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Gustaf Wasas sägenomsusade frieri 

I Torpa stenhus kan man åter se Katarina 

Stenbock, Gustaf Wasas tredje drottning, 

som bodde här under sin korta ungmötid. 

Där kan man även se hennes kunglige make, 

som bevisligen har besökt Torpa. Stenhuset 

har nämligen i dessa yttersta tider befolkats 

av vaxdockor. 

Frieri på annan ort 

Sedan gammalt har man inte bara berättat, 

att konungen har besökt Torpa, utan man 

har även berättat, att kungen kom till Torpa 

för att fria. Berättelsen återges av Anders 

Fryxell, som gav den vidare till 1800-talets 

stora historieintresserade allmänhet. Den återges därför av alla slags skriftställare och 

journalister, fastän den bevisligen inte stämmer. Gustaf Wasa har aldrig friat till Katarina 

Stenbock på Torpa, ty han har inte ens uppehållit sig inom Västergötland under den tid, då 

frieriet måste ha försiggått. Detta har varit känt sedan länge, men sådana insikter har – i 

motsats till roliga sägner – svårt att slå igenom. Vi vet var kungen befann sig, ty överallt 

utfärdade han brev. Om man sammanställer 

brevuppgifterna, kan man följa honom på hans resor runt 

riket. Så har JBLD Strömberg gjort. Jag erinrar om hans 

bok: ”De svenska resande kungarna – och maktens 

centrum” (Uppsala 2013). Fortsättningsvis bygger jag på 

hans värdefulla genomgång av kungarnas vistelseorter. 

Kungen besökte inte Västergötland 

Drottning Margareta Leijonhufvud avled den 26 augusti 

1551. När sorgeåret nästan hade gått till ända, gifte 

kungen om sig med den endast 16- eller 17-åriga 

Katarina Stenbock den 22 augusti 1552. Inom denna 

tidsram bör frieriet ha försiggått. Vid Margareta 

Leijonhufvuds död var Tynnelsö slott i Södermanland 

kung Gustafs residens, enligt dateringen i hans brev. 

Under resten av 1551 befann sig kungen fortfarande i 

Mälardalen, framför allt i Stockholm. Där uppehöll han 

sig också under 1552 med undantag för en avstickare till Närke fram till dess att han utfärdar 

brev i Vadstena den 23 juni. Här skriver han brev – med undantag av en avstickare till Norrby 

i samma landskap – fram till och med den 21 september. (Bröllopet firades i Vadstena, och 

här försiggick alltså även smekmånaden.) Torpa kom han inte ens i närheten av. Tydligen har 

Katarina och hennes föräldrar infunnit sig vid hovet. Frieriet måste ha försiggått där och inte 
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på Torpa. JBLD Strömberg har fått läsa mina slutsatser på förhand och instämmer: 

”Huvudintrycket av kungarnas itinerarier kan anses tillförlitligt, även om något enstaka brev 

ibland har felaktig datering. (Erik XIV påstods t.ex. i registraturet ej ha funnits närvarande i 

Uppsala under dagen då sturemorden begicks, sidan 401, vilket inte kan stämma.) Eftersom 

kung Gustaf i detta fall inte alls uppges ha besökt Västergötland under den aktuella tiden, bör 

ett frieri på Torpa helt kunna uteslutas; ifall han någorlunda kort tid dessförinnan eller därefter 

hade varit i landskapet vore saken däremot något mer osäker.” 

Två besök på Torpa tidigare 

Däremot har Gustaf Wasa gästat Torpa tidigare. Det är 

alltså helt riktigt att ha en vaxdocka, som föreställer 

honom, i stenhuset. Han gästade Torpa både 1545 (brev 

utfärdades från och med den 10 till och med den 13 

oktober) och 1550 (brev utfärdades från och med den 3 

till och med den 6 februari). Katarina Stenbock föddes 

den 22 juli 1535 eller 1536. Gustaf Wasa kan mycket 

väl ha sett Katarina vid sina besök. Hon var då vid 

första besöket nio eller tio år, vid andra besöket tretton 

eller fjorton år. Fadern, Gustaf Olofsson Stenbock till 

Torpa, var en av konungens betrodda män och blev 

riksråd 1534. År 1540 blev han ståthållare i 

Västergötland. Han var betrodd som få. Märkligt är att 

se, att konungen aldrig reste till Västergötland efter sitt 

giftermål 1552. (Konungen levde fram till 1560 och 

fortsatte att resa flitigt i sitt rike. Han for till exempel 

över till Finland.) 

Erik XIV på besök 

Detta måste rimligen tolkas som att konungen litade på sin svärfar, ståthållaren av 

Västergötland. Konungen tycks inte ens ha tyckt, att det var nödvändigt att övervaka sin 

ståthållare och inspektera vad han höll på med. För svärfadern och svärmodern gick det bra att 

resa till hovet och besöka sin svärson och sin dotter där. Då slapp man besväret att ta emot 

hela hovet hemma hos sig. Då slapp man också kostnaderna för att utspisa dem alla hemma 

hos sig på Torpa. Som svärson har Gustaf Wasa aldrig gästat Torpa. Däremot har hans son 

Erik XIV besökt Torpa två gånger, dels 1561, dels 1563. Kanske borde även han få en 

vaxdocka i stenhuset? Lämpligtvis kunde man ställa honom inför en flammande brasa. När 

han besökte Torpa den 12 november 1563, bör det ha varit kallt. I ett stenhus känns kölden 

dessutom dubbelt svår. Den råa kylan kan man känna av även en sommardag. Man förstår att 

Torpas invånare övergav stenhuset och byggde ett timmerhus åt sig i stället. 
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