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Abstract 

Gustav Vasa 1523 – 1528. Legitimacy Strife and Royal Narrative. Hugo Fiévet, Master Programme, Dept. of 

History, Uppsala University. 

Gustav Vasa was elected Swedish king in the summer of 1523 after a successful rebellion. His 

legitimacy was weak due to his non-royal background and unusual ascension to the throne. In a 

country with local conflicts and a weak central power, Gustav had to formulate a narrative to 

motivate his legitimacy as new ruler. The theoretical framework of this work is the articulation of 

legitimacy and to see how Gustav used older sources and new material to create a story to present 

himself as the new legitimate Swedish monarch. 

The theory is operationalised by examining three conflicts of legitimacy were Gustav had to 

formulate a convincing narrative to counter his enemies’ claims. The first one analyzes how 

Gustav presented Danish king Kristian II as a transgressor of custom and religion and how he 

delegitimized ongoing rebellions by linking them to him. In the second one the focus is on the 

complex presentation of Kristian’s admiral Sören Norby who Gustav fought by both transferring 

Kristian’s legacy to him and by diplomatic relations to the Danes. The third part is a study of 

Gustav’s relationship to Bishop Hans Brask and how the reformatory pathos was interwoven 

with the Kristian narrative to push church reform. 

The findings in this work show how Gustav used both material from the older medieval power 

discourse such as custom and religion and new material, primarily from the reformation, to 

formulate a legitimating narrative. The main protagonist in the story was not Gustav himself, but 

Kristian, and the story takes the form of a negative metaphorical example from the immediate 

Swedish history where new antagonists could be continually added. This work proves both the 

complexity of Gustav’s story-building, its sources and most important its flexibility when dealing 

with new problems of legitimacy. 

Key words: Legitimacy, Narrative, Power Discourse, Reformation  
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1. Inledning 
Gustav Vasas resor i Dalarna som blev upptakten till det uppror som skulle avsätta den danske 

kungen Kristian II och föra Gustav själv till tronen tillhör en av de mest kända, återberättade och 

romantiserade episoderna i svensk historia. Detta tillhör dock till största del en senare 

mytbildning om Gustav Vasa, som både visar på kungalegendernas vitalitet och dess relevans för 

skapandet av en nationell identitet. En mycket stor del av händelseförloppet innan och efter 

Gustavs uppstigning på den svenska tronen 1523 går dock att rekonstruera med historisk 

säkerhet. 

Den generella politiska situationen i Sverige under 1500-talets två första decennier präglades av 

den Danmarkdominerade och sedan 1300-talet förhärskande Kalmarunionens väg mot 

upplösning.1 Speciellt händelseutvecklingen som ledde fram till Stockholms blodbad 1520 kom 

här att spela en avgörande roll. Genom upproret mot den föregående danske kungen Hans hade 

Sverige kastats in i en period av politisk instabilitet med flera byten av riksföreståndare, varav 

Sten Sture d.ä och d.y hör till de mest kända. I och med att en stor del av den svenska eliten som 

kämpat mot unionen och dess nye danske kung Kristian II avrättats i Stockholm, hade vägen 

öppnats för Gustav Vasa själv att ta plats som en av de ledande männen i riket. Genom 

blodbadet, och det allmänna missnöjet i riket med Kalmarunionen, fanns goda möjligheter för 

ledarskifte. Mottagandet av upprorsplanerna var till en början kyligt, även i det unionskritiska 

Dalarna, men från och med segern i slaget vid Brunnbäcksfärja 1521 utanför Avesta började 

framgångarna dugga tätare. I april samma år hade Gustav samlat 10’000 man och kunde inta den 

första större svenska staden, Västerås.2 Upprorets framgångar fortsatte och i augusti samma år 

kunde han väljas till riksföreståndare vid en herredag i Vadstena. Efter förhandlingar med 

framförallt Lübeck under 1522 kunde även tyskt ekonomiskt och militärt stöd sättas in i kampen 

mot Kristian.3 Det danska styret i Sverige vacklade alltmer, trots att Stockholm fortfarande 

styrdes av Kristians män. I juni 1523 sammankallade Gustav de ledande männen på sin sida samt 

utländska dignitärer till ett möte i Strängnäs. Den 6 juni valdes han till svensk kung. Gustav hade 

nu tagit makten men den stora uppgiften att långsiktigt behålla och legitimera den låg fortfarande 

framför honom. 

1.1 Från frälseson till kungaman 

Gustavs legitimitet som svensk kung var mycket svag när han klev upp på tronen 1523. Trots att 

han i sina brev nu inte längre titulerade sig som Sveriges ”gubernator” utan som ”Sveriges 

                                                           
1 Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid (Stockholm 1997), s. 449. 
2 Lars-Olof Larsson, Landsfader eller tyrann (Stockholm 2003), s. 60. 
3 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 67. 
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utkorade konung” var han mycket långt ifrån att vara en ohotad monark makt- och 

legitimitetsmässigt. Han tillhörde en högadlig familj men var inte kunglig. Hans makt i fråga om 

behärskade landområden var begränsad och sträckte sig över några landskap i mellersta 

Västsverige.4 Den militära situationen hade dock goda förutsättningar att förändras tämligen 

snabbt. Kalmarunionens svaghet och Danmarks politiska instabilitet gjorde att jordmånen för 

regimskifte i Sverige, unionens veritabla upprorshärd, var goda. Det långsiktigt bekymmersamma 

hade inte varit att ta makten utan att behålla den. Gustavs legitimitet som härskare, hans 

möjlighet att inte bara utöva makten utan att även använda den mot andra potentater, vilade på 

svag grund. Kung Kristian II, av kunglig börd och släkt med den politiska eliten på kontinenten5 

gjorde fortfarande anspråk på Sveriges tron. Kristian hade lagligt valts och krönts till Sveriges 

kung och avsatts i ett bondeuppror lett av en adelsman. För att kunna mobilisera stöd för sin sak 

var Gustav tvungen att formulera en trovärdig härskarberättelse. En berättelse som inte bara gav 

mening åt de dagsaktuella politiska händelserna utan också överensstämde med tidens vedertagna 

normer om maktutövares legitimitet. 

Kung Kristian utgjorde dock inte Gustavs enda politiska legitimitetsproblemet. Det inhemska 

politiska landskapet dominerades av egenmäktiga stormän och biskopar med mycket skiftande 

lojaliteter och privata ambitioner. När toppen på det politiska etablissemanget i landet kapats 

genom Stockholms blodbad och unionsanhängarnas utdrivning efter upproret 1521-1523 

kvarstod en decimerad svensk elit med mycket ombytliga lojaliteter. Somliga av dessa hade 

formellt övergått till Gustavs sida, somliga kvarstod som Kristians män och andra försökte hålla 

sig utanför de storpolitiska stridigheterna. Resterna av Sturepartiet, den tidigare riksföreståndaren 

Sten Sture d.y. ättlingar, gjorde fortfarande anspråk på en position i maktens närhet och personer 

lierade med dessa som biskop Sunnanväder utgjorde potentiella problem.6 Sedan ärkebiskop 

Gustav Trolle som varit inblandad i Stockholms blodbad fördrivits var biskopen av Linköping 

den högsta kyrklige företrädaren i landet. Denne man, Hans Brask, hade både genom sin 

koppling till Kristians tidigare styre och starka antireformatoriska patos många potentiella 

konfliktytor med Gustav. Vidare kvarstod f.d. Kristian-anhängare som den tyske fältherren 

Berend von Melen med en spänd relation till Gustav och dennes politiska gärning. Till detta kom 

även den alltjämt Krisitanlojala danske amiralen Sören Norby som gjorde allt i sin makt för att 

hålla ihop resterna av Kristians rike i norden. 

                                                           
4 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 67. 
5 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 99. 
6 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 143ff 
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För att bringa ordning i denna situation där olika grupper motsatte sig hans makt på en rad 

områden, för att etablera sig själv som kung över ett sammanhållet territorium, dess invånare och 

institutioner var Gustav tvungen att mobilisera alla maktresurser som stod till buds. Gustav stod 

1523 inför en situation där han inte bara hade att koncentrera makten till sig själv och sina lojala, 

utan ännu viktigare, där han i sina undersåtars ögon genom en sammanhängande berättelse 

behövde visa på sin legitimitet som svensk kung. 

1.2 Syfte och problemformulering 

I denna uppsats kommer undersökas hur Gustavs argumentation för sin maktutövnings 

legitimitet såg ut. Genom vilka symboler och begrepp försökte han bygga en berättelse för att 

legitimera sitt styre, hur försökte han diskreditera politiska motståndares makt och vilken relation 

har denna argumentation till äldre legitimitetsdiskurser och större förändringar i samtiden? För att 

lättare kunna operationalisera denna frågeställning har jag valt att inrikta mig på 

legitimitetskonflikter. Uppgiften blir att se hur Gustavs ”övertygningsarbete” inriktade sig på 

specifika aktörer i det dåtida svenska samhället och se hur striderna mellan olika syner på 

legitimitet och maktutövning gestaltade sig. Hur beskriver Gustav sin sak i direkt korrespondens 

med den specifike aktören och hur beskriver han relationen inför allmogen och sina förtrogna? 

Detta ämne kan kräva en motivering. Gustav Vasa tillhör en av de mest omskrivna svenskarna 

inom historieskrivningen och antalet biografier och skrifter om honom räknar sig upp till 

hundratalet. Likaså inkluderar de flesta Gustav Vasa-verk en redogörelse för konstruktionen av 

Kristian II som ”Kristian tyrann”.7 Ambitionen med denna uppsats faller både inom ramen för 

denna konstruktion och utanför den. Uppsatsen kommer både presentera en mer djupgående 

analys av Kristianbilden och dess utveckling men också se hur denna vävdes samman och 

användes inom ramen för andra legitimitetskonflikter under perioden 1523 till 1528. En sådan 

vinkel kan tillföra forskningen ny kunskap om de politiska förhållandena i Sverige under denna 

tid då någon mer heltäckande analys av Gustavs tidiga berättelsebyggande inte förut gjorts. Tre 

artiklar som rör sig kring detta undersökningsområde som jag haft användning av är Gunnar T. 

Westins artikel ”Gustav Vasa som historieskrivare”, Mats Hallenbergs artikel ”Staten eller kronan” 

i antologin ”Maktens skiftande skepnader” och ”Propaganda vid det äldre vasahovet” av Kurt 

Johanesson. Det två första artiklarna behandlar en längre tid av Gustavs styre och utgör en god 

teoretisk grund för att studera stoffet och strategierna Gustav hade att använda sig av i sitt 

legitimitetsarbete. Johanesson gör även en värdefull indelning av de olika stilar Gustav hade till 

sitt förfogande i sitt skrivande.  
                                                           
7 Larsson. Landsfader eller tyrann, s. 57. Mats Hallenberg, ”Kungen kronan eller staten? Makt och legitimitet i Gustav 
Vasas propaganda” i Björn Harnesk’ (red.), Maktens skiftande skepnader. (Umeå 2003), s. 38. 
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1.3 Maktbegreppet och auktoritetsdiskurser 

Mitt undersökningsobjekt i detta arbete är makt, legitimitet samt legitimitetskonflikt under den 

tidigmoderna perioden. Maktbegreppet är problematiskt som både historiskt och sociologiskt 

term, vilket Björn Harnesk också noterar i förordet till Hallenbergs artikel, men kan enkelt sägas 

föreligga i den relation där parterna av olika skäl inte är jämlika.8 En situation där den ena parten 

besitter större möjlighet att driva igenom sin vilja och där den andra parten i högre grad har en 

reaktiv eller passiv roll. Kungarollen som Gustav Vasa upphöjdes till är per definition en 

maktposition där han förväntas utöva makt över Sverige och värna rikets undersåtar. Två 

huvudsakliga utmaningar utkristalliserade sig här för Gustav. Han måste både motivera sin 

maktutövning som kung och sin rätt att handla på ett specifikt sätt, sin makt, men han behövde 

även motivera och försvara sin rätt till dessa maktbefogenheter, sin legitimitet, som svensk kung.  

Denna uppdelning i maktens yttre och inre dimension har klassiska och medeltida rötter. I 

antikens Rom gjordes åtskillnad mellan senatorer potestas, ämbetsmakt, och deras auctoritas, 

karismatiska makt. Under högmedeltiden åtskildes kungens sekulära maktutövning och hans 

sakrala representation av en högre ordning.9 Dessa linjer uppmärksammas i den moderna 

forskningen. Mats Hallenberg försöker att närma sig Gustav Vasas handlande genom en teoretisk 

infallsvinkel hämtad från uppsalaprofessorn Jan Lindegrens för att förklara hur de tidigare 

nämnda uppdelningarna skulle kunna användas för en undersökning av 1500-talet. En 

statsapparats maktutövning påverkar dess legitimitet och dess legitimitet påverkar dess möjlighet 

till maktutövning - men av de två formerna av inflytande är legitimiteten den avgörande.10 

Makten måste utövas på ett sätt som erbjuder invånarna något, t.ex. skydd eller välstånd, men 

makten kan inte endast legitimera sig genom detta utan måste falla tillbaka på faktiska faktorer 

som gör att medborgarna upplever den som legitim.  För att maktutövningen skall kunna bestå 

och generera förtroende hos medborgare krävs att den upplevs som mer än blott ett medel för de 

härskade att genomdriva sin vilja.11 Återkoppling finns även i den klassiska traditionen där 

Augustinus konstaterat att ”en stat som inte är styrd av rättvisa, vore bara ett stort rövarband”.12 

Vad de styrande måste slå vakt om är alltså maktens upplevda rättvisa, dess legitimitet eller som 

Lindgren kallar det ”dess ideologiska dominans”.13 Detta mer materialistiska perspektiv, som 

pekar på dominansen som något av härskaren mer aktivt kontrollerat, kan kontrasteras mot andra 

perspektiv. Sociologen David Beetham har försökt schematisera begreppet ideologisk dominans 

                                                           
8 Harnesk, s. 10ff. 
9 Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies (Princeton 1957), s. 48. 
10 Hallenberg, s. 21.  
11 Hallenberg, s. 22f. 
12 Aurelius Augustinus, Gudsstaten. Bok 4, kapitel 4. 
13 Hallenberg, s. 22f. 
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och menar att makten för att upplevas som legitim just måste följa redan etablerade regelsystem 

utanför härskarens kontroll.  Både de styrandes och undersåtarnas värderingar måste återspeglas i 

lagarna om de underlydande ska ge bifall till maktutövningen.14 Gustavs situation är i första hand 

en där han måste motivera varför hans makt såsom kung är legitim men också en där han, om 

han lyckats med detta, kan påverka vad som upplevs som legitimt. 

Flera historiska studier om specifika kungar har gjorts utifrån liknande perspektiv. 

Uppsalaforskaren Mikael Alm har i sitt verk ”Kungsord i elfte timmen” analyserar hur Gustav III 

samt hans efterföljare Gustav IV formulerade sin makt och använde språket för att genom ord 

(och konst) förmedla bilden av sig själva som legitima härskare som stod för vissa för perioden 

viktiga legitimitetskapande värden.15 För att arbeta med denna ideologiska dominans väljer Alm 

att använda begreppet ”diskursiv auktoritet”, den sfär inom vilken makten och dess begrepp rör 

sig och som de styrande måste ha tillgång till för att kunna upprätthålla maktutövningen.16 Varje 

makt besitter en självbild, gör anspråk på en viss typ av makt och försöker sedan genom olika 

kanaler att förmedla ut denna bild. Skulle en kung som Gustav Vasa ha möjlighet att sitta kvar vid 

makten var han således tvungen att konstruera en sådan självbild att föra ut. 

Medierna som stod till buds för att föra ut denna självbild skiljer sig åt mellan olika härskare i 

olika tider men maktens självlegitimerande behovet förblir konstant över tid. Desto mer varierat 

är ”innehållet” i denna maktdiskurs. Företräder härskaren i första hand förändring eller 

kontinuitet enligt sig själv, företräder han vissa grupper, vissa karaktärsdrag eller alltihop? För att 

lättare ringa in typer av detta ”innehåll” har jag använt mig av de två påpekanden sociologen 

David I. Kertzer gör i sitt verk ”Rituals, politics and power” kring symbolers roll i politiken. 

Symbolerna skapar mening och värdehierarkier i ett samhälle och trots att de i högsta grad är 

social konstruerade och föränderliga, fungerar de som en ”shield aginst error”17. Varje kultur bär 

en samling av symboler och den enskilde kan inte bryta med dessa eller förändra dem ohämmat 

utan att man i någon grad ställer sig utanför kulturen. Bryter härskaren mot detta kommer han 

mista sin makt eller åtminstone utsätta den för kraftiga prövningar. Den andra anmärkningen 

berör användandet av symbolerna för maktsyften. Kertzer skriver ” (…) identifying oneself with 

a popular symbol can be a potent means of gaining and keeping power, for the hallmark of 

power is the construction of reality”.18 Resonemanget tar oss tillbaka till både 

Lidegrens ”ideologiska sammanhållning” och Alms diskursiva auktoritet då även Kertzer anser att 

                                                           
14 David Beetham, The Legitimation of Power, (Palgrave Macmillan 1991), kap 1. 
15 Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen, (Stockholm 2002), s. 10f. 
16 Alm, s. 18. 
17 David I. Kertzer, Ritual, Politics and power, (London 1998). S. 4. 
18 Kertzer, s. 5. 
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vad som krävs för att makt ska kunna utövas är just ”a widley shared ideology of legitimacy”19. 

Identifikationsprocessen mellan den enskilde härskaren och symbolen är alltså nödvändig för att 

härskaren skall kunna uppbära legitimitet. När Gustav Vasa kom till makten befann han sig inte i 

ett vakuum utan kunde se sig omkring efter många symboler både i samtiden och äldre tid. 

Råmaterialet för att använda som symboliska motiv att legitimera sig med i den samtida 

maktdiskursen fattades inte heller. 

Nästa steg i härskarens användning av diskursen utgör vad som kan kallas dess operationalisering. 

Hur symbolen i diskursen knyts till en specifik person, en maktutövare, och hur en mer abstrakt 

och allmän symbol överförs till en meningsfull berättelse med huvudpersonens maktutövning i 

fokus. I detta närmar vi oss det forskningsfält som utgör studiet av kunglig propaganda och 

formandet av kungamyter. Den kung som kanske står för själva sinnesbilden av en överlastad 

kungamyt och som genererat stor akademisk forskning på området är Ludvig XIV. Den 

mångsidige historikern Peter Burke har i sitt verk ”En kung blir till” uttömmande beskrivit denna 

komplicerade process.20 Studieobjektet är här inramningen av kungen själv, hans hov och hela 

den tillhörande propagandaapparaten. Burke avvisar själv användningen av begrepp som ideologi 

eller propaganda i förmodern tid utan går istället direkt till mytbegreppet. Inte här förstått som att 

kungen skulle göra anspråk på att vara arvtagare till antikens heroer utan att alla de olika medierna 

vid hovet i Versaille såsom tavlor, skulpturer, musik och dikter alla tjänade till att framställa en 

berättelse där kungen framställs som lika respektingivande som dessa.21 Stoff från de mest skilda 

traditioner var acceptabelt så länge det kunde bidra till att förhärliga kungen, vare sig det var 

historiskt, bibliskt eller mytologiskt. Ju fler referenser, ju mer som kunde länka symbolen och 

personen, desto bättre. Både Ludvig XIV och kejsar Augustus använde flitigt skulptur och poesi 

för att legitimera sitt styre och om Ludvig gärna jämförde sig med Ludvig den helige för att få en 

aura av helighet kunde han jämföras med Augustus som beställde verket Aeneiden för att bevisa 

sitt gudomliga ursprung.22 Överfört till Gustav Vasa handlar detta om att visa hur kungen genom 

en sammanhängande berättelse om sig själv gjorde bruk av en viss uppsättning symboler. 

 

1.4 Berättelser 

Uppbyggandet av berättelser kan teoretiskt närmas från en rad synvinklar. Speciellt 

litteraturvetenskapen, retoriken och den komparativa mytologin erbjuder här rikt med uppslag. 

Den amerikanske mytologiforskaren Joseph Campbell har försökt att skala ned världens myter till 

                                                           
19 Kertzer, s. 5. 
20 Peter Burke, En kung blir till – myter och propaganda kring Ludvig XIV (Stockholm 1996). s. 2. 
21 Burke. s. 21. 
22 Burke. s. 213. 
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en heroisk monomyt, ett projekt han delvis baserat på Carl Jungs idéer om arketyper.23 Han 

menar att alla myter och större kollektiva berättelser består av ett grundläggande mönster av 

separation, invigning och slutligen återkomst.24 Den mytologiska berättelsen, sekvensen, kan 

alltså sägas bestå av en rörelse från balans, över till obalans och tillbaka till en balans. Campbells 

försök att göra en exakt skiss över monomyten är givetvis lika kontroversiellt som den är 

simplistiskt, men erbjuder en mer antropoligisk förståelse av berättelsebyggandet. Vissa sidmotiv, 

som pekas ut av Campbell, har även bäring i Gustavs berättelsebyggande. Ovilja inför sitt 

uppdrag samt ett ”gudomligt” ingripande utifrån går nära att knyta till Gustav Vasas formulering 

av en berättelse.25 Detta anknyter till Gustavs behov av att ta sig in i den redan existerande 

maktdiskursen och behovet av att förhålla sig till en samling av befintliga kulturella symboler, 

oaktat dessas eventuella allmängiltighet. 

Från en litteraturvetenskaplig synvinkel vill historikern Hayden White i alla historiska narrativa 

urskilja tre distinkta nivåer.26 Den första nivån är de faktiska data vilka är berättelsens råmaterial. 

Dessa är i sig själva intetsägande men helt avgörande för de övriga nivåerna. Den andra nivån 

kallar han den konceptuella nivån. Här handlar det om tankekluster och referenser vilket även 

hänger ihop med att inga data i sig kan erbjuda en naturlig början eller slut utan att dessa delar 

satts samman på ett givet sätt. Detta är den tematiska nivån, där närbesläktade ämnen grupperas 

av mottagaren på ett upplevt naturligt sätt. Dessa delar kallar White sekvenser, alltså de minsta 

kompletta berättelserna. På så sätt agerar den andra nivån, enligt White, som ett kryptogram som 

ger oss en given bild av vilken typ av berättelse något är.27 Den tredje nivån kallar han för den 

syntaktiska. Här handlar det om genrer och vilken typ av berättelse och argument författaren 

väljer att inordna de två andra nivåerna i. Förståelsen av textens slutsatser följer alltså ur någon av 

dessa formers sammansättning. Berättelsen ger en konfigurationell förståelse, argumentet ger en 

teoretisk sådan och handlingen en kategorisk förståelse. Dessa berättelsens slutsatser kallas i 

klassisk retorik exemplum.28 Johannessons menar att den klassiska retorikens 

huvuduppgift ”persuasio” visserligen kunde uppnås genom logiska resonemang ”logos”, men att 

de flesta klassiska retoriker ansåg att just exemplum var det lättaste.29 Dygder var ofta 

huvudtemat för dessa klassiska berättelser och romerska historiker som Titus Livius ansåg att 

historien var fördelaktig för detta då den kunde erbjuda verkliga exempel och agera ”magister 

                                                           
23 Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, (Princeton 1968). s. 17 
24 Campbell, s. 30. 
25 Campbell, s. 59, 207. 
26 Hayden White, The Function of Narrative (1973 Baltimore). s. 114ff 
27 White. s. 123 
28 Kurt Johanesson, “The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre” i Allan Ellenius (red) Iconography, Propaganda 
and legitimating (1998 New York) s. 13. 
29 Ibid. 
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vitae”.30 Att kunna formulera goda exempla, med stöd från den aktuella historien, var för Gustav 

alltså en avgörande uppgift för att bygga upp en fungerande berättelse för maktlegitimering. 

1.5 Legitimitetskonflikterna 

För att operationalisera denna teoretiska ram; att härskaren först måste förhålla sig till tidens 

maktdiskurser, ta sig in i en, eventuellt förändra den och betvinga andra diskurser, har jag i detta 

arbete valt att lägga fokus på legitimitetskonflikter. Detta perspektiv gör att jag i konflikten mellan 

två aktörer, Gustav samt en annan part, kan analysera de skillnader som framträder i de tvås syn 

på legitimitet och maktutövning. Vad använde Gustav för att motivera sitt handlande, vilken 

diskurs och vilka symboler använder han och hur avfärdar han sin motståndare? Fokus ligger i 

första hand på en rekonstruktion av Gustav Vasas eget formerande av legitimitet i opposition till 

den andra parten men jag har också försökt att se motståndarens motiv och ideologiska 

utgångspunkter. Detta låter sig dock i högre grad göras där källmaterialet är större som i fallet 

med Hans Brask och dennes registratur än i fallet med t.ex. Sören Norby. 

Dessa legitimitetskonflikter handlar om en aktiv historisk kamp mellan två personers synsätt. Alm 

beskriver det sena 1700-talets svenska kungars utmaningar som ett möte med en ”våg av ord” 31 

något som lika väl gäller Gustav Vasa. Han var tvungen att genom sina brev men också offentliga 

möten motivera varför hans handlande var det korrekta och hans fienders begäran om åtlydnad 

inte skulle hörsammas. Jag har i detta arbete valt att undersöka tre stora legitimitetskonflikter för 

Gustav Vasas makt under perioden 1523 till 1528. Dessa flyter både naturligt från källmaterialet 

då de kvantitativt tar upp det största utrymmet av korrespondensen i Gustav Vasas registratur 

under perioden och harmoniserar med den forskning som gjorts kring rent politisk historia under 

perioden.32 Dessa tre konflikter var följande: 

– Den första legitimitetskonflikten vilken kan kallas primus motorn för de två andra, och i 

Gustavs retorik i viss grad även innesluter dem, är relationen till Kristian II. Här handlade det 

både om att legitimera varför upproret mot denne var riktigt och rättmätigheten men även varför 

pågående uppror var illegitima. 

– Den andra legitimitetskonflikten berör relationen till stormännen Sören Norby och Berend von 

Melen. Dessa två män kom att spela en avgörande roll för Gustavs tidiga styre, Berend som vän 

och Norby som motståndare. Tillhörighetsmässigt representerade de en opportunistisk 

stormannagrupp med skiftande lojaliteter och med nära band till Kristian II. 

– Den tredje legitimitetskonflikten berör relationen till biskop Hans Brask i Linköping samt den 
                                                           
30 Johanesson. The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre s. 14. 
31 Alm, s. 19. 
32 Reformation: Berntsson, Stobaeus, Västgötaherrarnas uppror. Mindre kring Berend von Melen och Norby. 
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större relationen till kyrkan i Sverige. Striden berör både rent inomkyrkliga frågor som 

administration av kloster och kyrkotionde men också mer politiska frågor som biskoparnas 

ställning som självständiga stormän. Denna konflikt skiljer sig områdesmässigt från de två första 

men Hans’ egen relation till Kristian, reformationens vindar på kontinenten och den storpolitiska 

utvecklingen kring Östersjön gör att den hör nära ihop med de andra två. 

1.6 Den bredare europeiska kontexten. 

Det tidiga 1500-talet är perioden för framförallt två stora strömningar i den europeiska politiken 

och kulturen: renässansen och reformationen. De utgör breda generaliseringar med många olika 

underkategorier och speciellt den första har under 1500-talets början även en omdiskuterad 

relevans för förståelse av de svenska förhållandena. 

På kontinenten utgjorde 1500-talet början på en fragmenteringstid. Den brittiske historikern J.H 

Elliot har pekat på Europa under perioden rörde sig från en delad enighetsvision till ett panorama 

av mindre utspridda enheter, en process som skulle sträcka sig ända fram till 1900-talet i Europa. 

Han pekar på hur begreppet ”Europa”, åtminstone på ett teoretiskt plan, implicerar en enighet 

som under medeltiden utkristalliserade sig i den tysk-romerske kejsarens världsliga och påven i 

Roms andliga herravälde33. I kontrast till detta framträdde under renässansen dels en 

framväxande nationell patriotism (och senare nationalism) och dels den snabbt utbredande 

reformationen.34 Gustavs försök att skapa legitimitet för sin makt och bemöta sina motståndare 

befinner sig inom dessa bägge historiska kategoriseringar samtidigt; de politiska striderna och de 

kyrkopolitiska vilka hörde nära ihop med varandra. Fokus kan här läggas på statens påverkan på 

kyrkan eller kyrkans påverkan på staten. 

Det första perspektivet tar fasta på att de ideologiska föreställningarna och förväntningarna på 

kunglig makt förändrades starkt under renässansen och kan ses i kontrast mot den feodala 

medeltida kungamakten. Den nya eran förde därför naturligt med sig en brytning. Niccolo 

Machiavellis verk ”Fursten” framstår som typexemplet för denna ”nya” typ av härskare som 

agerar bortom moraliska principer och enbart arbetar för att säkra sina egna och statens intressen. 

Även om olika härskares stater skilde sig markant innebar den nya eran att kungar som Frans I av 

Frankrike, den tyske kejsaren Karl V samt de nordiska härskarna stärkte sin makt över sina 

territoriers resurser, lokala eliter och administrationer.35 Detta oberoende av huruvida de 

accepterade den reformatoriska läran eller ej. Detta innebär logiskt att internationella 

organisationer som kloster, men också kyrkan som helhet, blev tydliga mål för den expanderade 
                                                           
33 Elliot, J.H. A Europe of Composite Monarchies. Past & Present. No. 137. 1992. s. 48. 
34 Elliot. s. 49.  
35 Elliot. s. 51. 
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statsmakten att underordna. Att kungarna också löpande mottog information från utlandet och 

inspirerades av varandra är tydligt; Henrik VIII fick löpande information från Tyskland och 

Gustav Vasa från Danmark.36 Till detta har även somliga historiker sett renässansen som en 

period då symbolskapandet, som tidigare varit inom kyrkans domän, i högre grad än tidigare blev 

en angelägenhet för den sekulära makten.37 I den svenska historieforskningen har även studier 

gjorts av 1500-talets centralisering inom administration, t.ex. Mats Hallenberg om Gustav Vasas 

uppbyggande av ett enhetligt fogdesystem38. 

Det andra synsättet sätter fokus på religionens legitimitetsskapande roll. Krav på kyrkoreformer 

hade rests under hela renässansen men det var inte förrän med Martin Luther som dessa 

reformkrav tog form som en välorganiserad rörelse för att bryta med Roms auktoritet. Denna 

rörelses framgångar hängde även samman med en nedgångsperiod för påvedömet vilket under 

perioder kämpat med inte mindre än tre konkurrerande påvar.39 Reformatorernas teologi tog 

starkt avstånd från många av de traditionella kyrkobruken och rörelsens skickliga användning av 

ny teknologi som tryckpressen gjorde att den snabbt kunde sprida sig över Europa. Då biskopars 

världsliga makt och klosterrörelsen tillhörde bruk man starkt vände sig emot var dessa fenomens 

upplösning en fråga om tid i länderna som accepterade reformationen. Reformationsrörelsen 

nådde även Sverige under början på 1500-talet framförallt genom hemvändande svenskar som 

studerat i Tyskland och Gustav hade naturligt att förhålla sig till rörelsens utveckling i Sverige. 

1500-talet innebar för Nordens del en ytterligare stor förändringsprocess; Kalmarunionens 

nedgång. Sedan 1300-talets slut var Sverige, Danmark och Norge periodvis förenade i en 

personalunion med Danmark som den ledande parten demografiskt och ekonomiskt.40 Unionen 

präglades av politisk instabilitet i Sverige och en utdragen konflikt mellan grupper inom den 

lokala aristokratin och den danska centralmakten. Efter den första unionsregenten drottning 

Margaretas frånfall skakades Sverige av Engelbrektupproret som förde Engelbrekt 

Engelbrektsson till positionen som riksföreståndare. Unionen togs dock upp igen under kung 

Kristofer av Bayern kring 1450 för att sedan fragmenteras igen efter dennes död.41 Någon enad 

svensk front mot unionen fanns inte men kritiken riktade sig ofta mot vad man upplevde som 

utländskt inflytande vad gällde fogdar men också att de danska kungarna inte respekterade 

                                                           
36 Arthur Geoffrey Dickens. The English Reformation. 1991. Pennsylvania State University Press.. s. 141. 
37 Allan Ellenius, “Introduction: The Visual Representation of the State as Propaganda and Legitimating” i Allan 
Ellenius (red) Iconography, Propaganda and legitimating (1998 New York) s. 5.  
38 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, (Stockholm 2001), s. 13 ff. 
39 Larsson, Landsfader eller tyrann. s. 85. 
40 Larsson, Kalmarunionens tid. s. 27 och 52. 
41 Larsson, Kalmarunionens tid. s. 250ff. 
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svenska lagar och sedvänjor.42 Konflikten hade även kopplingar till osämja mellan den svenska 

aristokratin som ville värna sina privilegier och den danska centralmakten som vill se framväxten 

av en stark centralstat med säte i Köpenhamn.43 Den senare delen av unionens tid ska komma att 

präglas av danske kungen Hans lyckade försök att återta tronen men också hans förlust av den till 

Sten Sture d.ä. några år senare. Den politiska bakgrundshistoria Gustav har att förhålla sig till är 

alltså en av långdragna försök från ledande svenskar att frigöra sig från ett unionsstyre och 

pragmatiska kompromisser där man stundtals fick accepterat det. Samtidigt fanns en inhemsk 

politisk elit kring familjen Sture vilken Gustav i högsta grad var tvungen att förhålla sig till.44 

1.7 Medierna och offentligheten 

Den internationella kontexten ska samtidigt beaktas kritiskt vid studiet av det svenska 1500-talets 

förhållanden. Sverige och dess kungar befinner sig alltjämnt i den europeiska periferin. Den 

tidigare gemensamma monarkin med Danmark och dess koppling till furstefamiljerna på 

kontinenten till trots, den Katolska kyrkans universitets- och ordensväsen och ett vitt förgrenat 

intellektuellt och akademiskt nätverk i hela Europa beaktat var Sverige ett land i de stora 

makternas utkant. Med en befolkning på under en miljon och rollen som den svagare parten i de 

utdragna konflikterna med Danmark hörde man till Europas svagaste länder vad gällde 

ekonomisk och militär kapacitet.45 På det kulturella planet kallar vidare Lars Olof-Larsson 

Sveriges renässanskultur under perioden för ”ungefär lika blomstrande som Ölands alvar under 

en torrsommar”46. Han menar att sådana strömningar kan skönjas under Vasasönerna Erik och 

Johans utbildningsår och alltså inte förrän under 1540-talet. 

Detta det senare påpekandet blir speciellt viktigt vid studiet av Gustavs förutsättningar för att 

sprida bilden av sig själv. Den rikedom av uttryck som förelåg för senare kungar som Ludvig XIV 

och Gustav III såsom medaljer, skulpturer, dramer, musik etc. fanns inte för Gustav Vasa. Inte så 

att musik eller skulptur inte skulle ha förekommit i Sverige under tidigt 1500-tal men politisering 

av detta hörde till undantagen.  Gustav huvudsakliga medium var alltså ordet; det skrivna eller det 

talade så som det tog sig sitt uttryck i hans brev till sina undersåtar, sina deklarationer och 

kungörelser samt sina tal i samband med större tilldragelser som herredagar eller riskdagar. 

Kopior av andras brev kunde även skickas vidare för att understryka poänger som i fallet med 

Sören Norby.47 

                                                           
42 Larsson, Kalmarunionens tid. s. 389. 
43 Rune Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504-1527 (Uppsala 1947). s. 11. 
44 Stensson. s. 11. 
45 Larsson. Landsfader eller tyrann. s. 110. 
46 Larsson. Landsfader eller tyrann. s. 84-85. 
47 GIR 1526. 9 november. s. 314. 
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Undantag från detta finns dock. Herredagarna och andra möten med representanter från hela 

riket fungerade både som forum för att föra ut det talade ordet, men fungerade också som vad 

Burke gällande Ludvig XIV, kallar ”multimediala evenemang”48. Genom valet av laddade 

geografiska orter, val av mötesplats samt placeringen av deltagarna under herredagar kunde 

kungen på olika sätt visa upp sin makt som härskare. Något som Västerås riksdag 1527 ska utgöra 

ett tydligt exempel på. Bilder används åtminstone en gång i pedagogiskt syfte under perioden. 

1524 lät Gustav beställa den s.k. blodbadsplanschen. Sedan sin vistelse i Lubeck 1519 hade 

Gustav goda kontakter på kontinenten och beställde där ett träsnitt från Antwerpen.49 I en serie 

bilder skildras Kristan II:s övergrepp mot svenska stormän och hur han rättsvidrigt låter avrätta 

och bränna dem. I en annars starkt verbal diskurs utgör denna propagandametod ett intressant 

undantag. 

Korrespondensen mellan Gustav och den enskilde stormannen eller breven adresserade till 

allmogen eller ett specifikt stånd i en region är en personlig korrespondens även om mottagaren 

kan vara flera personer. Här framträder kanske en av de tydligaste skillnaderna mellan den 

tidigmoderna och den moderna epokens maktutövning. Maktutövning är trots sin delvis 

byråkratiska inramning under 1500- och 1600-talet en personlig angelägenhet för monarken, 

samtidigt som folksuveränitetstankar saknas helt.50 Den tyske sociologen och filosofen Jürgen 

Habermas talar om medeltiden och den tidigmoderna epoken som en period då det antiken (och 

senare perioder) förstod som det offentliga inte existerade.51 Den härskande monarkens publika 

makt gick inte att skilja från hans privata makt, kungen var alltså på samma gång kung och en 

ledande privatperson. Detta menar Habermas medför att offentligheten, som givetvis existerade, i 

första hand var representativ.52 Inte representativ i bemärkelsen att folket delegerade makt till 

dessa aktörer, utan att aktörernas viktigaste uppgift för att hävda makt var att visa upp sig själva 

samt de ideal och ideologier de representerade.  Den uppgift Gustav hade framför sig 1523 var 

alltså att på denna representativa scen framträda för att kunna visa på en sammanhängande 

berättelse som legitimerade hans nya position och dess maktbefogenheter. Som Mats Hallenberg 

noterar blir Gustav Vasas legitimitetsskapande dels utmaningen att bemästra och ”ta sig in i” en 

redan existerande maktdiskurs men också att utveckla den och dess möjligheter.53 Tre stora 

parallella processer; reformationen, renässansen och Kalmarunionens sammanbrott ligger alla i 

                                                           
48 Burke. s. 33. 
49 Larsson. Landsfader eller tyrann. s. 99. 
50 Burke. s. 217. 
51 Jürgen Habermas, Borglig offentlighet – kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället (München 1962).  s. 15. 
52 Habermas. s. 17. 
53 Hallenberg. Kungen, kronan eller staten. s. 20f. 
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samtiden och kunde Gustav utnyttja detta väl fanns stora möjligheter att utveckla och förändra de 

rådande föreställningarna kring den kungliga makten och dess möjligheter. 

1.8 Breven och källorna 

Ingen makthavare kan ensam stå för hela sin kommunikation. Gustav var från och med 1523 

tvungen att bygga upp ett lag av skrivare omkring sig. Tämligen lite internt är dock känt om 

Gustavs kansli åren 1523-1528. I samband med kungavalet i Strängnäs 1523 valdes den 

tyskutbildade ärkedjäknen från samma stad, Laurentius André, till kunglig sekreterare.54 Tysken 

Wulf Gyler samt även Olaus Petri, som tjänstgjorde som stadssekreterare i Stockholm, kan också 

kopplas till denna krets i Gustav absoluta närhet.55 Relationen mellan Gustav och hans skrivare är 

av stor vikt för förståelsen av hans korrespondens. Vem var det som framträdde i Gustav Vasas 

brev? Var det han själv eller var det i första hand skrivarna? I den tidigare forskningen går 

åsikterna isär. Sven Kjöllserström pekar på reformatorernas tydliga inverkan på Gustavs 

kyrkopolitik.56  Gunnar T. Westin anser dock att i de faktiska breven är det tydligt Gustav egen 

röst som kan urskiljas, detta speciellt i formulerandet av Kristianmotivet.57 Att Gustav höll sina 

skrivare kort eller som samme Westin konstaterade ”hade en rationell syn på dem” och ofta bytte 

ut dem är ett gott argument för denna tes.  

Gustavs korrespondens finns samlade i den svenska Riksregistraturen där det kungliga kansliets 

korrespondens finns bevarad. Registraturen från perioden 1521 till 1560 finns tryckt i sin helhet, 

ett arbete som utfördes under perioden 1861 till 1916, och kallas ”Gustaf I:s registratur”. 

Perioden 1523 till 1528 finns samlad i fem volymer och innehåller kring 800 brev vilket utgör det 

huvudsakliga källmaterialet för detta arbete. Till detta kommer även mottagna brev i form av 

bilagor. 

Hade somliga kungar med sin propaganda en mer snäv krets, som t.ex. Ludvig XIV som i första 

hand vände sig till den inhemska överklassen och de utländska hoven58 var Gustavs 

mottagargrupp mycket bred. Fyra grupper framträder som huvudsakliga mottagare av Gustavs 

korrespondens i hans registratur från åren 1521-1528. Den mest allmänna sorten är den som utan 

enskild adressat riktar sig antingen till hela allmogen eller en geografiskt vald del av den. Den 

andra sorten är den som vänder sig till kyrkofolk. Vissa sorter av dem som t.ex. varningarna för 

                                                           
54 Sven Kjöllerström, ”Gustav Vasa och reformatorerna”, Scandia 1970, vol 36, nr 1. s. 1. 
55 Magnus Nyman, ”Den tidiga reformationen i Sverige” i Johnny Hagbergs (red.), Magnus Haraldsson och hans tid. 
(Skara 2009). s. 69.  
56 Kjöllerström. s. 2. 
57 Gunnar T. Westin, Olaus Petri, Peder Svart och Gustav Vasa (Stockholm 2002).  s. 10 
58 Burke. s. 169. 
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Norby till Finland kan betraktas som en mellanhand för kontakt med den lokala allmogen.59 

Andra som Hans Brask eller ärkedjäknen i Uppsala ska snarare klassas som stormän män inom 

kyrkans sfär. Då Gustavs relation med Hans ingår som en del i denna undersökning har jag vänt 

mig till Hans Brasks, registratur samt utdrag ur denna registratur som finns som bilaga i Gustavs 

registratur för att kunna få en inblick i dennes eget skrivande. 

Den tredje gruppen utgör svenska stormän av olika slag. Dessa kan vara allt från medlemmarna 

av riksrådet, Gustavs närmaste krets, till kommendanter och truppledare i olika delar av landet. 

Den fjärde gruppen utgör den mellannationella förbindelsen. Här kan det röra sig om den danske 

kungen, norska riksrådet eller Sören Norby på Gotland. Trots att en undersökning av Gustavs 

relation till Sören Norby och Berend von Melen ingår i denna studie har jag inte använt något 

material från Sören Norby. Denne lämnade under sitt stormiga liv ingen registratur efter sig och 

hans korrespondens framträder alltså genom Gustavs egna brev. Jag har dock fått tillfälle att 

använda mig av Berend von Melens förkastelseskrift mot Gustav, från efter 

undersökningsperioden, vilket antagligen var en av de få skrifter denne man sammanställde. 

I artikeln ”Propaganda vid det äldre vasahovet” klassificerar Kurt Johannesson dessa grupper 

efter tre stilar som framförallt användes i korrespondensen med dem.60 Den första som täcker 

den stora merparten av kungens deklarationer, tal samt brev på svenska är skrivna i en enkel stil 

utan retoriska krusiduller och med en ofta konkret ton. Kristians hemskheter beskrivs inte med 

metaforer utan av starka och detaljerade skildringar av grymheter. Likaså antar breven en konkret 

ton gällande ärendena. En tydlig stilskillnad kan ses mellan breven till Jämtlands prästerskap och 

dess allmoge under 1523 där tonen till de förra är påtagligt mildare och mer retorisk.61 I stora 

drag karaktäriseras dessa här till samma stil. Den andra genren kungen förfogade över var den 

som präglade korrespondensen med utländska stormän. I korrespondensen med Lübeck där 

språket är (platt)tyska men också breven till kung Fredrik vilka är skrivna på svenska. Stilen är här 

mer formell och de alltför konkreta exemplen undviks samtidigt som de retoriska figurerna inte 

utbroderade. Den tredje stilen är den latinska och mest formella, innehållande många retoriska 

figurer och stilgrepp samt använd första hand i den officiella korrespondensen med den romerska 

kurian. 

I denna uppsats används uteslutande brev från de två första kategorierna. Både för att denna 

studie avser de direkt nordiska förhållandena men också då undertecknads latinkunskaper inte här 

räcker till. Den absoluta merparten av breven jag använt för min undersökning är hämtad från 
                                                           
59 T.ex. GIR 1526. 11 juli. s. 195. 
60 Kurt Johannesson, ”Retorik och propaganda vid det äldre Vasahovet”, s. 2ff 
61 GIR 1521-1524. 20 april. s. 46 och 47. 



18 
 

den första kategorin men även en mindre del kommer från den andra gruppen. Dessa brev är de 

som bäst täcker Gustavs uppbyggande av en legitimitetsbild i relation till det svenska folket och 

händelseutvecklingen i östersjöregionen. Andra intressanta spår, som utvecklingen i Bohuslän, 

det s.k Viken, har jag inte valt att följa utan jag har koncenterart mig på Östersjöregionen. Inte 

har heller relationen till Ryssland behandlats i arbetet, ett område som Gustav visade intresse för, 

då han ansåg att dessa kanske kunde involveras i striden mot Sören Norby på Gotland.62 

Det ska avslutningsvis även nämnas att jag använt mig av Konung Gustaf I:s krönika, mer känd 

som Peder Swarts krönika. Den källkritiska värderingen av Peder Swarts krönika går direkt 

tillbaka på frågan kring dess uppkomst. Här följer åsikterna om verket i huvudsak två spår. Den 

ena gör gällande att verket är sammanställt av Peder Swart utan inblandning av kungen vilket 

faktumet att Gustav lät fängsla honom för arbetet kan tyda på. Den andra knyter verket nära till 

Gustav själv och betraktar delar av det som direkt diktamen från kungen själv.63 Verket är hur 

som helst inte samtida med de händelser det beskriver och har en mycket tydlig tendens till 

förmån för Gustav Vasa, men erbjuder en kronologisk kontext vilket andra källor som t.ex. 

registraturen inte gör. Jag har därför med försiktighet låtit det komplettera förståelsen av vissa 

händelser kring Gustav Vasa. 

 

1.9 Legitimitetsdiskursens komponenter 

Vilka symboler en härskare vid framhävandet av sin makt ska framhäva skiljer sig över tid om än 

att vissa komponenter är självskrivna. Styrka är alltid bättre än svaghet, mod är alltid bättre än 

feghet etc. En relevant studie måste därför fokusera på specifika komponenter. Trots att Sverige 

vid Gustav Vasas uppstigning på tronen befunnit sig i politiskt kris de senaste trettio åren fanns 

bakåt i tiden en historia av politisk legitimitet. Maktdiskursen var varken nollställd vad gällde 

laddade symboler och inte heller när det gäller personer.  Några äldre kungar att direkt hänvisa till 

förekommer inte. Sverige hade saknat inhemska kungar längre tid och Kalmarunionens kungar 

var inte personer Gustav vill identifiera sig med. Mindre undantag finns dock. När Gustav var 

villrådig inför invasionen av Gotland 1524 anförs de, enligt Peder Swart, att han borde agera som 

Sten Sture och inte uppträda som tveksam och svag.64  

1500-talets relation mellan härskare och undersåte utgjordes av en personlig relation där den av 

folket accepterade kungaeden var helt avgörande.65 Utan denna ed hade kungen ingen rätt att 

härska och bröts eden var undersåtarna likaså inte skyldiga att åtlyda härskaren. De kungliga 
                                                           
62 GIR. 1526. 9 maj. s. 132. 
63 Larsson, Landsfader eller tyrann. s. 45. 
64 Peder Swart, Konung Gustaf 1:e krönika. s. 73. 
65 Johan Holm, Konstruktionen av en stormakt (Stockholm 2007), s. 47. 
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ederna kunde inte heller utformas hur som helst och var ofta standardiserade till att garantera 

försvaret och upprätthållandet av vissa grundvärden och institutioner. Historikern Johan Holm 

pekar i sitt verk ”Konstruktionen av en stormakt” framförallt på tre normkällor för den 

auktoritetsdiskurs en tidigmodern härskare var tvungen att verka inom, för att inte omintetgöra 

sin legitimitet. De tre källor som lyfts fram är lagen, sedvanan och religionen.66 Skyddet av 

religionen innebar att härskaren skulle uppträda på ett upplevt kristet sätt samt värna 

kristendomens spridning och försvar. Samtidigt hämtade de flesta politiska teorier kring makt 

under perioden sin näring direkt från teologin och kyrkans sfär.67 Det medeltida och även 

tidigmoderna lagbegreppet präglades av uppfattningen att lagen till sin natur var evig och att 

mänskliga konventioner, ordningar och stadgor, i första hand utgjorde undantag.68 Idealet som 

präglade lag var alltså begränsade förändringar och så liten variation över tid som möjligt. Till 

detta kommer även uppfattningen att lagen enbart gällde dem som genom avtal förband sig att 

följa dem, vilket förklarar varför kungen och folkets ed eller dignitärers närvaro vid herredagar 

var av så stor vikt.69 Den allmänna lag som var i bruk vid Gustav Vasas makttillträde var 

Kristoffers Landslag från 1442, ibland används även begreppet ”Sankt Eriks lag” och ibland 

bara ”lagen”. 

Gustav har alltså två möjligheter att visa på sin legitimitet. Den ena är att genom lag och religion 

visa på sin egen rättfärdighet, den andra är att genom samma symboler visa på Kristians 

orättfärdighet som kung. Just den sistnämnda metoden utkristalliserar sig som en av Gustavs 

viktigaste argumentationslinjer och blir i sin fulla kraft den retoriska konstruktionen av ”Kristian 

tyrann”. För att kunna göra detta kan Gustav dels peka på övergrepp i det direkta nuet, men det 

mest avgörande blir att historiskt beskriva grymheter och övergrepp under Kristians styre som 

svensk kung åren 1520-1521. Genom detta, som historikern Gunnar T. Westin beskriver 

det, ”mer eller mindre tvingades [Gustav] intressera sig för historien”.70 Endast genom att i brev 

och på möten återge med historiska detaljer hemskheterna under Kristians tid kunde bilden av 

den fruktansvärda tyrannen och den nye rättgärdige befriaren sjunka i hos den svenska 

befolkningen. Valet av epitet är inte heller godtyckligt. Schablonfiguren tyrannen, antiidealet för 

en härskare, har en lång historia bakom sig med start i klassisk tid. Den humanistiska bildningen i 

Sverige var under 1520-talet visserligen begränsad men inte obefintlig. Den på kontinenten 

dominerande renässanskulturen hade ännu inte nått Sverige men senmedeltidens bildning var 

                                                           
66 Holm. s. 48-55. 
67 José Manuel Nieto, “Propaganda and legetimation in Castille: Religion and Church 1250-1500” i Allan Ellenius 
(red) Iconography, Propaganda and legitimating (1998 New York) s. 107. 
68 Holm. s. 50. 
69 Holm. s. 50. 
70 Westin. s. 9 
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ändå fortlevande. Den klassiska retoriken må ha varit på nedgång men var i någon grad 

fortfarande levande bland speciellt de högre skikten i samhället.71 Många av Gustavs brevs 

mottagare tordes alltså till fullo ha kunnat förstå styrkan i beskrivningen och den underförstådda 

uppmaning till uppror och avsättning som fanns däri. Tyrannbegreppet sträcker sig dock inte 

enbart till Kristian personligen. Genom att på mer eller mindre goda grunder peka på likheten 

eller närheten mellan en motståndare och Kristian själv vävde Gustav gärna in andra i begreppet. 

Gunnar Westin pekar t.ex. på hur Gustav Trolle vävdes in i det genom att göras medskyldig i 

dennes styre.72 Vi kommer i detta arbete se hur Gustav använder sig av detta grepp flera gånger i 

mötet med olika motståndare i sin kamp för legitimiteten och dess förändring. 

En fjärde symbol kan kanske tilläggas vid sidan dessa tre tidigare nämnda. Sverige som avgränsad 

territoriell enhet spelar en roll i Gustav Vasas framställningar. Tydligt är att Gustav har en idé om 

vad Sverige är och skulle kunna bli, något som i mycket liten grad överensstämmer med dåtida 

och tidigare geografiska sakförhållanden. Denna nationalitetsdimension noteras av Mats 

Hallenberg i hans arbete i antologin ”Maktens skiftande skepnader” men han nämner det inte 

närmare och väljer på ett problematiskt sätt att tona ned betydelsen av det.73 Även om denna 

argumentationslinje hör till den mer ovanliga i Gustavs motiverande för sina handlingar används 

den ett flertal gånger. En i någon grad existerande föreställning om Sverige som en avgränsad 

kulturell och juridisk enhet fanns alltså redan under 1500-talets början. 

2. Gustav och Kristian 

2.1 Personen Kristian II 

För en förståelse av konflikten med Gustav är en bild av personen Kristian II nödvändig. 

Kristian figurerar som en ständig bifigur i de flesta av verken om tidigt 1500-tal och ofta har 

fokus legat på hans motståndares perspektiv.74 Han förblir därför till stor del en gåtfull gestalt. 

Tillhörande släkten Oldenburg efterträdde han sin far Hans som kung över Danmark och Norge 

1513. Lars-Olof Larsson beskriver den nye danske kungen som en man av ”utstuderad politisk 

skicklighet och konsekvens” men med mycket kort tålamod.75 Både Larsson och Bo Graffton är 

tämligen överens om vad som utgjorde Kristian II:s viktigaste maktpolitiska ambitioner. Redan 

som ståthållare åt sin far i Norge under slutet på 1510-talet gjorde han detta tydligt. Kristian 

hävdade kungamaktens intresse gentemot lokala aristokrater och biskopar samt ville bryta 

                                                           
71 Kurt Johannesson, ”Retorik och propaganda vid det äldre Vasahovet”, Lychnos 1969/70, s. 1. 
72 Westin. s. 11. 
73 Hallenberg. Kungen, kronan eller staten. s. 38. 
74 Se Larssons Landsfader eller tyrann samt Larssons Kalmarunionens tid. 
75 Larsson. Kalmarunionens tid. s. 427. 
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Hansans handelsinflytande över det Dansk-norska riket.76 Redan tillhörande den prestigefyllda 

familjen Oldenburg gifte han sig 1514 med den tyske kejsaren Maximilian (Habsburg) I:s 

barnbarn Elisabeth för att knyta närmare band till dynastierna nere på kontinenten.77 Viljan att 

bryta Hansans makt lyste igenom även här och trots att han inte litade på holländarna (som 

styrdes av Habsburgarna) föredrog han dessa som handelspartners som motvikt mot den 

förhatliga Hansan. 

Kristians relation med Sverige började så fort han blivit dansk kung. Sverige var formellt en del 

av unionen och han hade själv antagits i Sverige som efterträdare till sin far. Så fort vapenvilan 

med Sten Sture d.y. löpte ut 1517 samlade han en här och begav sig till Sverige i hopp om att 

tvinga tillbaka svenskarna in i unionen. Projektet gick dock om intet och samma år blev han 

tvungen att återvända till Köpenhamn.78 Större lycka hade man 1519. De danska trupperna intog 

under sommaren Kalmar och Öland och i januari 1520 besegrade de svenskarna i slaget vid 

Åsunden efter vilket riksföreståndare Sten Sture d.y. avled.79 I mars samma år valde riksrådet att 

förlika sig med Kristian genom den s.k. Uppsala dagtingan och den fördrivne ärkebiskop Gustav 

Trolle kunde återta sin plats i riksrådet.80 För detta gav Kristian långtgående garantier om en 

bevarad rådsmakt i Sverige samt amnesi för dem som tidigare kämpat mot honom. Stockholm 

höll ut fram till september men då de sista svenska fästena fallit under sommaren valde Kristina 

Gyllenstierna, Sten Stures änka och kommendant i staden, att kapitulera för Kristian. Vad som 

sedan följde var Kristians period som svensk kung 1520 till 1523. Kort efter kröningen som 

svensk kung i november skedde Stockholms blodbad. Delar av den svenska adeln ställdes inför 

rätta och avrättades av Kristians män efter att ha förklarats som kättare. Stora delar av Gustavs 

familj avrättades, hans far och hans bröder, medan Gustav själv överlevde då han hölls som 

gisslan i Danmark.81 Kristians treåriga styre ska komma att utgöra den viktigaste källan till 

propagandamotiv för Gustavs framställning av Kristians vanstyre och tyranni när han själv valts 

till svensk kung och måste påbörja legitimerandet av det egna styret. 

2.2 Kungavalet i Strängnäs och den tidiga legitimitetstematiken 

1523 hölls kungaval i Strängnäs och Gustav valdes enhälligt av de församlade till ny svensk kung 

vilket proklamerades per brev samma dag.82 Breven som inkommer och finns bevarade i den 

kungliga registraturen är till en början ofta rutinärenden. Allt från nytillsatta klerker som vill 

                                                           
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Larsson. Kalmarunionens tid. s. 430. 
79 Larsson. Kalmarunionens tid. s. 434. 
80 Larsson. Kalmarunionens tid. s. 437. 
81 Larsson. Landsfader eller tyrann. s. 41. 
82 GIR 1521-1524. 6 eller 7 juni. s. 65. 



22 
 

presentera sig till borgare som begär dispens i ekonomiska frågor. När Gustav valdes till svensk 

kung var Kristians makt i hela unionsriket redan på snabb nedgång. Trots detta ska 

Kristianmotivet komma att följa Gustav under mycket lång tid. Den storslagna 

kröningsceremonin i Stockholm 1520 som varit upptakten till Stockholms blodbad, där en lång 

rad viktiga adliga och kyrkliga digniteter närvarade, kan ses i starkt kontrast till installeringen av 

Gustav som kung i Strängnäs 1523. Kröningen var med största sannolikhet oförberedd även för 

Gustav83 och att även den skönmålande Peder Swarts beskrivning får tillställningen att framstå 

som liten bör tas som intäkt för dennes trovärdighet i frågan. De andliga digniteterna närvarande 

var Mäster Knut, domprost i Västerås, Johannes Magnus, nyss hemkommen påvlig legat samt 

Laurentius André, ärkedjäknen i Västerås.84 Ett fåtal utländska representanter från framförallt 

Lübeck närvarade och till riksråd utnämndes vid sidan av bröderna Ivar och Erik Flemming den 

framgångsrike tyske legoknektsledaren Berend von Melen.85  

Gustavs tal och kungörelser kring perioden för kungavalet blir ett första smakprov på den 

standardinramning som skall komma att bli typisk för hans framställningar en lång tid framåt. 

Han inleder med att tacka det svenska folket för deras stöd, försäkrar att Stockholm och Finland 

snart kommer att vara befriade, skrämmer med Kristians tyranni och brott samt avslutar med att 

försäkra sin egen intention att styra Sverige enligt gammal sed och Sankt Eriks lag.86 Stockholms 

blodbad intar en central roll i framställningen och stilen anknyter tydligt till Johannessons första 

stilnivå.87 Kristians övergrepp framställs i makabra bilder där han låtit ”aaf hugga Era wigde 

bispar och ridderskapth”, stegla och bränna både levande och döda samt dränka präster.88 Hans 

gärningars karaktär och hans styra beskrivs vidare som både ”skammelige ok ocristelege”89. 

Denna typ av anklagelser ska komma att dominera den tidigare framställningen av Kristians 

gärningar och karaktär. Fokus ligger på det lagvidriga och förrädiska i Kristians handling mot det 

svenska folket och hur hans stora brutalitet tydligt brutit mot svensk rätt. Hans omoraliska 

uppförande fungerar som ett negativt exemplum där hans handlingar kopplas till hans karaktär 

full av laster. 

 

I relief till bilden av personen Kristian II framträder bilden av Gustav själv. Två drag präglar 

framställningen de första åren hos den nye kungen. Det första är ursprungligheten och den 

                                                           
83 Hugo Yrwing, Gustav Vasa, Kröningsfrågan och Västerås Riksdag 1527 (Lund 1956), s. 9. 
84 Peder Swart, s. 64. 
85 GIR 1523-1524. 6 eller 7 juni. s. 64. 
86 GIR 1523-1524. 6 eller 7 juni. s. 64. 
87 Kurt Johannesson, ”Retorik och propaganda vid det äldre Vasahovet”, s. 2ff 
88 GIR 1523-1524. 22 april. s. 48. 
89 GIR 1523-1524. 22 april. s. 48. 
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återställande aspekten av hans styre. Till hallänningarna skriver Gustav hur han enbart vill ”taga 

eder alla till naader holle eder weth Sancte Erek kungx lagh ok reth ok gode gamble 

Sedwennior”.90 Det nya styret ska återställa den gamla goda ordningen och makt utövas i enlighet 

med rikets lag, en tydlig anknytning till den medeltida maktdiskursens idéer. Kristian styre var 

undantaget från denna regel medan Gustav vill se sig som en konventionell monark. Gustav 

framställer sig vidare som framtidskandidaten och Kristian som den föråldrade bortdöende 

makten. När Riksrådet sänder ett öppet brev till Sveriges befolkning från mötet i Strängnäs, 

daterat någon gång mellan 7 och 10 juni, spelar denna infallsvinkel en stor roll. En ny tid har 

börjat för Sverige med en ny kung.91 Kristians makt i Sverige har fallit genom upproret januari 

1523 och fem månader har Sverige fått en ny rättmätig kung. Detta används även som 

övertalningsmetod för att de sista landskapen som kontrolleras av Kristianlojala ståthållare ska 

övergå till Gustavs sida. När Gustav uppmanar fortfarande Kristianlojala män som Rolf Matsson 

på Viborgs fästning att överge Kristian är det för att nu även danskarna insett Kristians ondska 

och rest sig mot hans ”ocristelige regemente”92. Genom detta väver Gustav in vad White kallat 

myternas sekvens, en komplett och avslutad berättelsedel, som pekar på Kristians roll som en 

härskare i det förgångna. 

Ett annat drag hos den nye kungen är hans vilja att visa hur han ställer sig avvisande mot att 

upphöjas till nya poster och värdigheter. Första gången vi möter detta är i Peder Swarts 

framställning av de fyra ståndens under kungavalet i Strängnäs. Efter att Mäster Knut, 

domprosten i Västerås, hållit ”een Latinesk oration” där han förklarat hur Sverige ”bliffua ryckt 

och kifft hijt och tijt mer än annor Konungarijket” förklarar denne hur Gustav måste anses vara 

den lämpligaste kandidaten som ny kung.93 De församlade ståndsmännen instämmer då, enligt 

Peder Swart, ”medh mycken knäfall och monge thårer” men Gustav väljer att avböja deras 

begäran.94 Gustav säger sig gärna vilja tillmötesgå deras krav men önskar ”att the wille honom här 

vti haffua förskonadt”95. Han hänvisar till sin ringa börd och föreslår andra, högadliga, kandidater. 

Symptomatiskt är att dessa som föreslås, Ture Jensson, Holger Karlsson och Nils Bosson inte har 

figurerat vid namn under mötet tidigare och knappast kan anses vara seriösa kandidater. Gustav 

accepterar sedan slutligen valet av honom som kung men det retoriska greppet att framhäva sin 

ovärdighet inför tronen och att han helst inte vill bli monark. Gustav låter sig själv här framträda 

                                                           
90 GIR 1523-1524. 22 april. s. 50. 
91 GIR 1523-1524. 7 eller 10 juni. s. 66. 
92 GIR 1523-1524. 21 juni. s. 98. 
93 Peder Swart, s. 63. 
94 Peder Swart, s. 64. 
95 Ibid. 
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som en ödmjuk tjänare som accepterar ämbeten för sitt folks välfärd, i bjärt konstrast mot 

Kristians styre baserat på egenkärlek och våld. Denna tekniks ska sedan återkomma flera gånger. 

2.3 Sekundära legitimitetsmotiv – försoning, befriande och kröning 

I juni 1523 skedde den av Gustav efterlängtade kapitulationen av Stockholm och 24 juni red han 

högtidligt in i Stockholm. Åtråvärda danska skeppen i hamnen konfiskeras samtidigt som Gustav, 

per brev, framhävde sin mjukare sida i behandlingen av förlorarna. Trots invånarnas motstånd 

ville han gentemot Stockholm ” gefwa ok plath öfwersee alle misgernignar roof, mord och andre 

obekremnelig heeth som aaf förescripna borgmestare raad ok menligheet aanlega ok werdzliga 

ocristliga brukath”96. Samma retoriska grepp präglade även breven som skickats till de fortfarande 

dansklojala kommendanterna runt om i Skandinavien. Till biskopen i Oslo, Hans Mule, utgår 

uppmaningar att ”överge Christians partij” och acceptera fred med Sverige.97 I det uppkomna 

vakuumet när stora delar av Sverige varken kontrollerades av kungen själv eller av den danska 

centralmakten, som under perioden saknade tydlig kung, valde Gustav t en försonande 

framtoning och försökte förmå maktöverlämning utan strid. En retorisk markering mot Kristian 

går också att utläsa i detta. Kristian själv lovade försoning av de som kämpat mot honom men så 

fort han fick tillfälle, i Stockholm, valde han att avrätta dessa. Gustav anknyter återigen till den 

avslutade sekvensen, att Kristians tid är förbi, och hur hans karaktär själv skiljer sig från 

föregångaren på tronens. 

I Gustavs uttalade vilja att befria Sverige från Kristian ställs parallellt frågan vad detta Sverige 

som ska befrias innefattar. Här framträder ytterligare ett legitimitetsmotiv. Att Gustav Vasa 

genom sin roll som först ”Gubernator och Hövitzmann” och sedan ”Utkorad konung” betraktar 

sig som ensam härskare över riket är tydligt. Sveriges gränser var dock under 1500-talets början 

långt ifrån fixerade öster- eller söderut.98 Gustav uppvisade dock en väldefinierad syn på vilka 

regioner som tillhörde Sverige, detta utan koppling till reformationen eller renässansen som 

ibland sätts som startpunkten för en protonationalism i Europa.99 I april 1523 skrev han till 

adelsmännen i Halland, Blekinge samt Skåne och manade till uppror mot Kristian. Han påminde 

här invånarna i Halland att ”J vete wal sjelva att I hören till Sverikes kröna ok landfästa till Sverige 

med eth tungomål”100. Invånarna borde alltså inte bara underordna sig Gustav och den svenska 

kronan av politiska skäl; att kung Kristian var en tyrann, utan även för att de delade kulturella 

band med den nye härskaren i Stockholm. Under ledning av riksrådet Berend von Melen angrep 

                                                           
96 GIR 1523-1524. 17 juni. s. 94. 
97 GIR 1523-1524. 30 juni. s. 102. 
98 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 110. 
99 Jonathan S. Hearn, Rethinking Nationalism – A Critical Introduction (Palgrave Macmillan 2006), s. 13-14. 
100 GIR 1523-1524. 22 april. s. 49. 
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svenska trupper samma år de av danskarna besatta landskapen i Sydsverigeregionen men lyckades 

bara inta Blekinge.101 Gustav var dock nöjd och förklarade i samma linje som tidigare att Blekinge 

nu ”till Sveriges crona kommith hafuer Som longliga med oretta borta hawer warith”102. I takt 

med stabiliseringen i Danmark skulle intresset för de sydliga landskapen dock avta inom kort för 

att istället inrikta sig på ett nytt befrielse- och inkorporeringsprojekt vilket kom att ta mycket av 

Gustavs tid; nämligen Gotland. Vilket genomslag Gustavs nationalitetsargumentation fick 

söderut är oklart då den svenska militära aktiviteten i denna riktning snart upphörde. 

Argumentationen anknyter dock tydligt till det som i modern nationalismforskning ofta kallats 

primordialism. En nationalismsyn vilken fokuserar på gemenskap kring kollektiva egenskaper.103 

När detta sätts i samband med språket associeras den ofta med tyske 1800-talts teoretikern 

Herder.104 Gustav var alltså inte främmande för att använda sig av denna typ av argumentation 

vare sig han kunde peka på språket eller historiska omständigheter. 

 

Frågan om kröning av den nye kungen togs för första gången upp under ett möte med riksrådet i 

Vadstena 1524.105 Ett år hade då redan passerat sedan kungavalet. Gustav hade visserligen svurit 

ed i Västerås året innan men kröningen utgjorde en viktig del av den samtida kungliga diskursen. 

Kungen var inte fullvärdig kungen innan han var krönt och detta var förutsättningen för att 

kunna utöva sin fulla legitim makt både världsligt och andligt.106 Protokollen från mötet hade en 

mycket personlig karaktär och låter oss komma Gustavs tankar nära. De frågor som stod i 

förgrunden för rådet var tidpunkten för kungens kröning men också hans giftermål.  Gustav 

förklarade kröningens uppskjutning, inför riksrådet, med bristen på biskopar i riket och att påven 

inte ännu godkänt de nya för vigning.107 Gustav konstaterade även att han ville hålla bröllop i 

samband med kröningen och att denna därför måste skjutas upp för att det annars skulle bli 

mycket dyrt. Vidare beklagade han sig över slotten i rikets dåliga skick samt hovstatens höga 

kostnader.108 Två möjliga motiv finns till detta agerande. Yrwing pekar på den pressade 

ekonomiska situationen efter befrielsekriget mot danskarna som genomförts genom dyrköpt hjälp 

från Lübeck m.fl.109 En annan förklaring kan vara att Gustav försökte spara maktresurser till 

senare, att i någon grad verka i det fördolda, innan motståndare inom och utanför landets gränser 

                                                           
101 Larsson, Landsfader eller tyrann, s. 108. 
102 GIR 1523-1524. 15 maj. s. 58. 
103 Hearn, s. 13-14. 
104 Hearn, s. 32. 
105 GIR. 1521-1524. 2 oktober. s. 257ff. 
106 Yrwing, s. 9, Kantorowitz, s. 87. 
107 GIR. 1521-1524. 2 oktober. s. 257ff. 
108 GIR. 1521-1524. 2 oktober. s. 257ff 
109 Yrwing, s. 27.  
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hade besegrats.110 Oavsett motiv till att kröningen uppsköts flera gånger var Gustav själv tydlig 

inför riskråd och allmoge att en snar kröning var något han aktivt eftersträvade. 

 

2.4 Kristianbildens förändring efter dennes avsättning 

Under 1523 förändrades det politiska landskapet radikalt i Danmark. Kristian avsattes i ett uppror 

av sin farbror Fredrik I och tvingades att gå i exil i Nederländerna och i början av det nya året 

hade hela Danmark bytt sida till förmån för Fredrik.111 Under 1524 hade de sista Kristianlojala 

fästena i Norden fallit förutom Sören Norby på Gotland. Med en ny kung i Danmark förändrade 

bilden av Kristian. Gustavs huvudmotståndare befann sig inte längre i Norden och Danmark var 

i händerna på en ny härskare. Hotet från Kristian hade ändrat karaktär. Bilden av honom som en 

kallblodig och okristlig mördare tonas nu ned. Nu började Kristian framträda som en listig 

stämplare som försökte kullkasta Sverige via en lång rad agenter. Herremöten och möten med 

allmogerepresentanter från de olika landskapen blir 1525-1526 viktiga fora för att föra fram 

denna bild av Kristian och att angripa hans maktanspråk. Den bärande tesen hos Gustav var att 

oroligheter runt om i riket kunde kopplas tillbaka till Kristian och dennes konspirationer nerifrån 

exilen i Nederländerna. 

Första gången denna tanke formuleras uttryckligt var i ett brev till rikets ”andliga och världsliga 

allmoge” från början av 1525, då Gustav tackade för folkets stöd och varnade för 

Kristian ”hvilken ey annath j synnet hade aen ath fordarffwa oss alla j grwndhen” 112 och att 

dennes ickenamngivna anhängare försökte att uppvigla den svenska befolkningen till uppror.  

Under mars månad samma år uppmanade Gustav i brev smålänningarna, dalkarlarna och 

sörmlänningarna att skicka representanter till ett möte i Arboga 1525, för att ”förhandla oc 

ranszaka huarss skyll eller thet aer ther sliike twedrekt aff komme kan Och /…/ finna at vor 

hedzschelige fiende K: Christiern oc annar flere ecke skola ther nagor tröst aff faa”113. Mötets 

huvudsakliga syfte var att kraftsamla mot Kristians ”stämplare” i riket och Gustav hotade även 

med att avsäga sig makten om situationen inte förbättrades.114 Mötet pekade även ut Sören Norby 

och väljer tydligt att koppla ihop denne med Kristian. Norby är ”aen nw K. Christi: tienere oc 

besworen man” samt ges denne inflytande ”Vore för then skyll inthet twiffuil at riichit komme i 

K: Christ: hender i gaen115. Mot detta pekar Gustav på behovet av sammanhållning och 

konstaterar för dalkarlarna att rykten spridits att rikets landskap skulle glida ifrån varandra och att 

                                                           
110 Detta synsätt försvaras vad gäller t.ex. Västerås Riksdag, efter vilken kröning också skedde, av Berntson s. 35. 
111 Bo Graffton, Sören Norby – Sjökrigare i Östersjön (Stockholm 1995), sid. 83f, 93. 
112 GIR 1525. 20 januari. s. 4. 
113 GIR 1525. 25, 26, 28 mars. s. 55ff.  
114 GIR. 1525. 28 mars. s. 59. 
115 GIR. 1525. 25 mars. s. 56. 
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just splittring är fiendens arbetsmetod. Som kung är det dock Gustavs uppgift att motverka detta 

och folkets ed till kungen gäller och måste respekteras.116 

I ett brev, troligen daterat från direkt efter mötet i Arboga, till allmogen tackar Gustav för 

befolkningens ”hulscap troscap manscap och weluilioghet” och deras fasthållande vid 

deras ”retthe faedernes riichte”.117 Norbys roll som Kristians farligaste lakej understryks återigen 

och denne har ett ”hedtzskelighe wpsaath och fiendtliga tiltasning han idkeliga brukat”.118 

Återigen beror också interna stridigheter i Sverige och på ”konung Christierns hemliga wenner” 

vilka måste straffas. Att Norby även låtit hylla Kristian som kung i de territorier han lyckats återta 

i striderna mot danskarna under 1525 retar också Gustav storligen. Tidigare ”befriade” territorier 

har nu återtagits av fienden. Den dynastiska problematiken nämns även av Gustav då han skrev 

att han ser det problematiska i Kristians släktskap med den tyske kejsaren, men han talar 

framförallt om den militära hjälp detta kan innebära för Kristians sak. Mot detta framställde 

Gustav sig själv som den ”som för eder schul wela waaga liiff och alle wore welfeardt och altiidt 

gerna giöra huad eder aer till gagn och bestondt thet gudt kenne”119. 

Tonen Gustav använde till adeln och kyrkofolket var snarlik. I maj 1525 anordnas ett möte i 

Västerås där kungen sammankallade det högre skiktet i riket och syftet kan kopplas till det 

pågående första dalupproret om än att detta inte nämns explicit. Vid sidan av att besluta om 

rusttjänst för att skydda sig mot stämplare hotade Gustav återigen med att lämna tronen om han 

inte gavs fullt förtroende för att Sverige ”schulle fraelsat warda wtaff thet fordarff som thet wthij 

war j Christierns tiidt”120. Kungen lyckas även säkra stöd för att ”slige stemplare wthij inghen 

landzenda schwla förswaras oss wnder ögenen wthan straffas som forraedare”121. Den legala 

kontexten betonas också gärna av kungen. Under början av det nya året 1526 befinner sig Gustav 

på en resa i Småland för att ”dela och skifftha medh eder allom saa mykit som reth aer och 

Suerigis beschriffne lag inneholla122. Sin religiösa plats tvekar inte heller Gustav på som beskriver 

hur han ”wtaff gudz forsyn försth komme tiil regimentthit”123. När präster i Dalarna under 

samma period vägrar att överlämna tiondet betonade Gustav gärna sin makt även över dem och 

anklagar dem för att hålla undan det som ”tiil riichitzins besta wthgiöra schulle” och att de anser 

                                                           
116 GIR 1525. 26 mars. s. 56. 
117 GIR 1525. 23 april. s. 97. 
118 GIR 1525. 23 april. s. 99 
119 GIR 1525. 23 april. s. 100 
120 GIR 1525. 13 maj. s. 115. 
121 GIR 1525. 13 maj. s. 115. 
122 GIR 1526. 25 januari. s. 43. 
123 GIR 1526. 25 januari. s. 43. 
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sig ”oss inthut pligtuge wtan paffwen j room”124. Gustavs relation till kyrkan ska diskuteras mer 

ingående i kapitlet om Hans Brask. 

Att fruktan för Kristian inte bara är ett retoriskt grepp även efter dennes flykt är tydligt. Under 

1526 fruktade Gustav fortfarande för vad Kristians kunde göra. Till electus i Strängnäs, Lars 

Siggeson, skrev han att han fruktade att Englands kung skulle dö barnlös då Kristian genom sitt 

släktskap med den tyske kejsaren var en av pretendenterna till tronen.125 Samtidigt fruktade 

Gustav för Norbys fortsatta attacker. Betalningen av gälden till Lübeck blev även ett av de stora 

ärendena under året och många brev till fogdar under sommaren 1526 skickades. Kristianmotivet 

användes även för att motivera inbetalningarna av gälden när bönder protesterade. Till Mäster 

Jasper, ärkedjäkne i Åbo, skrev Gustav att gälden var priset för kampen mot Kristian och när 

Hälsinglandborna ville skjuta på betalningen påminde Gustav dem hur han räddat dem ur ”then 

omilde konungh Christierns hender” och ”Inbygiarna frijat och freslt i frå hans tiranniska 

leffwerne och regemente”126. Vid nyår 1526 påminner Gustav i ett brev till hela allmogen om 

Kristian men också ”hans besworne medthengeres tirannj och ocristelige regemente”127. Detta 

syftade under perioden framförallt på Norby som fortfarande styr på Gotland och fortfarande 

gjorde angrepp mot Sverige. Dessa två personer, trots att Norby långtifrån var ständigt trogen 

Kristian, framgick här som delaktig i samma tyranni och okristliga styre. 

Gustav valde alltså att fokusera på tämligen skilda områden i kritiken mot Kristian. Den viktigaste 

kritiken efter att Kristian flytt är dennes roll som splittrare genom en rad agenter och bilden av 

Gustav som skaparen av enhet. Samtidigt är Gustav noga med att poängtera följderna av en 

återgång till Kristians makt. Denne har brutit mot de två viktigaste komponenterna i den samtida 

maktdiskursen. Han har uppträtt både okristligt och brutit lagen genom sitt styre där allt från 

olagliga avrättningar till plundring ingått. Gustavs styre var både av Gud givet och även inom 

områden som ekonomi värnar Gustav om det ”tiil eder som gammal siidh warit haffuer” när han 

förnyar ålänningarnas handelsrättigheter.128 Samtidigt poängteras fiendens dåliga karaktär i stark 

kontrast till kungens egen. Kristian och Norby är omilda och ”hedtzskelighe” medan Gustav 

själv ”altiidt gerna giöra huad eder aer till gagn”129. Kristians släktskap med tysk-romerske 

kejsaren och Englands kung diskuterades men inte i första hand som legitimitetsproblem för 

Gustav utan som en risk för understöd för Kristian i försöken att återta makten i Norden. 

                                                           
124 GIR 1526. 20 mars. s. 95-96.  
125 GIR 1526. 11 juni. s. 171. 
126 GIR 1526. 7, 9 oktober. s. 324. 
127 GIR 1526. 27 december. s. 338 
128 GIR 1526. 10 september. s. 274. 
129 GIR 1525. 23 april. s. 102. 
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2.5 Dalupproren och Kristian 

Perioden 1523 till 1528 sammanfaller med perioden för de två första dalupproren. Det första 

iscensatt av Peder Sunnanväder och Mäster Knut samt det andra av den s.k. Daljunkern. 

Dalarnas roll för kungens legitimitet går inte att överskatta. Med sin geografiska närhet till 

Mälardalen kan en utveckling här snabbt få följder i Stockholm, Uppsala och Västerås. 

Symboliskt viktigt för Gustav personligen var också landskapet med sin roll som startpunkt för 

det uppror som förde honom själv till makten under 1520-talets början. Det första dalupproret 

började under 1524 och pågick fram till 1525 då de två upprorsledarna flydde till Norge. 

Upproret var ett tydligt exempel på hur Gustav använde Kristianbilden för att angripa andra 

motståndare än Kristian och hans närmaste krets.  

Peder Sunnanväder som var det första upprorets centralgestalt hade innan upproret varit biskop i 

Västerås men avsatts av Gustav 1523 till följd av osämja mellan de två.130 Han hade under 

perioden 1505-1520 tjänstgjort som kansler åt Sten Sture och var nära kopplad till den gamla 

Sturemakten.131 Någon gång under 1524 hade denne lämnat Västerås och rest till Dalarna för att 

börja agitera mot kungen.132 Senare skulle även den avsatte Västeråsprosten mäster Knut 

Mikaelsson ansluta sig. Första gången upproret uppträder i registraturen är i slutet av 1524 då 

Gustav med namn varnar för Peder Sunnanväder. Denne agerade enligt Gustav till förmån för 

Kristians och ärkebiskop Gustav Trolles återinsättande vilket måste förhindras då dessa tre ville 

göra riket ”een osagieligh schadha och fordarff”133. Kort efter skrev Gustav till den nyvalde 

biskopen Jöns i Dalarna och varnade denne för Sunnanväders ”mangehanda stemplingh och ondt 

rycthe” och uppmanade denne att agera innan upprorsstämning spred sig till andra landskap.134 

Samtidigt utgick brev till allmogen i Dalarna som uppmanades att inte lyssna på agitationen, 

att ”Wel besinnandis ath obestondt och twedrecht haffuer lenge nooch warit her j riikit” under 

Kristians tid och att respektera fogdarna.135 Flera brev med liknande budskap utgick de 

påföljande månaderna. Breven vände sig till både klerker och allmoge och stilnivån är tämligen lik 

mellan dem. De makabra bilderna har tonats ned och Gustavs huvudsakliga tes var att upproret 

var iscensatt av Kristian och att det för invånarnas och rikets bästa måste stoppas. 

Precis som gentemot tidigare Kristiananhängare, t.ex. i fallet med Stockholms intagande, ville 

Gustav visa sig försonande mot ledarna för dalupproret. Under mars utgick brev där han erbjöd 

                                                           
130 Stensson. s. 21. 
131 Stensson. s. 22. 
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133 Gir 1524. 9 december. s. 273. 
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135 GIR 1525. 25 januari. s. 13. 
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både Peder Sunnanväder och Mäster Knut (Mikaelsson) amnesti och möjlighet till förlikning.136 

Dessa garantier var dock knappast allvarligt menade. Redan nästa månad sände Gustav brev till 

fogdarna i Kopparberg och uppmanade dem att gripa Peder Sunnanväder och förklarade för 

menigheten att ”saadane skalkar schulle straffade bliffua”. Dessa anklagas för att ha spridit lögner 

och skapat tvedräkt och obestånd i riket med mål att underlätta för återtåget av ”k. Christ: eller 

andher wtlenska herrar”137. Mot dalkarlarna själva använde Gustav också en försonande ton. 

Angående att somliga tagit ställning för Sunnanväder konstaterade han kort att detta handlande 

inte ”aer wtgongit aff alles eders samtyckio, wtan aff nogra faawise som sig haffwa lathit förföra 

wtaff her pedher”138. Splittringstematiken intog en central roll i Gustavs argumentation mot 

upproret. Kristian skulle försöka splittra riket genom att agenter spred rykten och Gustav varnade 

dalkarlarna för påståenden att de ena landsänden skulle glida ifrån den andra och splittring i riket 

skulle existera.139 Genom att respektera eden och betala gärden vilket både är en plikt och en 

välsignelse, kan riket hålla ihop mot de utländska fienderna, var Gustavs budskap. 

Under 1525 flydde de två upprorsledarna till Norge då de insåg att utsikterna för ett lyckat uppror 

var hopplösa. När flykten skedde är dock oklart. Under sommaren har denna information 

uppenbarligen nått Gustav och i ett brev till Norge uppmanade han en Olof Galle att försöka 

gripa dem.140 Trots att det s.k. första dalupproret tar slut under 1525 var faran med Peder och 

Knut långtifrån över enligt Gustav. Det blir snart tydligt att Gustav till varje pris ville gripa dem. 

Till Gustav fördel har Kristians makt sedan två år fallit även i Norge och Danmark så 

Kristianmotivet kunde med fördel användas även utanför Sveriges gränser. I juli skrev Gustav till 

norska riksrådet och begärde Sunnanväder utlämnad. Han beskrev den ”forraedelig handil her 

peder canceler oc hans partij” bedrivit i Norden och anklagade Sunnanväder för att vilja 

återinsätta Kristian i Norge.141 Den för Gustav annars mycket ofördelaktiga Malmö Recess blev 

här ett argument för varför även grannländerna borde ta Kristianmotivet på största allvar. De tre 

länderna hade i recessen lovat att vara varandra goda grannar och att hjälpas åt i kampen mot 

Kristian.142 Är Sunnanväder en av Kristians män måste alltså norrmännen hjälpa Sverige att 

bestraffa honom. Under september månad vände sig sedan Gustav till danskarna och begärde att 

kung Fredrik (som också är kung i Norge) skulle utlämna Peder och ”nogher andher scalcar” 

                                                           
136 GIR 1525. 8 mars. s. 32. 
137 GIR 1525. 8 april. s. 70-71. 
138 GIR 1525. 13 maj. s. 116. 
139 GIR 1525. 26 mars. s. 57. 
140 GIR 1525. 23 juli. s. 179. 
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som ”haffua stemplath ephter woorth och meninge suerigis schada och fordarff”143. 

Korrespondensen på samma tema med Danmark och Norge fortsätter oförtrutet under 1526. 

Flera liknande brev till olika personer i grannrikena skickades vilka förväntades kunna bidra till 

deras gripande. Kommendanten på Akershus, norska riksrådet, kung Fredrik igen och 

Oslobiskopen Hans Mule får alla brev med uppmaning att hjälpa till i gripandet. Alla var de 

direkt skyldiga att hjälpa till enligt Gustav för ”godha naborscap schyld thenne iij riichen 

emelem144”. 

Den 12 april utfärdades lejdebrev för Peder Sunnanväder och Mäster Knut i Stockholm av 

Gustav. I april informerade Gustav att rättegång har hållits mot Mäster Knut i Stockholm och att 

han funnits skyldig.145  Att dödsdom avkunnats framgår inte av brevet något Gustav senare 

använde som argument för att få de andra utlämnade. I augusti skrev han till biskopen Olaf i 

Trondheim och gjorde gällande att han kunde tänka sig att benåda Mäster Knut men att Peder 

Sunnanväder mfl. då måste utlämnas.146 Riksrådet skrev i ett liknande brev till biskopen att 

mycket talade emot de anklagade men att ”motthe [Mäster knut] kommet til naadher och faa wor 

käre nadungste herre Kungh Götzstaffs vilie och venskap”147. I november samma år tackade 

slutligen Gustav Olaf för att utlämningen av Sunnanväder gjorts och att vänskapen mellan rikena 

hade respekterats från det norsk-danska hållet - men att fler förrädare också måste utlämnas.148 

Huruvida Sunnanväder verkligen utlämnats eller kommit till Stockholm frivilligt i tro om att 

lejdebrevet skulle respekteras framgår inte direkt i källan; men Lars-Olof Larsson lutar åt att han 

infann sig frivilligt och utan direkt utlämning.149 Sista gången det första dalupprorets 

efterverkningar avhandlades i Gustavs registratur är en förtäckning över ledamöter vid 

rättegången mot Peder Sunnanväder från 18 februari 1527.150 Något rättegångsprotokoll finns 

inte bevarat. Senare under februari 1527 avrättades Peder Sunnanväder och Mäster Knut i 

Stockholm.151 Det första dalupproret får här sitt slut. 

Trots att det knappast alls framträder i Gustavs registratur kopplar historiker som Stensson och 

Larsson upproret till Sturarna och inte till Kristian och Norby.152 Sunnanväder hade tjänstgjort 

som kansler åt Sten Sture d.y och tidigare kämpat emot Kristian. Stenson menar dock att 
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145 GIR 1526. 9 augusti. s. 220. 
146 GIR 1526. 10 augusti. s. 222. 
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Sturarnas namn använts som en samlande symbol i motståndet mot Gustav men att upproret i 

första hand handlade om ett isolerat fenomen iscensatt av Sunnanväder själv.153 Här pekar även 

Stensson på att Gustav till en början inte gjorde någon koppling mellan Sunnanväder och 

Kristian men att han när denne begav sig till Dalarna 1525 ändrade uppfattning och började 

koppla ihop Sunnanväder och Norby.154 Att någon reell koppling existerade mellan Sunnanväder 

och Kristian utesluts helt av Stensson både vad gäller Sunnanväders egna skrifter och vad som 

framkom vid rättegången mot honom i Stockholm.155 Larsson påpekar dock att blotta misstanken 

att ett samband mellan de två skulle ha förelegat verkar ha räckt för att Gustav skulle dra 

slutsatsen.156 Gustavs argumentation visar på hur han tämligen skrupellöst kunde använda 

Kristianmetaforen på sina motståndare för att peka ut dem som rikets fiender. Anklagelserna mot 

Sunnanväder gällde både hans påstådda vilja att hjälpa Norby och återinsätta Gustav Trolle, men 

viktigast i denna argumentationskedja förblev, att peka ut honom som en av Kristians män med 

syfte att fördärva Sverige. Gustav utnyttjade även flitigt Kristianmotivet i korrespondensen med 

Danmark-Norge och kunde genom Malmö recess ge utlämnandet av påstådda Kristiananhängare 

en mer bindande kraft. Upproret användes även av Gustav för att genomdriva kyrkoförändring 

lokalt. Då han under vintern 1525 befann sig i Dalarna för att ta emot invånarnas förnyade 

trohetslöften, passade han även på att uppmana dem att bestraffa en Peder Grym och att tillsätta 

en ny kyrkoherde i Mora då den tidigare varit inblandad i stämplingarna.157 

 

2.6 Andra dalupproret 

Under 1527 tar det andra dalupproret fart. Oroligheterna koncentrerar sig till regionen kring 

Dalarna och Härjedalen. Berntson menar att upproret med största sannolikhet kan sättas i 

relation till avrättningen av Sunnanväder i Stockholm kort tidigare.158 Centralfiguren för upproret, 

den s.k daljunkern, återknöt ännu starkare till Sturarna än Sunnanväder genom att hävda sig vara 

Sten Sture d.y son.159 Under mars 1527 hade Gustav haft kontakt med Sten Sture d.y änka, 

Kristina Gyllenstierna, som ville få delar av sin framlidne makes egendom återställd till familjen 

men också hjälp till sin son Nils som vid denna tid verkade som page vid det kungliga hovet. 

Gustav meddelade henne att han under perioden tillåtit Nils att bege sig till Tyskland160; 

antagligen för att studera. Om sonen kom iväg är oklart och Gustav var inte nöjd med hans 
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uppträdande. Mindre än två veckor senare skickade Gustav ett brev till modern där han meddelar 

att Nils har skickats tillbaka då han ”föghe kan formere siig j togth oc goda sidher”161. Samme 

Nils’ är den som daljunkern senare gör anspråk på att vara. 

Bud om nya oroligheter i Dalarna når Gustav under vintern 1527. Under januari-mars skickade 

Gustav tre brev till dalkarlarna där de uppmanades att betala sina skatter och att inte samarbeta 

med rikets fiender. I brevet från mars kritiseras landskapets invånare för att skydda ”föraedhare 

thee som vilia bedriffua theris skalkheth lygn och haerendskedth til feygd vpstöth twaedrekt, rykit 

och thess inbyggiare til skadha och fordarff”162. Daljunkern nämndes inte här vid namn men 

upproret tillskrevs nu en konkret person. För Ture Jönsson, riksråd i Västergötland, varnade 

Gustav för att oroligheterna kunde sprida sig och att dalkarlarna ofta försvarat upprorsmän.163 

Att dalkarlarna även använt ekonomiska invändningar mot kungamakten såg Gustav som hyckleri 

då de genom skattelättnader ”aen nw icke haffua vthgiorth en paenning til riktzens gaeldz 

bettalingh”164. Den största ilskan riktade han dock mot att de brutit mot eden då 

dalkarlarna ”beschydandis och forswarandis ther vppe hooss them en skalch oc vitherligh 

tiwff”165. Första gången upprorsledaren nämndes vid namn är ungefär en vecka senare, då Gustav 

i starka ordalag fördömde landskapens invånare vilka ”haffua vphäffued och hyllat en vitherligh 

tiwff oc fforrädhare siig tiil höffuetzman hwess nampn the oc fforuenth haffua kallandis honum 

Jwncker nielss Stenson”166. Samtidigt passade han på att tacka dem som försvarat kungen under 

de tidigare stridigheterna. 

Argumenten som används till allmogen skiljde sig precis som i fallet med första dalupproret inte 

mycket från den som sändes till ståndspersoner. De makabra beskrivningarna har här tonats ned 

och daljunkern beskrivs som ”tjuv” och ”förrädare”. Tonen mot allmogen och speciellt 

dalkarlarna var dock märkbart mer kritisk än under det första upproret. Han anklagade dem för 

hyckleri och för att försvara förrädare men noterade också att somliga hållit fast vid kungamakten. 

Under april 1527 tog Gustav för första gången upp tanken på ett möte med rikets ständer för att 

lösa den uppkomna situationen. Till en början angavs Söderköping som mötesort men i maj 

meddelade Gustav bl.a. biskop Hans Brask i Linköping att mötet flyttats till Västerås. Mötet 

skulle hållas för ”edher godha raad om rikisins ok tes menighe inbygiares eendraekt” och Gustav 

gjorde här för första gången en parallell mellan daljunkern och Kristian.167 Tonen i Gustavs brev 
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vittnade även om en starkare desperation än under det tidigare upproret. Dalkarlarna 

uppmanades att respektera eden och Gustav hotade, som han gjort många gånger tidigare, med 

att avgå.168 Han ställde dock många villkor för att detta skulle kunna göras och för att det 

viktigaste skulle förhindras; kung Kristians återkomst.  Under maj månad svarade Gustav mer 

utförligt på invändningarna från Dalarna, skickade av två fullmätige prästerna Evert och Jeppe 

Hansson. Vi möter här den berättelse som Gustav redan utlade vid kungavalet i Strängnäs och 

som skulle få sin viktigaste användning vid den annalkande riksdagen i Västerås. Gustav 

förklarade att han aldrig beskattat utan ”rikitzens rådz samtyckio, och j rettha nöd”169. Dessa 

pengar hade använts till att betala de tyska legoknektarna som behövdes för att driva ut Kristian 

och oroligheterna i Dalarna var iscensatta av Kristan och Gustav Trolle.170 Att Gustav var 

speciellt oroad över kyrkofolkets handlande under upproret noteras t.ex. av Martin Berntsson, 

som menar att Gustav såg biskoparna som inblandade i detta.171 En sammankoppling av 

oroligheterna i Dalarna och Gustav Trolle gjordes även i ett brev till Jöns Nilsson i Östergötland, 

där Gustav förklarade hur uppstudsiga dalapräster vill ”fordriffua oss frå regementit” och ”haffua 

ath Erkebiscop göstaff skal komma her in j rikit igen” vilket slutligen skulle ”igen indragha K: 

C:”172. Relationen mellan kyrkan och statsmakten ska diskuteras mer uttömmande under kapitlet 

om Gustav och Hans. 

Gustav valde dock att i sina brev att återigen visa sig försonande. I brev till dalkarlarna bad han 

dem att skicka representanter till mötet i Västerås han lovade att han ”kwnnom forclara vår 

vrsekt [sic!] // och afstilla huad bristh eller forswmmelse finnes eller oss tilrechnas kan”173. Var 

tonen mot dalkarlarna mild var dock tonen mot daljunkern och dennes uppror formulerad i 

mycket starka ordalag. Han är en ”vitherligh tiwff, skalk, och forredare” och måste bestraffas.174 

Gustav jämförde honom även igen med Kristian och trots att han inte rakt ut pekas ut som en 

agent för honom, bidrar han till dennes återinsättande.175 Kungen försökte dock visa en viss 

försoning även mot daljunkern då han gav lejdebrev för honom att komma till Västerås och där 

se om Kristian Gyllenstierna ”kenner honum thå för sin son” och om så var fallet skulle han 

benådas.176 Att detta skulle vara allvarligt menat eller att daljunkern skulle infinna sig var 

visserligen osannolikt, men precis som i fallet med Mäster Knut och Peder Sunnanväder visar det 

                                                           
168 GIR 1527. 5 maj. s. 160. 
169 GIR 1527. 14 maj. s. 170ff 
170 Ibid. 
171 Martin Berntsson, Klostren och reformationen. (Malmö 2003).  s. 99f. 
172 GIR 1527. 16 maj. s. 175. 
173 GIR 1527. 20 maj. s. 182. 
174 GIR 1527. 20 maj. s. 181. 
175 GIR 1527. 14 maj. s. 164. 
176 GIR 1527. 18 juni. s. 198. 



35 
 

på kungens upprepade vilja att framgå försonande mot sekundära fiender i kampen mot den 

avgjort farligare fienden Gustav båg bakom vart enda uppror, nämligen Kristian. 

 

2.7 Västerås riksdag, Kristianbilden och världslig legitimitet 

Västerås riksdag var både en statspolitisk och kyrkopolitisk uppgörelse och intar en central roll i 

Gustavs stärkande av makten gentemot flera av sina ideologiska motståndare. I detta avsnitt 

kommer Västerås Riksdags relation till och formulering gentemot Kristians maktpolitiska 

ambitioner behandlas samt dess relation till det andra dalupproret. 

Riksdagen i Västerås inleddes med en lång deklaration där Gustav på det mest utbroderade sättet 

under perioden 1523-1528 formulerade berättelsen om Kristian, honom själv och rikets 

utveckling. Grundstommen till berättelsen presenterades redan i Strängnäs men blev här mer 

detaljerad och förenades med stoff från de närmaste åren bakåt i tiden. Berättelsen kan 

sammanfattas i tre delar. Den första och bärande komponenten i den narrativa utläggningen var 

att erinra åhörarna om tiden för Kristians styre. Gustav påminde återigen om den ”ocristeliga 

handel som K: C: her j landit bedreff” i vilken det utfördes ”hengiande, brennande, staeglande 

etc”177. Mot detta sattes sedan den andra komponenten; upproret i Dalarna, folkets stöd, hjälpen 

från Lübeck och slutligen kungavalet i Strängnäs 1523. Speciellt kungavalet underströks i 

deklaration med sin funktion som ett återupptagande av den legitima ordning som rått i riket 

innan Kristian. Gustav valdes ”epter lagbochen” men också ”j the helgie trefållughetz nampn 

ther vthuald varth”178. Gustav presenterades som både en sedvanerespekterande och en kristlig 

kung, i bjärt kontrast till Kristian som underförstått brutit mot bägge dessa egenskaper. Den 

tredje komponenten i konungaberättelsen var Gustavs försäkrade ovilja inför att bli kung. Gustav 

ville aldrig bli Sveriges kung utan folket förde honom på eget initiativ fram till detta. Det var 

enbart ”för eder bön skuld och dråpelige beplictelse gaff h[ans] n[ade] thå på sistonne sina 

samtyckio ther til”179. Den tredje komponenten var inte ny, Gustav anförde sin ovärdighet inför 

tronen redan i Strängnäs, utan vad som här var nytt var hans sätt att använda detta praktiskt. Han 

använder nu abdikation som ett hot om inte undersåtarna upphörde att understödja 

upprorsmakare och fiender. I samma mening som han förklarat sin ovärdighet inför tronen 

beskrev Gustav bittert hur kungavärdigheten ”honum sedhan tijd och offtha angrath haffuer”180. 

Det som tröttat honom mest var den långa raden av stämplingar. Han nämnde här Mäster Knut, 
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Peder Sunnanväder, Daljunkern men också Sören Norby på Gotland.181 Den enda anledningen 

till att han stannat vid makten, enligt den egna berättelsen, var alltså ”effter sodana beplictelse och 

för alles eders bön skuld” och för att hålla borta de ”fraemmande herrar som til rikit åstwnda”.182 

I ljuset av de två första komponenterna i berättelsen, Kristians övergrepp och den nye kungens 

rättfärdighet, blir avsägningstematiken både ett hot mot landets invånare och en 

ödmjukhetsförsäkran från kungens sida. 

Västerås Riksdags spatiala funktion spelade en framskjutande roll. Användningen av geografiska 

platser som ett sätt att legitimera makt lyser flera gånger igenom. Speciellt städers roll som 

legitimitetsskapare under renässansen har understrukits av historikern Juliusz Chroscicki. 

Ceremonier innanför stadsmurar fungerande som legitimitetsskapande för en härskare och 

användes som huvudpunkt för åskådliggörande av makt över det kringliggande området.183  Trots 

att Gustav själv aldrig motiverade varför Västerås valts som plats för riksdagen skrev han 

emfatiskt att ”gud gaff h. m. then första sägeren j then slagting her j vesteras” då staden var den 

andra segern för honom under unionskriget och den första stad som intogs.184 Ett möte i 

Västerås underströk alltså med tydlighet Gustavs anspråk på att fortsatt vara den segerrika 

upprorsledaren han var 1523. Vid sidan av staden Västerås intog landskapet Dalarna en viktig roll. 

Närheten mellan Västerås och södra dalarna kan påpekas. Som platsen för upproret som förde 

honom till makten framhävs Dalarnas roll tydligt under riksdagen. Utan ironi beskrev Gustav hur 

upprorsmän ofta beger sig till Dalarna för att agitera och att om ”nogor wil beginnan nogot 

obestånd j rikit behöffuer han icke annadt göra en giffua siig vp j dalarna // så haffuer man strax 

vpstöth och nyt regimenthe185. 

Mottagandet av Gustavs framställning från ständerna finns bevarat i mötesprotokollet.186 Texten 

har dock redigerats av Gustavs skrivare Laurentius André, och dess tendens till förmån för 

kungen är således mycket stark.187 Utfallet bör därför snarare ses som en del i Gustavs egen 

argumentation än som en respons från en annan part om än att skillnaden i betoning mellan 

stånden förefaller historiskt rimlig. Ständernas ställningstagande såg ut enligt följande: 
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Nämner:  Kristian  Kungalojalitet  Upproret 

Rådet och adeln:  -  Ja  Ja 

Borgare och bergsmän: Ja  -  Ja 

Allmogen:  Ja  *  - 

*Kungen uppmanas att ”hålla oss wijd lag och och rettha och goda gambla sedhwenior”188. 

Trots att borgarna och bergsmännen inte uttalade sig om kungens tyre och allmogen inte nämnde 

det pågående upproret i sitt svar var deras uppslutning, enligt protokollet, bakom den av Gustav 

formulerade berättelsen om Kristian i stort sätt samstämmig. Tre dokument finns bevarade som 

sammanfattar resultatet av förhandlingarna. Dessa är i tur och ordning ”Rådet och ständernas 

beslut”, Västerås Recess samt Västerås Ordinatia. De två senare berör inte dalupproret utan 

endast kyrkofrågor. Rådet och ständerna svarade i sitt utlåtande på kungens hot om att avgå och 

förklarade underdånigt att detta inte kan komma på fråga om uppror och andra ”brister icke 

bothade vorde”189. Rådet gav vidare samtycke till kungen att bestraffa stämplare och de som 

agerat förrädiskt. Ett identiskt budskap fördes även ut av kungen själv i ett öppet brev till 

allmogen, daterat från dagen efter beslutet, där Gustav tackar för allmogens stöd, lovar endräkt 

och att straffa de som stämplat mot riket och skapat tvedräkt.190 

Somliga historiker, som t.ex. Berntsson, har tonat ned den ickekyrkliga aspekten av Västerås 

Riksdag.191 Två tredjedelar av mötesbesluten berörde uteslutande kyrkliga frågor och kyrkostriden 

tar stor plats under riksdagen. Som ett multimedialt evenemang under perioden 1523-1528 för att 

föra ut en sammanhängande berättelse om Kristian kan mötet dock inte underskattas. Mötet var 

det deltagarmässigt största under perioden och sannolikt var det första gången i Sveriges historia 

alla rikets stånd var församlade på detta sätt. För att förmedla berättelsen om Gustav och Kristian 

samt manifestera det folkliga förtroendet och kontinuiteten mellan Strängnäs och nuet, utgjorde 

mötet det kanske enskilt viktigaste exemplet 1523 till 1528. 

2.8 Kröningen 1528 

Efter att kröningsfrågan diskuterats redan 1524 skulle det dröja två år innan den togs upp igen. 

Denna gång skedde det under herremötet i Vadstena i början av 1526. Efter mötet skrev Gustav 

till allmogen att han olyckligtvis inte ”hafft tillfelle ath latha oss cröna som lagboken och gamble 

sidwennian tillseger” och att detta berodde på främmande makter angripit riket och tagit upp 
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hans tid.192 Kungen var dock noga med att påpeka sin insikt i det problematiska med att förbli 

okrönt. Efter mötet framförde riksrådet i ett brev till Gustav sin glädje över att ”Sweriges Rijke 

och Chrona, åther igen medh infödd Furstelig Stamma och Herskaper [är]”193 och manade till 

fortsatt kamp mot Kristian och dennes hemliga anhängare. Vad gäller giftermålet ville de helst se 

att kungen gifte in sig med ”Vthländsk Furste, förmedelst hans Dotter eller Syster”194. Bägge 

kommentarerna var avvikande från Gustavs egen argumentation. Rådet tog upp kungens 

nationalitet och uttryckte sin glädje över hans inföddhet. Trots att Gustav själv argumenterade 

med utgångspunkt i andras nationella tillhörighet, t.ex. i fallet Halland195, nämnde han aldrig sin 

egen. Den blivande gemålens kvalifikationer hade heller aldrig nämnts av Gustav, men hans 

dynastiska underläge gentemot Kristian gjorde att denna förhoppning från riksrådet ter sig 

naturlig.  

Från och med 1526 användes även kröningsfrågan som en politisk påtryckningsmetod. I ett 

öppet brev till allmogen i Västergötland, Värmland och Småland använde Gustav detta som ett 

argument för varför gälden skulle betalas. Kröningen hade uppskjutits till följd av ekonomiska 

problem och om denna situation inte förändrades kunde inte kungen kröna sig som seden 

föreskrev.196 Ännu mer betonades detta för dalkarlarna. Kyrkobeskattningen och de extra pålagor 

var nödvändiga för att betala de tyska trupperna som deltagit i kampen mot Kristian.197 Bara om 

dessa betalningar gjordes och den inhemska situationen förbättras kunde kröningen med ”thesta 

större aero skee /…/ oss allom tiil hugnat och glaedj”.198 

Trots intensifierad kröningsdiskussion 1526 följde ännu en period av tystnad kring kröningen 

vilken inte skulle brytas förrän vid Västerås riksdag året efter. I den tidigare forskningen har 

kröningsfrågan behandlats ingående av Hugo Yrwing i verket ”Gustav Vasa, kröningsfrågan och 

Västerås riksdag 1527”. Yrwing anser att kröningen uppskjutits avsiktligt till efter riksdagen och 

att kungen hade kunnat kröna sig tidigare om han velat.199 Tydligt är dock att Gustav utåt 

betonade att han ville låta kröna sig så snart som möjligt och speciellt under 1526 spelar frågan en 

viss roll i korrespondensen. Trots att Gustav uppenbarligen kunde skjuta upp kröningen till följd 

av de dagspolitiska striderna var kröningsakten alltjämnt mycket viktig för en 1500-talskung. Utan 
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dessa var han inte en fullvärdig kung och hans politiska och religiösa maktposition var inte 

fixerad.200 

Kröningsfrågan aktualiserades slutligen igen i oktober 1527. Gustav skrev då till riksrådet och 

adeln att kröningen nu inte skulle dröja längre.201 Han fastställde här kröningstillfället till 

trettondagen 1528 och platsen till det traditionsenliga Uppsala. Detta kan ses som en 

traditionsrestaurerande aspekt och realisering av viljan att hålla sig till seden då Kristian 

okonventionellt låtit kröna sig i Storkyrkan i Stockholm.202 Nästföljande månad meddelades den 

kommande kröningen för hela folket. Till Syd- och Mellansverige påpekades att kröningen 

fördröjts av två skäl. Framförallt hade det varit ”vthlenska herrers feygd och anfectan in vppå 

rikit” som har tagit upp tiden men också ”inbyrdis vpror och stempling”.203 Vilka som 

förväntades skicka fullmäktige till kröningen varierade. Syd- och Mellansverige ombads att inte 

göra detta medan brev från samma datum begärde tre män från vardera socken i Hälsingland, 

Dalarna och Ångermanland samt representation från alla rikets städer.204 Att just dessa landskap 

förväntades skicka representanter kan tydligt ses i ljuset av att de bägge dalupproren hade varit 

koncentrerade kring dessa regioner. Gustav betonade starkt behovet av lydnad mot kungen och 

representanter från en region var en avgörande faktor för att t.ex. en ed skulle betraktas som 

bindande för de bägge parterna.205  

Inför kröningen 1528 hänvisade Gustav till att han hållit det löfte han avlagt vid valet i Strängnäs 

och nu ”effter Suerigis lag och goda gambla siduenio skulle låta sig cröna”206. Lydnadsaspekten 

understryks även starkt och kungen betonade återigen att folket måste visa trohet mot sin 

härskare. Rådet instämde samma dag i detta och försäkrade att deras ”Högmectig förse käriste 

nådigste herre” inte ville riket, rådet och Sveriges invånare något annat än deras allra bästa.207 

Dagen efter, den tolfte januari, skedde kröningen i Uppsala domkyrka. Mycket lite finns dock 

bevarat från denna händelse och även kungens egna ord från kröningen lyser med sin frånvaro. 

Lars Siggeson, Erik Flemming mfl. dubbas till riddare och svor trohet till kungen i en ed som 

finns bevarad.208 Kungens egen ed finns dock inte med i dokumenten. Möjligen kan detta 

förklaras av att en ed redan svors i Strängnäs och att detta betraktades som tillräckligt. 
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Kröningen var en fråga som sysselsatte Gustav, om än under kortare perioder, och den 

sammantagna bilden är att trots en tydligt manifesterad vilja att kröna sig, spelade kröningsakten 

inte en avgörande roll i hans framställning av den egna legitimiteten. Argumenten som användes 

för att förklara den uppskjutna kröningen skiljer sig starkt över tid. 1524 nämndes brist 

ekonomiska trångmål som skulden till Lübeck209 medan han 1526 istället talade om rikets inre 

och yttre fiender. Då bägge dessa prioriteringar var verkliga problem för Gustav bör en rimlig 

tolkning vara att kungen just prioriterade andra frågor framför kröning. Att majoriteten av 

Sveriges landskap uttryckligen begärdes att inte skicka representanter ger även kröningen ett 

nedtonat intryck ur kungaberättelsesynpunkt. Kröning var alltså något som skulle ske och som 

skedde men inte förrän efter fem år. Gustav betraktade alltså inte kröningen som oviktig och 

använde den gärna som argument för förnyad lydnad och skattemotivation210 men han tog den 

samtidigt med ro och lät de praktiska politiska striderna komma i första rummet. 

3. Gustav, Sören och Berend 
 

Konflikten mellan Gustav och Sören Norby som pågick från 1523 till 1526 skilde sig på många 

sätt från relationen mellan Gustav och Kristian. Några ambitioner att stiga upp på den svenska 

tronen hade inte Norby och hans maktbas i Norden var begränsad. Han var dock fast besluten 

om att försvara sitt pantlän Gotland och ville gärna utvidga sitt territorium på bekostnad av både 

Gustav och Fredrik I. De två territorier han åstundade, som Sverige också gjorde anspråk på, var 

Blekinge och Halland men även Finland låg inom hans intressesfär.211 Norbys roll som ett 

legitimitetsproblem för Gustav Vasa hängde dock i första hand ihop med hans koppling till 

Kristian II. Som en av Kristians närmaste, och sista anhängare, i Östersjöregionen framträdde 

hans som en ärvd fiende till Gustav och hans blotta närvaro var en smärtsam påminnelse om 

Kristians forna makt. Norbys skiftande lojaliteter och drastiska infall gjorde honom dock till en 

svår fiende för Gustav. En fiende som inte bara behövde bekämpas genom strid och varsam 

diplomati, utan även genom att ge honom en välavvägd och trovärdig plats i berättelsen om 

kampen mot Kristian. Genom sin ombytlighet blev detta ett svårt projekt och berättelsen om 

Norby skulle komma att innehålla ännu fler vändningar än den om Kristian som den dock var 

nära förbunden med. Förbunden med Kristian och Norby var även den tyske legobefälhavaren 
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Sören von Melen, som dubbats till riddare i Strängnäs212, och intog en ambivalent ställning 

gentemot Gustav. 

3.1 Männen Sören Norby och Berend von Melen 

Sören Norby kom från en dansk lågadlig släkt på Fyn och hade lång erfarenhet av sjöfart och 

sjöstrid när han kom till Sverige 1519. Han hade under Kristian II tjänstgjord som kunglig 

representant på Island men hade i och med oroligheterna kring Sten Sture d.y uppror kallats 

tillbaka till Skandinavien.213 Berend von Melen kom från en saxisk adelsläkt som sedan 1400-talets 

levt i Danmark och han hade som legobefälhavare följt med Kristian II till Sverige i dennes krig 

mot Sten Sture d.y.214 Trots olikheterna mellan de två männens val och handlingar var deras liv 

sammanflätande med varandra. De kände bägge varandra nära, när ifrån går inte att fastställa, 

men Larsson noterar att Norby redan vid Berends övergång till svenskarna efter att han 

kapitulerat under belägring mot Stegeborg 1523 hade en mycket överslätande attityd mot Berends 

handlande.215 Förlusten av slottet hade om Norby så velat, varit ett perfekt tillfälle att skylla 

nederlaget på Berend. När Norbys dotter döptes på Gotland några år senare var Berend gudfar 

och Larsson menar att dessa två med stor sannolikhet stod i kontakt med varandra även när 

Berend formellt tjänade Gustav.216 Hemkallad från Atlanten installerades Norby som länsherre på 

Gotland av Kristian II för att denne lättare skulle kunna kontrollera Östersjöregionen.217 Det var 

även Norby som blockerade Stockholm från sjösidan under Kristians attack mot staden och 

fungerade som en nyckelfigur i Stockholms fall till danskarna 1520.218 Som tack för sina 

förehavanden till sjöss förlänades Norby hela Finland (förutom Viborg) som län av Kristian och 

dubbades även vid dennes kröning till riddare.  

Norbys politiska och militära strävanden var i hög grad en förlängning av Kristian II:s. Denne 

hade strävat efter att frigöra sitt unionsrike från de tyska hansastäderna inflytande, speciellt 

Lübeck.219 Även holländarna, vilka var Hansans konkurrenter, såg han som problematiska.220 

Trots konflikter med personer i kung Kristians närhet förblev Norby Kristian trogen och 

accepterade inte upproret mot honom och den nye kungen Fredrik I.221 Hos Norby framträder 

alltså tre huvudsakliga drag: motståndet mot Hansans/Lübecks dominans i östersjön, oviljan mot 
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de nya nordiska härskarna (Fredrik och Gustav) samt viljan att hålla ihop de kvarvarande 

områden han styrde. Hans trohet mot Kristian framgick ibland som otydlig även om Kristians 

långsiktiga mål alltid förblev Norbys. För Gustav var Norby dock en evig Kristianlakej men 

dennes förhandlingar med danskarna visade tydligt att han var öppen för nya allianser, även med 

sådana som var öppna fiender till Kristian, så länge han bedömde dessa som gynnsamma för de 

överordnade målen. 

 

3.2 Gustavs och Gotland 

Som en sista rest av Kristians makt blev Norby i Visby ett självklart mål för Gustav. Året 1524 

vigdes en stor del av kungens arbete åt att planera för en erövring av Gotland. Under våren 

samma år blev det dock uppenbart för Gustav att Fredrik I, precis som han själv, var ute efter 

Gotland. Sex danska skepp på väg till Gotland med proviant hade upptäckts varav två har 

beslagtagits av den svenska flottan.222 Gotland befann sig alltså i en situation där två makter 

gjorde anspråk på överhögheten över landskapet och kapplöpningen mellan dem om vem som 

först kan inkorporera ön blev en fråga om tid. I maj månad gav Gustav riskrådet Berend von 

Melen i uppdrag att inta Gotland för Sveriges räkning.223 Året 1524 hade inneburit en allvarlig kris 

för Norby och hans ambitioner. Året innan hade kung Kristian flytt från Danmark till 

Nederländerna och i början av det nya året hade hela Danmark bytt sida till förmån för Fredrik.224 

I denna desperata situation var Norby ensam kvar som försvarare av Kristians forna rike i 

Norden. Han var då påtagligt mer intresserad av att förhandla med både svenskarna, danskarna 

och alla kringliggande makter som kunde hjälpa honom att sitta kvar vid makten. Enligt Graffton 

var Norby under 1524 villig att gå över till danskarna sedan Köpenhamn hade fallit225. Danmark 

skulle då kunna få Gotland mot att Norby kompenserades på annat sätt. Möjligen var detta också 

ett sätt för Norby skydda sig från en eventuell attack från svenskarna. 

I kampen om Östersjön och argumentationen kring den hade Gustav tre huvudsakliga aktörer att 

förhålla sig till. Dels var det Sören Norby själv, dels danskarna som också gjorde anspråk på 

dennes territorier samt den inhemska svenska befolkningen. Vid herredagen i Jönköping kort 

innan invasionen, där även danska representanter närvarade, inriktade sig Gustav på två punkter 

för att legitimera invasionen. Den första gäller Sören Norby själv. Gustav pekade på likheterna 

och samstämmigheten mellan Kristian och Norby då den senare var ”Konung :k: tilhengiare och 
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troe226”. Denne har precis som sin mästare dödat och plundrat och nu förvandlat ”Gutlandz stad 

och by” till ”eth röffuare neste”227. Vid sidan av att misskreditera Norby som härskare genom att 

peka på hans vanstyre ville Gustav också med detta visa att danskarna borde sluta skicka 

undsättning till honom, då denne systematiskt bedrivit piratverksamhet mot svenska fartyg. Den 

andra punkten som togs upp var Gustavs syn på Gotland som ett svenskt landskap. Han fastslog 

att ”aer vel viterligit ath gotland hörer Suerigis rike til en dogh thet vtj nogen tijd ther j frå /…/ 

varet haffuer”228. Någon motivering till detta ställningstagande gavs inte som i fallet med Halland 

där svenskheten motiverades med språkliga skäl. Ett svenskt bortdrivande av Norby framställdes 

alltså inte bara som ett sätt att driva bort en av Kristians bundsförvanter, som representerade och 

utövade dennes korrupta styre, utan också som ett sätt att återbörda ett landskap som rätteligen 

tillhörde Sverige. Det första argumentet faller inom Johannessons första stilnivå och var 

förmodligen riktat till den svenska befolkningen. Det andra argumentet är svårdefinierat då det 

inte är sänt till gotlänningarna utan används på ett lokalt herremöte. Att Gotland var svenskt var 

dock ett argument danskarna knappast skulle acceptera. 

Det faktiska fälttågets förlopp framträder inte i registraturen vilket är förklarligt då Gustav inte 

var närvarande under det och underhandlingarna mellan Norby, Danmark och Lübeck skedde 

utan Gustavs kännedom.229 Lars-Olof Larsson, som betraktar det faktiska händelseförloppet som 

svårrekonstruerat, menar ändå att det från närvarande legoknektar som tysken Clement Rensel 

går att avgöra att en vapenvila slöts mellan Berend von Melen och Norby efter att belägring 

påbörjats och öppna stridigheter skett.230 Om detta berodde på de två männens vänskap eller på 

att Melen insett det fruktlösa i att inta Visby och Visborg är oklart. Tydligt var dock att 

svenskarna inte lyckades inta staden trots upprepade försök. Gustav själv hade dock sin säkra 

uppfattning om vad som hänt och vems fel det var att projektet gått om intet, något vi ska 

återkomma till i stycket om Berend von Melen. Resultatet av expeditionen till Gotland blev alltså 

inte vad Gustav väntat sig. Genom danskarnas avtal med Norby om att han skulle övergå till 

dansk tjänst fortsatte hjälpsändningarna och vid det av Lübecks representanter anordnade mötet i 

Malmö (den s.k Malmö-recess) ställs Gustav inför fullbordat faktum. Gotland har glidit Sverige 

ur händerna. Vid mötet beslutas att om Visby inte fallit för svenskarna innan 1 september (vilket 
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inte var sannolikt) skulle Gotland tillfalla Danmark, samt att Blekinge skall återbördas till 

Danmark, mot att Sören Norby avlägsnades från Visby.231 

Det nya läget innebar även en mycket pressad situation för Norby som inte litade på danskarna 

som parallellt låg i konflikt med hans bundsförvant Kristian i Nederländerna. Han sökte därför 

under 1525 kontakt med Gustav för att balansera danskarna.232 Trots nederlaget med recessen 

hade Gustav under årsskiftet 1524-1525 ingående kontakt med Sören Norby och han försökte 

anordna ett möte mellan de två. De föreslagna mötesplatserna var antingen Älvsnabben i 

Stockholms skärgård eller på Öland.233  För Gustavs behov av att formulera en berättelse där 

Sören hade en given plats skapade detta problem. Gustav hade t.ex. under herredagen i 

Jönköping pekat ut Norby som huvudfienden och implicerat att danskarna var på samma sida 

som svenskarna i denna kamp. När nu danskarna konspirerat för att ta över Gotland och Norby 

visat sig villig att underhandla med svenskarna kunde Gustav inte rakt ut fördöma honom. 

Gustav var tvungen att diversifiera sin berättelse och anpassa den till olika mottagare. En typ av 

argumentation måste användas till Danmarks kung Fredrik, en till den svenska allmogen och en 

till Norby själv. Tonen som används i breven till Norby var mycket vänlig och kungen benämnde 

honom ”Kaere heer Söwerin norby gode ween”234. På samma sätt verkade Norby försöka att inte 

skada relationen med svenskarna allt för mycket då denne enligt Gustav frisläppt en fånge från 

Gotland samt lagat ett skepp åt honom.235 Gustavs vänliga ton kan dock inte förstås som annat 

än artighetsfraser. Bara veckor senare diskuterade han med kung Fredrik om ett snart avsättande 

av Norby. I ett brev konstaterar Gustav att ”her Söffuerin norby then aen nw j samma stoltzheet 

sither paa gutland som han tilförenna sath” och att denne borde avlägsnas från Gotland så snart 

möjligt.236 Malmö recess används här, som senare kring utlämnandet av Peder Sunnanväder237, 

som ett sätt att ge tyngd åt den utrikespolitiska argumentationen. Sören Norby är Kristians man 

och både Sverige och Danmark har genom avtal förpliktigat sig att bekämpa Kristian. 

Hade Norby uppträtt med viss försiktighet i relationen till Gustav blir hans handlande under 

mars samma år ett bevis på att han istället riktat sina krigsambitioner mot danskarna. Brevledes 

meddelas Gustav under mars månad att först Blekinge intagits av Sören Norbys trupper och 

sedan även Sölvesborg och andra skånska orter erövrats.238 Blekinge hade under Berend von 

                                                           
231 Graffton, s. 117. 
232 Larsson, s. 117 
233 GIR 1521-1524. 13 december. s. 281 
234 GIR 1521-1524. 13 december. s. 281 
235 GIR 1525. 24 januari. s. 12. 
236 GIR 1525. 1 februari. s. 19. 
237 GIR 1525. 26 juli. S. 187s 
238 GIR 1525. 17 mars, 28 mars. s. 43, 59.  



45 
 

Melen intagits av svenskarna under 1523 men återlämnats till danskarna genom Malmö recess. 

Antagligen stärkt av kontakterna med Norby valde Gustav att vara försiktig inför situationen och 

att inte ge några garantier till danskarna. Den enda åtgärd som beordrades var att greve Johan av 

Hoya skulle sändas till Danmark för att diskutera med Fredrik och lybeckarna om vad som kunde 

göras åt situationen.239 Att Malmö-recess skulle gälla omvänt, svensk hjälp till Danmark, var alltså 

inget som Gustav förutsatte. 

Den inrikespolitiska berättelsen var dock mycket mer entydig. Gustav formuleras sig inom rikets 

gränser med kraft mot Norby. I ett brev till smålänningar underströk han att han var samme kung 

som folket svor sin trohet till när han valdes och att rykten spridits i de södra landskapen om att 

somliga ville ha Norby som härskare. Inför allmogen i södra Sverige gavs Norby en mycket 

liknande roll den som han fick under mötet i Jönköping . Norby var ”aen nw K. Christi: tienere 

oc besworen man” och fick denne styra ”vore för then skyll inthet twiffuil at riichit komme i K: 

Christ: hender i gaen240. Mot detta satte sedan Gustav folkets trohet mot honom själv, den trohet 

de både hade gett och borde ge i framtiden, mot kungen själv och ”edert retthe faedernes 

riichte”241. 

Den följande månaden höll Norby ställningarna i de nyerövrade landskapen och i ett brev till 

riksråden i Västergötland förklarade Gustav att ”Söffuerin regerar fasth j blegung oc skone242”. 

Under juni gjorde danskarna dock vissa framsteg i sina försök att driva ut Norby och besegrade 

hans styrkor vid en sammandrabbning i Landskrona. Trots att han inte understött danskarna 

passade Gustav på att gratulera och hoppades att Fredriks framgångar skulle bringa lugn till de 

södra landskapen så ”ath the skonenske böndher icke scola epther thenne dagh saa hastwgdt 

/…/ setthia siig wp emot theres herscap”243. Att Norby parallellt med invasionen låtit hylla 

Kristian som kung i de områden han tagit över såg Gustav inte med blida ögon på. Kristians 

makt som tidigare brutits hade nu på nytt fått fäste i Norden och de bönder som har deltagit i 

uppror i Skåneland kallar Gustav för ”konung Christierns hemligha wenner”244. Trots sina 

kontakter med Norby, sin försiktighet med att hjälpa danskarna och sina egna anspråk på t.ex. 

Blekinge var det tydligt att Gustav var mån om att visa på ett stöd för Fredrik och dennes sak. 

Breven till den svenska allmogen visar med all tydlighet att Gustav inte gjorde sig några illusioner 

kring att Norby och Kristian var de verkliga fienderna. 
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3.3 Norbys två förlikningar 

Under juli valde Norby efter nederlaget mot danskarna att liera sig med dem och svära 

dem ”huldskap och manskap”245. I enlighet med Malmö-recess, som slutits över huvudet på 

Norby, valde danskarna att överföra honom som länsherre från Gotland till Blekinge som då 

redan innehades av hans trupper. Denna snabba omsvägning försatte återigen Gustav i en 

problematisk situation. Inför riksrådet Måns Bryntesson konstaterade han att försoningen 

knappast kunde vara allvarligt menad från danskarnas sida och att de näppeligen ”kwnne settie 

thro och lithe til for:nde Söffuerin”246. Gustav som verkade ha svårt att tro på det inträffade 

begärde att spejare skulle skickas till Sydsverige för att utforska om detta kunde vara sant. Faran i 

vad som inträffat, att Norby nu flyttats avsevärt närmare svenskt territorium, påverkade tydligt 

Gustav. Han beklagade sig både inför den tidigare nämnde Bryntesson och för ärkebiskopen 

electus att Norby nu skulle bli deras nye granne i söder.247 Bilden av situationen som förmedlas i 

skrift var efter förseningen inte bara en av ovilja mot Norby utan även av tilltagande kritik och 

misstro mot danskarna. För sin nära betrodde Laurentius André konstaterade Gustav att ”man 

icke sthoor throo kan setthia tiil the danske för then lösa loffuen som the oss altiidt beuiist 

haffua248”. Danskarna hade inte bara hjälpt Norby att förhindra den svenska invasonen av 

Gotland utan de hade nu även dragit honom närmare Sverige.249 I den utrikespolitiska 

korrespondensen valde dock Gustav att hålla god min inför danskarna. I ett brev till Fredrik kort 

efter lyckönskade han försoningen och hoppades att ”Riichen maa komma tiil friidt och rolighet 

ighen250”. 

 

Situationen som uppstått för Gustav var dock problematisk. Han fruktade Norby men visste att 

denne var lierad med danskarna och att han nu måste gå försiktigare fram mot honom än tidigare. 

För Gustav blev därför det direkta hotet från Kristian II och dennes aggression mot danskarna 

ett möjligt motiv. Han varnade för den Kristianlojale kaparen Claus Kniphof och erbjöd Fredrik 

hjälp mot denne.251 Rädslan för Norby själv kvarstod dock hos Gustav och att denne skulle 

attackera svenska landskap. Arvid Västgöte varnades flera gånger för attacker från Norby mot 

Kalmar och uppmanas att hålla sina trupper redo för strid.252 Samtidigt förebrådde Gustav öppet 

danskarna för vad de gjort. Norbys attacker hade inte upphört efter dennes försoning och man 

                                                           
245 GIR 1525. 8 juli. s. 167. 
246 GIR 1525. 9 juli. s. 170. 
247 GIR 1525. 10 juli. s. 173. 
248 GIR 1525. 6 augusti. s. 190. 
249 Ibid. 
250 GIR 1525. 12 juni. s. 175. 
251 GIR 1525. 27 december. s. 256. 
252 GIR 1526. 2 januari. s. 2. 



47 
 

hade lierat sig med en av Kristians män. Gustav försökte tydligt associera danskarna med Kristian 

något Fredrik själv måste känt sig mycket obekväm med. Gustav kallade Norby ”eders och 

danmarkis riichis mann” och talade om hur denne upprepade gånger attackerat svenska fartyg.253 

Gustav framställde inget ultimatum i valet mellan Sverige och Norby, men tydligt var att han 

upplevde danskarnas allians med Norby som högst obekväm, både då det beredde mark för en 

Kristianman på det svenska fastlandet, men också då det påverkade relationen mellan Sverige och 

Danmark negativt. 

Under vintern, våren och sommaren 1525 utgick flera varningar till Finland. Totalt sände Gustav 

fem varningsbrev då han misstänkte att Norby skulle attackera Finland.254 Biskopen uppmanades 

att skicka sitt tionde till Stockholm för att betala försvar och trupperna beordrades att hålla sig 

redo för ett anfall. Finland var både en av de delar av Sverige som Norby fått som pantlän av 

Kristian255 men också strategiskt fördelaktigt att angripa då det gick att avskärma från de andra 

svenska territorierna med en stark flotta. Dessa varningsbrev hade även en dubbel användning 

för Gustav. De brev som sändes till befälhavare bör i första hand förstås som militärinformation 

men de brev som riktade sig till klerker hade också som syfte att detta budskap skulle spridas 

vidare. Befolkningen varnades för Kristians mans framfart och uppmanades att hålla sin trohet 

till sin legitime kung.256 Möjligheten till ett möte mellan Gustav och Norby dömdes nu helt ut 

från Sveriges sida, antagligen för att stämningen nu blivit för hätsk, och Gustav förklarar att ”thet 

paa thenne tiid icke bekomme kwnna”257. 

Under vintern 1524-1525 förändrades situationen rejält i de danska landskapen. I februari hade 

Norbys trupper, direkt överförda från Gotland, landstigit i Skåne och i början av mars hade de 

börjat belägra danska Åhus.258 Inför denna helomvändning från Norbys sida var Gustav dock 

mindre rådlös. I februari beordrade han Ture Trolle att skicka nya spejare till Blekinge för att 

rekognosera storleken på Norbys här och flotta samt om ta reda på om Norby ”forweth nogit 

bestondt wtaff the Skoniske herrar”259. I juli kallade Gustav Hans Brask och de andra riksråden 

till herredag i Stockholm för att diskutera hur Norby slutligen skulle besegras. Han kritiserade i 

brevet till Hans danskarnas underhandlingar med Norby då denne ständigt visat ”sin onde 

mening han till oss oc vore vndersaate haffuer” och begärde att Hans skulle rusta så mycket 
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trupper han kunde.260 Samtidigt begärdes att Peder Hård och Arvid Västgöte skall rusta flottan 

och vara beredda att skydda Stockholm och Finland från eventuella attacker från Norby.261 

Gustav formulerade sig även denna gång annorlunda till danskarna. Inför Fredrik avvisade han all 

kontakt mellan sig själv och Norby eller att Sverige på något sätt skulle understödja honom.262 

Tvärtom försäkrar Gustav att Sverige nu ”mett hans folk oc komme högboren förste ko: 

frederiich oc dan: riikis raad tiil hiepl oc vndsethning”263. Under sommaren fortsatte 

kraftansamlingen både vad gällede trupper och fartyg. Västgöterna uppmanades att skicka 200 

man för till fälttåg och smålänningarna beordrades om understöd i form av manskap samt skepp 

till Kalmar för att ”straffa Söffuerin Norby med alle maght”264. Formuleringarna Gustav använde 

vid anklagelserna mot Norby var standardvarianter och var tämligen koncistenta med hur han 

uttryckt sig tidigare till det svenska folket. Anledningen till bestraffandet är ”hure ocristeliga 

Söffuerin norby sigh j allehanda mottho altiid // feigde med mordh brand roof ac andre 

ocristeligha gerninghar265. Vidare hade Norby bedrivit piratverksamhet och stört relationen 

mellan Danmark och Sverige på ett oförlåtligt sätt. Stilnivån anknyter tydligt till den första nivån i 

Johannessons klassificering266 samtidigt som många typiska epitet för Kristian som ”okristlig” 

och associeringen med ”mord och brand” här övertagits av Norby själv. Hade Gustavs sätt att 

uttrycka sig gentemot danskarna förändrats i grunden genom Norbys andra attack förblev dock 

beskrivningen av honom till allmogen mer lik om än att hans fördärvlighet här retoriskt nådde sitt 

crescendo. 

Under sommaren 1525 tog händelserna återigen en oväntad vändning för Gustav. Norbys 

trupper slogs tillbaka av Fredriks man Johan Rantzau i Bruntetofta i Skåne och under juni började 

danskarna belägra Norbys fäste i Landskrona.267 Till följd av oförmågan att storma staden valde 

man att vänta genom belägring. Parallellt med detta skedde en lybsk landstigning på Gotland som 

hotade att inta det fortfarande Norbykontrollerade Visby. För att förhindra att Gotland gled 

Danmark ur händerna valde Fredrik den 27 juni att för andra gången förlika sig med Norby.268 

Genom avtalet överläts Blekinge, Sölvesborg och Landskrona till honom mot att Gotland 

slutligen skulle utrymmas och ges till Danmark. Genom avtalet blev Norby kvar i 

Skånelandsregionen och Gustavs trupper kunde inte bistå danskarna i fälttåget då det nu rådde 
                                                           
260 GIR 1526. 4 eller 11 juni. s. 189. 
261 GIR 1526. 11 juli. s. 199. 
262 GIR 1526. 22 juli. s. 204. 
263 GIR 1526. 22 juli. s. 206. 
264 GIR 1525. 20 augusti. s. 258.  
265 GIR 1525. 20 augusti. s. 256. 
266 Kurt Johannesson, ”Retorik och propaganda vid det äldre Vasahovet”, s. 2ff 
267 Larsson, Sören Norby och Östersjöpolitiken. s. 149. 
268 Larsson, Sören Norby och Östersjöpolitiken. s. 151 
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fred i Sydsverige. Precis som i fallet med Gotland hann Gustavs trupper för sent och Norby 

skulle fortsätta att få tillfälle att vålla Sverige problem. I ett brev från september samma år 

fruktade Gustav för nya attacker från Norby mot Finland och misstänkte nu att denne 

samarbetar med ryssarna.269 Sista gången Norby avhandlades personligen var i ett brev till Fredrik 

i februari 1526 då Norby fortfarande befann sig i Blekinge med omnejd. Gustav uppmanade då 

Fredrik att hålla sina skepp redo ute till sjöss för att förhindra Norby som fortfarande ”arge in 

paa beggis våra landh och rijke”270. Den välvilliga tonen i korrespondensen med Danmark 

fortsatte dock oförtrutet även efter den andra förlikningen och inga nya förebråelser mot Fredriks 

agerande förekom längre. 

Sören Norbys själv blev försvagad kvar i Blekinge fram till augusti 1526 då han flydde och for 

med sina trupper till Ryssland och för en tid i gick i tjänst hos den ryske tsaren.271 Försvann 

Norby från Östersjön och den politiska scenen 1526 blev han dock kvar som 

argumentationsgrepp hos Gustav även i framtiden. Inför Västerås Riksdag, då Gustav svarar på 

klagomål från Dalarna, motiveras extra skatter och borgläger med skyddet ”mesth för :ko: 

Christiaens partie skul” men också mot ”Seuerin norby och andra sådan flere”272. Norbys namn 

kom att nämnas flera gånger kring upproren i Dalarna, alltid från Gustavs sida, och alltid som en 

länk i den med tiden allt längre kedja vilken alla stämplare och upprorsmän ingick i. 

Argumentationskedjan som alltid gick tillbaka till berättelsens huvudperson, Gustavs ärkefiende, 

kung Kristian II själv. 

 

3.4 Berend von Melen 

Berend von Melen hade varit en av Gustavs trogna män sedan kriget med Kristian då han gått 

över till svenskarna. I samband med kungavalet 1523 hade han även blivit dubbad till riddare och 

invalts i riksrådet.273 Han hamnade dock snabbt i onåd och Gustavs ambition att göra sig av med 

honom visade sig snart. Bo Graffton förlägger visserligen denna konflikt till redan innan fälttåget 

mot Gotland274 men det var efter denna händelse stridigheten verkligen började uppträda i 

registraturen. 1523 hade Kalmar fallit till svenskarna och, trots dansk undsättning från Norby, 

hade Berend von Melen kunnat installera sig på slottet i staden. Melen var impopulär bland 

borgarna som länsherre i Kalmar och stämningen mellan de svenska trupperna och de tyska 

                                                           
269 GIR. 1526. 11 september.  s. 276. 
270 GIR. 1526. 2 februari. s. 46. 
271 Graffton. s. 174. 
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legoknektarna hade varit dålig redan innan fälttåget.275 Till detta kom flera förvärrande faktorer i 

relationen mellan de två männen. Kalmar fästning utgjorde Sveriges sydligaste befästning och låg 

vid gränsen till det Norbykontrollerade Blekinge. Plats var alltså av yttersta strategisk vikt och den 

lokale länsherrens lojalitet behövde således vara ställd bortom varje rimligt tvivel. Berend von 

Melen hade här ett problematiskt förflutet som en av Kristians män och förblev en nära vän med 

Sören Norby. Han utgjorde dock inget direkt legitimitetsproblem för Gustav. Han var formellt 

lojal mot kungen och som tysk legogeneral hade han mycket begränsad personlig maktbas i 

Sverige. Att formulera en anklagelseberättelse mot honom skulle vara enkelt om än att materialet 

att bygga på var mer knapphändigt än gentemot Norby eller Kristian. 

Under hösten 1524 befann sig Berend von Melen fortfarande på Gotland med de väntande 

svenska trupperna utanför Visbys murar. Hans frånvaro från Kalmar och den misslyckade 

kampanjen tog Gustav som förevändning för att i november beordra att Kalmar slott skulle 

överlämnas till en Nils Eriksson.276 Någon närmare kontakt mellan de två skedde inte under 

hösten förrän Gustav vid jul inbjöd Berend att delta under bröllopet mellan greve Johan av Hoya 

och Gustavs syster Margareta.277 Gustav förväntade sig dock knappast att Berend von Melen 

skulle delta och samma dag skrev han till en Olof Larensson där denne uppmanades att se till att 

Kalmar inte gled ur Sveriges händer, samt försäkrades om att svenska trupper snart skulle anlända 

till staden som skydd.278 Gustav uppgav inte vid denna period någon anledning till sitt handlande 

men det var med all önskvärdhet tydligt att han varken litade Berend själv eller på dennes lojalitet 

mot den svenska sidan. Efter Berends möte med Norby på Gotland där denne också agerade 

gudfar åt Norbys dotter, något Gustav även kände till279, var det möjligt att Gustav misstänkte att 

Norby försökte locka Berend att återgå till Kristians sida. 

Under vintern-våren 1525 nåddes Berend i Kalmar av tre brev från Gustav och ett från riksrådet 

där han uppmanas att resa till Stockholm för att förklara sig och sina handlingar under fälttåget 

till Gotland.280 Tonen var mycket vänlig och man förklarade att kungen inte varit förargad på 

honom men att somliga ”icke haffua fulleligha warith tiil friidtz medt her berendt wan melen” 

som det heter i brevet från 12 mars.281 Enligt Larsson begav sig slutligen von Melen någon gång 

                                                           
275 Larsson, Sören Norby och Östersjöpolitiken. s. 104  
276 GIR 1521-1524. 7 oktober. s. 267.  
277 GIR 1521-1524. 29 december. s. 284. 
278 Ibid. 
279 Larsson. Sören Norby och Östersjöpolitiken. s. 19f 
280 GIR 1525. 22 januari, 15 februari, 12 mars. s. 7-8, 28, 36. 
281 GIR 1525. 12 mars. s. 36. 
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under våren till Stockholm och där Gustav satte honom under bevakning och eventuellt också 

ska ha låtit fängsla honom.282 

Kungens behov av att säkra Kalmar kvarstod dock då Berend där lämnat sin bror Henrik som 

vägrade lämna stadens slott i sin broders frånvaro. I ett brev uppmanade Gustav stadens invånare 

att lyda den nye länsherren och överge Henrik. Gustav anknöt här både till territorieperspektivet, 

att Kalmar var en del av Sverige, och tackade invånarna för deras trohet mot deras ”rettha 

fadernes riiche”283. Samtidigt påminde Gustav dem om övergreppen under Kristians tid.284 

Kristianreferensen använde han dock inte som en anklagelse mot Henrik, någon jämförelse 

mellan de två gjordes inte alls, utan som en generell uppmaning att hålla fast vid den svenske 

kungen. Tydligt var dock att Gustav så snabbt som möjligt ville driva bort Henrik. Till Nils 

Eriksson, mannen som utsätts till ny länsherre i Kalmar, sände Gustav instruktioner om hur han 

skulle gå tillväga för att inta slottet. Precis som under dalupproren hade Gustav erbjudit lejdebrev 

åt de inblandade för att resa ut ur Sverige, något Henrik också verkade ha varit intresserad av.285 

Trots sin uppvisning av en försonande sida ville Gustav inte att uppgivandet av slottet skulle dra 

ut på tiden utan hotade med att sända ”nedt hela flotthen”286. Gustav höll dock fast vid bägge 

linjerna. Samma dag som hotet utfärdade Gustav det faktiska lejdebrev till de bägge bröderna 

samt deras fruar för utresa ur Sverige.287 Under sommaren begärde samtidigt Gustav trupper från 

både Ture Jönsson i Skara och olika borgare för att slutligen inta Kalmar.288 

För att förmå Henrik att kapitulera fördes hans bror Berend till Kalmar som gisslan under 

sommaren 1525. Under oklara omständigheter lyckades han dock rymma och förena sig med sin 

broder på slottet. Gustav beklagade sig kort efter detta hur Berend med sina ”falske fortechte 

stycker wndkommit”289. Gustavs ton mot Berend förändrades avsevärt efter denne händelse. 

Hade han tidigare uttryckt sig försiktigt mot bröderna och hållit Kristiantematiken borta från dem 

blev nu tonen en annan. När Gustav i juni reste till Kalmar var det för ”ath straffa ock wedergöra 

thet falskheeth ock forraederij szom Baerendt vann melein ther eemooth oss oc rikidh haffuer 

bedriffuith”290. Berend skulle även ha ingått ett hemligt förbund med Norby och denne skulle, 

enligt Gustav, ha besökt honom i Kalmar under sommaren.291 Hade kritiken mot Berend tidigare 
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varit en angelägenhet mellan de två visade Gustav nu sin tendens att sätta alla sina fiender i 

samband med varandra. Berend tillskrevs nu samma karaktärsdrag som Gustav använt för att 

beskriva både Norby och Kristian. Hans handlingar har varit ”oredeligha ock okristeliga” och han 

har spridit ”margfalleliga lygner ok stemplingar”292. Stämplingarna hade också utförts för att 

hjälpa Kristian och skapa tvedräkt så att det svenska försvaret skulle försvagas. Vilka stämplingar 

Gustav menade exakt preciserade han inte i anklagelsen men kan syfta på det parallellt pågående 

första dalupproret, vilket Gustav ansåg att också Kristian var inblandad i.293 Till skillnad från i 

fallet med Kristian och Norby ansåg Gustav även att Berend var en förrädare som svikit honom.  

Trots att Berend aldrig formellt tagit ställning för Kristian sedan han bytte sida, beskrev Gustav 

inför Laurentius André honom som ”waar openbare fiendhe och forraedare berendt wann 

melen”294. 

Någon tidpunkt för när de två bröderna valde att lämna Kalmar och fara till Lübeck går inte att 

fastställa men antagligen skedde det under augusti-september.295 I deras frånvaro föll slottet 

tämligen snabbt till Gustavs trupper. I ett odaterat brev från september konstaterade Gustav att 

han genom intagandet hoppades ha statuerat ett exempel då ”haffuom wij saa straffath en parth 

wtaff the foraedare ath en annen schal szee ther wiidh”296. Han syftade här antingen på Norby 

som nu förlorat en potentiell bundsförvant eller de pågående upproren i riket generellt. 

Tillskillnad från Norby valde dock Berend senare att svara på anklagelserna mot honom. I en 

stridskrift tryck i Tyskland 1528 angrep han hårt Gustav och anklagade honom för tyskhat och 

svekfullhet.297 Någon generell motvilja mot tyskar går dock inte att utläsa i Gustavs brev trots att 

han ofta klagade på Lübeck och Hansan.298 Berend von Melens koppling till Norby och hans 

misslyckande i fält räckte gott för att Gustav skulle betrakta honom som problematisk, utpeka 

honom som en fiende och slutligen sätta honom i samband med Kristian. 

3.5 Motiven Sören Norby och Berend von Melen 

Det bärande argumentet i Gustavs uppbyggande av en sammanhängande berättelse om Sören 

Norby och Berend von Melen var deras roll som Kristians män. Mycket i denna argumentation 

var oproblematiskt vad gäller Norby. Han hade haft en ledande roll i intagandet av Stockholm 

och kontrollerade Gotland 1520 till 1525 utan att svära trohet varken till danskarna eller 

svenskarna. Till den svenska allmogen var detta motiv tämligen konstant 1523-1527. Norby 
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beskrevs som en farlig pirat samt stämplare och hans personlighetsdrag gled vissa gånger direkt 

ihop med Kristians. Samtidigt användes territorialargument flitigt för att motivera svensk 

övertagande av Gotland och Blekinge. Norbys ombytlighet och hans relation till danskarna, men 

också till Gustav själv, gjorde dock att utrikesberättelsen blev mycket skiftande över tid. Gustav 

lovordade danskarna för deras framgångar i strid mot Norby, skrev positivt om att de slutit fred 

med honom och kritiserade slutligen dem för att ha förlikat sig med honom. Trots kontakterna 

med Norby och konkurrensen om kontrollen över Gotland visade dock speciellt kraftsamlingen 

under 1525 att Gustavs stöd till danskarna var konstant. Det överordnade motivet även i 

korrespondensen med danskarna förblev att avlägsna Norby från Norden då denne hela tiden 

förblivit ”K. Christi: tienere oc besworen man”299. 

Gustavs relation till Berend von Melen är i den officiella korrespondensen vänlig fram till 

sommaren 1525, trots att han ville avlägsna honom från Kalmar, men blev efter dennes flykt 

öppet fientlig. Varför Gustav valde att angripa Berend tämligen hårt redan innan dennes 

återförening med sin bror är oklart. Tydligt är dock att Berends gunst till hög grad berodde på 

dennes relation till Gustav, utlänningar fick egentligen inte bli riksråd, men Gustav lyckades ändå 

av personliga skäl genomdriva detta.300 När Gustav vände sig emot honom blev istället domen 

mycket hård. Epiteten som tillskrevs Berend var mycket snarlika de som tillskrivits både Kristian 

och Norby med tillägget att han även utpekades som förrädare. 

4. Gustav och Hans. 

4.1 Bakgrund 

Gustavs konflikt med Hans Brask skiljde sig på många punkter från den med Kristian, Norby och 

Berend. Tvisteområdena var här teologiska, administrativa och ekonomiska istället för 

maktpolitiska och militära. Till skillnad från i föregående fall var även makterkännandena 

ömsesidiga. Hans Brask accepterade Gutstavs legitimitet som kung och Gutstav accepterade 

Hans legitimitet som biskop. Vad som skiljde sig starkt mellan de två var istället deras bild av 

vilken makt som ingick i dessa respektive uppdrag. Gustav var inte heller sen att väva samman 

kyrkokonflikt med den större politiska konflikten i samtiden; där kyrkan och biskoparnas relation 

till Kristian och den pressade politiska situationen kom att spela en avgörande roll. Relationen 

mellan Gustav och Hans tar i korrespondensen sin start mot bakgrund av den ekonomiska 

situation som uppstått efter 1523. Summorna som gått till att betala legoknektar och driva krig 

mot danskarna har varit ansenliga och den i särklass största borgenären är hansastaden Lübeck. 

De ekonomiska ansträngningarna skulle komma att följa Gustav under hela perioden 1523 till 
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1528 och i ett brev till Hans skrev han målande att han inte kan ”wtghaa genom slotzporthen 

medh mindhre the [de tyska städerna] oss hengia j ermarna”301.  

Något av det första Gustav Vasa gjorde från Strängnäs som nyvald kung var att utfärda tull- och 

handelsprivilegier för fartyg från Lübeck samt Danzig som del i betalningen för hjälpen i kriget 

mot Danmark302. Behovet att snabbt kunna frambringa ekonomiska medel, både som direkt 

betalning men också för att organisera rikets här, förblev dock stort. Mycket tidigt 

utkristalliserade sig kyrkan som en viktig institution att vända sig till för ekonomiskt bistånd. 

Redan under sommaren 1523 utställdes den första allmänna begäran till kyrkor och kloster att 

börja översända sina ”Monstrancier calchar ekker hwath tet healst kan wara Och saa mykith 

runth mynth som ther kan finnas”303. Sedan ärkebiskop Gustav Trolle som varit inblandad i 

Stockholms blodbad, och varit nära lierad med Kristian II, fördrivits stod ärkebiskopsstolen i 

Uppsala i praktiken tom. Den ledande kyrkliga digniteten i Sverige var biskopen av Lindköping, 

Hans Brask. I Hans hade Gustav en politisk bundsförvant som bistått honom militärt men också 

en formidabel ideologisk motståndare. Med sin kontinentala skolning, juridiska hårdförhet och 

antireformatoriska inriktning skulle han snart komma att utkristallisera sig som den ledande 

motståndaren mot Gustavs planer på en omläggning av både kyrkans politiska och ekonomiska 

struktur i Sverige. Hans var även unik i det att mycket av hans egna skrifter och brev finns 

bevarade vilket gör att hans bevekelsegrunder framträder tydligare än t.ex. Sören Norbys. 

 

4.2 Personen Hans Brask 

Ett forskningsfält som avhandlat personen Hans Brask har sedan 1900-talet vuxit fram, där fokus 

legat på allt från stiftsadministration till storpolitik. Jag har framförallt vänt mig till Per Stobaeus 

avhandling ”Hans Brask –en senmedeltida biskop och hans tankevärld” (2008). Stobaeus ger 

både värdefull insikt i Hans ideologiska/teologiska uppfattningar och sammanfattar förtjänstfullt 

Braskforskningen fram till dagens datum. Bilden av Hans har under 1900-talet starkt gått isär 

mellan olika forskare. Uppfattningarna rör sig mellan t.ex. Lars Sjödin som under 1920-talet 

betraktade Brask som en okritisk anhängare till Kristian II och historikern Herman Schück som 

trettio år senare framförallt pekade på biskopens cyniska och ickeideologiska sida.304 Stobaeus 

perspektiv är istället att försöka inringa biskopens egen tankevärld, dess källor samt se hur de 

dagspolitiska ställningstagandena är ekrar som snurrar kring detta nav.305 Hans Brasks tidiga 
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biografi och bakgrund är tämligen väl känd. Han föddes 1464 i Linköping där hans far var 

borgmästare.306 Skolningen var juridisk och under 1480-talet studerar han i nordtyska Greifswald 

och Rostock innan han återvände till Linköping för att bli korherre. Under 1500-talets första år 

vistades han i Rom där han slutligen utnämndes till juris doktor i kanonisk rätt.307 Vid 

hemkomsten började han omedelbart att verka som domprost i Linköping. Grunden till det 

fokus på juridikiska avvägningar och laglighet som skulle komma att prägla hans senare 

interaktion med t.ex. Gustav Vasa hade en tydlig förankring i Hans bakgrund och skolning. Som 

domprost valdes Hans in i det svenska riksrådet vilket omedelbart kastade in honom i det tidiga 

svenska 1500-talets mycket instabila politiska situation. Kalmarunionen var fortfarande ett 

politiskt faktum och de svenska potentaterna sökte olika förhållningssätt till den. Det svenska 

politiska landskapet dominerades då av dels riksföreståndare Svante Nilsson som kunde tänka sig 

direkt konfrontation med danskarna, dels av ärkebiskop Jakob Ulfsson som ville se ett starkt 

svenskt riksråd och önskade fredliga relationer med danskarna.308 Hans Brask tillhörde avgjort 

den senare falangen. 1513 vigdes och installerads Hans som biskop i Linköping. Under de två 

ledarfigurernas mer kända efterträdare, riksföretåndare Sten Sture och ärkebiskop Gustav Trolle, 

gick konflikten in i en ny fas. Inbördeskrig bröt ut, Trolles borg i Stäket revs och Hans 

biskopsgård i Linköping belägrades.309 1520 kunde det splittrade Sverige intas av den danske 

kungen Kristian II som lät kröna sig till kung. Hans’ relation till det påföljande Stockholms 

blodbad är omtvistat i den historiska forskningen, likaså hans politiska motiv310, om än att ett 

periodvis stöd för Kristian är belagt. När Gustav påbörjade upproret mot Kristian anslöt sig dock 

Hans och 1521 valdes Gustav till riksföreståndare i Vadstena, en stad inom Hans maktsfär i 

Östergötland. Att Hans precis som Berend kvickt kunde ändra lojalitet kan ha varit en bidragande 

orsak till en kvardröjande skepsisen mot honom från Gustavs sida. 

4.3 Reformationen och förändringarna på kontinenten 

Det reformatoriska inflytandet i Sverige var under början på 1520-talet begränsat men fick genom 

tyska köpmän inflytande i städerna, framförallt Stockholm.311 Hemvändande svenskar förde även 

med sig den nya läran. Olaus Petri, utbildad i Wittenberg, blev sekreterare i Stockholm och den 

reformatoriskt inriktade tysken Nicolaus Stecker installerades som kyrkoherde i domkyrkan.312 

Med sin nya lära och en radikalt förändrad kyrkopolitik innebär reformationens ankomst 
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potentiellt mycket stora förändringar och borgade för konflikter. Den rent teologiska 

dimensionen av reformationen faller utanför ramarna för detta arbete, något som i viss grad även 

harmoniserar med Gustavs egen inställning till dessa kontroverser vilka han konsekvent valde att 

hålla sig utanför. De områden med nära anknytning till reformationen som Gustav Vasa valde att 

blanda sig låg istället inom ramen för vad som kan kallas kyrkopolitik; den ekonomiska 

administrationen av kyrkan i Sverige men också delar av dess juridiska ansvar. 

Två historiografiska perspektiv på den kyrkopolitiska under 1500-talet går tydligt att urskilja.  

Den ena tar sin utgångspunkt i reformationen och de kyrkliga strömningarna. Den av Luther 

utarbetade ”tvåregementesläran” bröt med det medeltida katolska synsättet, där staten och kyrkan 

utgjorde två väsenskilda sfärer.313 Luther fastslog att Gud verkade i världen genom lagen och 

evangeliet, där den första utgör statens maktutövning och den andra nådens agerande. Detta 

medförde att staten och kyrkan föll under samma sfär, lagen, och kyrkans roll som självständig 

aktör gentemot staten försvagades därför starkt. Den reformatoriska egendomsuppfattningen 

utgjorde alltså den ideologiska motivationen för kungens roll som härskare i och över kyrkans 

ekonomiska tillgångar och politisk-militära påtryckningsmedel. Det andra perspektivet tar sin 

utgångspunkt i de politiska förändringarna på kontinenten under senmedeltiden. Feodalismens 

sammanbrott och renässansens humanistiska ideal stipulerade en aktiv furste som tog ansvar för 

alla delar av landets styre, däribland kyrkan och tron.314 Detta gällde både protestantiska härskare 

som Fredrik av Saxen och Henrik VIII likväl som katolska ledare såsom Frans I och kejsar Karl 

V. Att Gustav hade utländska förebilder framgår av hans korrespondens. I ett brev till riksråd 

Måns Bryntesson skrev Gustav att han hört hur kung Fredrik i Danmark börjat beskatta munkar 

och präster samt kräva hälften av tiondet till staten.315  

I tydliga opposition mot dessa förändringsvindar stod linköpingsbiskopen Hans Brask. Biskopen 

hade en central roll som ledare i den kristna kyrkan och som dess försvare. I biskopens uppgifter 

ingick att ”förvärva, återvinna och försvara gods” som skulle användas till kyrkans försörjning.316 

I begreppet libertas ecclesiace, den kyrkliga friheten, ingick idén om kyrkans självständighet mot 

den världsliga makten, ett inomkyrkligt projekt som pågått sedan 1000-talet, vilket var en central 

del av det styrelseideal Hans förfäktade. Denna frihet tolkades också ofta som ett skydd för just 

den kyrkliga egendomen.317 Till denna kyrkliga frihet hörde även kyrkans rätt att styra sig själv 

och sitt folk enligt den kanoniska lagen och handa sina juridiska ärenden i egna domstolar. 
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317 Stobaeus. s. 83. 



57 
 

Korrespondensen och konflikten mellan biskop Hans och Gustav berörde till stor del 

ekonomiska frågor samtidigt som dessa var nära sammanvävda med tidens teologiska stridslinjer. 

4.4 Början på en kollisionskurs. 1523-1525. 

Den ekonomiska situationen var efter det krävande kriget mot danskarna prekär och Gustav var 

skyldig Lübeck stora summor för att betala dess legoknektar. Kravbrev på ekonomiskt eller 

militärt bistånd från Hans och hans stift börjar strömma in redan under våren 1523318, och skulle 

sedan fortgå fram till 1527. Nedan följer en sammanställning av kraven ställda till Brask och 

Linköpings stift under perioden 1523-1527: 

 

1523-1524  1525  1526  1527 

Trupp  Relikskrin  2/3 av tionde (regel) Trupp (Finl.) 

5000 gyllene mark Hela tiondet (undantag) Borgläger 

100 lödiga mark silver Uppge fiskrättighet 

30 oxar (samt mer) Oxar (okänt antal) 

Förnödenheter Rätt till borgläger 

 

Kraven under perioden 1523-1524 skiljde starkt ut sig från dem som skulle inkomma under den 

resterande perioden. Både kungens ekonomiska och militära krav på assistans formuleras som 

engångskrav och begäran om assistans för rikets bästa i en ekonomiskt pressad situation.319 

Förnödenheterna skulle t.ex. användas till hemvändande tyska knektar. De förväntningar som 

framgick var alltså enbart att kyrkan skulle bidra till rikets välfärd och hjälpa till att bära 

kostnaderna för det kostsamma kriget mot kung Kristian. Sett utifrån Hans Brasks perspektiv 

torde dessa krav inte ha tett sig orimliga. De var möjligen ekonomiskt betungande men de var 

inte illegitima. Liknande beskattningar hade gjorts både i Baltikum och Polen under 1400-talet.320 

Hans var även själv införstådd med att biskopen skulle när så var möjligt understödja kungen och 

riket. Han skrev t.ex. i brev till Gustav att han ”Huad iak kan vare eder nade til tienest oc bestand 

gör iac altiid gerne”321. Att biskopen även skulle bistå kungen med trupper, sin rusttjänst, för 

skydd mot rikets inre och yttre fiender var en uppfattning han delade.322 

Under perioden 1525 ändrar dock kraven karaktär. Nu handlade det inte längre enbart om 

ekonomiskt eller militärt bistånd. I februari höll Gustav herremöte i Stockholm där kraven på 
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319 GIR 1523. 15 oktober, 23 oktober. s. 269. 
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kyrklig egendom förstärktes.323 Tiondet skulle användas för att betala hemvändande tyska och 

svenska trupper och borgläger i klostren skulle upprättas vid behov.324 Motiveringen anknyter 

tydligt till kungavalet i Strängnäs berättelse och ges rollen av det ekonomiska priset för Kristians 

utdrivande. Kraven var dock inte formulerade som ett permanent övertagande av tiondet eller 

kyrklig egendom utan som ett bidrag till kungamakten då nöd rådde. Kritiken från Hans Brask 

mot kungen och den kyrkopolitiska utvecklingen lät dock inte vänta på sig. I mars 1525 värjde sig 

Hans i ett brev till kungen inte bara mot nya uppmaningar om ekonomiskt bistånd utan även mot 

att hans fiskerättigheter i Norköping dragits in, att plåtar ämnade för ett relikskrin till klostret i 

Vadstena smälts ned och prästen Olaus Petris giftermål.325 Gustavs svar på brevet kom en månad 

senare där han motiverade sitt handlande med en kritik mot den kyrkliga (kanoniska) lagen. 

Gustav påpekade att nöden i riket krävde dessa inskränkningar i kyrklig egendom, vare sig det 

gällde tiondet eller borgläger, och förklarade att ”Vithe i vell at nööd bryther lagh, ey alenast 

menniskes lag vthan vnderstwndom gudz lag”326. Någon förståelse för Hans kritik mot Olaus 

Petris giftermål hade inte Gustav även om han inte heller försvarade det. Han valde istället att gå 

till motangrepp. Gustav kritiserade de samtida biskoparnas leverne hårt och han jämförde i ett 

brev till Hans dessas livsstil med ”de första biskoparnas leverne” vilka han ansåg skiljde sig 

starkt.327 Under sommaren samma år återkom Hans till sin kritik mot kungen och riktade då 

återigen in sig på sina indragna fiskerättigheter.328 Han ansåg att kungen skulle försvara kyrkans 

egendomsrättigheter och om dessa inte upprätthölls måste frågorna lösas juridiskt, via en 

skiljedom genomförd av en legitim domstol. 

Händelserna under 1525 visade tydligt på hur en konflikt mellan Gustav Vasas syn på kungens 

rättigheter gentemot kyrkan och dess egendom samt Hans Brasks inställning till kyrkans frihet 

seglade upp. Nästföljande kapitel diskuterar de respektive synsättens grund och konfrontationen 

mellan de två männen under den period då konflikten går in i sin mest inflammerade fas, åren 

1526-1527. De tre områden som framförallt utkristalliserade sig som stridsfrågor där olika syn på 

kungens och biskopens befogenheter framträdde var kyrkans ekonomi, klostren och den kristna 

läran. 

 

4.5 Riksmötet i Vadstena 1526 – förändrade förhållanden 

Den 11 januari 1526 höll Gustav herremöte i Vadstena tillsammans med riksrådet, i vilket också 

                                                           
323 GIR 1525. 24 februari. s. 29. 
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Hans ingick. Någon dokumentation från själva mötet finns inte bevarad men väl information från 

vad som beslutades och ett tillhörande privilegiebrev. Som det första mötet av sin sort gällande 

kyrkans egendom permanterade det de tidigare sporadiskt formulerade kraven på kyrkans 

uppgivande av tiondet. Mötet inleds med en deklaration mot Kristian, ”then skadelig oc 

förderffuelig k. Christiern aff Suerigis riike fför then ootro oc ocristelige gerningar han med blodz 

vtgiutilse beuist haffuer” samt en försäkran om kunglig gunst och nåd till ”vort elskelige 

Ridderskap oc frelsismen”329. Vidare beslutades att två tredjedelar av kyrkotiondet i hela riket 

skulle gå till kronan för bekostande av skulden till de tyska städerna. Skulden till Lübeck hade 

varit svår att betala då deras trupper och utrustning krävt stora resurser, men skulle enligt Gustav 

ses i ljuset av dess nödvändighet ”före ath driffua wth konungh Christiern alles wores hedtzke 

fiendhe”330. Vidare beslutades att den resterande kostnaden skulle betalas av de svenska städerna 

och att en extra gärd skulle tas upp för att betala den kungliga kröningen som Gustav inte ville 

skulle dröja ytterligare.331 Hans Brask torde ha varit närvarande under mötet då han också var 

medlem av riksrådet. Symptomatiskt för mötets karaktär var att kungen i sina hälsningar om 

kunglig gunst och nåd inte inkluderar kyrkan eller biskoparna. Trots att kritik förekommit mot 

biskoparna som grupp tidigare332, förekom dock inga direkta anklagelser mot dem. Den bärande 

förklaringen till varför kronans förhållande till kyrkan måste ändras var alltså ekonomiskt; alla 

hade ett ansvar att betala för kampen mot Kristian. 

Mötets beslut var ett kraftigt slag inte bara mot en av kyrkans viktigaste inkomstmedel utan gick 

också tvärtemot den ”liberatas ecclesiae” som Hans förespråkade. Det nya beslutet lät sig dock 

inte implementeras utan problem och i ett brev till riksråd Måns Bryntesson klagade Gustav över 

vad han upplever som stämplingar från kyrkofolket runt om i landet och deras oförståelse inför 

att indragningen av tiondet gjorts ”tiil riichitzins besta wthgiöra schulle”333. Samtidigt bröt Gustav 

på intet sätt kontakten med Hans till följd av indragningen av tiondet. Han vänder sig till honom 

två gånger under april 1526 för att söka råd då han är ”bekymbradhe om monge riikitzins 

aerende”334. Detta gällde dels råd angående rikets ekonomi men också en ny begäran om rustning 

i kampen mot Sören Norby. Om kyrkans ekonomiska bas kraftigt reducerats genom 

indragningen av tiondet hade Hans fortfarande trupper till hands i Lindköping, vilka Gustav hade 

stort behov av att få kontroll över, då Sören Norby och lokala upprorshärdar ständigt utgjorde ett 

hot mot hans makt. 
                                                           
329 GIR 1526. 11-17 januari. s. 28. 
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4.6 Gustav och klostren 

Under medeltidens räknade Sverige omkring femtio kloster, tillhörande en rad munk- och 

nunneordnar av olika typ. Forskningen går isär kring deras egentliga ekonomiska situation, 

Berntson kritiserar t.ex. uppdelning i fattiga och rika kloster, men sett som helhet besatt klostren 

stora ekonomiska resurser.335 Relationen mellan kronan och klosterväsendet var besläktad med 

den mellan kyrkan och kronan samtidigt som skillnader fanns. Klostren intog en ambivalent 

ställning hos de reformerade teologerna. Samtidigt som vissa delar av det fornkyrkliga 

munkväsendet kunde försvaras av t.ex. Olaus Petri kritiserades det samtida klosterväsendet som 

obibliskt och fördärvligt för tron och samhället.336 Hans Brask hade såsom stiftbiskop inte 

jurisdiktion över klostren då de styrdes av sina respektive ordensledare men han såg sig tydligt 

som klosterväsendets beskyddare från intrång från kronan. 

En av de första konflikterna mellan Gustav och Hans berör just relikskrinet av silver i Vadstena 

kloster vilket kungen låtit smälta ned för att betala av rikets skuld. Gustavs handlande mot 

klostren visar dock redan under början på undersökningsperioden en vilja att engagera sig i deras 

interna göromål. I 1525 maj avsatte han dominikanernas prior i Västerås och utvisar flera av 

munkarna då dessa enligt Gustav var inblandade i stämplingar i Dalarna, dvs. under det första 

dalupproret.337 Trots att Gustav använde formuleringen ”Heer med gudt befalendis”, vilket kan 

tolkas som ett anspråk på en viss andlig auktoritet över kyrkofolket redan under denna period, 

var det inte tydligt hur han förhöll sig till makten över klostren generellt. Fördrivningen kan även 

ses som en världslig och straffrättslig angelägenhet. Genom herremötet i Stockholm under 1525 

försökte Gustav finna sätt att lätta kostnaderna för att betala de hemvändande tyska trupperna, 

något som i högsta grad även innefattade klostren.338 Vid sidan av tillfälligt indragande av kyrkans 

tionde beslutades att borgläger i kloster skulle tillåtas. Motivationen var att man inte vill tynga 

allmogen med fler skatter. Två månader senare aktualiserades detta då Gustav i ett brev till 

abbedissan för Vreta kloster begärde borgläger för att ha trupper till hands mot Sören Norby ifall 

denne skulle göra framstötningar mot Östergötland från havet.339 Bernston noterar även att 

herremötet 1525 inte hade bevistats av Hans Brask och om så varit fallet hade denne antagligen 

gjort motstånd mot beslutet då det enligt denne stred mot uppfattningen om kyrkans frihet.340 
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En tydlig förändring i politiken förd mot klostren går att skönja under året 1526. Detta 

harmoniserade med det förändrade förhållandet till kyrkan som skett genom herremötet i 

Vadstena. I januari 1526 tog kronan över Gripsholms slott från munkarna på klostret som 

kontrollerar det.341 Tre månader senare förklarade Gustav i ett brev till Dalarna m.fl. landskap, 

där upprördhet över indragningen florerat, motiven till detta inträffade. Vid sidan av att 

menigheten ”icke wilia sethia thro tiil ondha budtbaerare // stemplare och forraedare som thaa 

paa ferdhe waare” var indragningen laglig. Gustav förklarar: ”waar kaere faders moderbroder 

gamble her sthen stwre huess siel gudth nadhe stictade griipsholms closter wtaff det gotz waar 

fader lagliga tillstwndadhe // med thet vilkoreth ath om clostriith icke kwnne för noger saker 

schuldt bliffua wiidht magt schulle for:nde griipsholm och thess tiilhöringe komma till rettha 

arffwingena ighen”342. Gustav nalkades alltså den kritik av donationerna till kyrkan han senare ska 

göra gällande och ser överföringen av klostret som ett återtagande egendom till sin ursprunglige 

ägare. De förlängda kungliga kraven på kontroll över klosteregendomen gav även Gustav tillfälle 

att på samma sätt ingripa mot Hans när denne, enligt Gustav, låtit uppteckna inventarierna på 

Nydala kloster samt tagit en monstrans från Kronobäcks kloster. Även här anser Gustav att 

klostren är hans familjeegendom: ”Vij haffua icke fornwmmith ath edher foraeldhre haffua 

funderath samme closther som waar [Gustavs] byrdh tiilhörer343”.  

Kraven på klostrens egendom fortsatte oförändrat fram till Västerås Riksdag då Gustav t.ex. 

under våren 1527 både begär hjälp från biskop electus i Strängnäs, Magnus Sommar, att 

undersöka om munkarna i Arboga gömmer undan silver från kronan samt att borgläger skulle 

upprättas i klostret.344 Mottrender i Gustavs agerande mot klostren gick dock också att skönja. 

När kritik mot klostret i Eskilstuna förekommit 1526 valde Gustav att reglera munkarnas 

tiggande, närmare bestämt till två tidpunkter per år, för att säkra klostrets ekonomi genom 

gåvor.345 Någon generellt stopp för deras tiggande eller klostrets verksamhet framkom inte. 

Likaså var Gustav inte intresserad av själsvådliga indragningar av klosteregendom. Riksråd Ture 

Eriksson fick kritik för att ha dragit in gods, motiverat genom att det var släktegendom, från 

kyrkan. Kungen erkände att detta kunde göras men krävde då att ”godth skäll och bewisningh 

ther vppå” skulle delges kungen först.346 Gustav var alltså både mån att om egendomen drogs in 

skulle den i första hand tillfalla kronan och att detta inte kan göras utan en tydlig legal grund. 
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Trots att det fanns goda om exempel på hur Gustav Vasa gjorde den reformatoriska retoriken till 

sin, att präster och munkar berikar sig på de övriga ståndens bekostnad, var det den ekonomiska 

argumentation som dominerade i korrespondensen. På samma sätt motiverades inte 

klosterindragningarna med teologiska argument utan med hänvisning till sekulära lagar. Flera 

exempel finns på hur Gustav avsatte kyrkoherdar eller utvisade munkar som under första 

dalupproret men argumenten var inte heller då teologiska utan rent straffrätsliga.347 I den 

officiella berättelsen som motiverade Gustavs förändrade politik gentemot klosteregendomen 

lyser alltså de rent reformatoriska argumenten med sin frånvaro. Den bärande tesen blev 

klostrens ekonomiska ansvar att hjälpa, eller att inte underhålla, kronan resurser i dess kamp mot 

Kristian. 

4.7 En ny tro eller kyrkans reformering? 

Det politikområde vid sidan av den kyrkliga egendomen som tydligt förde Gustav på 

kollisionskurs med Hans var frågan om kyrkans lära och dess enighet. Bilden av Gustavs 

teologiska preferenser under perioden 1523 till 1528 framträdde till största del bara i relief mot 

andra ställningstaganden, såsom egendomsfrågan, och det var framförallt denna argumentation 

han lade tyngd bakom. Hans’ teologiska uppfattningar och idévärld är däremot mycket väluttalad 

i källmaterialet. Hans Brask såg sig som biskop av Lindköping, stiftet i rang näst efter Uppsala, 

som den person på vilkens axlar försvaret av kristendomens enhet i Sverige vilade.348 De två 

bärande principerna för att upprätthålla detta var att noga iaktta lydnaden mot påven och 

fasthållande vid den katolska och apostoliska läran.349 Hans var ingen stelbent försvare av 

påvemakten, i relationen till Rom ansåg han att påven inte borde blanda sig i lokalkyrkors 

angelägenheter i större grad, men att Sverige hade rätt att bryta mot den kanoniska lagen och 

egenmäktigt gå en egen väg var han helt främmande för.350 Bekämpandet av lutherdomen blev 

för Hans Brask alltså en dubbel hederssak. Inte nog med reformatorerna såsom ryssarna, vilka 

Hans såg med mycket stor misstänksamhet på, avvisade det påvliga primatet förde de även in nya 

trossatser i landet. 

Gustav Vasa intog till en början en vacklande position kring hur han skulle förhålla sig till 

inflödet av luthersk litteratur i Sverige. Efter att först ha utfärdat dekret om att det skulle 

förbjudas, beslutade sig kungen slutligen 1524 för att tillåtta det. Han var dock obeslutsam i sina 

formuleringar vilket gick igenom i breven: ”Som j scriffue om Luters böker At wj then schulle 
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förbiuda att köpas etc. Uethe vj ecke huru vj thet med skuel göra kwnnom”351. Viljan att hålla sig 

utanför de rent teologiska stridigheterna visade sig tidigt hos Gustav. De generella religions- och 

kyrkofrågorna intog under perioden 1523-1525 en undanskymd roll i kungens brev. 1526 började 

dock situationen förändras. Dels för att Gustav själv genomförde en kursändring i 

förhållningssättet till kyrkans egendom genom herremötet i Vadstena men också för att 

motsättningarna mellan det reformerade och det katolska partiet stärktes. 

Under denna period började även Gustavs oro över rykten om att en ny tro predikades i riket att 

göra sig gällande. Dessa anklagelser valde han systematiskt att slå ifrån sig. Argumentation följde 

här två huvudsakliga linjer. Dels försökte Gustav påvisa att bara korrekt kristendom hade 

predikats, dels kritiserade han motiven hos dem som kritiserade honom.352 Kungen var övertydlig 

med att han enbart försvarat vad ”gudt och hanss helge appostlar oss lärth haffue”353. Anklagelser 

om ”lutheri” slog han även ifrån sig då han om predikningarna i Stockholm förklarade att ”nogot 

luterij veth hans nade intet ath segie, annat en hans nade haffuer befalet predika gudz ord, och 

thet haelga Ewangelium”. 

Som i fallet med kritiken mot Olaus Petris giftermål valde Gustav att angripa dem som angripit 

honom. En genomgående tankegång var att motivet hos dem som kritiserat honom var att 

underlätta för Kristian och dennes anhängares försök att kullkasta honom. När norska riksrådet 

anklagade honom för ny tro slog han fast att ”en dogh wel kan henda ath meste parthen aff them 

wetha en ringa tingh aff huad en reth Christeligh thro ear” och att Peder Sunnanväder, som efter 

första dalupproret flytt till Norge, ligger bakom dessa falska rykten.354 Senare kopplade Gustav 

oroligheterna i Dalarna (perioden för det andra dalupproret) och somliga prästers 

antireformatoriska predikningar till Kristian och förklarade i ett brev till Jöns Nilsson i 

Östergötland att dessa vill ”fordriffua oss frå regementit” och ”haffua ath Erkebiscop göstaff skal 

komma her in j rikit igen” och slutligen ”igen indragha K: C:”355. Även Hans Brask blev föremål 

för denna typ av kritik då Gustav såg hans aggressiva predikande mot lutherdomen som ett sätt 

att skapa splittring i riket. Gustav uppmanade sina fogdar att inte lyssna på Hans’ ”falszke gloser” 

och att denne kallar ”ewangeliske laerdom” för ”lutthers kaettherij”356. Andra kyrkliga 

institutioner kritiserades även för sina upplevda stämplingar såsom domkapitlet i Uppsala som 

anklagat predikanten Mäster Mikael för ”lutheri”. 
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Avvisandet av att kungen skulle föra in en ny tro kombinerades även med mer generell kritik mot 

kyrkofolket och speciellt biskoparna. Gustav gjorde här bruk av delar av den reformatoriska 

kritiken mot den dåvarande kyrkan, om än att han fokuserade på dess politiska och ekonomiska 

aspekter och inte i första hand på teologiska frågor. I ett brev till allmogen i Hälsingland kopplade 

han ihop upproren och anklagelserna om en ny tro från prästerskapets sida med att ”ath wj taka 

ther om at the haffue sig giort maang oretferdoch”357. Dessa hade inte bara gjort sig skyldiga till 

skandal genom utbrett omoraliskt leverne358, de har även utnyttjat sin ekonomiska position på ett 

sätt som var ”frihethers oc priuilegiers vanbrukningh”359. Gustav förklarade sedan mer ingående 

vad han syftade på. Kyrkofolket tjänade stora summor genom donationer, vilka de i Gustavs 

ord ”wtkreffuia theres geld emot gudz lagh oc alla retwisa360. Vidare kritiserade han att prästerna 

inte lydde under de civila lagarna, då ”ner prester bryther emot legman haffue the saa mykyn 

friheth ath lekman faa ekke mykin reth aff them”. Gustav avslutade även med att kritisera att 

biskopen ärver prästerna vid deras bortgång, alltså att de inte heller följer de vanliga arvslagarna. 

Ingen del av den kyrkliga hierarkin klarade sig egentligen utan kritik. I ett brev till Hans Brask 

skrev han att han ”tycker oc oss att pawen aer then som mesth traeder i fraa cristelig troo”361. 

Anledningen till detta är i första hand att påven har allierat sig med turkarna, mot habsburgarna. 

Under 1527 hårdnar tonen ytterligare och i ett brev till menigheten förklarar Gustav 

att ”Paaffwen, biscopar och thaeres hop haer til dags hafth haffwa vttöffwer lekmen, emoth alla 

redelighet och gudz lagh, saa ath the vnder siig knwffwath haffwa ey allenasth then menigeman, 

vthan jemwell herrar och forsther, keysare, konwnger, och riddherscapith. Förswagath them saa 

ath the sedhan icke haffwa hafth macht ath beskaerma land och rike”362. Gustav accepterade här 

distinktionen mellan Guds lag och kyrkans lag där han tydligt ansåg att den senare i det 

nuvarande systemet stod i motsättningen till den förstnämnda. Uppfattningen att en diskrepens 

existerade mellan dessa två harmoniserar tydligt med det reformatoriska budskapet och var utan 

tvekan en språngbräda i Gustavs ögon för fortsatta krav på kyrklig egendom från kronans sida. 

Kyrkofolket hade gått långt utöver sina befogenheter, har utnyttjat inte bara menigheten utan 

även försvagat de världsliga härskarna på ett sådant sätt ekonomiskt att dessa inte längre kunde ta 

sitt samhällsliga ansvar fullt ut. Trots att Kristianmotivet inte användes direkt i detta tankespår 

hör de nära ihop med det. Genom att obstruera de världsliga makthavarna hade kyrkan gjort sig 

medskyldig till att underlätta för Kristians återkomst.  
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4.8 Stridstekniker – tryckeri och disputationer 

Tryckkonsten var en avgörande faktor för reformationsrörelsens spridande och etablering i 

Nordeuropa.363 Genom tryckpressen kunde pamfletter som försvarade den ena eller den andra 

uppfattningen spridas till stora grupper. Gustavs förtrogne Laurentius André lyckades 1524 ta 

kontroll över tryckeriet i Uppsala och började använda det för att trycka proreformatorisk 

litteratur.364 1525 påbörjades den svenska bibelöversättningen och 1526 trycktes Olaus Petris 

reformatoriska verk ”En nyttig undervisning”. Hans Brask var dock inte sen med att använda 

samma metod. 1523 hade Hans upprättat ett tryckeri och ett pappersbruk i Söderköping varifrån 

han började sprida prokatolsk litteratur. Verket ”Den svenska tideboken” utgivet 1525 var 

närmast ett direkt svar på tal till ”En nyttig undervisning”.365 Både Westin och Stobaeus uppger 

att tryckeriet stängdes på order av Gustav 1526366, men även under 1527 formulerar sig Gustav 

som om verksamheten skulle fortgå. Det är dock möjligt att Gustav då åsyftade annat som Hans 

låtit trycka för att propagera för sin sak. Angående tryckeriverksamheten under 1526 skrev 

Gustav att det ”aer ecke heller vor vilie at nogit prentarij skal vprettes i Sudercöping”367. Den 

kritik kungen uttryckte mot tryckeriet var ekonomisk och inte teologisk, att skrifterna tog 

ställning för den ena sidan i konflikten kommenterades inte av Gustav. Huvudargumentet var att 

det hade varit dyrt nog att hålla ett tryckeri i Stockholm.368 Samma argument återkom i januari 

1527 då kungen klagade på att Söderköping hade för lite resurser för att vara effektivt.369 

Tryckeriets nedläggning måste ha utgjort ett stort pedagogiskt problem för Brask då de effektivt 

tog ifrån honom hans möjlighet att sprida prokatolsk litteratur till de stora folklagren, men 

förhindrade honom inte från att fortsätta att driva sina uppfattningar via en omfattande 

korrespondens. 

Under vintern 1526 tog Gustav för första gången upp tanken för Hans Brask om att hålla en 

offentlig disputation mellan de oeniga parterna. För Gustav som ville hålla sig utanför de rent 

teologiska stridigheterna måste lösningen ha framgått som lockande. Offentliga disputationer 

mellan reformerade och traditionella teologer hade anordnats i Tyskland vid flera tillfällen tidigare, 

t.ex. i Heidelberg och Leipzig 1518 respektive 1519.370 Gustav begärde att Hans skulle skicka 

några lämpliga personer till Stockholm för att där diskutera om något som strider mot evangeliet 
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hade predikats i landet.371 Kort därpå skickade Gustav också ett brev till teologen Peder Galle där 

han framställde tio frågar om kristendomen, antagligen för att användas under disputationen. 

Frågorna var tydligt formulerade på ett reformatoriskt sätt. Gustav frågade bl.a om man kan bryta 

lärdom, kyrkobruk och sedvänjor om ”the ecke haffua gudz ord met sigh” samt mer generellt om 

präster, biskopar och påvar besatt ” herredöme offuer menniskor [giffuith] anneth aen thet alena 

at the skwala förkwnna them gudz ord och wilia”372. Brevet kan tolkas som att Gustav sökte en 

teologisk motivation för sin förda politik, att begränsa kyrkans ekonomiska och politiska 

inflytande samt att agera i strid med kyrkolagen. Då ingen disputation anordnades innan 1527 

kom frågorna dock inte till denna användning.  Ett svar på frågorna, antingen framställt av Galle 

själv eller av Laurentius André, trycktes dock kort innan Västerås riksdag 1527 för att användas 

som material under dess sessioner.373 

Hans Brasks kritik mot reformatorerna och deras läror fortsatte dock oförtrutet även under 1527. 

Gustav var mycket kritisk och beskrev Hans’ handlande som att han låtit ”praenthe visor” och att 

han lurat i den enkla allmogen till ”mykit obestaandh”374. Situationen försvårades av att Hans inte 

ville anordna en disputation. Gustav försäkrade dock sina goda avsikter och sin rena tro då ”Vaar 

meningh var aldrigh att vj eller andre her wppe mångom twäkan haffwa om trona”.375 Utifrån sin 

självbild som den sanna trons försvare kunde Hans inte acceptera att kättare och ortodoxa möttes 

som jämbördiga. Gustav var dock mycket noga med att poängtera sin vilja att försvara den rena 

tron och förklarade för Hans att ”huar the beuisis kan at her preddiikis nogit kaetterij eller brukis 

nogen ocristelig lerdom see vj the gernae at the ther vdower straffade bliffue”376. Kungen 

underströk alltså att hans första prioritering var att undvika religiösa stridigheter och att 

eventuella bestraffningar kunde komma på tal först när frågorna var definit avgjorda. Därför ville 

kungen också att Hans slutade anklaga lutherdomen för att vara en kättarlära och att han slutade 

att skicka ut sina skrifter. Splittringstematiken spelade även en roll här då Gustav kopplat 

prästernas ovilja att betala tionden och anklagelser om ny tro till de han kallade stämplingar runt 

om i riket, speciellt i samband med dalupproren.377 

4.9 Västerås riksdag och Hans’ flykt 

Under maj 1527 börjar inbjudningarna till Västerås riksdag att sändas ut till rikets olika landsdelar. 

Mötets syfta var att behandla en lång rad politiska, ekonomiska och kyrkliga frågor men mitt 
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fokus kommer här att vara på den kyrkliga utvecklingen. Gustav underströk tidigt att mötet var 

mycket viktigt. Att somliga riksrådsmedlemmar var skeptiska till att delta (antagligen har Gustav 

här Hans i åtanke) ser han som problematiskt och till Ture Jönsson, biskop electus av Skara, 

skriver han ”j kunne wel sielff besynne huad lagh thet kan haffua, atj eller nogre andre vthåff 

rådith drage siig vndan for:ne mötis besökning”378. Vikten av god uppslutning vid officiella möten 

för dess legitimitet understryks av Holm, som pekar på tidigmoderna offentliga avtal bara 

uppfattades som bindande om dem som berördes av dem också var närvarande vid tillfället.379 

Västerås riksdag öppnas under våren 1527 med representanter från riksrådet, stånden och kyrkan. 

Gustav inleder mötet med att försvara sina fyra huvudlinjer i religions- och kyrkofrågorna inför 

de församlade. Borglägren i klostren var nödvändiga, indragning av (somliga) kloster var lagligt, 

kyrkan behövde bidra ekonomiskt till att betala gärden och ingen ny lära predikades i riket.380 

Gällande tron försäkrade Gustav att han inte låtit predika något annat än ”rena gudz ord och 

Ewangelium thet vår herre sielff befalt haffuer”381. Har tonen mot prästerskapet tidigare varit 

hård tar nu tilltalet än ännu mer kritisk form. Prästerna har inte bara gjort sig skyldiga till syndigt 

leverne, felaktiga bruk såsom avlat och falska anklagelser om en ny tro de har även ”vnderkuffuad 

landzens förstar riddarskapit och then meneman slagit vnder sig”382. Ridderskapets kraft hade 

försvagats genom krig och kyrkan hade utnyttjat detta för sin egen ekonomiska vinning. I 

förlängningen hade detta även lätt till att man underlättat för ”fraemmande herrar som til rikit 

åstwnda”, dvs. Kristian II m.fl., och splittrat rikets så välbehövda enighet.383  

Ståndens uttalande angående kyrkan, klostren och lärostriderna384: 

 

Nämner:  Borgläger Kloster Egendomsindragning Lärostrid 

Rådet och adeln: Ja Ja Ja  - 

Borgare och bergsmän: Ja * Ja  Disputation 

Allmogen:  - * -  Disputation 

* Munkarna skall uppehålla sig i sina kloster och tigga vid reglerade tillfällen.  

Ingen av stånden lämnar identiska svar i religions- och kyrkofrågorna. Rådet och adeln följede 

nästan uteslutande den linje Gustav själv företrätt. Angående lärostridigheterna valde man att inte 
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ta ställning för eller emot disputation utan fastslog att de som talat om en ny lära ”haffua ecke rätt” 

och att riket skall ”blijffue wed goda gambla cristeliga siduenior”385. Borgarna och bergsmännen 

följde rådet och adeln kring borgläger och egendomsindragning medan bönderna valde att inte 

blanda sig i dessa frågor. De bägge lägre stånden förklarade även att trosfrågor ”gå offuer theris 

forstånd” och begär disputation.386 

De tre dokument som redogör för utfallet av Västerås riksdag är dels ”rådet och ständernas 

beslut” som tillkommit under själva mötet, 25-27 juni, samt de s.k Västerås recess och Västerås 

ordinatia. De två senare dokumenten har vållat moderna historiker många frågor då de inte är 

identiska, ordinatian är mer långtgående i sin indragning av den kyrkliga egendomen, men som 

uttryck för den politik Gustav lyckades genomdriva mot Hans Brask intentioner är de tämligen 

samstämmiga. De tre dokumenten bekräftar alla de fyra ämnen som föredragits inför stånden 

(utom borglägren som inte nämns.) Klostren skulle överses av kungen och inte inte biskoparna 

och munkarna skulle ges tillåtelse att tigga under bestämda perioder på året.387 Disputation skulle 

anordnas och ”Guds rena ord” predikas. Tydligast var dock udden riktad mot biskoparna, 

kyrkostyret och den kyrkliga egendomen. Dokumentet uttryckte sig frankt och förklarade att ”till 

cronones vprätilsse effter hon förswagat är som h. nåde clagar // kommit är på biscopana ath the 

förmectige äro”388. Ansvaret för prästerna skulle ligga hos kungen, ersättningar för kyrkobrott 

tillfalla kungen, biskoparna skulle inte ärva prästerna och inte längre ”rida med fflere karla aen 

som for:ne vår nadigsta herre them förseger”389. Vid sidan av att beskära biskoparnas kyrkliga och 

politiska makt beordras även indragning av den kyrkliga egendom som tillfallit kyrkan sedan Karl 

Knutsson Bondes räfst under 1450-talet.390 

”Rådet och ständerna beslut” accepteras samma dag, 27 juni, av de närvarande biskoparna. De 

accepterade problemformuleringen att tidigare biskopar lagt beslag på egendom olagligt och att 

man låtit ”indraga” främmande herrar i riket til aldra största fordörff.391 Man accepterade 

mötesbeslutet, åtpg sig att inte ”starkare ridha” och förklarar att man ”aerom til frijdz hurv rick 

och hwru fatig h. n. oss haffua vil”392. Hans Brask var själv närvarande under mötet och 

undertecknade även dokumentet något som måste ha skett högst motvilligt. Alla de fyra punkter 

Hans kritiserat eller motsatte av ideologiska skäl blev här genomdrivna. Borgläger och indragning 

av klosteregendom, indragning av kyrklig egendom stridande mot ”Libertas Ecclesiae” hade 
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påbörjats och disputation skulle anordnas.  Vidare flyttades ansvaret juridiskt för både präster och 

klosterfolk till kronan, helt mot den tanke om kyrkan som ett eget juridiskt subjekt och 

biskoparna som kyrkliga domare Hans förfäktat. 

De påföljande månaderna genomdrevs besluten från mötet. Biskoparna i Strängnäs och Skara 

instruerades att lämna över sina gods och till Finland och Norrland utgick brev om inventering av 

biskopsinkomsterna.393 Nydala, Alvastra, Vadstena, Skenninge och Vreta klosters egendom 

inventerades och en administrator för detta utsågs.394 Sporadiska klagomål uppträdde även lokalt 

mot de nya förhållandena och Gustav var noga med att påpeka att klosteregendom inte fick dras 

in på andra grunder än de som beslutats och att donationer till kyrkan inte heller var förbjudet 

under reglerade former.395 Samtidigt fastslog Gustav tydligt i skrift kungen ansvarade för 

prästerna, då ”prester skola sökia sin rett vnder them som konungxdom haffua”396. 

För Hans innebar mötesbeslutet en fullskalig katastrof. Han hade, som Gustav också påpekat, 

undertecknat mötesbeslutet och godkänt ”huad deel cronen skulle haffua til hiaelp och vnsetning 

vtåff domkyrkenes, biscopstolens, och claerkernes raentthe”397. Det är oklart om Gustav syftade 

på något av de tidigare mötena eller på Västerås riksdag specifikt. Hans Brasks undertecknande 

av mötesbeslutet kan dock inte tolkas som ett ärligt godkännande av innehållet då resultatet 

fundamentalt stred mot vad han tidigare kämpat för. Att Hans under en biskoplig visitation till 

Gotland under perioden juli-augusti, flydde till Polen bekräftade både avståndstagandet och 

beseglade striden mellan de två. Gustav beordrade att Hans egendom i Linköping skulle 

upptecknas och att Mäster Jöns skulle administrera stiftet i dennes frånvaro.398 I ett brev till 

riksrådet Thure Jönsson under samma period gav Gustav sin syn på Hans’ handlande. Han 

anklagade Hans för förräderi och valde att sammankoppla honom med Daljunkern och dennes 

uppror i Dalarna då Hans ”giort them vndsethningh med paeninger som han tijt vpskickad 

haffde”399. I ett brev till allmogen i oktober fullföljde Gustav argumentet och anklagade Hans för 

att ”til inbyrdis twedreaegth och oproors stempling och opwaekilsse i rijkit” och för att vara 

lierad med både Kristian och Gustav Trolle400. 

4.10 Reformationen och legitimiteten 

Bilden av Hans som Kristians man framträdde sent i Gustavs korrespondens och inte förrän efter 

                                                           
393 GIR 1527. 4 juli, 24 augusti, 7 juli. s. 268, 300, 271. 
394 GIR 1527. 2 augusti, 26, 30, 1 september, 2 september. s. 292, 310, 311, 312, 316. 
395 GIR 1527. 26 augusti, 2 augusti. s. 309, 287ff. 
396 GIR 1527. 2 augusti. s. 290. 
397 GIR 1527. 25 december. s. 391. 
398 GIR 1527.17 september. 9 oktober. s. 325, 327, 337. 
399 GIR 1527. 26 september. s. 328.  
400 GIR 1527. 9 oktober. s. 393. 



70 
 

hans flykt till Polen. Precis som Berend von Melen hade Hans tidigare varit lojal mot Kristian, 

om än mer motvilligt, och han hade indirekt varit inblandad i Stockholms blodbad.401 Gustav 

använde dock inte detta som förevändning för att koppla honom till Kristian. Gustav såg istället 

Hans som inblandad i andra dalupproret och i förlängningen som någon som hjälpt Kristian. Att 

Hans skulle haft någon reell koppling till Kristian förefaller osannolikt och t.ex. Stobaues menar 

inte Hans understödde andra dalupproret men beskriver det som en händelse som spelade 

kungen ”i händerna”402. Gustav har flera gånger återkommit till prästernas motstånd 

och ”stämplingar”, både vad gällde ovilja att lämna över tionden och anklagelser om en ny tro, 

och förklarade att de skulle vara motiverat av deras rädsla för att förlora egna privilegier403. Då 

Hans kraftigt hade protesterat mot indragningar och nya predikningar kunde han kopplas 

samman med upproren. Perioden 1523 till 1528 sammanföll med tiden för reformationen i 

Sverige. Från och med 1523 tilläts lutherska skrifter i Sverige och efter detta kunde reformatorer 

påbörja sitt arbete i landet. 1526 hade Nya Testamentet tryckts på svenska och även Hans Brask 

hade varit inblandad i dess tillkomst, trots att Laurentius Andre och Olaus Petri varit de 

drivande404.  

Trots att Gustav i sin registratur resonerar mycket lite om rent teologiska frågor är det tydligt att 

han försöker inhämta stöd för indragning av kyrkoegendomen från reformatorisk teologi. Hugo 

Yrwing menar att från och med striden om relikskrinet i Vadstena kloster finns en tydlig slagsida 

mot den reformatoriska synen.405 Enligt detta synsätt som försvarades av t.ex. Laurentius Andre 

var kyrkans egendom och inkomst rätteligen folkets och kungen var som härskare över folket 

därför i förlängningen den som administrerade kyrkans egendom.406 Gustavs brev till Peder Galle 

inför Västerås Riksdag vittnar genom sina frågeställningar även om ett försök att inhämta 

legitimitet för detta synsätt.407 Oaktat vilka privata teologiska bevekelsegrunder Gustav hade var 

det tydligt att detta synsätt kombinerat med en kritik av biskoparna och prästerna generellt 

passade väl i den överordnade berättelsen om behovet av att mobilisera resurser till kronan i 

kampen mot Kristian. 

Gustav gjorde även bruk av andra tydligt reformatoriska idéer. Han anklagade det 

ickereformerade prästerskapet för stämplingar när de protesterar mot införande av protestantiska 
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bruk som prästäktenskap.408 Han gynnade även reformatorerna som rörelse då han både 

försvarade dem från angrepp från t.ex. Brask och lokala prelater och gav dem stöd genom att inte 

tillåta konkurrerande tryckerier. Gustav gjorde även reformatorernas kritik mot den samtida 

kyrkan till sin; t.ex. vad gällde omoraliskt leverne, avlat och att de skulle försvagat den världsliga 

makten409. 

Gustav tog dock inte öppet ställning för reformationen eller Martin Luther. ”Luterij” användes 

uteslutande som ett negativt ord410 och den rent teologiska motiveringen av de förändrade 

ägandeförhållandena var begränsad. Kronans behov av resurser samt omintetgörande av politiska 

fiender var de två dominerade temana. Kyrkans roll i Gustavs berättelse om kampen mot Kristian 

måste alltså till stor del sägas ske utanför ramen för den teologiska reformationen. Gustav 

använde reformatoriska argument som stöd för sina förstärkta egendomskrav samt sin kritik mot 

biskopar och prästerskap men han gav samtidigt inget offentligt stöd till reformationen. Västerås 

Riksdag som många gånger kallats reformationsriksdagen, t.ex. av Harald Hjärne, är en korrekt 

titel om man åsyftar egendomsfrågan men inte vad gäller teologin. Det enda uttalande som gjorde 

som hur predikan skulle utföras var att ”det rena evangelium” skulle predikas, vilket måste ses 

som en tydlig kompromissformulering.411 

När det gäller tryckeriet var Gustavs argumentation rent ekonomisk. Han anklagade visserligen 

Hans för att sprida rykten, vilket tryckeriet kan anses ha varit en del av, men någon teologiskt 

argumentation användes inte. Även i fråga om disputation intog Gustav en positiv hållning och 

avvisade Hans begäran om bestraffningar innan någon sådan hade kunnat hållas. En mottendens 

i Gustavs annars strikt ekonomiska och militärpolitiska argumentation utgjorde frågan om en ny 

tro predikats i riket. Två huvudsakliga anledningar finns till varför kungen så kraftigt reagerar på 

anklagelserna om en ny tro. Den första är den politiska. Konungadiskursen var, som tidigare 

visad, förankrad i föreställningen att kungen skulle skydda fädernas tro och gamla goda seder. En 

kung som förde in eller försvarade en ny tro var inte legitim. Den andra förklaringen är teologisk. 

Den reformatoriska rörelsens upplevde sig som reformerande i ordets mest etymologiska 

bemärkelse, dvs. som en rörelse för återställelse av urkristendomen och bibliskhet och inte som 

en nyskapelse.412 Både reformatorerna och den katolska sidan gjorde alltså anspråk på att försvara 

den äldsta tron. 

                                                           
408 Reg. 1525. 11 april. s. 83 
409 Reg. 1527. Västerås riksdag. s. 209. 
410 Reg. 1526. 26 maj. s. 162 
411 Reg. 1527. Västerås Riksdag. s. 208.  
412 Berntsson. s. 191. 
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Reformatoriskt tankegods blev avgörande i Gustavs kamp för att bygga upp berättelsen om 

kampen mot Kristian. Genom att i Västerås Riksdag besegra de för mäktiga biskoparna som 

försvagat den världsliga makten och ”indragit främmande herrar” återkommer det återställande 

motivet i Gustavs berättelse. Genom att de övriga biskoparna, enligt det officiella dokumentet, 

avsade sig sin världsliga makt formulerades riksdagen som ytterligare en seger för Gustav. Den 

ende som öppet motsade sig beslutet pekades typiskt för Gustav inte ut som en religiös dissident 

utan som just en anhängare till Kristian. 

5. Slutdiskussion 
Gustav behövde efter kungavalet 1523 formulera en berättelse som legitimerade hans styre. Han 

var tvungen att förhålla sig till samtidens äldre maktkällor men kunde även inhämta material från 

ideologiska och teologiska strömningar i samtiden. I sin argumentation använde Gustav i 

huvudsak negativ bevisföring för att visa på sitt styres legitimitet och hans vanligaste grepp var att 

misskreditera sina motståndares karaktär. Kristian II och dennes övervåld står som centralmotiv i 

hela Gustavs propagandabildning under åren 1523 till 1528. Detta avviker på intet sätt från 

tidigare forskning utan står tämligen väl i linje med t.ex. Hallenberg och Westins uppfattning.413 

Vad jag gjort i denna undersökning är att både djupstudera legitimitetsberättelsen 1523 till 1528 

men också att se hur den användes i andra samtida konflikter. 

De första komponenterna i berättelsen om Kristian presenteras redan 1523 i Strängnäs och 

fokuserar då på dennes övergrepp mot den svenska befolkningen.  Berättelse återknyter tydligt till 

den tidigmoderna förståelsen av kunglig legitimitet där Beethams och Hallenberg påpekar att 

makten måste ta sin utgångspunkt i vad som upplevs som legitimt av både maktutövare och 

undersåtar. Gustav inverterar detta och använder framförallt de två legitimitetskällorna; sedvanan 

och religionen för att visa hur Kristian kränkt dessa och gjort sig illegitim. Handlandet Gustav 

syftar på är extralegala avrättningar under perioden 1520-1523 då Kristian, enligt Gustav, 

låtit ”aaf hugga Era wigde bispar och ridderskapth414”. Kristians handlande får här tjäna som ett 

negativt exemplum från historien. Argumentationen vilar i hög grad på det underförstådda. 

Någon hänvisning till vad sedvanan kräver görs inte utan Gustav hänvisar enbart till Sankt Eriks 

lag och gammal god sedvänja. Någon tydlig distinktion mellan sedvanan och kristendomen är 

svår att urskilja i registraturen och Stoebaeus pekar på att begreppsparet ”kristlig” och ”okristlig” 

i hög grad involverade alla former av handlande och inte enbart sådant som direkt berörde 

                                                           
413 Se t.ex. Westin s. 20f och Hallenberg s. 38 
414 Reg. 1523-1524. 22 april. s. 48. 
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kyrklighet.415 De två negativa beskrivningarna av Kristians handlingar som ”skammelige ok 

ocristelege” kan alltså förstås som i hög grad synonyma. 

Berättelsen om Kristian har tre tydliga komponenter vilka formuleras uttryckligast vid Västerås 

Riksdag. Den första är övergreppen under Kristians regeringstid, den andra Gustavs uppror och 

den tredje Gustavs kamp mot fortsatta konspirationer från Kristians sida. Både Campbell och 

Whites klassificeringar går väl att använda för att beskriva Gustavs berättelsebyggande. De tre 

delarna fungerar som en komplett berättelse, en sekvens, med ett betydelsebärande budskap som 

förklarar hans legitimitet som härskare. Campbells tanke om återställandet av en balans som 

grundläggande för heroiska berättelser gäller även i fallet Gustav. Kristians styre framställs tydligt 

som ett undantag, en mörk mellanepisod, mellan en äldre tid då ”lag och gammal god sed” rådde 

och Gustavs nya rättfärdiga styre vilket återställer detta men hotas av Kristian. Kristians roll som 

stämplare blir aktuell kring 1524 då denne flytt och en annan ton börjar användas i 

korrespondensen. Kristians övergrepp betonas fortfarande men det bärande temat blir hans 

konspirerande från kontinenten. Två viktiga exempel på detta blir de två dalupproren. 

Sunnanväder utpekas på lösa grunder som anhängare till Kristian och stämplingen pekas av 

Gustav ut som ett sätt att splittra riket för att föra Kristian tillbaka till makten. Samma sak gäller 

daljunkerns uppror två år senare där denne pekas ut som en ”förrädare och tjuv” som arbetar för 

Kristian. Tidigare forskning har här fokuserat på sturarnas koppling till de bägge upproren något 

som inte nämns av Gustav. Larsson anser dock att Gustav kan ha trott att sturarna på något sätt 

låtit sig förledas av Kristian416. Den tidigare forskningen har dock inte lyft in dalaupproren som 

en del i berättelsen om Kristian där de i Gustavs argumentation fyller en mycket viktigt roll. 

Kristians ondska vävs här samman med de två dalupprorens intentioner och görs till en del av 

samma berättelsebygge. 

Legitimitetsstriden mellan Gustav och Kristian anknyter historiografiskt till perioden för 

Kalmarunionens sammanbrott. Unionsfrågan lyser dock med sin frånvaro i källmaterialet. Rådet 

skrev visserligen att de ser positivt på att återigen ha en svensk kung417 men detta nämns aldrig av 

Gustav själv. Unionen nämns knappt i registraturen och Gustav gjorde inte heller någon koppling 

mellan Kristian II själv och unionen för att visa på dess förkastlighet. Tvärtom beskrivs Kristians 

övergrepp som svensk kung mot den svenska befolkningen och hans övergrepp i Danmark 

nämns bara kort 1523 för att förmå fotfarande Kristianlojala danskar i Sverige att kapitulera418. 

Anledningen till att unionsfrågan spelade så liten roll för Gustav 1523 till 1528 hittas i Danmark. 
                                                           
415 Stobaeus. s. 44. 
416 Larsson. Landsfader eller tyrann. s. 147. 
417 GIR 1526. 24 januari. s. 36. 
418 GIR 1523-1524. 21 juni.  s. 98. 
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Genom Kristians avsättning 1523 och dennes ersättning med sin farbror Fredrik bordlades 

unionsfrågan tillsvidare. Unionens representant Kristian befann sig utanför Norden, Fredrik 

behövde konsolidera sin egen makt och kampen mot fortfarande Kristianlojala stormän som 

Norby var för stunden mer aktuell. Detta förhindrade dock inte att territorialstrider mellan de nu 

formellt allierade Sverige och Danmark uppstod söder- och österut. Habermas påpekande att den 

offentliga och den privata makten inte går att skilja från varandra under tidigmodern tid syns 

tydligt i relationen till Kristian. Trots sidomotiv målas kampen mellan Gustav och Kristian i 

första hand upp som en personlig kamp, mellan en god och en ond kung, mer än som en strid 

mellan ideologier eller länder. 

Gustavs positiva argumentation för sin egen legitimitet var under perioden 1523-1528 begränsad. 

Huvudpersonen i Gustavs berättelse var Kristian. Gustav använde sig dock åtminstone av två 

argument för att motivera sina egen makt. Den tidigare forskningen som fokuserat på de större 

dragen i den kungliga argumentationen har oftast utelämnat detta. I samband med herredagarna 

pekade han på sin ovilja att bli svensk kung och att folket upphöjt honom till denna position. 

Under valet i Strängnäs poängterar han sin ovärdighet som blivande svensk kung, ett motiv som 

även upprepas under Västerås Riksdag men då som ett hot om att avgå.419 Gustav menar alltså att 

han aldrig strävat efter att bli svensk kung och att han ödmjukt hörsammat folkets krav efter 

Kristians avsättande. Detta understryks även till allmogen med formuleringar om att kungen 

enbart vill hålla folket vid lagen och gammal god sed, och att han således, tillskillnad från Kristian, 

saknar baktankar. Detta harmoniserar även med mer allmängiltiga mytologiska motiv, som visat 

av Campbell, där hjälten inleder berättelsen med att vägra att utföra uppdraget420. Till detta 

kommer även Gustavs framhävande av sin försonande karaktär något som också kan förstås som 

ett sätt att visa sin olikhet med Kristian. Detta används både vid Stockholms kapitulation men 

även under de bägge dalupproren samt genom lejdebreven till Henrik och Berend von Melen. 

Sören Norbys plats i Gustavs legitimitetsmotiverande berättelse är från dess början nära knuten 

till Kristian själv. Norby utpekas som delaktig i Kristians övergrepp och hans karaktärsegenskaper 

beskrivs på många sätt som identiska med Kristians. Stilen och tonen mot Norby skiljer sig dock 

till olika grupper. Breven till allmogen visar en koncistent bild av Norby och fokuserar på 

konkreta beskrivningar illustrerande brutala övergrepp. Beskrivningen av Norby till danskarna 

förändras dock med tvära kast över tid och ger intryck av att vara kombinerad vart efter Gustav 

får information om de snabba förändringarna i händelseförloppet, vilket harmoniserar väl med 

Norbys egen ombytlighet. Trots den vänliga ton som används till Norby och skepsis mot 
                                                           
419 GIR 1527. 22-24 juni. s. 203. 
420 Campbell, s. 59. 
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danskarna för deras vilja att försona sig med honom är det dominerande motivet en vilja att 

danskarna ska samarbeta med Sverige.  

Till följd av sitt misslyckande att inta Gotland, samt koppling till Norby, faller Berend von Melen 

i onåd hos Gustav. Mildare ord om ”icke arg” förbyts dock efter att Berend lyckats undkomma 

Gustavs fångenskap och han tillskrivs egenskaper mycket lika dem som tidigare givits Kristian 

och Norby. Till detta fogas även kategorin förrädare.  Några mer ideologiska motiv är svårt att 

tillskriva Norby och Berend. De var bägge två yrkessoldater förda till Norden av Kristian II och 

någon sådan roll ger inte heller Larsson eller Grafton dem. Trots att Norby som Larsson visat 

agerade som en självständig aktör421 blir han och Berend i Gustavs berättelse alltså inte mer än 

förlängningar av Kristians fördärvliga makt som måste bekämpas. Att Gustav kopplade samman 

Kristian och Norby framgår tydligt i den tidigare forskningen, t.ex. hos Larsson, men att även 

Berend von Melen gjordes till en Kristians man av Gustav är ett perspektiv som saknats i den 

tidigare forskningen. 

Den bärande komponenten i formuleringen av en berättelse till och mot Hans Brasks kyrkosyn är 

de ekonomiska förhållandena, med grund i kampen mot Kristian. Genom herremötet i Vadstena 

förstärks de kungliga kraven på kyrklig egendom, först som ett undantag och sedan som något 

permanent. Här är tydligt att Gustav har hämtat förebilder från kontinenten. Gustav nämner 

dock inte reformationen i sammanhanget utan konstaterar bara att Fredrik har gjort detta422 och 

Gustav har även valt att gå längre. Samma sak gäller klostren. Gustav använder i viss grad en 

reformatorisk retorik, han anklagar kyrkofolket för omoraliskt leverne, men använder även 

ekonomiska argument för att dra in delar av klosteregendomen. Vad gäller tryckeriet i 

Söderköping är Gustavs argumentation snarlik.  Kostnaderna för ett dylikt tryckeri är för höga 

och därför bör det läggas ned vilket Gustav också gör. Kristianmotivet spelar även här en 

avgörande roll och de ekonomiska resurser som tas över av kronan motiveras med att de ska 

användas till kampen mot Kristian. Ibland förekommer dock argument om ursprunglighet t.ex. i 

övertagandet av klosteregendom. Gustav är här noga med att inte avvika från den traditionella 

maktdiskursen för mycket. Hans argumentation balanserar alltså mellan mer traditionella motiv i 

relationen mellan kung och kyrka, att kyrkan ska stödja kungamakten ekonomiskt, och nyare 

strömningar som reformationens kritik mot den ickereformerade kyrkan. Vad gäller relationen till 

Hans och reformationen visar Gustav vid sidan av huvudtendensen, att använda sig av 

reformationen, en tydlig mottendens. Gustav kan inte bryta med den religiösa komponenten i 

den samtida auktoritetsdiskursen. Kungen ska försvara den gamla tron och Gustav anser sig 

                                                           
421 Larsson, Sören Norby och Östersjöpolitiken. Se t.ex. kapitel 2: s. 16ff. 
422 GIR 1526. 12 april. s. 108. 
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också göra detta trots att han inte bara tolererar utan även hjälper reformatoriska strävanden. 

Som en lösning på detta fastslås vid sidan av att det ”rena evangeliet ska predikas” under Västerås 

riksdag även att en disputation ska anordnas. Anledningen till strider om tro fastslås av Västerås 

Riksdag vara att biskoparna ”vnderkuffuad landzens förstar riddarskapit och then meneman slagit 

vnder sig”423. Hans Brask själv vävs genom sitt motstånd mot beslutet och framförallt sin flykt till 

Polen in i samma berättelse som både Norby och von Melen. Gustav anklagar honom slutligen 

för att vara lierad med Kristian och tjäna ärkebiskop Gustav Trolle. Mitt försökt har här varit att 

väva samman den Hans Brask-forskning som gjorts med den större berättelsen om Kristian. Den 

berättelse som han med tiden blev en integrerad del av. 

Kungaberättelsen 1523 till 1528 blir till stor del berättelsen om Kristian. Begrepp som sedvana 

och religion utgjorde symboler som kunde användas för att formulera ett sedelärande exempel 

från historien riktat direkt mot Kristians anspråk. Reformatoriskt stoff och aktuella politiska 

händelser fungerade som stöttande motiv för att låta denna berättelse växa och ta in fler gestalter. 

Trots att konflikter mellan Gustav och andra parter kunde ha sin grund i allt från administration 

av kyrklig egendom till lämpligheten i att agera slottsherre, visade Gustav på stor flexibilitet 

användningen av sin kungaberättelse. Den tidigare forskningen har visat på hur namn som 

Gustav Trolle och Norby gjordes till en del av berättelsen om Kristian men denna lista kan göras 

mycket länge. Personer som Hans Brask, Peder Sunnanväder och Berend von Melen kunde 

systematiskt anklagas för att arbeta för Kristian och bli en del i den stora berättelsen om Kristians 

fördärvlighet och Gustavs bekämpning av honom. 
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