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Under 2013 kommer den största stadsarkeologiska under-
sökning som någonsin genomförts i Västsverige att äga rum 
i Gamlestaden! Undersökningen kommer att pågå mellan 2:e 
februari och 31:e oktober och berör nästan 7 000 kvm av staden 
Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624.

Gamlestaden i Göteborg kommer att genomgå en stor förändring. Ny 
bebyggelse med hus, knutpunkt för kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelbanor kommer att förändra stadsbilden. I spåren av detta nya 
kommer en annan värld i dagen. Alldeles under oss där tåg och spår-
vagnar drar fram, människor hastar iväg, finns en annan stad. Den har 
legat mer eller mindre gömd i hundratals år.

Nu har vi chansen att få veta mer om vilka som levde här, hur deras 
liv såg ut. Staden gick en gång under namnet Nya Lödöse och innan 
spåren av den försvinner för gott kommer arkeologer och andra fors-
kare att dokumentera och undersöka dem närmare. Vad finns kvar? 
Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var 
deras stad, men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia.

Staden under staden



During 2013 the largest urban archaeological excavation ever undertaken 
in West Sweden will take place in Gamlestaden, Gothenburg! The exca-
vation will be carried out between 2 February and 31 October; it affects 
almost 7,000 square meters of the town Nya Lödöse which was situated 
here between 1473 and 1624.

Gamlestaden in Göteborg is set to undergo a major transformation. New con-
struction activities with buildings, a new hub for public transport, walkways 
and cycleways will transform the urban landscape. In preparation for this new 
construction, another world is coming to light. Immediately beneath us, where 
trains and trams move back and forth, where people rush about their daily lives, 
there is another town. But it has lain hidden, more or less, for hundreds of years.

Now we have a chance to know more about those who lived here, to get a glimpse 
of their day-to-day existence. The town was once known as Nya Lödöse and, before 
the traces of this old community disappear for good, archaeologists and other 
researchers will document and investigate them in more detail. What is it that 
actually remains? What can it tell us? Who lived here then? What were their lives 
like? It was their town, but we share it with them. It is also our town, our history.
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Nya Lödöse-projektets arkeologer på väg  
in i containern för att hämta arbetsredskap.
Foto:  Markus Andersson.





Tänk dig att alldeles under oss, där tåg och spår-
vagnar drar fram och där människor hastar iväg 
vid Gamlestadstorget, finns en annan stad. Den 
har legat mer eller mindre gömd i hundratals år. 

Nu ska delar av den försvunna staden Nya Lödöse 
undersökas av oss arkeologer. Vi kommer att gräva 
ut delar av stadens gator, torg, hus, gårdar, kyrka 
och mycket mer. Vi vill dokumentera så mycket 
som möjligt av den spännande historien kring livet 
i staden och komma närmare de människor som 
en gång levde här. 

Historien tar sin början

Historien om staden Nya Lödöse började på 
1400-talet, då Sverige såg helt annorlunda ut 
än vad det gör i dag. År 1397 hade de nordiska 
länd erna undertecknat en fredsunion i Kalmar, 
men det dröjde inte länge förrän Västsverige blev 
skåde platsen för flera nya unionsstrider. Nästan 
hela den viktiga kusten mot väster tillhörde Dan-
mark, det var bara en smal passage utmed Göta 
älvs mynningsområde som oftast behärskades av 
Sverige. År 1473 undertecknade därför den svenska 

När Gamlestaden var ny

Karta på denna och motsatt sida Göteborgs Stadsmuseum.



riksföre ståndaren Sten Sture ett beslut att bygga en 
ny stad vid Säveåns mynning vid Göta älv. Kontak-
terna med Holland var viktiga eftersom det därifrån 
exporterades stora mängder salt som behövdes för 
det ökade sillfisket utmed kusten. Man ville också 
skapa nya förutsättningar för den internationella 
handeln utanför Hansans inflytande. 

Den äldre handelsstaden Lödöse som grundades 
på 1000-talet låg drygt 30 kilometer norrut utefter 
Göta Älv. Under unionsstriderna på 1470-talet fick 
svenska skeppare betala tullavgifter på väg till och 
från Lödöse och detta brukar ses som en av orsa-
kerna till att man beslöt bygga en ny stad närmare 
Västerhavet. Ett annat skäl till nyetableringen kan 
också ha varit för att få kontroll över nya regionala 
handelsvägar. Redan ett år efter Sten Stures beslut 
om den nya staden, år 1474, beslöt man att den 
skulle överta den gamla stadens namn även om 
den gamla staden fortfarande fanns kvar. Så kom 
städerna att kallas Gamla Lödöse och Nya Lödöse. 

Nya Lödöse byggs upp, brinner, 
byggs upp, bränns ner för gott
Nya Lödöse byggdes efter en bestämd plan med 
trähus och stenlagda gator. Biskop Hans i Skara, 
herr Ture Jönsson lagman, herr Tord Bonde och 
riddare Karl Bengtsson fick i uppdrag att över vaka 
arbetet. Kvibergs och Härlanda byar fick släppa till 
marken på båda sidor om Säveån. Alla som flyt-
tade till den nya staden erbjöds tullfrihet i 20 år, 
tre frimarknader och skydd mot hövitsmannen på 
Bohus fästning. Redan efter 20 år hade nya Nya 
Lödöse vuxit sig så pass stort att staden tillsam-
mans med Kalmar och Söderköping var en av de 
tre största utskeppningshamnarna för varor från 
Götaland skapen. När Gustav Vasa tog makten i 
Sverige 1521 engagerade han sig i uppbyggnaden 
av Nya Lödöse. Klock- och smörskatt från Väster-
götland fick bekosta uppbyggnaden av staden, som 
växte snabbt. Men det var inte slut på krig i det 





nordiska gränsområdet. År 1543 beordrades stads-
borna i Nya Lödöse att bygga nytt i området intill 
Älvsborgs fästning. Det var inget lyckat projekt, 
stridigheterna fortsatte och Älvsborgsstaden brän-
des redan 1563. Då återuppbyggdes Nya Lödöse 
på sin ursprungliga plats och snart växte befolkning 
till 1 500–2 000 personer. Kyrkan byggdes ut och 
staden fick ett rådhus. 

Sedan var det dags för nästa krig och 1612 brän-
des och skövlades staden igen. År 1624 beordrade 
Gustav II Adolf att hela staden slutgiltigt skulle 
brännas, vilket så också skedde. Marken där staden 
Nya Lödöse hade legat användes sedan till odlingar 
och stora jordbruksegendomar, landerier, bidrog till 
försörjningen för Göteborgs borgare. 

Nya Lödöse faller i glömska 
men väcks till liv igen
Staden föll i glömska och Nya Lödöse blev ”Gamle-
staden”. Men under 1900-talets början gjordes sto-
ra arkeologiska utgrävningar i Nya Lödöse och på 
1960-talet, då nya vägar byggdes i Gamlestaden, 
gjordes ännu fler undersökningar. Sedan dess har 
flera små titthål gjorts i de gamla stadslämningar-
na. Delar av hus, gator, gårdar, kajer, avfallsgropar, 
brunnar och mycket mer har undersökts – men 
långt ifrån allt. 

Ovan: Arkeologisk undersökning av Nya Lödöse år 1916. Foto Göteborgs Stadsmuseum.
Motsatt sida: Bilder som visar vardagssysslor i en 1500-talsstad, från Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken” .



Grav från Nya Lödöse stadskyrkogård under utgrävning år 1916. Foto Göteborgs Stadsmuseum.



De arkeologiska fyndmaterialen visar att stadsborna 
haft stor tillgång till vanliga vardagsföremål, men 
också att de kunde njuta av lyxvaror och föremål 
som kom långväga ifrån. Man har hittat mycket 
keramik, smycken, mynt, allsköns priv ata föremål 
som använts av stadsinvånarna. Det finns fynd av 
byggnadsmaterial, hantverksredskap och rent hus-
hållsavfall som slängts på platsen. Intill kyrkan har 
flera gravar undersökts från tiden då Nya Lödöse 
var en blomstrande stad.

Och nu då?
Idag har vi betydligt mer utvecklade arkeologiska 
metoder än för 100 år sedan, och räknar med att 
kunna få fram mycket ny kunskap när nu Nya 
Lödöse ska undersökas igen. 

Vi kommer att försöka kartlägga livet i staden 
under 1400–1600-talen, och vi har många spän-
nande frågor som vi vill ha svar på: Vad åt stads-

borna? Vad tillverkades i staden? Vad såldes i han-
delsbodar och vid kajkanter? Varifrån hämtade 
man sina varor, både de man själv behövde och de 
som skulle skeppas vidare? Vilken roll spelade sta-
den som import- och exporthamn i västra Sverige?

Vi hoppas också få en klarare bild av hur staden 
såg ut och förändrades: Hur såg hus, gårdar och 
gator ut? Vilka byggnadsmaterial använde man 
och var kom de ifrån? Hur fungerade djurhåll-
ning och odling i staden? Och varifrån fick man 
andra livsmedel? Hur fungerade renhållning och 
sophantering? Vilka spår finns kvar av flytten till 
Älvsborgs fästning?

Vi som undersöker Nya Lödöse är arkeologer. 
Några är också specia lister, bland annat inom äm-
nena historia, ben (oste ologi), föremålskultur, väx-
ter (arkeobotanik), trädringsdatering (dendrokro-
nologi) och keramik. Det är den samlade kunska-
pen som kan ge oss en bredare och tydligare bild 
av livet i Gamlestaden då den var ny.

Kristina Carlsson

Denna sida: Svärd och keramikfynd från Säveån vid Nya Lödöse. Foto Bohusläns museum.



Arkeologiskt fältarbete i Gamlestaden.
Foto:  Markus Andersson.





Sten Sture den äldre
Född omkring 1440. Styvson till Kung Karl Knutssons 
halvsyster och drogs som tjugoåring in i dennes inrikes-
politiska fejder. Slogs vid ett flertal tillfällen med dalkarl-
arna mot allehanda upprorsmakande kungar och säkrade 
tronen åt Karl 1467. Blev Karls arvtagare tre år senare 
och valdes till riksföreståndare 1471, två år innan han 
lät grunda Nya Lödöse, och fick tillbringa stor del av sin 
tid vid makten med att mota danske kung Hans I i grind 
från att ta över regeringsmakten i Sverige. Föll under 
1490-talet i onåd hos Stureätten och avsattes, nästlade 
sig tillbaka till makten genom förhandlingar och en sam-
mansvärjning mot kung Hans. I denna veva belägrades 
Älvsborgs fästning av danskarna, och Nya Lödöse brän-
des ned (för första gången). Sten Sture återfick under 
1502 sin position, men dog året därpå på resande fot. 

Gustav Vasa 
Född 1496, med pappa som var svåger till Sten Sture den 
Yngre, på vars hov Gustav fick sin adliga och militära 
utbildning. Några fältslag senare tillfångatogs Gustav 
av Kristian II, men lyckades fly 1519 lagom till att Sten 
Sture dödades och dörren plötsligt stod öppen för den 
danska kungamaktens anspråk. Kristian II intog Stock-
holm, ställde till med det berömda blodbadet och Vasa 
flydde i en lika berömd skidtur till dalkarlarna. 1521 
startade upproret mot Kristian, vilket speds som löpeld 
och drev danskarna på flykten. Samma år brändes Nya 
Lödöse ner (igen). Gustav blev riksföreståndare, kunde 
befästa segern och utropas till kung år 1523. Sedan 
följde riksbildningen, med reformationen, frigörelse från 
Hansan, pakt med Danmark, krig med Ryssland, infö-
rande av arvsrike och kväsandet av allmogeuppror. 1547 
tvångsförflyttades invånarna i Nya Lödöse till Älsvborgs 
fästning. 1560 dog Gustav på Stockholms slott i sjuk-
dom. Tre år senare brände invånarna själva ner Älvsborgs-
staden och började flytta tillbaka till Nya Lödöse. 

Några viktiga Nya Lödöse-kungar



Johan III 
Född 1537, son till Gustav Vasa och hertig av Egent-
liga Finland från 1556. Redan tidigt en bråkstake som 
intrigerade bakom sin pappas rygg och 1562 gifte in sig i 
sin bror Erik XIV’s krigsfiende Polen. Dömdes därför till 
landsförräderi och satt fyra år som fånge på Gripsholm. 
Replikerade med att liera sig med sin andre bror Karl, 
låta spärra in Erik (och senare låta honom dö i fången-
skapen). Johan blev kung 1568, avslutade nordiska 
sjuårskriget två år senare genom fred med Danmark. 
Kastade sig dock in i krig med Ryssland istället. Efter 
ett liv kantat av konflikter och dispyter dog han ensam i 
Stockholm 1597, och efterlämnade ett rike i vanvård. 

Gustav II Adolf
Född 1594, son till hertig Karl. Barnarbetade med 
kungliga och militära plikter och fick tronen sjutton år 
gammal 1611. Ärvde tre krig, mot Ryssland, Danmark 
och Polen. Slöt en dyrköpt fred med Danmark genom 
Älvsborgs lösen 1613. Lyckades därefter utestänga 
Ryssland från Östersjön 1617 och kunde då koncentrera 
sig på Polen, och projektet att göra Östersjön till svenskt 
innanhav. Polska kriget rasade till 1629. I denna tid av 
krig och elände växte Sveriges handel och ekonomi, nya 
städer grundades, bland annat Göteborg 1619. Van vid 
hårda beslut, lät Gustav 1624 bränna ned Nya Lödöse, 
vilket blev slutet för staden. Kriget på kontinenten över-
gick i det blodiga Trettioåriga kriget 1630, i vilket Gustav 
mötte sitt slut i dimmorna utanför Lützen två år senare. 



 Foto:  Thomas Bergstrand.

Idag flyter Säveån lite mer anonymt förbi Gamle-
staden bakom SKF och ut i Göta Älv, men för Nya 
Lödöse var ån central för stadens placering och 
användande. På de äldsta kartorna från 1600-ta-
lets slut finns Säveån inritad, med åker och be-
byggelse på vardera sida. En bro finns markerad, 
sannolikt pålbyggd. Dess exakta position idag 
är inte helt klarlagd. På 1800-talet fanns här två 
broar. Idag tre. 

Säveån har också en lång marinarkeologisk hist-
oria. Strömboms provgrävningar från mudder-
verk 1916–1917 fick upp en hel del fynd som 
keramik, glas, tennfat, yxor, svärdfäste, en pistol 
och en dolk. Säveån verkar belamrat med vapen, 
under 2000-tal ets början hittades ett svärd av en 
anläggnings dykare. Enligt Armémuseum är svärdet 
ett jakt svärd eller enklare bondebeväpning, på tyska 
kallat Bauernwehren, troligen från 1300–1400-tal. 

Där floden flyter fram



 Foto:  Magnus Rolöf.

 År 1971 skulle man bygga järnvägsbron över 
Säve ån och råkade på ett sjunket fartyg i botten-
dyn. 33 bitar togs upp, exakt var de tog vägen är 
ett mysterium, men en arkivstudie på Göteborgs 
Stadsmuseum har gjorts och här hittades en be-
skrivning av bitarna. Skeppet bör ha varit klink-
byggt, varit drygt 4×12 meter långt och varit för-
sett med mast, och alltså varit segelbart. År 2012 
var marinarkeologerna tillbaka i Säveån och hit-
tade ett par pål anläggningar i bottendyn, troligen 
från 1600-tal. Dessutom hittade man fler delar av 
fartyget, som nu kunde dateras till omkring 1520. 
Säveån är i högsta grad en del av den historiska 
miljön som utgör spåren av Nya Lödöse.

Ritning över en av 1800-talsbroarna i Gamlestaden.  
Göteborgs Stadsmuseum.

Marinarkeologerna Thomas Bergstrand och  
Matthew Gainsford vid undersökningar år 2012.  
Foto: Staffan von Arbin.



Fabrikstid
På södra sidan om Säveån ligger byggnaderna som 
hörde till Gamlestadens Fabriker AB, från 1854 
bomullspinneri. Ur denna industri växte SKF fram 
på början av 1900-talet genom utvecklandet av 
kullagret. Textilindustrin avvecklades gradvis från 
1960-talet, för att helt försvinna under 1980-talet. 
Idag hyser husen bland annat vårdcentral, arbets-
förmedlingen, en konservatorsateljé och Bingo-
lottos lokaler.

Mellan husen och under asfalterade parkerings-
platser och vägar ligger lämningarna från södra 
Nya Lödöse kvar. De kommer inte att undersökas 
under 2013.
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