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Gustaf Wasas häst  

drack vatten i Vanhalinna 

I Finland är våra gemensamma kungar 

överallt och alltid närvarande. Kungaporträtt 

hänger i museer och herrgårdar. Man 

berättar om kungabesök på olika platser. 

Kort sagt, man känner sig som hemma. På 

sätt och vis är vi svenskar också hemma i 

Finland. Sverige och Finland har så länge 

hört samman, att de fortfarande bildar en 

gemenskap, fastän ryssarna erövrade Finland 

för mer än 200 år sedan. Då bröts 

riksgemenskapen, men historien 

dessförinnan är gemensam. 

Tavastlands oxväg 

Kungaminnen bidrar till att vidmakthålla 

gemenskapen, men vid Vanhalinna öster om 

Åbo blev jag ändå förvånad. Att Gustaf Wasa dyker upp här och var på informationsskyltar, 

det var jag van vid, men här kom även Gustaf 

Wasas häst med på informationstavlorna. 

Hästen hade jag ännu inte stött på i Sverige. 

Niklas Krantz och jag befann oss på semester 

i Finland. Bilen rullade fram på Tavastlands 

Oxväg från Åbo till Tavastehus. Här kallades 

den även Vanhalinnantie, och där hade vi 

skylten. Den berättar: 

”Vanhalinnantie är en del av Tavastlands 

Oxväg från Åbo till Tavastehus. 

Vanhalinnantie hör till de äldsta kända 

delarna av Oxvägen och härstammar från 

800-talet. Vägen användes för att transportera 

handelsvaror mellan hamnarna vid havet och 

ödemarkerna. Under medeltiden blev Oxvägen en viktig förbindelseled mellan handelscentra 

och de administrativa centra. Vägen hör till Finlands äldsta riksomfattande vägnät. 

 

Vanhalinnas källa vid Vanhalinnantie, en del av 

Tavastlands oxväg. Niklas Krantz hade inte en tanke på 

att dricka av det numera grumliga vattnet. Foto: Lars 

Gahrn. 

 

Gustaf Wasa till häst i tältlägret vid Kolbäck i 

Västmanland 2012. Foto ur Lars-Erik Lundins samling. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6060


Vanhalinnantie är en enhetlig del av Tavastlands Oxväg och har bevarats i sin ursprungliga 

form. Vägdragningen har bevarats nästan oförändrad sedan senmedeltiden. Vanhalinnantie 

passerar Vanhalinna fornborg, där det funnits forntida bebyggelse. Vägen ingår i 

kulturlandskapet i Aura ådal med dess många kulturhistoriska och arkeologiska objekt. 

Enligt sägen lät den svenska kungen Gustav Vasa sin 

häst dricka ur en källa vid Vanhalinnantie på 1500-talet. 

Man känner till vägens historia exceptionellt bra och 

Vanhalinnantie har även undersökts arkeologiskt. År 

1961 ersatte huvudväg 10 Oxvägen som en 

riksomfattande trafikled, men största delen av vägen 

används fortfarande.” 

Ruotsin kuningas 

Där fanns också en tavla med enbart finsk text, vackert 

skriven. Tyvärr begrep vi inte mycket av det vackra 

finska språket, men orden ”Ruotsin Kuningas Kustaa 

Vaasa” var lätta att förstå. Även denna skylt handlade 

om ”den svenska kungen Gustaf Wasa” (och 

förhoppningsvis även om hans häst). Jag tar därför med 

även dessa ord och hoppas, att andra förstår dem bättre 

än jag. Så här står det på skylten: 

”Vanhan tarinan mukaan Ruotsin kuningas Kustaa 

Vaasa käytti 1500-luvulla Härkätietä tarkastusmat- 

koillaan. Hänen hedosensa juotettiin tällä lähteellä, joka oli Härkätietä matkaavien käytössä.” 

I översättning skulle detta bli: ”En gammal 

sägen förtäljer, att Sveriges kung Gustav 

Vasa under 1500-talet for längs Oxvägen på 

inspektionsresor. Hans vattentäkt gjordes från 

denna källa.” 

Källa som länge varit obegagnad 

Vid sidan om vägen finns en inhägnad källa. 

En snabb titt ner i dammen övertygade mig 

om, att i varje fall inte jag skulle vilja dricka 

ur denna källa, och att knappast heller 

Bellman skulle vilja ”vila vid denna källa”. 

Lång tid hade säkerligen förflutit sedan 

människor och hästar hade tagit vatten i 

denna damm. Då gick det som det brukar. 

Dammen hade slammat igen och börjat växa 

igen. Hur var det då med Gustaf Wasa? Har han verkligen ridit förbi här? Har han över huvud 

vistats i dessa bygder? 

Gustaf Wasa är en van hästkarl. (När 

Arostomten, även känd som Lars-Erik 

Lundin, vill vara inkognito, klär han sig 

som Gustaf Wasa. Foto: Lars Gahrn.) 

 

JBLD Strömberg har även bokstavligen följt Gustaf 

Wasa i spåren. Här syns han i Raseborgs slottsruin. 

Konungen bodde på detta slott en kort tid 1530. Foto: 

Johannes Strömberg. 

 



JBLD Strömbergs itinerarier 

Vi har nu mycket bättre möjligheter än förut att följa våra kungar och riksföreståndare i 

spåren. Arkivarien och filosofie licentiaten JBLD Strömberg har nämligen skrivit ett stort 

verk om kungarnas och riksföreståndarnas resor och de orter, där de har utfärdat sina 

skrivelser. Tack vare detta storverk vet vi både när Gustaf Wasa vistades i Finland och var 

han uppehöll sig under sina resor. En av Strömbergs slutsatser är, att våra styresmän mindre 

ofta besökte Finland. Åtskilliga resor kan dock antecknas, först under korståg, varefter 

Magnus Eriksson samt sonen Erik hade finska arvsanspråk. Kung Albrekt förde krig i 

Finland. Riksföreståndare kunde av den danske unionskungen tilldelas den finska riksdelen 

som förläning – och sedan hålla sig där så länge de förblev unionen trogna. Hur var det då 

med Gustaf Wasa? Konungen var en flitig resenär, men i Finland for han endast två gånger. 

Han hade utfärdat brev i Finland från och med den 16 augusti 1530 till och med den 7 

september samma år. Han var givetvis borta från Sverige längre tid, eftersom resor på den 

tiden kunde vara nog så tidskrävande. Sista brevet i Sverige före avresan utfärdades den 31 

juli i Stockholm (frånsett en möjligen feldaterad inbjudan till bröllop tre veckor senare), och 

första brev efter hemkomsten utfärdades i Stockholm den 14 september. Kungen har alltså 

rest i Finland under en månad eller drygt en månad. Sex brev utfärdades i Finland, fyra av 

dem i Åbo, ett i Raseborg och ett i Uskila prästgård. Under sin första och mycket korta 

vistelse i Finland har konungen hunnit med en mycket liten del av landet. Han har uppehållit 

sig i Åbo, den dåtida huvudorten i landet, men han har även rört sig österut till Raseborgs 

slott, ungefär tio mil fågelvägen från Åbo. Hans andra besök kom att dröja länge. 

Ett års vistelse i Finland 

År 1555 gick ryssarna till anfall mot 

Finland. På grund av lägets allvar reste 

konungen nu för andra gången över till 

Finland. Som befälhavare var han varken 

bättre eller sämre än de andra, men han var 

något mycket viktigare: en kung som kunde 

befalla, som kunde ordna fram pengar, 

krigsmän och förråd, och som kunde sätta 

fart på alla andra. Fastän han aldrig deltog i 

några strider under detta krig, som mest 

bestod av härjningar och skärmytslingar, 

var hans närvaro ändå av stor betydelse. 

Hade Gustaf IV Adolf år 1808 genast farit 

över till Finland, hade mycket kunnat vara 

annorlunda. Gustaf Wasa har utfärdat brev i 

Finland från och med augusti 1555 till och 

med juli 1556. Denna gång vistades han i Finland ett helt år. De utfärdade skrivelserna visar, 

att kungen inledningsvis uppehöll sig i Åbo. Därifrån begav han sig österut till Helsingfors, 

Borgå och Viborg, gränsfästningen. Här utfärdades en mängd brev under hösten 1555. Denna 

fästning anfölls några månader senare av ryssarna, som belägrade den under några få dagar. 

Då hade konungen redan för två månader sedan färdats västerut igen över Borgå, Helsingfors 

och Åbo till Kastelholm på Åland och därifrån på nytt till Åbo. Kastelholm och Åbo, de orter 

som låg närmast Sverige, var alltså Gustaf Wasas huvudsakliga uppehållsorter i Finland. Vid 

bägge sina besök i Finland har han dock rest österut. Under det sista uppehållet i Åbo i juni 

1556 har han begivit sig till Kankas och Helgå och därifrån åter till Åbo. (JBLD Strömberg, 

Den finska texten vid Vanhalinnas källa är sirligt 

präntad. Foto: Lars Gahrn. 

 



De svenska resande kungarna – och maktens centrum, Samlingar utgivna av Svenska 

fornskriftsällskapet, Serie I. Svenska skrifter 97, Uppsala 2013, s. 187, 247-250, 444-445, 

463-465.) Gustaf Wasa vistades alltså mycket i Åbo, men han satt inte stilla på slottet. Det 

skulle passa bra in i bilden att finna honom (och hans häst) i Vanhalinna. 

Många vattningsställen 

Vi kan dock inte med bestämdhet säga, att han (och hästen) har varit där. Sägnens största 

värde är, att den bevarar minnet av ett av de många vattningsställen, som fanns efter våra 

gamla landsvägar. Detta behov föreligger inte längre. De gamla vattningsställena har fallit i 

glömska. Tack vare sägnen om Gustaf Wasas drickande häst har ett av dessa ställen bevarats i 

minnet och blivit en sevärdhet. 

 Lars Gahrn 


