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Figur 1. Läget Nya Lödöse markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan. Skala 1:300 000. Lantmäteriet (CC0).
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I oktober 2015 förundersöktes en yta mellan Artillerigatan i norr och Byfogdegatan i söder i Gamlestaden, 
Göteborg. Ytan var belägen direkt öster om Nya Lödöse, som låg här 1473–1624. Inga lämningar från 
staden påträffades men däremot från den efterföljande landeritiden.

Inledning
I skrivande stund pågår omfattande förändringar 
av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i 
samband med detta har en rad arkeologiska 
undersökningar genomförts. Undersökningarna 
har framför allt berört lämningar efter staden 
Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 
och som gett Gamlestaden dess namn (figur 
1–2). I mindre utsträckning har undersökning-
arna även omfattat lämningar från landeritiden 
under 1600–1800-talet.

I oktober 2015 genomfördes en förundersök-
ning av en yta mellan Artillerigatan i norr och 
Byfogdegatan i söder. Undersökningsområdet 
utgjordes både norr och söder om Säveån av asfal-
terade parkeringsytor. På båda sidor om Säveån 
finns gräsbevuxna åbrinkar. I Hornsgatan norr om 
Säveån ligger flera ledningar och rör nedgrävda. 
Det innebar att förundersökningen här koncen-
trerades till parkeringsytorna i förundersöknings-
områdets västra del (figur 3). 

Den här aktuella ytan låg nära eller precis utan-
för Nya Lödöses östra avgränsning. Inför under-
sökningen bedömdes det att lämningar av stadens 
vallgrav skulle kunna finnas här.

Sammanfattning av resultat
Resultatet från förundersökningen påvisade inga 
säkra lämningar tillhörande staden Nya Lödöse i 
något av de schakt som grävdes. I ett schakt (S7) 
norr om Säveån fanns däremot möjlig odlings-
jord från landeritiden, som kan ha brukats även 
av Nya Lödöseborna. Söder om Säveån iakttogs 
lämningar från ett större dike. Diket är troligen 
det östra diket som finns beskrivet på 1873 och 
1880 års kartor över Kristinedals landeri. Det var 
ett odlingsdike från den tid då landerierna var 

verksamma i området. Vid en jämförelse med 
äldre historiska kartor som storskifteskartan från 
1800 och tidigare undersökningsresultat fram-
går att Nya Lödöses stadsgräns och stadsvall låg 
längre åt väster. 

Bedömningen efter förundersökningen är att 
det aktuella området är färdigundersökt och att 
inga vidare antikvariska insatser krävs. 

Bakgrund
Undersökningens syfte och förutsättningar
Syftet var att förse länsstyrelsen med ett för-
djupat kunskapsunderlag inför prövningen av 
arbetsföretaget enligt 2 kap. 12§ KML. Lämning-
ens skulle efter undersökningen kunna beskrivas 
med hänsyn till det antikvariska bevarandevärdet 
samt dess pedagogiska och vetenskapliga poten-
tial.

Eftersom förundersökningen var en del i bort-
tagandet av fornlämningen skulle ambitionsnivå 
vara hög. Här skulle lämningarnas karaktär, date-
ring, utbredning, omfattning, sammansättning 
och komplexitet beskrivas. Det bedömdes som 
viktigt att få en uppfattning om på vilka nivåer och 
djup eventuella lämningar fanns. Av stor vikt var 
att finna en östlig begränsning av fornlämningen 
Nya Lödöse.

Områdets historia
Nya Lödöse etablerades år 1473 vid Säveåns 
utlopp i Göta älv. Marken norr om Säveån var 
tidigare en del av Kvibergs by. Marken söder om 
Säveån tillhörde Härlanda by. Området hade 
tidigare varit ängs- och betesmarker.

Staden låg på båda sidor om Säveån, och var 
omgiven av en vall och en vallgrav (figur 4). Redan 
från början lades en stadsplan ut i den norra stads-
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Figur 2. Undersökningsytorna markerade på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000. © Lantmäteriet.
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Figur 3. Hornsgatan sedd från söder. Schakten grävdes direkt vänster om gatan på parkeringsytan. Foto: Arkeologerna.

halvan med en huvudgata i nord-sydlig riktning, 
och i anslutning till den fanns gator och gränder. 
Troligen låg ett torg i anslutning till kyrkan. Kyr-
kogården norr om Säveån stakades ut redan från 
början, men kyrkan började inte byggas förrän 
omkring 1480. I princip har hela kyrkogården och 
kyrkan undersökts arkeologiskt och drygt 1200 
individer har tagits upp. Efter unionsupplösningen 
1523 satsade kungamakten (Gustav Vasa) resurser 
på staden. Under 1520 och 1530-talen genomfördes 
stora byggnadsarbeten med utfyllnader i Göta älv 
och utbyggnader av försvarsverken.

År 1547 flyttade befolkningen till ett nytt läge 
invid (gamla) Älvsborgs fästning. Flytten skedde 
i syfte att underlätta försvaret av staden och dess 
verksamhet, inte minst handeln. Hur många stads-
bor som verkligen flyttade är dock oklart, sannolikt 
stannade flera kvar på den gamla platsen. Den nya 
staden vid Älvsborg brändes ned av stadsborna 
själva år 1563 i samband med nordiska sjuårskriget, 
då danskarna erövrade Älvsborgs fästning. 

Senast omkring 1570 flyttades staden tillbaka 
till sitt ursprungliga läge. Nya Lödöse byggdes upp 
igen efter mer eller mindre samma stadsplan som 
tidigare. Från denna yngre period i stadens historia 
finns flera olika typer av historiska källor bevarade, 
som mantalslängder och tänkeböcker, protokollen 
från rådens möten. Tänkeböckerna publicerades i 
samband med de arkeologiska undersökningarna 
1915–1918 (Grauers 1923).

Runt 1590 skedde flera större byggnadsarbeten 
i staden. Bland annat byggdes kyrkan om, flera 
gator lades om och ett nytt rådhus byggdes. 

Staden brändes återigen under Kalmarkriget 
1612 och hölls av danskarna, som nu hade erövrat 
Älvsborgs fästning för andra gången. Många stads-
bor flyttade till närbelägna städer, som Alingsås 
och Brätte. När (andra) Älvsborgs lösen hade beta-
lats 1619 kom staden åter under svensk överhöghet 
och många stadsbor återvände. Efter att Göteborg 
hade grundats lades slutligen Nya Lödöse ned år 
1624.
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De omfattande undersökningarna av bebyggel-
sen i stadens norra halva har gett goda kunskaper 
om livet i den delen av staden (se Öbrink & Rosén 
2017). I den södra stadshalvan har färre undersök-
ningar gjorts och det är därför oklart exakt när 
den etablerades. Ytterligare en kyrkogård fanns 
sannolikt även i den södra stadshalvan, här har 
ett fåtal gravar undersökts vid olika arkeologiska 
förundersökningar (Gustavsson & Sandin 2013; 
Forsblom-Ljungdahl et al 2018). En del av vall-
graven och vallen undersöktes 2015. Anläggningen 
var konstruerad runt 1530 (Johansson et al 2021). 
Möjligen etablerades den södra stadshalvan senare 
än den norra.

Efter att Nya Lödöse lades ned 1624 kom mar-
ken norr om Säveån att tillfalla Marieholm och 
Mariedals landerier och marken söder om Säveån 
tillföll Ånäs och Kristinedals landerier (fi gur 5). 

År 1907 uppfördes SKF direkt öster om det nu 
undersökta området. Därefter uppfördes bebyg-
gelse väster om Hornsgatan, den fanns kvar till 
1960-talet kvarter. Parallellt med Säveån löpte i 
historisk tid landvägen mot Utby. Ytorna söder om 
Säveån utgjorde odlingsmark fram till 1910-talet då 
de togs i anspråk för industrier. 

Få undersökningar har tidigare genomförts i 
de östra delarna av Nya Lödöses stadsområde. Vid 
undersökningarna 1915–1918 grävdes några schakt 
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norr om Säveån, söder om ån gjordes arkeologiska 
observationer i samband med att Svenska kugg-
hjulsfabriken uppfördes där. Ett schakt grävdes 
då nära det dike som rann ut i Säveån öster om 
landeriet Kristinedal (se kartor 1873 och 1880). Här 
påträff ades en pålrad som tolkades som ett palissadverk 
tillhörande vallen (Strömbom 1924). I mars 2015 
utförde Bohusläns museum en marinarkeologisk 
utredning i och längs med Säveån (Gainsford & 
Bergstrand 2015). Vid utredningen framkom i 
anslutning till den här avrapporterade förunder-
sökningen, två områden med pålar som tolkades 
som fi skeanläggningar eller eventuellt bryggkon-
struktioner. 

Metod och dokumentation
Inför förundersökningen rektifi erades historiska 
kartor över området. Utifrån detta placerades 
schakt där vi beräknade att träff a på lämningar 
efter Nya Lödöses stadsgräns och spår av stads-

nära aktiviteter i stadens närhet. Resterande fem 
schakt fördelades över ytan i fält där det var möj-
ligt att gräva. Schakten grävdes med grävmaskin. 

Alla schakt, lämningar och prover har doku-
menterats med digital inmätning och fotografe-
ring. Fältdokumentationen gjordes både i digital- 
och pappersform. Inmätningarna har bearbetats 
i Arkeologernas digitala dokumentationssystem 
Intrasis. 

Resultat
Totalt åtta schakt grävdes (fi gur 6). De beskrivs 
närmare i bilaga 1. De dokumenterade lämning-
arna i schakten (stratigrafi ska objekt) beskrivs i 
bilaga 2.

I ett av schakten norr om Säveån (S7) påträf-
fades ett fyndförande lager från landerifasen som 
har tolkats som en odlingshorisont tillhörande 
landeriet Mariedal. Samma jord kan dock ha bru-
kats redan under den tid Nya Lödöse fanns som 

Kyrka

Figur 5. Utsnitt ur kartan från 1880 med det nu aktuella förundersökningsområdet markerat. På kartan kan ännu 
sträckningen för vallgraven runt Nya Lödöse anas. Regionarkivet: GIV 74b. Skala 1:3 500.
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en del av stadens jordar. I odlingsjorden påträffa-
des ostindiskt porslin, fajans med blå dekor, fat i 
yngre rödgods, klart dryckesglas och fragment av 
kritpipa, samt ostronskal och djurben.

I ett schakt söder om Säveån (S4) påträffades 
ett minst 2 meter brett och 1,55 meter djupt dike. 
Det var återfyllt med silt som innehöll enstaka 
tegelkross, djurben och mindre pinnar. Yngre röd-
gods fanns i fyllningen. Detta är sannolikt det dike 
som återfinns på 1873 och 1880 års kartor, och som 
ännu fanns kvar vid Strömboms undersökningar. 
Diket är inte rester av Nya Lödöses vallgrav utan 
sannolikt anlagt under 1800-tal. Detta innebär att 
stadens gräns var belägen längre åt väster.

På 1873 och 1880 års kartor finns en rektangulär 
formation intill Säveån som vid 2011 års förunder-
sökning tolkades som en eventuell skans intill vall-
graven (Sandin et al 2011). Här grävdes ett schakt 
(S5). I schaktet fanns återfylld lera och det gick inte 
att se några spår efter en eventuell skans (figur 7).

Övriga grävda schakt innehöll omrörda eller 
sentida lager. 

Antikvarisk bedömning
Resultatet från förundersökningen påvisade inga 
säkra lämningar tillhörande staden Nya Lödöse. 
Troligen har de ytor som undersöktes legat 
direkt öster om staden. Här fanns dock läm-
ningar från landeritiden.

Bedömningen efter förundersökningen är att 
det aktuella området är färdigundersökt och att 
inga vidare antikvariska insatser krävs. 
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Figur 7. Utsnitt ur 1873 års karta med den rektangulära 
 formationen (markerad med siffran 11) som förmodades 
kunna vara en skans och det schakt (S5) som grävdes där. 
Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborg: FI325. Skala 1:1 500. 
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Administrativa uppgifter
KMR uppdragsnr: 202200122
Länsstyrelsens dnr: 431-23369-2015.
Statens historiska museer dnr: 511-01082-2015.
Statens historiska museer pnr: A13240.
Rios pnr: 1301.
Bohusläns museum /Västarvets dnr:  VA547-2014
Bohusläns museum /Västarvets pnr: 11914
Intrasisprojekt: SHMM2015:161.

Län: Västra Götalands län.
Landskap: Västergötland.
Kommun: Göteborgs stad och kommun.
Socken: Göteborg.
Fastighet: Bagaregården 16:7 m.fl.
Fornlämningsnr:  L1969:847 (Göteborg 218).

GSD-Fastighetskarta, blad: 64D 0cS Partille.
Läge: x 6401106, y 150530.
Meter över havet: 2–4.
Koordinatsystem: Sweref 12:00.
Höjdsystem: Rikets, RH 00.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad/Fastighetskontoret.
Ansvarig institution: Statens historiska museer 

Arkeologerna Mölndal (SHM), Bohusläns museum/
Västarvet (BM) och Rio Göteborg, Natur och kultur-
kooperativ (RIO).

Projektgrupp: Jeanette Gustavsson (RIO), Anders Kjellin 
(SHM, projektledare) och Oscar Ortman (BM). 

Fältarbetstid: 2015-10-12 till 2015-10-19.
Exploaterad yta: 11 000 kvadratmeter.
Undersökt yta: 104 kvadratmeter.

Dokumentationshandlingar: analoga dokumen-
tationshandlingar förvaras i Statens  historiska 
museers arkiv (SHM), Stockholm. Digitala doku-
mentationshandlingar lagras tillsammans med 
Intrasisdatabasen.
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Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell

Schakt Storlek (m) Djup (m) Lagerbeskrivning Kommentar

S1 5,7×2,9 – Betongplatta under asfalt, gick ej att gräva igenom

S2 5,5×3,0 0,2 0–0,2 m. Recent bärlager med grus fläckvis lera i lagret mot botten Diesellukt schaktet, det grävdes 
ej vidare utan fylldes igen

S3 4,9×2,9 1,0 0–0,25 m. Grus/bärlager 
0,25–0,80 m. Betonggolv med armering i västra delen, syllstenar under 
betongplattan (S5003) ner till 0,80 m djup

S4 2,8×2,8 1,6 0–0,10 m. Gatsten 
0,10–0,75 m. Bärlager av grus 
0,75–1,00 m. Sprängsten 
1,00–1,20 m. Påförd lera (S5006) 
1,20–1,55 m. Brun humös silt (S5007), fyllning till landeritida dike  
    med enstaka tegelkross djurben och mindre pinnar yngre rödgods 
1,55 m. Grå silt (natur)

Det landeritida diket finns 
 belagt på 1880 års karta

S5 3,2×2,0 1,2 0–0,20 m. Matjord 
0,20–0,60 m. Utfyllnad av matjord med betong och grus 
0,60–0,95 m. Omrörd lera med kakel, kol och tegel närvarande 
0,95–1,20 m. Lera (natur)

S6 4,8×3,0 1,8 0–1,10 m. Asfalt, bärlager, rivningslager, betongplatta 
1,10–1,30 m. Påförd lera 
1,30 m. 0,1 m tjocka plankor över 4 pålar, 0,3 m i diameter nedslagna  
     i leran (S5013). 
1,30–1,80 m. Lera (natur)

S7 6,4×3,0 1,5 0–0,40 m. Asfalt, bärlager, rivningsmassor.  
0,40–0,60 m. Betonggolv (S5016) och syll (S5017),  
I N del av schaktet: 0,40–0,60 m. Omrörda lager med sten, tegel och   
     sandig jord 
0,60–0,90 m. Brun humös silt (S5018), fynd av ostindiskt porslin,  
     kritpipa, fajans med blå dekor, yngre rödgods fat, klart dryckesglas  
     ostronskal, djurben 
0,90–1,5 m. Grå lera (natur)

S8 4,3×2,2 2,5 0–0,10 m. Matjord 
0,10–2,30 m. Påförda massor med tegel, kol, sten, enstaka glas  
     och flintgods 
2,30–2,50 m. Gråbrun lera (natur)
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Bilaga 2. Stratigrafiska objekt

ID Typ Beskrivning Påträffas i

5003 Sten-/tegelkonstruktion Betonggolv med armering, betongklädda syllstenar S3

5006 Lager fyllning Påförd lera. Fyllning i landeridike S4

5007 Lager fyllning Brun humös silt. Fyllning i dike. Med enstaka tegelkross, djurben och mindre pinnar.  
Fynd av yngre rödgods

S4

5008 Nedgrävning stolphål Grop fylld med sten (S5009) S4

5009 Sten-/tegelkonstruktion Två naturliga stenar i grop, en 0,12 m stor och en 0,2 m stor S4

5011 Sten-/tegelkonstruktion Sten i övergången till naturlig silt, oklar funktion S4

5013 Träkonstruktion Pålar 0,3 m i diameter nedslagna i leran S6

5016 Sten-/tegelkonstruktion Betonggolv, 1900-tals hus S7

5017 Sten-/tegelkonstruktion Betongsyll, 1900-tals hus S7

5018 Lager fyllning Brun humös silt. Fynd av ostindiskt porslin, kritpipa, fajans med blå dekor, yngre rödgodsfat, 
klart dryckesglas, ostronskal, djurben

S7





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

I oktober 2015 förundersöktes en yta mellan Artillerigatan i norr och Byfogdegatan 
i  söder i Gamlestaden, Göteborg. Ytan var belägen direkt öster om Nya Lödöse. Inga 
 lämningar från staden påträff ades men däremot från den efter följande landeritiden.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), 
Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.


