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Margareta Leijonhufvud  

uppmärksammad på Gräfsnäs 

Margareta Leijonhufvud har återvänt till 

Gräfsnäs. Hennes far ägde denna egendom, 

och på hennes tid fanns slottsbyggnaden på 

ön Loholmen ute i sjön Anten. Hon föddes 

(förmodligen) 1516. (På den tiden höll man 

inte så noga reda på årtalen som senare.) År 

1536, 20 år gammal, blev hon gift med 

Gustaf Wasa, Sveriges konung. 

Drottning med förtroende 

Han var dubbelt så gammal som hon, men 

han var ännu en man i sin fulla kraft. Under 

de femton år, som deras äktenskap varade, 

födde hon tio barn, av vilka åtta uppnådde 

vuxen ålder. År 1551 avled drottningen, och 

konung Gustaf blev änkling. När sorgeåret 

hade gått, gifte han om sig. Den nya 

drottningen hette Katarina Stenbock och 

hade även hon hämtats ur högfrälset. Gustaf Wasa tyckte 

av allt att döma om sin drottning och hade förtroende för 

henne. Hon fick sköta mycket. Emma Hagström Molin 

har skrivit en djuplodande uppsats om denna älskade och 

högt betrodda drottning. (Se Emma Hagström Molin, 

Margareta Leijonhufvuds drottningskap, artikel i: 

Historielärarnas Förening, Årsskrift 2006, s. 9-24.) 

Kungar, kejsare och furstar hade i många fall älskarinnor, 

men Gustaf Wasa höll sig till sin gemål i stället. Detta är 

en av förklaringarna till drottningens täta havandeskap. 

Prinsessan Desirée avtäckte 

År 2016, femhundra år efter hennes födelse, avtäcktes ett 

porträtthuvud, som visar drottningen med krona, i 

Gräfsnäs slottspark. Denna skulptur har utförts av 

konstnärinnan Britt-Marie Jern, och den avtäcktes på 

nationaldagen av prinsessan Desirée, numera friherrinnan 

Silfverschiöld och bosatt på Kobergs slott inom 

landskapet. Prinsessan räknar själv släkt med drottningen. Skriver jag så mycket, kan ni själva 

räkna ut, att även vår konung, vår kronprinsessa och vår arvprinsessa är sentida avkomlingar 

till drottning Margareta Leijonhufvud och Gustaf Wasa. Fem duktiga döttrar blev bortgifta i 

Margareta Leijonhufvud med drottningkrona, riksäpple 

och spira. 

 

Drottningens porträtthuvud från sidan. 

Foto: Lars Gahrn. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6006


Tyskland och födde många barn, som blev gifta med konungar och furstar och spred Wasa-

anorna över världen (framför allt över Tyskland). De tre manliga avkomlingarna var dock 

mindre lyckosamma. Wasa-ätten blev visserligen 

konungaätt i både Sverige och Polen men utdog på 

svärdssidan i bägge länderna. Även Brahe-ätten, nära 

besläktad med Wasarna, är utdöd på svärdssidan, men på 

spinnsidan är Wasa-ättlingarna otaliga. 

Många ättlingar till drottningen 

Margareta Leijonhufvuds mest bestående insats är utan 

tvekan hennes många avkomlingar. Alla svenska 

regenter (konungar och regerande drottningar) har på 

ena eller andra sättet varit Wasaättlingar med ytterst få 

undantag. Dessa undantag är Fredrik I, Karl XIV Johan 

och Oscar I. Fredrik I och Oscar I var dock bägge gifta 

med en Wasaättling, nämligen i ena fallet drottning 

Ulrika Eleonora den yngre och i andra fallet drottning 

Josefina. Alla dessa Wasaättlingar (med undantag för 

Erik XIV) kan räkna drottningen bland sina stammödrar. 

(Gustaf Wasa fick Erik XIV i sitt första äktenskap med 

Katarina av Sachsen-Lauenburg.) 

Res fler statyer! 

Kungastatyer har vi många, men har vi tidigare haft några drottningstatyer? Jag blir lätt 

förfärad, när jag sitter här och går igenom våra drottningar i mina tankar. Allt vi har är ett 

stort porträtthuvud av drottning Viktoria vid Solliden på Öland. På 1500- och 1600-talen 

hörde det till, att man skulle avbilda man och hustru som liggande skulpturer på gravtumban. 

På så vis har vi liggande skulpturer av Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta 

Leijonhufvud och Katarina Jagellonica, (alla tre i Uppsala domkyrka). Under 1700-talet, 

1800-talet och 1900-talet, när man började resa statyer av kungar och andra stormän, har man 

inte intresserat sig för drottningarna. Två porträtthuvuden har vi. Huvudet i Gräfsnäs 

slottspark är nummer två. Vi har all anledning att visa Gräfsnäsborna all heder för deras 

insats. Tyvärr har denna insats inte uppmärksammats så mycket som den borde. Jag fick veta, 

att invigning skulle ske tack vare att jag träffade Julia Källhult, som är verksam i Gräfsnäs, på 

Lödöse medeltidsdagar. Jag har inte sett några tidningsartiklar av händelsen. Därför har jag 

skrivit dessa rader. Gräfsnäs är en sevärdhet rikare. 

Fontän invigdes 

Under Gräfsnäs slottsspel, lördagen den 16 juli, invigdes en fontän i slottsparken av Erik 

Samuelsson från Antens nätverk. Här i Gräfsnäs finns mycket och anordnas mycket. Många 

arbetar för att vidareutveckla slottsparken. Gräfsnäs har länge varit ett viktigt utflyktsmål. 

Alltifrån 2016 finns ytterligare två sevärdheter. Åk till Gräfsnäs – gärna med Anten-Gräfsnäs 

museijärnväg. 

Lars Gahrn 

Julia Källhult vid Margareta 

Leijonhufvuds porträtthuvud. Foto: Lars 

Gahrn. 

 


