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VASA-
SÖNERNA
–envåldsam släkthistoria!

av Carl-Henrik Larsson

Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner
Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund.

En ytterst intressant period i svensk historia fylld av krig, blodiga
uppgörelser och religionsmotsättningar. Men också av nytänkande

och konstnärliga bravader.

VASA-
SÖNERNA

Under Gustav Vasas
tid som regent (1523
–1560) skedde stora

förändringar i det svenska
samhället. Gustav Vasa lös-
gjorde Sverige från Kal-
marunionen, han ställde
adeln under kungadömet

och han bröt med den ka-
tolska kyrkan.

Dessutom vägrade Gus-
tav Vasa att dra in Sverige
i krig med grannländerna.
Detta fick till följd att Sve-
riges ekonomi var mycket
god vid Gustav Vasas från-

fälle 1560. Samtliga av des-
sa reformer och beslut kom
under vasasönernas styre
(1560–1611) att sättas på
spel.

Arvet efter Gustav Vasa
Gustav Vasa hade fyra sö-

�



Städerna under vasasönernas tid var myck-
et små med nutida mått mätt. Stockholms
invånarantal uppgick till runt 12 000 invå-
nare vid 1500-talets slut. Andra viktiga stä-
der var bland andra Kalmar, Växjö, och
Uppsala. Kalmar slott här på bilden har
anor från 1200-talet. Samtliga vasasöner
kom att spendera mycket tid på slottet och
de satte alla sin personliga prägel på det.
Utländska delegater har vittnat om de enor-
ma middagar och dryckeslag som Johan III
höll under sina besök på slottet. (foto Carl-
Henrik Larsson)
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Som arvprins och kung var det en fråga som låg Erik
varmt om hjärtat. Han ville genom ett giftermål skaffa
Sverige en viktig politisk förbindelse. Valet föll på den
engelska tronföljerskan Elizabeth (sedermera Elizabeth I).
Erik lät framföra sitt frieri flera gånger både brevledes
och genom delegationer, men det tillbakavisades samtli-
ga gånger till arvprinsens stora förtret. Detta frimärke ut-
givet 1984, visar Erik XIV med ett av frieribreven till
Elizabeth i bakgrunden. Gravör är Czeslaw Slania och
tryckmetoden är kombinationstryck offset/ståltryck.
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På detta frimärke från 1971 kan man se en s.k. Vadstena-
klipping, även kallad blodsklipping, från 1568. Det var herti-
garna Johan och Karl som låg bakom myntningen. Erik XIV
hade under sin tid som regent låtit sänka silverhalten i de
svenska silvermynten och dessutom lät han öka utmyntning-
en. Följden blev stora prishöjningar. Hertigarna Johan och
Karl utlovade en förbättring av silverhalten i mynten, och
som ett led i denna process som var tänkt att öka deras popu-
laritet gentemot brodern Erik, så lät de prägla klippingar i
Vadstena med högre silverhalt än de som kungen stod bakom.
Gravör av frimärket är Czeslaw Slania och tryckmetoden är
ståltryck.

ner som var och en fick ta del
av det rikliga arv som fadern
efterlämnade. Enligt testamen-
tet så skulle den äldste sonen
Erik ärva tronen. De tre yngre
sönerna Johan, Magnus och
Karl tilldelades hertigdömen.
Johan fick s.v. Finland och

Åland som hertigdöme. Mag-
nus tilldelades ett område som
omfattade stora delar av Ös-
tergötland, Västergötland samt
Dalsland, medan Karls hertig-
döme utgjordes av Söderman-
land, Närke och Värmland. Ef-
ter att hertig Magnus drabbats
av svår sinnessjukdom på 1560-
talet, delades hans område upp
av Johan och Karl.
Faderns tanke om att her-

tigdömena skulle ena bröder-
na slog slint. I och med att
Johan började föra egen utri-
kespolitik utan att rådfråga
sin bror Erik XIV, så var splitt-
ringen ett faktum.

Erik XIV blir kung
Gustav Vasas och drottning Ka-
tarinas son Erik föddes 1533.
Han fick en mycket omfattan-
de utbildning och blev tidigt
insatt i dåtidens historiska, teo-
logiska och statsrättsliga tan-
kegångar. Erik var på många
sätt ett begåvat barn. Många
av de teckningar som Erik gjor-
de i marginalerna på sina lä-
roböcker finns bevarade, och
de visar på hans konstnärliga
talang.
Efter faderns död 1560 upp-

steg Erik XIV på tronen. Erik
XIV, som inte bara ärvt fa-
derns hätska humör utan även

� hans misstänksamma natur,
började genast begränsa brö-
dernas maktställning för att de
inte skulle kunna störta honom
från tronen.
Året efter Erik XIV blivit

kung sammankallade han riks-
dagen till Arboga. Riksdagen
gick där med på att kungen
skulle ha den högsta kontrol-
len över brödernas hertigdö-
men. Detta beslut fick till följd
att hertig Johan helt vände sin
äldre bror ryggen.

Hertig Johan spärras in
SedanGustav Vasa hade dragit
Sverige ur Kalmarunionen, ha-
de förhållandet med grannlan-
det Danmark varit minst sagt
frostigt. Erik XIV förstod att
ett krig mot Danmark förr el-
ler senare skulle bli oundvik-
ligt, inte minst med tanke på
att Sverige genom sin alltmer
aktiva utrikespolitik hotade den
danska intressesfären.
Samma år som riksdagen

hölls i Arboga, 1561, flyttade
Sverige fram sina ställningar i
Baltikum genom att ta Reval,
nuvarande Tallinn, i beskydd.
Både Polen och Lübeck såg
denna handling som ett hot.
Erik XIV som fruktade att

brodern Johan skulle ansluta
sig till fiendestaterna, valde
1563 att gå till väpnat angrepp
mot hans hertigdöme i Fin-
land, och tvingade honom efter
en kort belägring av Åbo, där
Johan höll hov, att kapitulera.
Tillsammansmed sin polska

hustru Katarina Jagellonica,
spärrades Johan in på Grips-

holms slott där de hölls fångna
i fyra år.

Det blodiga nordiska
sjuårskriget
Sommaren 1563 inleddes det
mest långvariga och förödande
krig som Sverige och Danmark
har utkämpat mot varandra.
Danmark intog inledningsvis
Älvsborg som var svenskarnas
enda hamn i väster, och läget
såg från svensk sida dystert
ut. Under Erik XIV:s personli-
ga ledning återtog svenskarna
emellertid initiativet och kun-
de pressa tillbaka danskarna.
Det som drabbade civilbe-

folkningen mest var de blodiga
härjningar av städer och går-
dar som bägge sidor låg bak-
om. I den då danska handels-
staden Ronneby fick befolk-
ningen stifta bekantskap med
krigets grymheter. Svenska
trupper under ledning av Erik
XIV stormade på hösten 1564
staden och därefter, under det
som kallas för Ronneby blod-
bad, lät svenskarna skonings-
löst mörda 2 000 män, kvinnor
och barn.
Erik XIV som beordrade och

själv bevittnade blodbadet, ned-
tecknade efter händelsen en
ingående beskrivning av hur
de svenska knektarna spetsa-
de civilbefolkningen som vild-
svin och sedan drog deras krop-
par längs gatorna.

Sturemorden
Samtidigt som det nordiska sju-
årskriget utkämpades övergick
Erik XIV:s misstänksamhet och
understundom märkliga bete-
ende i sinnessjukdom. Ett öde
som sagt även drabbade bro-
dern Magnus. Erik XIV hade
länge misstänkt de högadliga
för att vilja störta honom till
förmån för brodern Johan. Det-



ta var en orsak till varför flera
av Erik XIV:s närmaste rådgi-
vare, till exempel Jöran Pers-
son (1530–68), inte hade adlig
bakgrund.
Under våren 1567 lät Erik

XIV anklaga flera höga adels-
män, däribland tre medlemmar
ur familjen Sture, för högförrä-
deri, ett brott som bestraffades
med döden.
De händelser som sedan ut-

spelades i Uppsala och som i
svenska historieböcker kallas
för Sturemorden, var en viktig
orsak till att adeln ställde sig
på hertig Johans sida.
Utan förvarning störtade den

sinnesförvirrade kungen till-
sammans med sina drabanter
in till de fängslade, där han
själv stack kniven i Nils Sture,
som avled endast 24 år gam-
mal. Därefter beordrade Erik
XIV att dödsdomarna mot de
anklagade genast skulle verk-
ställas. Samtidigt som dödan-
det pågick sprang Erik XIV till
skogs.

Erik XIV blir avsatt
Under ett halvt års tid efter
Sturemorden var det rådet som
fattade alla viktiga beslut. En
av de första åtgärder rådet vid-
tog var att frige hertig Johan.
Erik XIV kom emellertid till

sans och kunde avstyra ett stort
danskt anfall mot Sverige.
Det som fick bägaren att

rinna över hos kungens fiender
var att han lät gifta sig med
sin älskarinna, Karin Måns-
dotter (1550–1612), som kom
från enkla förhållanden.
Efter att paret 1568 offici-

ellt ingått äktenskap gick her-
tig Johan och högadeln till at-
tack. Erik XIV avsattes som

kung och fram till sin död 1577
hölls han inspärrad på olika
svenska slott.
Enligt sägnen skulle Erik ha

dött genom att ha ätit förgiftad
ärtsoppa, serverad på brodern
Johans order, men det finns
det inga historiska belägg för.

Gift med polske
kungens syster
Efter att hertig Johan blivit

svensk kung 1568, under nam-
net Johan III, påbörjades freds-
förhandlingar med Danmark,
och det blodiga sjuårskriget av-
slutades två år senare.
Johan III som var son till

Gustav Vasa och Margareta
Leijonhufvud, föddes 1537 och
fick precis som brodern Erik en
gedigen utbildning, och han in-
tresserade sig tidigt för teologi
och historia. �
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Nyköpingshus som kan ses på detta frimärke utgivet 1987,
började byggas redan på 1200-talet. Hertig Karl lät göra
Nyköpingshus till sitt residens i hertigdömet, och det blev un-
der hans tid ett mycket vackert utsmyckat renässansslott.
Tyvärr förstördes stora delar av det vid en brand på 1600-ta-
let. Gravör är Martin Mörck och tryckmetoden är ståltryck.

Detta frimärke som gavs ut 1987 visar Gripsholms slott, där
hertig Johan och hans familj satt inspärrade i fyra år efter att
Erik XIV 1563 med vapenmakt tvingat sin bror Johan att kapi-
tulera. Hertig Karl lät senare genomföra stora renoveringsar-
beten på slottet, som började byggas redan på 1300-talet.
Gravör är Lars Sjööblom och tryckmetoden är kombinations-
tryck offset/ståltryck.
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Vasasönerna var överlag inte så fliti-
ga när det gällde att anlägga nya stä-
der och utfärda stadsprivilegier.
Karl IX är enda undantaget och han
kan tillskrivas städerna Mariestad
(1583), Karlstad (1584), Mariefred
(1605) och Filipstad (1611). På detta
fina vykort från 1950 kan man se
Karl IX:s staty i Karlstad. Karl IX
grundlade Karlstad redan under sin
tid som hertig, och den blev en vik-
tig handelsstad i hans hertigdöme.

I nästa nummer av Nordisk Filateli
följer den sällan berättade historien
om Sigismund Vasa – kung över
Sverige och Polen!

Även Johan III var till sin
natur sjukligt misstänksam,
och tidvis påverkade hans in-
åtvända personlighet möjlighe-
terna till att fatta snabba och
kloka beslut.
Som hertig kämpade Johan

för att stärka Sveriges position
i Baltikum. Han hoppades på
att hans eget hertigdöme i Fin-
land skulle få en bit av kakan,
men efter riksdagen i Arboga
1561 så grusades dessa för-
hoppningar, åtminstone till en
början.
Hertig Johan ingickmot Erik

XIV:s vilja, år 1562 äktenskap
med den polske kungens sys-
ter Katarina Jagellonica, vars
bror Sigismund II August var
fientligt inställd till Sverige.
I fångenskapen på Grips-

holms slott födde Katarina so-
nen Sigismund (1566–1632),
som skulle komma att bli kung
i både Sverige och Polen.

Stark dragning till
katolicismen
Under sin tid som regent kom
Johan III främst att intressera
sig för den svenska kyrkopoli-
tiken. Äktenskapet med Kata-
rina Jagellonica, som var tro-
ende katolik, bidrog till att Jo-
han III kände stark dragning
till katolicismen. De katolska
gudstjänsterna var enligt Jo-
han III mer estetiskt tilltalan-
de, och de enkla och avskalade
kyrkorummen som var den Lut-
herska kyrkans signum, var
inte andligt uppbyggande.

� Johan III:s tankar om hur
den svenska kyrkan skulle ta
upp viktiga element från den
katolska kyrkan, kom till ut-
tryck i den nya kyrkoordning
som slogs fast under 1570-ta-
let. Johan III mötte i dessa frå-
gor stort motstånd. Präster-
skapet ställde sig starkt tviv-
lande, och brodern Karl som
var stor anhängare till den lut-
herska kyrkan, blev fullkom-
ligt rasande.

Sigismund kung men
hertig Karl styr Sverige
Johan III:s son Sigismund val-
des 1587 till kung i Polen. Si-
gismund skulle i enlighet med
en stadga som han själv, fa-
dern och rådet undertecknat,
efter faderns eventuella bort-
gång stanna i Polen, och endast
besöka Sverige vart tredje år.
Sverige skulle under tiden sty-
ras av delar av riksrådet. Så
när Johan III avled 1592, be-
fann sig tronarvingen på and-
ra sidan Östersjön.
Sigismund återvände till

Sverige där han 1594 kröntes
till svensk kung, men därefter
återvände han till Polen.
Under de följande åren an-

vände hertig Karl all sin kraft
för att få högadeln och präster-
skapet att ta hans parti gent-
emot Sigismund. Sigismund
som förstod vad som var på väg
att hända, skickade en armé
mot Sverige för att undanröja
hotet, vilket Karl lyckades av-
värja genom segern i slaget vid

Stångebro 1598 utanför Linkö-
ping.

Siste vasasonen blir kung
Två år efter slaget vid Stånge-
bro hyllades hertig Karl som
kung. Han antog dock inte
kungatiteln Karl IX formellt
förrän 1604, och kröningen dröj-
de ända till 1607.
Karl IX som var den yngste

sonen till Gustav Vasa ochMar-
gareta Leijonhufvud, föddes år
1550. I likhet med fadern och
sina bröder var Karl IX sjuk-
ligt misstänksam. Han var
emellertid en omvittnat skick-
lig talare, kanske den främste
bland svenska regenter.
Karl IX:s främsta mål un-

der sin tid som regent var att
erövra Livland, det vill säga
stora delar av nuvarande Lett-
land och södra Estland. Både
Ryssland och Danmark gick in
i kriget på Polens sida, och
Sveriges öde verkade beseglat.
Men istället gjorde svenskarna
1610 en djärv attack in i Ryss-
land, under den mycket skick-
lige fältherren Jacob De la Gar-
dies ledning, som faktiskt lyck-
ades erövra Moskva, men utan
förstärkning fick han ge upp
staden.
Samma år som Karl IX av-

led, 1611, erövrade danskarna
Öland och Kalmar. Han efter-
träddes av sin son, den endast
sjuttonårige Gustav II Adolf (se
artikel om denne i Nordisk Fi-
lateli, nr 7, 2001), som inledde
sin kungagärning med att dri-
va ut den danska armén från
Småland. Detta var början på
den svenska stormaktstiden. �


