
 

 

Lärarhandledning för residenset, 
Södra Hamngatan 1, Göteborg 

Historia och samhällskunskap 
Besöket på residenset blir dels en historisk resa, dels en nutidsorientering om 
Länsstyrelsens roll och vårt demokratiuppdrag. Ni kommer att besöka ett av 
Göteborgs äldsta hus. Det stod färdigt 1651. 

Här arbetar och bor landshövdingen, som är chef för Länsstyrelsen. Vi går igenom 
vilka uppgifter som landshövdingen har och hur Länsstyrelsen arbetar för 
demokrati. 

Stensalen vid entréplan 
Besöket börjar med att vi samlas i Stensalen vid entrén på nedre plan. Här kan 
samtliga elever och lärare sitta ner på varsin stol. Här finns en vacker takmålning 
från 1600-talet och golvet är lagt av de holländare som hjälpte till att bygga 
Göteborg. På en av tavlorna i Stensalen är Lennart Torstensson avbildad. Vi 
berättar om 30-åriga kriget och att huset byggdes åt en av de stora fältherrarna 
från kriget. Lennart Torstensson var guvernör över Västra Sverige på 1600-talet. 
Karl X Gustav, Hedvig Eleonora och Beata de la Gardie är exempel på andra 
historiska personligheter som har kopplingar till residenset på 1600-talet. 

Sverige delades in i län redan under första hälften av 1600-talet och Sveriges 
länsstyrelser har haft olika funktioner genom åren. Guvernörer och 
landshövdingar har bott och arbetat i residenset i över 300 år. Både 
landshövdingens och Länsstyrelsens uppdrag har förändrats under åren. Vi går 
översiktligt igenom vilka uppdrag vi har idag, och hur vi arbetar för demokrati. 

Övervåningen med matsal och salong 
Efter att vi har varit i Stensalen går vi upp på övervåningen, där de två största 
rummen är matsalen och gula salongen. Matsalen stod färdig 1854, och idag 
används den för representation. Här har bland annat flera presidenter, 
premiärministrar och kungligheter från många olika länder varit på besök. Varje 
rum i residenset har en egen karaktär, och i den gula salongen finns det fler 
inventarier från 1800-talet. Här låg kung Karl X Gustav på ”lit de parade” efter att 
han avlidit här 1660. 

Sverige har idag 21 länsstyrelser med uppdrag att se till att regeringens politik får 
genomslag regionalt. Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället och vi gör 
det bland annat genom att arbeta för en god samhällsplanering. Vi arbetar med 
rättssäkerhet, demokrati och ser till att Sveriges lagar följs. I Västra Götalands län 
finns Sveriges största länsstyrelse med kontor på åtta orter i länet och cirka 1000 
medarbetare. Landshövdingen utgör tillsammans med länsöverdirektören 
länsledningen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 



 

 

 

 

 

De olika delarna som besöket kommer att innehålla 
 

Beroende på vem som är guide och håller i besöket på residenset kan upplägget 
vara lite olika. De olika delar som vi kommer att beröra, i varierande omfattning, 
listas nedan. 

 

Vi kommer under besöket att vara öppna för frågor och diskussion. 

 

1. Historisk byggnad 

Om residenset och vad vi ser i stensalen. Göteborgs uppbyggnad under 1600- och 
1700-talet. Ostindiska kompaniet. 

2. 30-åriga kriget och Lennart Torstensson 

Kort om 30-åriga kriget, Göteborg i det sammanhanget och vem var Lennart 
Torstensson. 

3. Karl X Gustav och Göteborg 

Riksdagen 1660 i Göteborg och planerna som Karl X Gustav hade för Sverige och 
Göteborg. 

4, Kvinnornas uppdrag i residensets historia 

Beata de la Gardie, Hedvig Eleonora och Emma Jacobsson. Vad gjorde kvinnorna? 

5. Vad gör landshövdingen 

Länsledningen, uppdrag, vad innebär rollen som landshövding idag. 

6. Vad gör Länsstyrelsen 

Hur arbetar Länsstyrelsen för demokrati i vårt moderna samhälle. 

7. Det svenska samhället 

Län, landskap, kommuner, regioner och riksdag/regering. Vem gör vad? 

 
Välkomna! 
 
För frågor om besöket kontakta via e-post linda.c.andersson@lansstyrelsen.se 
eller telefon 010-224 45 51, 0736-60 18 35 
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