delen påträffades en klump med sammanärgade, starkt vittrade silvermynt från Brandenburg, troligen innehållet i 
en penningpung. 
I den östra delen åtskilliga skofragment och läderspill från skotillverkning. Ett speciellt föremål, möjligen ett 
handtag till en stylus av blå gjuten glasmassa har hittats på grävningen. Det har en biskopsbild på ena sidan och 
Maria på den andra, med text runtom. Den har tolkats som en pilgrimssouvenir från Bari, porträtterande biskopen 
Nicolaus av Bari. 
 
Datering: 
1200-1500-tal. Myntfyndet kan datera stengrunderna till sent 1300 – 1400-tal. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: ND Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register SR nr 83 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644002  Y 128449  
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:10 

Fornlämningstyp Kulturlager, stad 

Undersökningsår 1968-1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  
Anläggningsprotokoll  Fältritningar  Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  
Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200 - 1400-tal   
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 
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    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery 2006-02-28   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av anläggandet av en ny kyrkogård med parkeringsplats, i området direkt 
norr om St Peders kyrkogård, i den sydöstra delen av det medeltida Lödöse. 
 
Beskrivning / sammanfattning: 
En fortsättning på NC-undersökningen 1968, med sex nya provschakt i öst-västlig riktning och fortsatt utgrävning 
av platåområdet i den västra delen (fr o m 28/11 i tält). Kulturlagerdjupet var här ca 1,2 m. 
Provschakten verifierade fjolårets iakttagelse att övre delen av sluttningen består av en kraftig, uppslammad lervall, 
vars östra, brant sluttande sida utfyllts med medeltida avfallsmaterial och sentida fyllningar. I det medeltida 
avfallslagret fanns en tunnbrunn, ett flätverksgärdsel i nord-sydlig riktning och en kallmurliknande stenanläggning 
på stödvirke, troligen att uppfatta som en stödanläggning mot jordflytning resp översvämning nära åarmen. 
Platån har visat lämningar av en husgrund av avvikande typ, med grundstenar i 4 skift och lergolv (1300-tal). I 
äldre skikt, troligen 1200-tal, fanns 2 härdar och mellan dem ett grävt dike, utgående från en i leran nedgrävd 
bassängliknande kvadratisk mindre fördjupning, ca 1 x 1 m. 
 
Fynd:  
4767 fyndnummer. 
Metall och keramik utgör de klart största fyndgrupperna, tillsammans över 60 % av den totala fyndmängden. En 
mängd järnslagg tyder på smidesverksamhet. 
 
Datering:  
1200 - 1400-tal, möjligen någon 1100-talskeramik i platåområdet.   
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: ME Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register  SR nr 70 

Ansvarig institution: Lödöse Museum Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644030  Y 128434  
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:11, Klostret 1:39 

Fornlämningstyp Kulturlager, stad 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200 – 1400-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Sonia Jeffery, 2006-02-28  
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes i samband med att en ny parkeringsplats skulle anläggas till ett nytt hyreshusområde.  
 
Beskrivning / sammanfattning: 
Endast den södra delen av ytan för den planerade parkeringsplatsen undersöktes i sin helhet, medan de norra 
delarna kontrollerades genom ett antal provschakt. 
Grävningsplatsen var belägen i den norra stadsdelens utkant, dvs det område som är en yttre gräns för den 
medeltida bebyggelsen. Sentida odling har förstört de ytligast liggande lämningarna. Kulturlagren var relativt 
tunna, 70 – 80 cm under markytan. Byggnadslämningar påträffades i 3-4 skikt, huvudsakligen i form av 
stengrunder och i den äldsta fasen även stolphål. Även otydliga rester av träkonstruktioner till golv eller 
broläggning kunde observeras. Fyndmaterialet visade att dessa bebyggelserester dock täckte en längre tidsrymd, 
som var daterbar inom 1200- och 1300-talet. Det rör sig även här om borgarbebyggelse, vars yrkeskaraktär är svår 
att bestämma, men där en del av fyndmaterialet antydde järnhantverk (malmsmältning och smide). Fyndmaterialet 
visade att även bostäder ingått i den här bebyggelsen. Djurbensmaterialet är av ganska dålig kvalitet, trots åldern, 
vilket kan förklaras av den ringa överlagringen. 
Provschakten som gjordes över resterande delar av ytan mot norr visade medeltida dräneringsdiken (även tolkade 
som avgränsningsdiken för stadsområdet).  
 
Fynd:  
544 fyndnummer.  
En stor mängd keramik, spik och annat hushållsrelaterat fyndmaterial.  
 
Datering: 
Bebyggelselämningar från tidigt 1200-tal – 1400-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: GD Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register nr 99 

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:  Raä dnr B 142/70 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 8g Lägeskoordinater: X 644022 Y 128423 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Spetalen 1:21 (nu Klostret 6:1) 

Fornlämningstyp Kulturlager stad 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder  Diabilder  Fyndkatalog  Fyndritningar  Fynddatabas  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1100 - 1500-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R. Borg och Kungsgård i Lödöse, Västgöta-Dal 1989/90    

Medeltidsstaden 21, GamlaLödöse, Rapport Raä och  SHM. Stockholm 1980   
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Sonia Jeffery 2006-02-24   
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en breddning av Rv 45, östra sidan. 
 
Beskrivning/sammanfattning: 
Ytlagren var till stor del förstörda av sentida hus- och vägbyggen. I intakta partier kunde sju byggnadsskikt avläsas. 
Undersökningen innehöll delar av två borgarkvarter, åtskilda av en gata i öst-västlig riktning. I det norra kvarteret 
som gränsar till St Olovs kyrkogård i väster, undersöktes delar av sex byggnadslämningar (3-7 skikt) i två parallella 
nord-sydliga längor. I det södra kvarteret fanns tre byggnader med anslutande broläggningar, en öppen gårdsplan 
och en dräneringsanläggning. I söder gränsar detta kvarter till borgens norra vallgrav (se projekt GE). Den i äldre 
skikt bäst bevarade byggnadsenheten var en stor träbyggnad på gatans sydsida. Under 1200-talets andra hälft en 
knuttimmerbyggnad, som tidigare varit byggd i stav- eller skiftesverk. Denna byggnad hade en påfallande stor 
koncentration av fynd. Den öst-västliga gatan, som var byggd i en träkonstruktion med tvärliggande täckvirke 
kunde avläsas i 4 olika anläggningsskeden, det äldsta med underliggande flätverksdränering. I de yngsta skikten 
fanns flera stengrunder, främst i de norra delarna. 
 
Fynd: 
7743 fyndnummer. 
Gjutformar och andra indikationer på guldsmide, hyvel, lantbruks- och fiskedon och en mängd spelbrickor. Ett stort 
skulpterat huvud med bemålning påträffades under ett golv samt ett 20-tal runinskifter. Dessutom en större båtdel, 
bestående av ihopnitade båtbord. Ett anmärkningsvärt stort antal sk korvpinnar påträffades vid undersökningen. 
Övriga fynd är exempelvis över 4000 träföremål och 800 keramikskärvor . 
 
Datering:  
1100 - 1500-tal 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: TC Lst:s dnr: Stadsarkeologiskt register SR nr: 86  

Ansvarig institution: UV/Lödöse Museum Eget dnr:  La Vbg dnr 949/69 

Ansvarig för undersökningen: Rune Ekre Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7B 7g Lägeskoordinater: X 643978 Y 128405 
      
 
Landskap Vg 

Socken/Stad St Peders socken 

Fornlämningsnummer 23 

Fastighet/kvarter Tingberg Norrgård 4:24 (nu Tingberg 4:114) 

Fornlämningstyp Medeltida bebyggelseplats   

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Dagboksanteckningar  Grävningsprotokoll  Grävningskommentarer  Fältritningar  
Sv/v bilder   Fyndritningar  Fynddatabas   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1300-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Ekre, R.  Borg och Kungsgård. i: Västgöta-Dal 1989/90 

Ekre, R. Medeltida borgar i Västergötland.  i: Västergötlands äldsta historia. 1985 

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledning: 
Undersökningen gjordes med anledning av en nybyggnation av bostadshus. 
 
Beskrivning/sammanfattning: 
Undersökningens södra gräns låg ca 6 m norr om föregående projekt, TB. Av den blivande byggytan (ca 8 x 15 m, 
rektangulär i nord-sydlig riktning) utgjordes större delen av berg i dagen. Med undantag för ett par parallella 
svackor i berggrunden var kulturlagren relativt oansenliga och grävningen gav ett överraskande magert resultat.  
I den södra, högst belägna delen framkom rester av en mur i kalkbruk i nord-sydlig riktning, vars norra del svängde 
av mot väster (ut mot sprängravinen – murlämningen har troligen decimerats väsentligt av stenbrytning här i 
samband med järnvägsbygget vid sekelskiftet). Muren bör vara en utlöpare (möjligen en skyddsmur utan 
byggnadfunktion) av den på bergkrönet, söder om den aktuella grävningsytan, tidigare undersökta 
stenbyggnadslämningen, tolkad som fortifikatorisk anläggning. De få fynden, liksom det obetydliga benmaterialet 
förekom i anslutning till denna murrest. Norr om och nedanför mursträckningen fanns en enkel härdanläggning, 
möjligen sentida, gjord av stenar i en grund bergsskreva. 
 
Fynd: 34 fyndnummer 
Övervägande keramik och järnföremål (spik, klinknaglar och enstaka pilspetsar) 
 
Datering: 1300-1600-tal. 
 
 
 


	MATERI~1.DOC
	MATERI~2.DOC
	MJ.DOC
	PA,passagarden52.DOC
	PB.DOC
	PC.DOC
	SD.DOC
	TC.DOC
	Vg_Gudhems sn_Gudhems ka.doc
	Vg_Orby_kolerakyrkogarden.doc
	Vg_Skara_ kv Jupiter 5.doc
	Vg_Skara_Planeten.doc
	Vg_Skarv sn_Ingelstorp 14.doc
	Vg_Skarv sn_Ingelstorp.doc
	Vg_St Peder_Bygatan.DOC
	Vg_St Peder_Klostret.DOC
	Vg_St Peder_Klostret6.DOC
	Vg_St Peder_Krok,Spet..DOC
	Vg_St Peder_Kroken.DOC
	Vg_St Peder_Kroken2.DOC
	Vg_St Peder_Lodose varv.DOC
	Vg_St Peder_Passagarden.DOC
	Vg_St Peder_Passagarden19.doc
	Vg_St Peder_Passagarden52.doc
	Vg_St Peder_Passagarden52.doc.DOC
	Vg_St Peder_Passagarden78.DOC
	Vg_St Peder_Spet.Kroken.DOC
	Vg_St Peder_Spetalen.DOC
	Vg_St Peder_Spetalen1.DOC
	Vg_St Peder_Spetalen10.DOC
	Vg_St Peder_Spetalen11.DOC
	Vg_St Peder_Spetalen21.DOC
	Vg_St Peder_Tingberg.DOC

