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Konungar och riksföreståndare  

besökte Älvsborg och Nya Lödöse 

Gustaf Wasa har besökt Göteborg tre 

gånger. Detta meddelande är helt sant, fastän 

staden Göteborg grundades av hans sonson 

drygt 60 år efter konungens död. Inom 

Göteborgs gränser ligger nämligen 

Gamlestaden, som tidigare hette Nya Lödöse 

och grundades redan 1473. Här har Gustaf 

Wasa varit på besök minst tre gånger. 

En dåtida storstad 

Gamlestaden håller på att grävas ut. 

Arkeologerna är angelägna om att sätta in 

Nya Lödöse i ett större sammanhang. Per 

Cornell, professor i arkeologi, Christina 

Rosén, arkeolog och projektledare, och 

arkeologen Niklas Ytterberg sammanfattar några av rönen i häftet: Nya Lödöse, staden under 

Gamlestaden, 7 (2015). I jämförelse med andra europeiska städer nere på kontinenten var 

Nordens städer små, men i förhållande till 

Sveriges andra städer var Nya Lödöse både 

stor och tätt bebyggd. Nya Lödöse blev en av 

Sveriges största städer. En stad som Bogesund 

(nuvarande Ulricehamn) var snarare en större 

bondby. Den bestod av större stadsgårdar och 

hade mycket åkermark inom det inhägnade 

stadsområdet. I förhållande till Bogesund var 

Nylöse en både stor och tätt bebyggd stad. Det 

förvånar alltså inte, att konung Gustaf Wasa 

besökte staden tre gånger, fastän den låg i 

utkanten av hans rike och tillhörde ett 

landskap, som han mindre ofta gästade. 

Besök i Lödöse och Nya Lödöse 

Om konungens resvanor kan arkivarien och 

filosofie licentiaten JBLD Strömberg ge 

besked. Han var visserligen icke med, men han 

har följt den gamle landsfadern i spåren genom 

att sammanställa alla tillgängliga uppgifter om var och när kungen har utfärdat sina 

kungabrev. År 1526 kommer konungen farande över Växjö, Svenljunga och Kinna, där han 

utfärdar ett brev den 15 februari. Den 20 februari befinner konungen sig i Nylöses 

gråbrödrakloster, där han utfärdar ett brev. Besöket kan inte ha varit långvarigt, ty redan den 1 

Ungefär så här såg Nya Lödöse ut enligt en förenklad 

modell i Lödöse museum. Stadsplanen erinrar slående 

om Göteborgs stadsplan. Foto: Lars Gahrn. 

 

Gustaf Wasa besökte av allt att döma Nya Lödöse fler 

gånger än vad som framgår av hans utfärdade 

skrivelser. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6720


mars skriver han brev i Skara, där han stannar några dagar. Redan 1528 är han tillbaka. Han 

utfärdar brev i Lödöse och Nya Lödöse mellan den 10 och 28 augusti. Han kan med andra ord 

ha vistats här omkring tre veckor. Dock blir man minst sagt förbryllad av kungens 

resemönster. Från Lödöse skulle han ha åkt till Nya Lödöse och därifrån tillbaka till Lödöse. 

Från den gamla staden skulle han dock ha återvänt till den nya. Mellan de två städerna är det 

tre-fyra mils resa, vilket var ungefär en dagsresa på 1500-talet. Man ställer sig därför frågan, 

om kung Gustaf verkligen åkte fram och tillbaka som en pingpongboll. Kan det ha varit så, att 

hans skrivare ibland kallade även Nya Lödöse för enbart Lödöse? 

Är vissa skrivelser feldaterade? 

Jag lät denna fråga gå till Strömberg, som har brottats med den. Han svarar: 

”Du återkommer till en principiellt intressant fråga två gånger: 

”Kan det ha varit så, att hans skrivare ibland kallade även Nya Lödöse för enbart Lödöse?” 

Samt: ”Kan även Nylöse ibland ha kallats bara Lödöse?” 

Ja, möjligen. Du kan f.ö. även hänvisa till Ortnamnsregistret, där även Nya Lödöse ju 

förekommer: 

http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/phpform/_helareg1.php?socken=%25Hela+rik

et%25&rubrik=%25nya+l%F6d%F6se&nixrubrik=&lokal=%25&nixlokal=&sockenort=%25

&haradort=%25&lanort=%25&landskap=%25&landomrade=Sverige&avdnr=0&sprak=alla&

formular=+++S%F6k+++ 

Där finner man att allra äldsta belägget för 

ortnamnet Nylöse anses vara dateringen 

”Giffuit i lødøse” från 24 juni 1510 (Skokl. 

2:100), förekommande i ett original. Så att 

Nylöse möjligen övertog den gamla stadens 

namn oförändrat kan stämma. Dock var det 

inte nödvändigtvis så. En annan förklaring 

bör åtminstone nämnas. 

Jag tänker på kapitel 5.2.2. (sidan 399 etc) i 

min bok. Det förekommer ofta att resande 

kungar flyttar över till en ny ort, men sedan 

plötsligt tycks ha återvänt till förutvarande 

residens. Förklaringen till att de skenbart 

”åkte fram och tillbaka som en pingpongboll” kan ibland möjligen vara en verklig återkomst. 

Men eftersom fenomenet repeteras på flera ställen – vanligen utan att någon orsak därtill 

framträder – har jag och vissa andra gissat på att breven felplacerats eller fått fel 

datumuppgifter. Kansliet skrev ofta ut brev som ibland fick vänta länge på utfärdandet, då 

hovets residensort stundom hunnit bli en annan. Sedan får man komma ihåg att 

riksregistraturets brev är kopior, vars ursprungliga koncept bara sporadiskt har bevarats. Den 

som skrev in texten (ibland långt efteråt) i registraturet kan ha gjort fel, på endera datum eller 

ort. Denna sorts konstigheter gör att man aldrig kan få någon detaljerat säker vetskap om var 

kungarna befann sig. (På sidan 401 i boken nämns t.ex. att Erik XIV enligt registraturet inte 

ens befann sig i Uppsala då sturemorden där begicks.) I stora drag kan kungarnas resemönster 

När Älvsborgs slott var uppbyggt, tog Gustaf Wasa inte 

in i Nya Lödöse längre. 
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rekonstrueras genom brevens dateringar, men inte i det enskilda fallet. Vid samtal med 

personalen på Svenskt Diplomatarium har jag för övrigt fått intrycket att detta problem även 

förekommer då man försöker fastställa hur kyrkliga dignitärer ambulerade.” 

Älvsborg låg öde 

Vid inget av dessa tillfällen nämns Älvsborg. Det har sina orsaker. Älvsborg var före 

konungens regering en träfästning, som hade bränts ner av danskarna 1502. Ännu på 1520-

talet hade slottet inte återuppbyggts. Gustaf nybyggde Älvsborg som ett stenslott. Man vill 

därför gärna tänka sig, att han vid något av sina besök, särskilt vid besöket i augusti 1528, har 

ridit fram till borgklippan eller färdats dit i båt för att bese det välbelägna och branta 

borgberget, som var lagom stort för en medeltida borg men kanske i minsta laget för en 

fästning under 1600-talet. 

Älvsborg återuppbyggs 

År 1540 är Älvsborg emellertid återuppbyggt 

eller åtminstone så färdigt att kungen kan bo 

där. Han utfärdar brev på Älvsborg från och 

med den 18 januari till och med den 12 mars. 

Kungen har med andra ord bott på borgen i 

omkring två månader. Den 2 april är kungen i 

Lödöse, men den 7 april är han i Nya Lödöse, 

där han utfärdar brev även den 12 och 14 

april, men den 17 april är han märkligt nog 

återigen i Lödöse. Åtminstone för mig är 

detta resemönster ytterst osannolikt. 

Rimligtvis borde kungen ha rest från 

Älvsborg till Nylöse och därifrån till Lödöse. 

Kan även Nylöse ibland ha kallats bara 

Lödöse? 

Älvsborg tar över som kungens 

vistelseort 

Tre gånger har kungen varit i Nya Lödöse, men i själva verket har han nog varit där fler 

gånger. År 1545 besökte han Lödöse och Älvsborg. Han uppehöll sig på slottet några dagar. 

Man har svårt att tro, att han inte skulle ha besökt även Nya Lödöse, som låg bara åtta 

kilometer från borgen. Detsamma gäller hans långa besök på Älvsborg i februari och mars 

1550. År 1560 vistas kronprins Erik på Älvsborg, där han utfärdar brev från och med den 19 

september till och med den 29 i samma månad. Rimligen har även konung Erik besökt Nya 

Lödöse, fastän breven ingenting har att berätta om detta. När två orter låg varandra så nära 

som dessa gör, är det självklart att kungen föredrog att bo på slottet, där han hade kungliga 

gemak, gott om betjäning och bästa skydd. Av samma orsaker var slottet och inte staden bästa 

platsen att utfärda brev. På samma sätt uppehöll sig riksföreståndare Sten Sture den äldre på 

Älvsborg 1477 utan att Nya Lödöse nämns i urkunderna. Ändå är det nödvändigt att 

förutsätta, att Sten Sture har besökt staden. Den grundades ju 1473, och givetvis ville Sten 

Sture se, hur staden hade utvecklats. Man har all anledning att tänka sig, att han infann sig på 

Älvsborg just för att se till den nygrundade staden, styra arbetet här nere och driva på. När 

JBLD Strömberg har följt konungar och 

riksföreståndare i spåren. Foto: Johannes Strömberg. 

 



Älvsborg finns till, omnämns alltså inte Nya Lödöse, men när Älvsborg är ödelagt, var 

kungen i Nya Lödöse eller gamla Lödöse i stället. 

Kungarna var ibland misstänksamma mot städerna 

Strömberg tillägger: ”Du har säkerligen rätt i att kungarna undvek att residera i en köpstad 

(Nylöse) ifall ett slott (Älvsborg) fanns tillgängligt. Eventuellt kan du ju nämna att monarkens 

relation till köpstäder rentav brukade kunna bli direkt fientligt. Se t.ex. fotnot 230 i min bok 

(sid 87-88), där kung Gustav gav order om att bränna staden Lödöse när man inte förmådde 

försvara den. Även Stockholm kunde behandlas på samma sätt. Så var det likaledes 

beträffande t.ex. engelska kungars förhållande till London och borgerskapet därstädes: de var 

gärna i närheten, men undvek helst att residera i själva staden, för att undgå konflikter. Men 

allt detta behöver kanske inte nämnas i din artikel, slutsatsen där är ju rätt.” Vad gäller Gustaf 

Wasa och Nylöse erinrar Strömberg om C.R.A. Fredbergs ord: ”Omedelbart efter 

anläggningen (av Älvsborgsstaden) befallde han borgarne i Ny Lödöse (Gamlestaden), vilka 

med anledning av oordentlighet i handel och vandel väckt hans misshag och vilka han rent ut 

kallade ’en hoop svin’, att flytta till Älvsborg.” Hans tillmäle tillhör inte de vänliga. Även i 

detta fall har alltså förhållandena mellan stad och borg tidvis varit ansträngda. 

Läs vidare 

JBLD Strömberg, De svenska resande kungarna – och maktens centrum, Samlingar utgivna 

av Svenska fornskriftsällskapet, Serie I. Svenska skrifter 97, Uppsala 2013. 

JBLD Strömbergs bok är även tillgänglig på nätet: 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/StrombergJBLD/titlar/ResandeKungarna/sida/1/faksimil 

Nya Lödöse, staden under Gamlestaden, 7 (2015). 

Lars Gahrn 
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