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Hur historia porträtteras handlar mycket vad den personen som håller i pennan har för 

syfte med sin redogörelse. Hur personen formar sitt syfte kan vara beroende på sin egen 

värderingsgrund och måttet av popularitet avgörs av tidsandan. Individens skicklighet 

som skribent och inläsning på historia är visserligen en viktig del men hur verket 

mottages är beroende på vilka normer som är rådande under den tidsepoken som verket 

kom ut i. 

I diskussion med några äldre arbetskamrater till mig angående skolämnet historia. De 

berättade att de var tvungna att memorera årtal och berätta kort om vad som hände. Idag 

används årtal mer som en markör och det läggs mer vikt på att kunna redogöra för vad 

som hände under själva årtalet. Vad som är den delen viktigaste att bära med sig från 

historieundervisningen idag jämfört med ca fyrtio-femtio år sedan är en anmärkningsvärd 

skillnad. 

Det är inget nytt att samhällen förändras och historieskrivningen gör det också. Även 

historia undervisningen förändras med tiden. Det som inte urskiljs är hur dessa 

förändringar har sett ut. Jag menar inte samtida argument för ett behov av förändring utan 

vad som skiljer sig mellan olika tider och deras sätt att redogöra för historia. 

Det kan även finnas en skillnad på hur en individ beskriver historia beroende på vilken 

anknytning författaren har till den historiska händelsen eller personen. Ett riksperspektiv 

eller ett lokal perspektiv kan vara avgörande för hur historia framställs. 

Det jag fastnade för är Nils Dacke och Dackefejden och vilken bild historiker även 

uppslagsverk väljer att återge från olika tidsperioder. Vad väljer de professionella 

historikerna att återge som auktoritet inom ämnet, vilken historia vill populär historikerna 

återge med sin konstnärliga frihet eller vad säger uppslagsverken om personen Nils 

Dacke och om händelsen Dackefejden? Detta skall redas ut i denna undersökning. 

 

 

 

1. Inledning 
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2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att urskilja skildringen av Dacke och Dackefejden från slutet av 

1843 talet framtill 2017. Syftet blir att kunna se en förändringsprocess genom 

tidsepokerna.  

2.2 Frågeställningar 
Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1843 till 1937? 

Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1947 till 1971? 

Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1994 till 2017? 

 

 

3.1 Metod 
Jag kommer granska hur bilden av Nils Dacke ger sig sken av olika författare i deras verk 

under olika tidsperioder (från 1843 till 2017). Komparativa litteraturstudier lämpar sig 

väl vid undersökningar som avser att beskriva hur bilden av någon eller något kan 

förändras över tid därav är metoden lämplig för uppsatsen. En komparativ litteraturstudie 

innebär att jag jämför vad olika böcker säger om händelse eller i detta fall en person.1 

Utifrån tretton olika författare och deras verk samt en elektronisk källa granskar jag hur 

den historiska personen skildras i ett större sammanhang. 2 Genom att jämföra olika 

samtida källor ges en möjlighet till att få en mer nyanserad bild av den historiska 

personen. För att kunna göra en undersökning jämförbar behöver jag använda samma 

struktur för varje fråga. Det innebär att varje periods uppslagsverk understöds av en utom 

akademisk historisk författare och en akademisk författare inom historia. Viktigt att 

tilläga att undersökningen och analysen baseras på mina tolkningar av materialet. En 

person kan göra en liknande undersökning och kan förstärka eller försvaga min 

forskning. 

Det jag kommer undersöka i böckerna är värderingsord och karaktärs beskrivande 

benämningar för att få fram bilden av Nils Dacke från varje författare. Det är genom 

                                                           
1 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. S, 36 
2Ibid. S, 56–57 

2. Syfte och Frågeställningar 

3. Metod & Material 



3 
 

bilden som jag kan påvisa en förändringsprocess hur Nils Dacke har framställts under de 

angivna nedslagsperioderna.  

3.2 Material 
 
Materialet som jag har valt är uppdelat på uppslagsverk och enskilda författare. De enskilda 

författarna ger mig en fördjupad bild om Nils Dacke och uppslagsverken ger mig en 

övergripande bild.  

3.3 Enskilda författare 
Adolfsson, Mats, Fogdemakt och bondevrede: 1500–1718 från 2007. Mats Adolfsson 

jobbar som journalist och har haft ett intresse för folkliga uppror. Han har gett ut ett 

trebandsverk där han redogör för svenska uppror från forntiden till 1932.3 Han har jag 

med som en utom akademisk historiker för att analysera vilken bild han ger av Nils 

Dacke i sin bok. 

Grimberg, Carl, Svenska folkets underbara öden: [2], Äldre Vasatiden: [1521-1611] från 

1914. Carl Grimberg var en historiker som levde mellan 1875–1941. Han jobbade som 

redaktör för P.A. Nordstedt & söner mellan 1908–1918. Han skrev svenska folkets 

underbara öden som är ett kulturhistoriskt verk på nio band. Han hade en konservativ 

och nationalistisk hållning.4 Han är relevant för min forskning då han har ett värderande 

sätt att beskriva historia och den bilden han återger av Nils Dacke samt att han var 

akademiker under denna tid.  

Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 3, Gustaf I och Erik XIV från 1843. 

Ander Fryxell var en prost som levde mellan 1795–1881. Han var inte endast aktiv inom 

kyrkan utan han engagerade sig i historia och skolfrågor.5 Denna bok redogör för Gustav 

Vasa regeringstid och Erik XIV. Det är endast Kap. 50–51 som är relevant för min 

undersökning. I dessa två kapitel redogör för Dackefejden och Nils Dacke. Det är från 

den här boken det klassiska citatet om att Nils Dacke: ”ty Dacken var en afskyvärdt elak 

man”.6 Jag vill ha med honom för att se hur en utom akademisk historiker från den 

nationalistiska eran beskriver Nils Dacke. 

                                                           
3 https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=11016. Hämtad: 2017-11-28 
4 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-grimberg. Hämtad: 2017-11-28 
5 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anders-fryxell. Hämtad: 2017-11-28 
6 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 3, Gustaf I och Erik XIV, Stockholm, 1901. S, 163 
 

https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=11016
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-grimberg
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anders-fryxell
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Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? Från 2002. Lars-Olof 

Larsson var en historiker som levde mellan 1934–2015 och han jobbade som 

universitetslektor i Växjö mellan 1970–94. Han har skrivit en del verk i populärhistorisk 

riktning och arbetat mycket med småländskregional historia.7 Jag har med honom som en 

nutida akademiskt historiker. Hans bok redogör till huvuddel om Gustav Vasa men det är 

delkapitel: det stora bondeuppbådet som är relevant för min undersökning. 

Moberg, Vilhelm, Min svenska historia: berättad för folket. D. 2, Från Engelbrekt till 

och med Dacke från 1971. Vilhelm Moberg var en författare som levde mellan 1898–

1973. Hans böcker skildrar mycket villkoren för folket i sin hembygd i sina romaner som 

är baserade på historia. 8 Hans värde till min undersökning är som en utom akademisk 

historiker även hur en lokal historiker skildrar Nils Dacke från mitten av 1900-talet. 

Åberg, Alf, Nils Dacke och landsfadern från 1960. Alf Åberg var en historiker och 

arkivman som levde mellan 1916–2011. Det har hävdats att han är en av de mest lästa 

historiker under senare delen av 1900 talet.9 Han är aktuell för min undersökning med 

boken Nils Dacke och Landsfadern där han skildrar både Nils Dacke och Gustav Vasa i 

prologen, epilogen och under Dackefejden. Han är intressant för min undersökning som 

en akademisk historiker. 

3.4 Uppslagsverk 
Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi innehållande 

upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, Stockholm, 

1876–1993. Nordiskfamiljebok är ett uppslagsverk vars första band gavs ut 1876 och det 

senaste 1993. Nordisk familjebok gavs ut i fem upplagor: 1876–1899, 1904–1926, 1923–

1937, 1951–1957 och 1993.10 Dessa är ett av de viktigaste materialen i min undersökning 

just för att den sträcker sig över en sådan långtid. Det är i dessa jag kommer hitta den 

största skillnaden mellan hur tidsperioderna redogör för Nils Dacke. 

Carlquist, Gunnar & Carlsson, Josef (red.), Svensk uppslagsbok, omarb. Och utvidgade 

uppl., Malmö: Förlagshuset Norden, 1929–1955. Svensk uppslagsbok gavs ut i två 

upplagor: 1929–1937 och 1947–1955. Det har hävdats att det är en av sin tids mest lästa 

                                                           
7 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lars-olof-larsson. Hämtad: 2017-11-28 
8 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vilhelm-moberg. Hämtad: 2017-11-28 
9 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alf-%C3%A5berg. Hämtad:2017-11-28 
10 https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_familjebok. Hämtad: 2017-11-29 
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lars-olof-larsson
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vilhelm-moberg
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alf-%C3%A5berg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_familjebok
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uppslagsverk.11 Dessa två upplagor är relevanta som material både som jämförelse med 

nordisk familjebok från samma tidpunkt samt att det är från tidigt 1900-tal och mitten av 

1900-talet. Det är artiklarna om Nils Dacke som är relevanta för min undersökning. 

Nationalencyklopedin är uppslagsverk som finns tillgängligt på internet och det anses 

som det mest omfattande uppslagsverket efter nordisk familjebok och svensk 

uppslagsbok. Den gavs ut i bokform mellan 1989–1996.12 Jag kommer använda mig av 

den webbaserade versionen av nationalencyklopedin för att granska vilken bild av Nils 

Dacke som ges i ett nutida uppslagsverk. Det är artikeln om Nils Dacke som är relevant 

för min forskning.  

 

 

 

Gustav Vasas regeringstid är en central del i svensk historia och Dackefejden är stor 

händelse under hans regeringstid. Jag kommer ha med Gustav Vasa i min undersökning 

då det är nästan omöjligt att tala om Nils Dacke utan att nämna Gustav Vasa. Vasa 

kommer endast vara en bifigur i denna undersökning. Tidsmässigt har jag valt att 

begränsa mig från 1843 till 2017. Likväl har tidigare forskning begränsat sig till denna 

tidsradie. Med denna begränsning bedömer jag att arbetet blir genomförbart under dessa 

omständigheter. Det hände mycket under 1900-talet, två världskrig, ett kallt krig och 

riksdagsreformation. Jag tror dessa händelser skapar skarpa kontraster mellan 

tidsperioderna och det kan påverka redogörelsen för historia. Jag har begränsat mitt 

material till tre olika uppslagsverk som har sammanlagt åtta upplagor, en del är samtida 

och andra inte. Denna begränsning ger mig ett övergripande perspektiv på Nils Dacke. 

Jag har begränsat mig till en författare för varje nedslagsperiod för att komplettera 

uppslagsverken. Författarna är tyngre namn för sin period med dessa kan jag visa 

exempel på hur Nils Dacke beskrevs och hur bilden har förändrats.  

 

 

                                                           
11https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svensk-uppslagsbok. Hämtad: 2017-11-29 
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalencyklopedin. Hämtad: 2017-11-29 

4. Avgränsning 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svensk-uppslagsbok
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalencyklopedin
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Bild som begrepp 

Nyberg resonera i sin avhandling Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i 

svenska resenärers Kinaskildringar att denna teori är ett sätt att granska olika mönster 

och hur en förändringsprocess sker inom historieskrivning. Vilka värderingar kan ligga 

bakom historieskrivares redogörelse, vilken bild är det som delges i deras verk. Det 

handlar om att man undersöker både likheter och olikheter om historiska skribenters 

skildringar för att få en bredare bild om hur olika människor kunde uppfatta olika 

personer, fenomen eller händelser i historien under olika tidsperioder. Likheterna blir en 

teoretisk uppfattning om vilken bild dåtidens historieförfattare hade och återgav till 

allmänheten. Bild begreppet innefattar att man granskar hur värderingar har påverkat 

redovisningen av fakta. Det är ett sätt att kunna redogöra för olika perspektiv inom 

historieskrivning.13 Det som kommer ske i denna undersökning är att granska vilken bild 

innehållet i uppslagsverken ger av Nils Dacke och hur den har förändrats under årens 

lopp. Det jag menar med bild i denna undersökning är vilka värderingsord används för att 

beskriva Nils Dacke och Dackefejden. Därefter följer en kronologisk förändring på 

bildredogörelsen av Nils Dacke och Dackefejden. Från att vara en historia mellan en 

antagonist och en protagonist till att försöka förklara bakomliggandefaktorer.  

I artikeln Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien från Historisk 

tidskrift av redogör Roger Johansson för hur bilden av Ådalen har förändrats beroende på 

den politiska situationen. Under 1970-talet när folkhemmet kritiserades hårt av vänstern 

antagligen på grund av att folkhemmet var resultatet av ett samarbete mellan 

socialdemokraterna och ett borgerligt parti. Då ville man visa att tack vare en stabil 

regering kunde ett tryggt samhälle skapas och Ådalen blev en symbol för tiden innan 

folkhemsbygget.14  

Senare i början av 1980-talet i vänsteropposition menade socialdemokraterna att Ådalen 

är konsekvensen av borgerligt inflytande i regeringen. De menade att den rådande 

borgerliga minoritetsregeringen med deras reformer skulle resultera i ett nytt Ådalen.15 

Det kan framstå något diffust med vad jag vill ha sagt här men det är just denna 

förändringsprocess som är en central del. Vilket behov Ådalen tjänade som symbol i 

                                                           
13 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers 
Kinaskildringar. Lic.-avh. Göteborgs universitet, 2001. S, 21  
14 Johansson, Roger.  Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien. Historisk tidskrift. 
122:2. 2002. S, 259 
15 Johansson. R. S, 263 
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historieskrivningen och vilket syfte man valde att använda den. Från att vara en symbol 

för det gamla kaotiska Sverige som en stabil socialdemokratisk-borgerlig regering 

räddade till att det är på grund av borgerligt styre en katastrof som Ådalen hände. 

Likadant kan man granska i vilket sken Nils Dacke och Dackefejden belyses. Vilka olika 

nyanser av skuld Gustav Vasa och Nils Dacke har haft till Dackefejden enligt författarna. 

Det är möjligt att Nils Dacke i en äregirig ambition startade upproret eller att Gustav 

Vasa överskattade tryggheten i sin position som regent och slog för hårt mot 

smålänningarna i början av upproret. 

Bilden som återges i olika skildringar behöver inte svara för den holistiska synen hos 

varje individ. Olika individer kan ha olika syn på ett fenomen men ha en liknande 

uppfattning av samma fenomen.16 Jag valde därefter uppslagsverk som källor för att jag 

antog att de fungerade som en motsvarande sökmotor för sin tid där ett objekt beskrivs 

sammanfattat. Därefter fylls detta ut med motsvarande populär historiker och fackmän 

inom historia som har forskat djupare i det valda ämnet. 

 

 

 

Komparativa historieanalyser har gjorts innan och den som är relevant för mitt arbete är: 

Jonas Jonsson och Pontus Recksén examensarbete ”Vilka vi icke till ett blåbär akta” 

Bilden av Gustav Vasa i gymnasiets historieböcker Göteborgs universitet 2007. 

Författarna genomför en komparativ studie av gymnasieböcker och hur de beskriver 

Gustav Vasa från tidigt 1900-tal och framåt. I en av deras granskningsparametrar studerar 

de hur upproren mot Gustav Vasa har presenterats.17  

De kommer fram till att Gustav Vasa som aktör har försvunnit mer från historieböckerna 

och det fokuseras mer på de kringliggande strukturerna samt miljön som han vistades i. 

Under det tidiga 1900-talet framställs Gustav Vasa som en landsfader och Sveriges 

grundkonstruktör. I nutid granskar man historieförloppet, varför det ena ledde till det 

andra, det vill säga aktörerna hamnar i skuggan av händelserna.18 Denna forskning är 

                                                           
16 Nyberg. K. S, 25 
17 Jonas Jonsson och Pontus Recksén ”Vilka vi icke till ett blåbär akta” 
Bilden av Gustav Vasa i gymnasiets historieböcker. Examensarbete, Göteborgs universitet, 2007. S, 6 
18 Ibid. S, 40–42. 
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relevant för uppsatsen då jag undersöker litteratur från samma tid. Deras 

forskningsobjekt kan knytas till min forskning för att Gustav Vasa och Nils Dacke oftast 

kommer upp i varandras redogörelse samt att de verkade mot varandra. 

Ulf Nilssons examensarbete Nils Dacke och Dackefejden handlar om det har skett någon 

förändring i skildringen av Dacke i läroböcker för årskurs fyra till sex under 1900-talet. 

Hans tidsavgränsning är mellan 1939–2002 och materialet är begränsat till läroböcker för 

folkskolan och grundskolan.19  

I sin slutsats presenterar han att Nils Dacke har beskrivits som en skogstjuv eller rövare i 

de äldre böckerna. I de nyare läroböckerna beskrivs Dacke visserligen inte som en rövare 

men aktören ställs åt sidan för händelseförloppet.20. Precis som Jonas Jonsson och Pontus 

Recksén kommer fram i sin forskning om Vasa, försvinner aktören mer och plats lämnas 

åt händelseförloppets orsak och verkan. En av hans punkter i slutdiskussionen presenterar 

han hur Nils Dacke har beskrivits i läroböckerna, vilket examensarbetet relevant för min 

forskning.  

Alexander Steinvalls masteruppsats Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna där 

han gör en komparativ undersökning av kraven och klagomålen mellan ett tyskt 

bondeuppror och Dackefejden.21 Vad han kommer fram till är att det tyska 

bondeupproret hade mer radikala krav på jämställdhet och förnyelse än bönderna i 

Dackeupproret. Anledningen till detta är att de småländska bönderna handlade från en 

starkare och jämbördigare ställning. Tyska bönderna var fortfarande livegna medan de 

småländska inte var det, de hade varit mer självbestämmande. 

De småländska böndernas krav var att gå tillbaka till det gamla medan de tyska ville ha 

förnyelse. Tyskarna ville ha mer frihet och rättigheter medan smålänningarna ville bevara 

sin regionala självständighet från Gustaf Vasas centralisering av staten.22 Steinvall 

belyser klagomålen i Dackefejden som i sin tur blir kopplad till personen Dacke. 

Dackefejdens klagomål kan ha använts emot Dacke i äldre texter och satts i förminskad 

relation till Gustav Vasas regeringsbygge. Dackefejdens klagomål kan ha använts emot 

                                                           
19 Ulf Nilsson Nils Dacke och Dackefejden: Forskningens väg till läroboken. Examensarbete, Växjö 
universitet, 2007. S, 19  
20 Nilsson, U. S, 34 
21 Alexander Steinvall Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna: forskningens väg till läroboken. 
Examensarbete. Växjö universitet, 2007. S, 4 
22 Ibid. S, 123–125 
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Dacke i äldre texter och satts i förminskad relation till Gustav Vasas regeringsbygge.  Av 

den anledningen är masteruppsatsen relevant för min undersökning. 

Kenneth Nyberg. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers 

Kinaskildringar. avhandlingens syfte är att undersöka västerlänningarnas syn på 

kineserna och Kina. Vilka förutfattade meningar västerlänningar hade och vilket Kina de 

i realiteten mötte. Syftet och problemformuleringen är intressant då den skildrar hur 

människor väljer att utefter sina ”värderings glasögon” underminera något bra eller 

överdriva något dåligt. Författaren vill göra en kvalitativ komparativ undersökning där 

han undersöker hur Kina har beskrivits i svenska skrifter mellan 1749–1912. Han 

undersöker också hur uppfattningen med tiden kunde förändras. Han gör tre nedslag 

under denna tidslinje, 1749–1781, 1847–1872 samt 1890–1912. Han motiverar dessa 

nedslagningar med att Kinaskildringarna eller litteraturen var som störst under dessa 

perioder.23  

Han kommer framtill att första gruppen av ostindiefarare (1749–1781) var imponerade av 

kinesernas jordbruk och sinne för handel. Det blev till övervägande del en negativ 

skildring på grund av kinesernas andliga liv och besvärliga byråkrati.24 Andra gruppen 

(1847–1872) som bestod av en utbildad medelklass och deras specifika yrken kunde röra 

sig från allt mellan forskare och missionärer. Deras skildringar redogör mer om Kina som 

civilisation än om deras färdigheter som yrkesmän. De beskriver kina som en likvärdig 

men underlägsen konkurrent till den europeiska civilisationen, deras seder och bruk var 

jämförelsevis med europeiska förlegad eller främmande i en negativ bemärkelse.25  Den 

sista gruppen (1890–1912) verkade det som att de gamla stereotyperna förstärktes och i 

vissa fall ifrågasattes men vad som var klart är att man talade om Kina som ett land i 

förfall. Vad som blev synonymt med Kina i deras skildringar var nedgångenhet och 

smuts. En väsentlig skillnad var att det inte fanns någon homogen bild av Kina ur ett 

europeiskt perspektiv utan det kunde skilja sig från missionär till missionär.26  

Det finns en tydlig skillnad mellan min uppsats och Kenneth Nybergs avhandling i ämnet 

men vi undersöker samma fenomen, det vill säga hur bilden av någon eller något kan 

                                                           
23 Nyberg. K. S, 24–25 
24 Ibid. S, 314–315 
25 Ibid. S, 315 
26 Ibid. S, 316–317 
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förändras över tid, vilket kan var beroende av den sociala sfären i tidsepoken. Vi har 

samma teoretiska ansats eller förklarings ram och det är bild som begrepp.  

 

 

8.1 Nils Dacke 
Idag vet vi inte mycket om vem personen Nils Dacke var men troligt är att han härrör 

från de sydöstra delarna av Småland. Första gången han beskrivs i ett större sammanhang 

är 1536 när han efter att han hade slagit ihjäl en av Gustav Vasas fogdar och dömdes till 

200 mark i böter. Han kunde inte betala detta direkt utan ”gick på skogen” 27  som det 

hette och kom inte fram igen förrän 1538 varpå han försonades med kronan. 28 1542 

omnämns Dacke igen efter han haft ihjäl en annan fogde av hämndbegär.  Detta blev 

startskottet för upproret som kom att kallas för Dackefejden, uppkallat efter dess ledare. 

Nils Dacke dödades av kungens fogdar sommaren 1543 efter att upproret hade krossats.1 

Det här är i korthet vad vi vet om Nils Dacke. 29  

8.2 Dackefejden 
Dackefejden var ett småländskt bondeuppror som varade mellan 1542 och 1543. 

Upproret sträckte sig över större delar av Småland, Öland och södra delarna av 

Östergötland. Grunden till upproret var ett ökat skattetryck, reformationen, att kronan 

beslagtog kyrksilvret och att mässan avskaffades.30 Värt att notera är också i 

gränsprovinserna i södra Småland och norra Blekinge åtnjöt stor självständighet. Bland 

annat var de fria att sluta bondefreder med varandra, vilket innebar att de lovade varandra 

att inte föra våld mot varandra samt varna om arméer var på antågande mot respektive 

håll.31 Detta bondeuppror var det mest framgångsrika under sin tid och var så omfattande 

att kungamakten var tvungen att förhandla fram ett vapenstillestånd med bönderna. Det 

brukar räknas att Dackefejden slogs ned i sin helhet efter ett slag i trakterna runt 

Virserum. Dacke försökte senare att samla folk till ett nytt uppbåd. Men det slogs 

emellertid ned snabbt och hann aldrig bli lika omfattande som det första.32 Detta är en 

                                                           
27 Gick på skogen=Fredlös 
28 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nils-dacke. Hämtad: 2017-11-21  
29 Ibid. 
30 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dackefejden. Hämtad: 2017-11-22 
31 Ibid 
32 Ibid 

8. Bakgrund 
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kortfattad beskrivning om Dackefejden. Det är omöjligt att diskutera eller belysa Nils 

Dacke utan att nämna Dackefejden. Historiker färgar honom oftast utifrån Dackefejden. 

8.3 Gustav Vasa 

Troligen född 1496 och dog 1560. Han har ansetts som de moderna Sveriges grundare 

och var den första enhetliga kungen i Sverige efter Kalmarunionen. Hans regeringstid 

präglades av att centralisera styret av Sverige och reformera kyrkan till den Lutherska 

läran.33 Med detta följde en del uppror mot hans kungamakt bl.a. Klockupproret i 

dalarna, Västgötaherrarnas uppror och Dackefejden som det blev det största. Dackefejden 

skakade Gustaf Vasas regeringstid i grundvallarna. Han var tvungen att förhandla fram 

ett vapenstillestånd medan han rustade upp sin armé, varpå han bröt vapenvilan när han 

hade mönstrat tillräckligt med soldater till sin här.34 När man summera honom som en 

regent var han tidsenlig bortsett från den högre utbildningsnivån. Han förde skicklig 

propaganda som målade upp honom som en självuppoffrande landsfader samtidigt som 

hans ledarskap betonades av hänsynslösa aktioner mot de som opponerade sig mot 

honom.35  

Detta är en komprimerad beskrivning av Gustav Vasa. Nils Dackes historiska gärningar 

relaterar till Gustav Vasas historia. Det är omöjligt att diskutera Nils Dacke utan att 

nämna Gustav Vasa då det är genom honom Nils Dacke kommer upp i 

historieskrivningen. 

 

9.1 Hur beskrivs bilden av Nils Dacke under av 1843 talet och början av 
1900 talet? 

9.1.1 Enskilda författare 

9.1.1.2 Anders Fryxell 

Om vi börjar med Anders Fryxells beskrivning, inleder han med att Gustav Vasa från 1536 

och framtill Dackefejden hade använt denna tid för att sluta fred med Ryssland och lösa 

tvistigheter med Danmark. Förstärka den statliga byråkratin och började fullfölja 

reformationsarbetet och första bibeln på svenska kom 1542. Allmänt välstånd rådde i 

                                                           
33 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gustav-vasa. Hämtad: 2017-11-22 
34 Ibid 
35 Ibid 
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Sverige.36 Han redogör senare för hur det fortfarande fanns missnöje i landet trots sina 

framsteg i nationens välfärd. Fryxell beskriver allmogens missnöje är över hur de blev 

behandlade av adeln och kungens fogdar. Kronans män behandlade folket med ett odrägligt 

översitteri samt orättfärdiga våldsbestraffningar och Gustav Vasa var, till en början, helt 

ovetande om detta. När förseelserna nådde konungens öron bestraffade han dem för deras 

illdåd men det verkade inte hjälpa. Vasa kunde inte kontrollera alla sina adelsmän och 

fogdar.37 Fryxell målar upp Gustav Vasa som en osjälvisk regent som inget annat vill än 

sitt land och folk det allra bästa. Det är de giriga adelsmännen och oregerliga fogdarna som 

började så missnöje bland bondefolket. Inledningsvis frånskriver Fryxell Vasa allt ansvar 

till Dackefejden. 

Fryxell fortsätter med att redogöra för hur smålänningarna var som folk. Han beskriver 

dem som ett självständigt och krigiskt släkte som har kunnat sluta bondefreder, bedriva 

en gynnsam handel med bönderna på andra sidan gränsen även att kriminella kunde fly 

undan rättvisan i gränsskogarna.38 Ett tydligt exempel på Fryxells beskrivning av 

smålänningar är detta Citat:  
 

”Det hörde till deras lekar, att två 

tillsammans fatstspände en gördel omkring sig, togo 

hvar sin knif i handen och frågade hvarandra: Huru 

långt tål du kallt jern? Då skulle denne utmärka på 

knifsbladet, huru långt den andra fick skära in och efter 

en sådan ömsesidig öfverenskommelse började de att 

sarga hvarandra. Den kringspända gördeln hindrade 

någon att vika undan, och leken slutade, först då någon 

erkände sig öfvervunnen, ofta med döden.”39 

Han målar upp smålänningarna som ett folk som sökte konflikter med vana att ta lagen i 

egna händer. Enligt den här bilden verkar det som att det ligger i smålänningarnas natur att 

de inte kan foga sig till en civiliserad stat och att det är lättare att piska upp en fejd i dessa 

trakter än att hålla fred. 

                                                           
36 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 3, Gustaf I och Erik XIV, Stockholm, 1843. S, 160 
37 Ibid. S, 160-161 
38 Ibid. S, 160, 162 
39 Ibid. S, 161 
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” […] ty Dacken var en afskyvärdt elak man […]”.40 Detta är det första karaktärsdragen 

Fryxell ger oss av Nils Dacke. Fryxell börjar med att förklara att Nils Dacke är född och 

uppvuxen i Blekinge som vid den här tiden tillhörde Danmark samt att han var från en rik 

bondefamilj. Nils Dacke hade dräpt en fogde efter att denne hade dömt till Dackes nackdel 

i en tvist med en annan bonde.41 Senare beskriver han hur Dackefejden började ta fart 

genom Nils Dackes avrättningar av två fogdar och att de gjöt blod längs sin väg när de 

tågade genom Småland. Böndernas bitterhet mot adelsmännen var till stor hjälp för Dackes 

sak. Dacke som han nämns många gånger i Fryxells bok hade som avsikt att avsätta 

Gustava Vasa och ersätta honom med Kristian Tyrann, Hansahertigen Albrekt av 

Mecklenburg, Svante Sture eller sig själv.42 I ett slag förlorade Nils Dacke en av sina 

närmsta befälhavare som kallades för lille Jösse som beskrivs som en fruktansvärd men 

hederlig motståndare (värd att notera då han kommer fram i fler redogörelser). Enligt denna 

redogörelse av Nils Dacke försökte han göra sig till kung och avrättar dem i de egna leden 

som satte sig emot honom. När han förlorade sitt stöd ville han förhandla med Vasa om att 

få bli länsherre i Småland.43  

Fryxell berättar att Nils Dacke i öppen strid var en feg man och vågar inte fullfölja sina 

beslut utan retirera vid första motgång. efter slaget vid Åsunden, vilket var slaget som 

krossade den stora Dackefejden, blev Nils Dacke skadad därefter var han försvunnen i 

några månader. Han hade övergivit smålänningarna och de förbannade den dagen de 

lyssnade på honom. Efter att Dacke hade läkt försökte han med en ny resning. Den blev 

inte lika omfattande för att kungen skickade ner sina trupper igen och för att 

smålänningarna ledsamt ångrade sig på grund av den föregående resningen.44 När Nils 

Dacke väl var helt slagen och övergiven flydde han in i gränsskogarna. Han beskrivs som 

en rädd och förföljd man som försökte fly undan rättvisan.45 

Anders Fryxells bild av Nils Dacke är att han är ett ondsint objekt som är det värsta samt 

det fegaste av ett krigiskt och självständigt folk. Hans motiv beskrivs som självtjänande 

vilket gjorde att hela syftet med fejden var att tillkransa sig mer makt, eventuellt att få bli 

kung. Fryxell börjar med att redogöra smålänningarna som en oregerlig hop, de såg främst 

till sitt egna och inte till Gustav Vasa enhetliga stat. Han pekar ut Dacke som roten till all 

                                                           
40 Fryxell. A. S, 163 
41 Ibid 
42 Ibid. S, 163-165 
43 Ibid. S, 167-168 
44 Ibid. S, 167, 169 
45 Ibid. S, 170 
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ondska inom detta händelseförlopp. Smålänningarna var vildsinta men visade ånger för det 

hade gjort och accepterade Gustav Vasas nåd och hans straff. När Fryxell beskriver Dacke 

är det vid få tillfällen han benämner honom vid sitt fulla namn, oftast benämns han som 

”Dacken”. Detta kan vara ett sätt att göra ett objekt av honom istället för en individ. Gustav 

Vasa beskrivs som regent och hans anhang med namn likväl en positiv värdering. 

Smålänningarna beskrivs som ett folk medan Dacken beskrivs som ett historiskt objekt 

som inte var kapabel till ånger eller innehar de egenskaper som en rättfärdig individ bör 

ha. 

 

9.1.1.3 Carl Grimberg 
Vi följer upp med Carl Grimberg. Gustav Vasa kommer främst fram genom sina brev och 

Per Brahes redogörelse. 46 Det som kommer fram är att Gustav Vasa var en god regent som 

ville stärka nationen och göra det tryggt för sina landsmän. Han varnade sina adelsmän och 

fogdar att behandla allmogen orätt och inte kräva allt för mycket utav bönderna vilket 

kunde leda till att bönderna blev skogstjuvar av nöd. Däremot kommer det fram att Gustav 

Vasa låg bakom en del orosmoment som ledde till Dackefejden. Han förbjöd den lukrativa 

gränshandeln mellan smålänningarna och Blekingeborna. Han rättfärdigade sitt beslut 

genom att hävda att det var både för rikets väl och ve samt det bästa för folket.47 I denna 

skildring framstår Gustav Vasa som en rättrådig regent och de betungande beslut han har 

tagit har varit för riket och folkets bästa, medlen helgade ändamålet. Detta kommer fram 

när han jämför hur mycket bättre gemene man har fått det under hans regeringstid mot hur 

det var innan.48 

Smålänningarna beskrivs likt föregående framställning som ett krigiskt och envist folk och 

vana vid sin självständighet. Igen beskrivs leken ”huru långt tål du kallt järn?” Leken 

innebär att man skall peka på knivens blad hur långt man tål att någon sticker eller skär i 

den egna kroppen. I skildringen berättas det att kvinnorna tog med sig ett sveplinne inför 

varje gästabud då de inte visste om deras män skulle komma levandes därifrån eller inte.49 

Smålänningarna framställs som anarkister, enligt den framtagna skildringen dräpte de 

                                                           
46 Grimberg, Carl (1914). Svenska folkets underbara öden: [2], Äldre Vasatiden:[1521-1611]. Stockholm: 
Norstedt. S, 123ff 
47 Ibid. S, 124-125 
48 Ibid. S, 132-133 
49 Ibid. S, 123 
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fogdar utan besvär och de respekterade inte tingsfrid eller kyrkofrid. De benämns åtskilliga 

gånger som dannemän, vilket kan tolkas som att de ännu inte var fullt inkorporerade i 

Sverige vid den här tiden.50  

Det första som kommer fram om Nils Dacke för att uttrycka det litterärt gnistan som tände 

hela krutlagret. Smålänningarna var missnöjda över de nya skatterna, hur frälsemännen 

behandlade dem och indragningen av kyrkans värdesaker till kronan. Boken berättar att i 

Nils Dacke fann de missnöjda smålänningarna sin anförare som drog igång hela fejden. 

Han beskrivs som en bonde vilken senare blev en skogstjuv för att han hade dräpt en 

fogde.51 Hans närmsta krets redogörs för att vara ett gäng kriminella skogstjuvar och Dacke 

den värsta av dem. Likt föregående smålänningar respekterade han inte tingsfrid eller 

kyrkofrid och på detta hade han dräpt många människor från bönder till hovmän. Den 

avslutande biten om hans karaktär är att han var en pervers individ som inte lämnade en 

flicka ifred vardera sidan gränsen och att han hade lägrat två utav sina biologiska systrar. 

Han delade säng med sin laggifta hustru och hennes syskonbarn.52  

I denna skildring använder inte Carl Grimberg sina egna ord mycket utan presenterar 

översatta gamla brev eller redogörelse. Han låter breven och redogörelsen förklara 

historien utan att själv verifiera eller falsifiera påståenden. Grimberg förklarar endast 

gamla begrepp och seder, vilket kan bevara bilden av Dacke som ond människa som inget 

annat ville än ont. Den bild som kommer fram är att Nils Dacke var en kriminell incestuös 

människa som dräpte alla som kom i hans väg. Han nådde endast framgång genom att 

utnyttja ett förbittrat krigiskt folk. Dacke framställs som en opportunistisks skogstjuv som 

försvårar Gustav Vasas arbete med att reformera landet item måste fatta svåra men 

rättrådiga beslut för landets bästa. 

9.1.2 Uppslagsverken  

9.1.2.1 Nordisk Familjebok 1876–1899 

I denna upplaga av nordisk familjebok skildras Nils Dacke som ledare av det vildaste och 

farligaste upproret inom svensk historia. Boken berättar att han var uppvuxen i en rik 

                                                           
50 Grimberg. C. S, 125 
51 Ibid. S, 127 
52 Ibid. S, 127–128 
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bondesläkt från Blekinge och att han senare flyttade till södra Småland.53 Det beskrivs att 

Dacke var i klammeri med lagen, han hade stulit, mördat, tvistat med en annan bonde och 

dräpt en fogde. Han blev dömd till döden men straffet förmildrades till böter på släktens 

bön och begäran. Nils Dacke betalde aldrig böterna fullt ut och ”gick på skogen”. Han 

sällade sig därefter till band av skogstjuvar under en ledning av en person som hette Jon 

Andersson.54  

Genom karisma och förståelse för bondefolket hade han blivit ledare för upproret därefter 

gick de på krigståg, de dräpte fogdar och skövlade adelsgods. Vid vapenvilan med Vasa 

förbjöd Dacke all plundring av adelsgods och straffade medlemmar av sitt uppbåd som 

gjorde detta. Samtidigt som han underhandlade med främmande regenter som ville sitta på 

den svenska tronen.55 Nils Dacke försökte också anfalla Gustav Vasas trupper under 

vapenvilan men misslyckades. När krigshandlingarna drogs igång ånyo blev Dacke skadad 

i slaget vid Åsunden item krossades upproret. Han försökte starta ett nytt uppbåd men detta 

nedslog snabbt och bondefolket hade tappat förtroendet för honom. Han dödades kort 

därefter och kroppen steglades samt höggs huvudet av och spikades på en ek kubbe med 

en koppar krona på hjässan.56 

Det som kan urskiljas är att Nils Dacke inte var svensk samt att han var från en bondeklass 

av det övre skiktet. Det framgår tidigt att han motsatte sig Vasas regering och de som 

arbetade för den. Det kan tolkas att han opportunistisk lagd om man ser på hur han 

underhandlade med främmande frustar och angrepp Gustav Vasa under vapenvilan. 

Annars redogör texten mest om Nils Dacke i Dackefejden.  

9.1.2.2 Nordisk Familjebok 1904–1926 

I denna upplaga beskrivs Nils Dacke vara från en rik bondesläkt med rötterna i Blekinge 

men bosatt i södra Småland. Han beskrivs som härföraren av det farligaste bondeuppbådet 

i Sveriges historia. Enligt uppslagsverkets skildring hade Nils Dacke innan själva upproret 

                                                           
53 Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och 
förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, Stockholm, 1876–1993. S, 735 
54 Ibid. 
55 Ibid. S, 735–736 
56 Ibid. S, 736 
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begått kriminella handlingar.57 Han hade begått mord och stölder samt tvistat med en annan 

bonde och blev därefter fråndömt sitt hem av en fogde som han senare dräpte. Dacke blev 

dömd till döden men tack vare släktingars förböner skonades han till att betala böter. Han 

fullföljde aldrig betalningen av böterna och ”gick på skogen” istället.58 Hans närmsta 

kumpaner var ett gäng skogstjuvar under ledning av Jon Andersson. Genom vältalighet 

och sympati för smålänningarnas dåvarande situation blev han ledare för uppbådet. I 

inledningsskedet av fejden drog Dacke likaledes hans bönder på plundringståg genom 

södra Småland och det spreds upp till de södra delarna av Östergötland.59 

Nils Dacke hade brutit ett stilleståndsavtal med en frälseman i Bergkvara att godset inte 

skulle plundras. Efter att frälsemannen hade fått fri lejd att bege sig från Bergkvara bröt 

Dacke avtalet. Under vapenvilan med Gustav Vasa förhandlade Dacke med utländska 

stormän som sökte att ersätta Vasa på tronen, Dessa var hertig Albrekt av Mecklenburg 

och Pfalzgreven Fredrick.60 Dacke höll sitt ord om att ingen mer plundring av adliga gods 

fick ske under vapenvilan och straffade hårt de bönder som bröt mot detta bud. Efter att 

Dackefejden hade krossats i slaget vid Åsunden försökte Dacke resa ett nytt uppbåd men 

det krossades snabbt. Likt den föregående redogörelsen slutade hans liv i Rödebyskogar, 

samt en koppar krona fästes på hans avhuggna huvud.61 

Det finns inte mycket som skiljer sig i denna bild från föregående. Det vi kan se är att Nils 

Dacke inte beskylls för att har brutit mot vapenvilan som slöts med Gustav Vasa. Däremot 

redogörs det att han bröt mot sitt ord om stilleståndsavtalet med adelsmannen från 

Bergkvara. Dock finns den utomsvenska stämpeln kvar och det opportunistiska 

karaktärsdraget när han underhandlar med utländska stormän under vapenvilan. 

9.1.2.3 Nordisk Familjebok tredje upplagan 1923–1937 

Tredje upplagan berättar att Nils Dacke var ledare för ett farligt uppror i Småland och att 

han var bosatt i Konga härad i Värend som ligger i södra Småland. I en tvist med en bonde 

hade Nils Dacke känt sig oförrättad av den fogde som dömde i tvisten. Dacke dräpte senare 

                                                           
57 Meijer, Bernhard, Westrin, Theodor, Berg, Ruben G:son, Söderberg, Verner & Fahlstedt, Eugène 
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fogden och dömdes till döden men fick det förmildrat till stränga böter tack vare släktens 

hjälp.62 Böterna betaldes aldrig till fullo och han flydde till skogen blev därefter kumpan 

med Jon Andersson vilken hade varit ledare för den gruppen som var missnöjd med Vasas 

reformer. Dacke blev senare ledare för den gruppen som dräpte kungens fogdar och detta 

blev starten för Dackefejden som sträckte sig upp till Östergötland. Efter första stilleståndet 

mellan Vasa och Dacke började Dacke ta till försvarsåtgärder mot kungens angrepp som 

mycket riktigt kom kort efter avtalet. Denna åtgärd visar på en militär begåvning för sin 

tid.63 Under det andra stilleståndet agerade Dacke de facto som Smålands länsherre vilket 

verkade vara ett syfte med fejden. Han försökte återställa lugnet i Småland, ordna upp 

styret samt återställa ekonomin och kyrkan.64  

För att trygga sin ställning förhandlade han med utländska herrar bl.a. Albrekt av 

Mecklenburg som understödde Dackes sak. Dacke var en begåvad man som slogs för att 

bevara det regionala självstyret men kunde inte behärska folkrörelsens storlek vilket 

medförde okontrollerbara räder mot t.ex. adelsgods. Efter Dackes död gick Sverige in i en 

ny era som en centralstyrd nationalstat.65 

Denna bild skiljer sig ganska markant från föregående bildgivning av Nils Dacke. 

Visserligen återges han som ledare för ett band av skogstjuvar vilket senare blev stommen 

för bondeuppbådet. Här beskrivs han vara begåvad och i stilleståndet försökte återställa 

lugnet i Småland. Han beskylls inte för eventuella plundringar under stilleståndet utan han 

kunde kontrollera storleken och konsekvensen av detta uppror. Dock blir han en symbol 

för det gamla Sverige med regionalt självstyre och med hans död blir Gustav Vasa en 

symbol för den svenska enhetsstaten. 

9.1.2.4 Svensk uppslagsbok 1929–1937 

Inledningsvis redogör detta uppslagsverk för att Nils Dacke var från en rik och aktad 

bondesläkt från söder möre vilket ligger i sydöstra Småland. Efter att ha dödat fogden Inge 

Andersson blev Dacke fredlös och ledde till att han flydde till gränsskogen mellan 

Blekinge och Småland. Dacke benådades efter att han hade betalat bot för dråpet. När boten 
                                                           
62Thyselius, E., Söderberg, V. & Lorents, Y. (red.) (1923-1937). Nordisk familjebok: encyklopedi och 
konversationslexikon. (3., väsentligt omarb. Och koncentrerad uppl.) Stockholm: Nordisk familjebok. S, 
275 
63 Ibid. S, 275–276 
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var betald bosatte han sig på en kronogård nära gränsen till Blekinge. Efter ett tag sålde 

han gården till sin granne på Blekinge sidan därefter startade han upproret.66 Upproret som 

Dacke ledde ville försvara det som gammalt och fornt har varit, det regionala självstyret 

vilket Vasa ville begränsa med centraliserandet av makten. Ett första stillestånd avslöts 

mellan konungens befälhavare och Dackes här men den bröts av båda parter. Bägge sidor 

hade uppsåt att bryta vapenvilan.67 I det andra stilleståndet med Vasa tog Dacke kontroll 

över Småland och återställde det som en gång varit, Han öppnade gränshandeln med 

Blekinge och återinförde katolska mässan. Han fick även ett uppdrag utav Vasa att samla 

in den småländska allmogens klagomål.68  

Dacke försökte förhandla med Vasa om att få bli länsherre men Vasa valde att inte besväras 

med den frågan. Albrekt av Mecklenburg och Kristian II ville förhandla med Dacke om att 

störta Vasa och sätta sig själva på tronen. Dacke avböjde dessa förfrågningar och satte sitt 

förtroende till förhandlingarna med Vasa.69 I slaget vid sjön hjorten skadades Dacke och 

flydde. Efter konvalensen försökte han starta ett nytt uppror men bönderna vågade inte 

följa honom igen.70 Dackes uppror var det sista våldsamma försöket att bevara den gamla 

regionala självständigheten mot statsmakten. Det var inte förrän freden i Roskilde som den 

södra delen av Småland återhämtade sig, då gränshandeln med Blekinge återigen 

upptogs.71 

Bilden av Nils Dacke som framträder är att han tillhörde en rik bondesläkt som värnade 

om Smålands regionala självstyre. Han kommer i klammeri med dåtidens rättvisa och blir 

senare ledare för ett uppror mot den statliga makten. Trots att en vapenvila bröts hyste han 

förtroende för att problemen kunde lösas med Vasa. Redogörelsen slutar med att Dacke 

som symbol för det gamla och kväsandet av upproret ledde till den nya tiden. 
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9.2 Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1947 till 1971? 

9.2.1 Enskilda Författare 

9.2.1.2 Alf Åberg 
I början redogör Alf Åberg för hur tidigare författare har presenterat Dacke och vilken bild 

som har funnits om honom under 1800-talets historieskildringar vilket i många fall var 

negativa. Han beskriver att Nils Dacke var från en högburen släkt som sträckte sig om båda 

sidor om Småland och Blekinge gränsen. Inledningsvis beskrivs Nils Dacke som en fri 

bonde som en både okuvlig och slug samt stridbar karl, en ledare som han jämför med 

Engelbrekt.72 Nils Dacke och sitt följe hade redan 1529 satt sig emot Gustav Vasas extra 

skatter och slog ihjäl Inge Arvidsson vilken var den fogden som jagade dem. De skall 

senare ha tagit den burna skatten och fördelat den skogstjuvarna emellan. Inledningsvis 

verkar det som att de valde själva att ”gå på skogen” och inte nödtvungna att göra det.73 

Gustav Vasa verkar misstänksam men ändå ovetande om denna prolog till Dackefejden. 

Han hade hört talas om Jon Andersson som var en av Dackes kumpaner och benämnt 

honom som en skalk. Vasas största misstänksamhet till oroligheterna var utrikes 

inblandning från förvisade svenskar t.ex. biskop Brask som hetsade till uppror. Vasa valde 

att genomföra strängare åtgärder mot de styvnackade smålänningarna vilket gjorde att han 

införde en räfs, i första skeendet skulle de smålänningar som hade begått mord eller 

fridsbrott bestraffas.74  

 

Under denna räfs blev Dacke dömd till döden men blev skonad till att betala böter tack 

vare rika släktingar och vänner. Dock var han oförmögen att betala den erlagda boten och 

slog sig samman med Jon Andersson igen och fortsatte som en skogstjuv. Gustav Vasa var 

besvärad över den okontrollerade situationen i södra Småland och uppmanade 

adelsmännen i området att ta itu med dessa skogstjuvar.75 Nils Dacke fogade sig senare till 

lagen och betalde sin bot och senare bosatte han sig på en kronogård nära gränsen till 

Blekinge. Det uppstod ett gräl med en granne på den danska sidan om ålfisket vid ån och 

den svenska fogden dömde emot honom vilket ledde till att Dacke dräpte fogden och 

återigen ”gick på skogen”. Åberg berättar att det finns en annan redogörelse för den här 
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händelsen och det var att Dacke blev utköpt från gården utav den danske grannen. Alltså 

dräptes inte någon fogde i det här fallet.76 

Under Dackefejdens inledningsskede berättas det att Nils Dacke kontaktade Svante Sture 

och önskade att han skulle ersätta Vasa på tronen. Dacke skrev att gemene man var trötta 

på Vasas hårda regemente, Svante Sture tackade dock nej. Åberg hävdar att Dackefejdens 

främsta motiv var kungens ekonomiska och kyrkofientliga politik. Det var mot kungens 

redskap anfallen riktades och inte ett härjningståg som skulle dräpa allt och alla som bar 

ett adligt namn.77 Åberg berättar att under den inledande fasen av fejden verkar Gustav 

Vasa underskattat dess omfång och smålänningarnas missnöje. Han skickade 

förhandlingsbrev till oroshäraderna samtidigt som han skickade knektar till att förstärka 

Kalmar och Bergkvara. Vasas syfte med förhandlingsbreven var att lugna bönderna 

samtidigt som han skickade ner trupper samt låta frälset i landskapet eller närliggande 

landskap ta första smällen. Vasa skulle senare anlända och kuva upproret helt.78  

Planen misslyckades när det visade sig att upproret var mer omfattande än Vasa hade 

räknat med och adelsmännen tvingades till ett stillestånd med Dacke. Under stilleståndet 

uppmanade Vasa att bönderna skulle skicka representanter från varje härad för att framföra 

deras klagomål. Detta var för att hålla bönderna lugna medan Vasas samlade knektar och 

förberedde krigståg mot dem.79 Efter detta misslyckade försök blev Vasa nervös och 

lovade bönderna i de oroligaste häraderna att de skulle få välja sin egen häradshövding. 

Detta löfte ämnade Vasa inte att hålla. Efter fejden vägrades bönderna i Sunnerbo att välja 

sin hövding. ”Det var inflation i kungsord på Gustav Vasas tid”.80 Efter fejdens slut 

straffades häraderna utefter deras delaktighet vilket ledde till att de orter som hade deltagit 

aktivt i resningen straffades hårt. Infångade Dacke-ledare skickades senare till Finland som 

enrollerade soldater i exil och fick leva under uppsikt av häradshövdingarna för att tillse 

att de inte agiterade finnarna till resning. 81 

Nu framställs Vasa som en machiavellisk regent. En regent som förhandlar med sin 

motståndare medan han i lönndom förbredder att driva sin vilja igenom, oavsett med vilka 
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medel. Vasa låter pragmatism gå före hämnd då han enrollerade Dacke-kaptener i sin egen 

armé. 

I fejden presenteras Nils Dacke som en karismatisk ledare som var kapabel att få många 

bönder att resa sig på kort tid. Efter det första stilleståndet visste Nils Dacke hur en seger 

skulle nyttjas för den egna saken. Det intressanta är att Nils Dackes bedrifter inte falsifieras 

medan Vasa och hans folks bedrifter granskas kritiskt.82 Vid första stilleståndsbrottet var 

Dacke förberedd, han hade hållit sig underrättad genom sitt spionage och vidtagit 

försvarsåtgärder vid de viktigaste genomfartslederna i Småland. Åberg hävdar att Nils 

Dacke hade en god taktisk blick och visste vart han skulle slå hårdast mot den 

framryckande fiendehären. Han nyttjade naturen till sin fördel för att leda kungens trupper 

till en slagplats av hans val.83 Efter andra stilleståndet erbjöd Dacke sig att ställa tvåtusen 

hakeskyttar som en vänskapskapsförsäkring samt undersöka och förmedla 

smålänningarnas klagomål. Dacke åtog sig att skapa ordning i det krigsdrabbade Småland 

och vara till stöd mot utländska fiender.84 

Dacke hade nu blivit erkänd som landshövding i Småland och började återställa det som 

gammalt och fornt har varit. Han öppnade handeln med Ronneby i Blekinge. 

Smålänningarna skulle få skatta efter den gamla pålagan och att den katolska mässan skulle 

återinföras. Han hade även lyst fred över adelsgårdar och straffade en av sina egna med 

döden då denne hade brutit mot detta påbud.85 Dacke blev brevledes uppsökt utav 

utländska herremän, bland annat Albrekt av Mecklenburg, som ville liera sig med honom 

med avsikt att avsätta Vasa från tronen och sätta sig själv där. Dacke använde dessa brev 

som utpressning när han förhandlade med Vasa om att få bli länsherre över Småland. 

Vilket de utländska herremännen hade garanterat Dacke detta om han hjälpte dem att få 

tronen.86 Den sista redogörelsen om Nils Dacke och hans dåd från Åberg är att han är en 

flyende man som lyckas gömma sig från Vasas knektar. Trots nederlaget och hot om svält 

för smålänningarna fanns det några som hjälpte Dacke även det hundratalet män i sitt följe 

som drev kampen vidare. Kungens knektar hann till slut ifatt Dacke och sköt ihjäl honom 
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i gränsskogarna mellan Småland och Blekinge. Hans döda kropp fick genomgå samma 

straff som en grov missdådare.87  

Den bilden som framträder här av Nils Dacke är att han var en skicklig militär, en 

karismatisk ledare och även en god taktiker. Det kan även tolkas att det fanns en god strateg 

inom honom då han visste hur en seger kunde användas för att tjäna sin egen sak. Det 

framgår också att han önskade fred och ordning och var villig att förhandla även när han 

satt på trumfen. Det kan ges uttryck åt att Åberg försökte göra en objektiv redogörelse av 

en hjälte eller att nyansera bilden av Dacke från tidigare skildringar. I de tidigare 

skildringarna har Vasa beskrivits som den handfasta men kärleksfulla landsfadern och 

Dacke skildras mer som en människa man bör känna avsmak för. I denna berättelse 

falsifieras Vasas bedrifter och som stundtals kritiseras medan Dackes bedrifter lyfts fram 

som något anmärkningsvärt. 

9.2.1.3 Vilhelm Moberg 
I denna redogörelse framstår Gustav Vasa till en början som motsägelsefull. Moberg 

beskriver att Vasa inte tålde och straffade hårt de uppror som uppstod under hans tid trots 

att han själv kom till tronen via ett uppror. Vasas uppror skedde med Guds välsignelse, 

vilket inte gällde för andra uppror. Tiden innan Vasas registratur kallades i folkmun för 

den gyllene bondetiden.88 Vasa förstod smålänningarnas resning men erkände den aldrig. 

Han skriver varande till sina fogdar att inte gå för hårt fram mot bönderna vilket skulle 

kunna tvinga dem att bli skogstjuvar. Det motsägelsefulla i den här delen är att fogdarna 

endast följde konungens befallning. I ett stilleståndsavtal lovade Vasa att sända lagmän 

och andra representanter för att lyssna på allmogens klagan och återställa det som gammalt 

och fornt har varit. Vasa ämnade inte hålla detta löfte till tjuvhopen. Under tiden rustade 

han fler knektar för att slutligen slå ner upproret och bringa smålänningarna till lydnad.89 

Gustav Vasa hade bjudit Nils Dacke till förhandlingar och gett garantier för hans säkerhet. 

Vasa avsåg dock nyttja tillfället till att lönnmörda Dacke. Moberg menar att detta skvallrar 

om Vasas sanna karaktär. Gustav Vasa förlöjligade Dackeupproret genom att benämna 

deltagande bönder som ett gäng skogstjuvar och han kunde förstora siffrorna på manskap 

som ingick i detta uppbåd. Enligt Moberg nådde den här typen av förljugenhet sin 
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höjdpunkt under Vasas regeringstid.90 Efter Dackefejdens slut hade han lovat att straffa de 

upproriska smålänningarna hårt nog att de aldrig skulle glömma ”detta löfte höll han 

obrottsligt”.91 Gustav Vasas straffexpedition resulterade i den svåraste tiden i småländsk 

historia. Inget spannmål fick föras till Småland förrän Dacke var fångad och Vasa lät 

tillfånga ta Dackes son för att förhindra att denna pojk startade en ny resning mot hans 

regim.92 

Här återges Gustav Vasa som en motsägelsefull person som endast kunde föra en regim 

genom lögner och falskspel. Enligt Moberg verkade det som att Vasa endast kunde bevara 

sin regim genom våld och skoningslös hämnd mot de som motsatte sig honom. 

Likt de andra skildringarna redogör Vilhelm Moberg för att Nils Dacke kom från en stor 

bondesläkt som ägde gårdar på båda sidorna av gränsen mellan Småland och Blekinge. 

Dackesläkten hade fått sitt välstånd från den omfattande boskapsexporten mellan 

landskapen. Osäkerheten om Dackes skrivkunnighet gör att han i mångt och mycket måste 

bedömas utifrån sina handlingar vilka tyder på att han var en styvnackad rebell. Vid en 

förhandling mellan bönderna och en fältöverste, krävde översten att bönder skulle 

överlämna Nils Dacke. Bönderna vägrade och hävdade att Dacke var en god man som ville 

gemenemans bästa.93 Nils Dacke var en man som stred i spetsen med sina kamrater och 

han stred även för sin sak när han var ensam och övergiven. Han var själen för upproret 

och de utsatta böndernas frontfigur. Han beskrivs som en av de skickligaste härförarna i 

svensk historia, som en enkel kronobonde kunde Dacke mäta sig med och även besegra 

kungens befälhavare.94 Den första fogden som dräptes av Nils Dacke var en hatad person 

som hade förtryckt allmogen. Med fogdens död vann Dacke förtroende hos de förtryckta 

bönderna. Efter att ha fått sin gård bortdömd i en rättstvist av samma fogde som hade givit 

honom gården dräpte Dacke fogden och ”gick på skogen”, det vill säga han blev fredlös 

och flydde in i gränsskogarna.95 

När Dacke väl samlade sitt uppbåd fick han snabbt upp en ansenlig skara av bönder vilket 

kan vittna om ett djuprotat missnöje mot Vasa och förtroende för Dacke. I många fall 
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behövde han endast skicka runt budkavlar till byarna och bönderna anslöt sig till honom.96 

Under ett stilleståndsavtal lovade Dacke att; frid skulle lysas över Småland, att inga 

adelsgårdar skulle brännas eller skövlas och Vasa skulle ta till sig och lyssna till böndernas 

klagomål. Trots att Dacke hade förklarat för sina bönder att avtalet skulle obrottsligt hållas 

var det några bönder som plundrade gårdar utan Dackes sanktion. Vasa däremot använde 

tiden till att rusta sin armé samt att smutskasta Dacke i propaganda och lade ingen energi 

på böndernas vädjan. Vasa gjorde ett par försök att få Dacke till sig men misslyckades att 

lura upprorets centrala figur. Det vittnar om Dackes betydelse för upproret samt hans 

klarsynthet i Vasas lömska karaktär.97 Dackes segrar över Vasas befäl och soldenärer kan 

förklaras av att striderna förekom i skogen. Dackes lokalkännedom medförde att han visste 

hur terrängen kunde nyttjas på ett strategiskt sätt vid krigsföring. En annan detalj är 

smålänningarnas mentalitet, de stred för sina mänskliga rättigheter och sin frihet med 

Dacke som anförare.98 Under upprorets höjdpunkt ville Dacke mäkla fred med Vasa. 

Dacke ville inte störta kungen eller ersätta honom på tronen utan Dacke ville endast styra 

över Småland/ bli utnämnd till hövding över Småland. En utländsk furste vid namn 

Albreckt av Mecklenburg erbjöd sitt stöd till Dacke och lovade honom Småland som 

besittning i utbyte mot att han fick Sveriges krona samt monetärt stöd till att leja tyska 

yrkessoldater. Dacke tackade nej till detta stöd och hade förtroende för att Vasa skulle gå 

med på hans krav och att han skulle vara trogen sitt löfte i vapenstilleståndet.99 

Efter fejdens slut och Dackes död beskriver Moberg att Dacke dog som han hade levat. 

”Han var den obändige skogsmannen, som levat okuvad och okuvlig, den oböjlige rebellen 

som med all sannolikhet dog som han levat, trotsande intill sitt sista andetag.”100  

Bilden som kan urholkas ur Mobergs redogörelse är att Dacke var en man som stred för 

sitt folk och deras frihet. Han inspirerade sina kamrater med sin okuvlighet och stod upp 

mot regeringens och myndigheters förtryck. Till motspelare hade han en falsk och 

hämndgirig regent. Nils Dacke ville bevara Småland som det har varit och han ville få slut 

på fogdarnas misshandel av folket. När allt var förlorat stred han ändå intill det sista mot 

den missbrukande överhögheten. Bilden som kommer är att han var en folkhjälte. 
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9.2.2 Uppslagsverken 

9.2.2.1 Svensk uppslagsbok andra upplagan 1947–1955 
I svensk uppslagsbok beskrivs Nils Dacke som en person född av en ansedd bondesläkt 

med anknytningar till båda sidorna av gränsen. Han var ledare för det enda egentliga stora 

upproret i Sveriges historia. Han blev fredlös och flydde till skogen efter att han hade dräpt 

en fogde vid namn Inge Arvidsson. Han blev senare benådad genom att betala en bot för 

dådet därefter bosatte han sig på en gränsgård som han senare sålde till sin granne på den 

danska sidan. Efter att han hade sålt gården startade han upproret på grund av att 

centralmakten begränsade böndernas gränshandel med danskarna.101 Efter att upproret 

hade nedslagits gömde han sig i skogarna mellan Blekinge och Småland men blev senare 

upphittad och ihjälskjuten.102 

Till skillnad från tidigare uppslagsverk där en sinister bild av Dacke målas upp. Beskrivs 

istället Dacke i den här upplagan endast som en man som ledde ett uppror. Hans öde 

beskrivs i en resa från punkt A till punkt B. 

9.2.2.2 Nordisk familjebok fjärde upplagan 1951–1955 
Skildringen av Nils Dacke i denna upplaga startar med att han var ledare för det farligaste 

upproret i svensk historia. I en tvist som Dacke kände sig orättbehandlad dräpte han den 

dömande fogden och flydde till skogen. I ett senare skede förlikade han sig med kronan 

och blev dömd till böter.103 Missnöjet med Vasas regim blev starkare när han förbjöd den 

vinstbringande handeln mellan Småland och Blekinge vilket mynnade ut till ett väpnat 

uppror som leddes av Nils Dacke. Dacke lyckades besegra Vasas trupper och själva 

upproret blev tillräckligt framgångsrikt att kungen nödgades att sluta ett stilleståndsavtal 

med Dacke. Under stilleståndet blev Dacke de facto Smålands länsherre vilket verkade 

vara hans syfte. Han försökte återställa ordningen i Småland och öppnade upp 

gränshandeln igen samt återställa kyrkan.104 Han tog kontakt med utländska herremän b.la. 

Pfalzgreven Fredrick för att försäkra sig emot nya anfall från Vasa. Detta fick en motsatt 

effekt. Vasa rustade hastigt ihop en styrka för att kväva hotet mot hans regim. Offensiven 

slutade med att upproret slogs ned och kort efter var Nils Dacke död. Nils Dacke var utan 

                                                           
101 Carlquist, Gunnar & Carlsson, Josef (red.), Svensk uppslagsbok, 2., omarb. Och utvidgade uppl., 
Malmö: Förlagshuset Norden, 1947–1955. S, 790 
102 Ibid 
103 Bergelin, S.-E. S. (red.), Nordisk familjebok: encyklopedi och konversationslexikon, 4., väsentl. 
omarb. Och konc. uppl., Förlagshuset Norden, Malmö, 1951-1955. S, 243 
104 Ibid. S, 244 
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tvekan en begåvad man som kämpade för sitt ideal. Dacke blev en symbol för det gamla 

Sverige där landskapen i stor utsträckning skötte sig själva och Vasa stadfäste den nya 

ordningen med en centralstyrd nation, det nya Sverige.105 

Den här upplagan av nordisk familjebok kan urskilja att Nils Dacke var en skicklig man 

som inte var rädd att ta till vapen för sin sak eller om han kände sig förorättad. Hans syfte 

var att få bevara och värja för Småland. Han blev en symbol för det gamla Sverige med, i 

stor utsträckning, självstyrande landskap. Vasa å sin sida blev en symbol för det nya 

enhetliga Sverige efter att han hade krossat den sista motsättningen till hans ställning inom 

riket.  

9.3. Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1993 till 2017? 

9.3.1 Enskilda författare 

9.3.1.2 Mats Adolfsson 
Mats Adolfsson redogör inledningsvis för hur Gustav Vasa hanterade den allt mer hätska 

revoltstämningen i Småland. Gustav Vasa skickade ned knektar för att tämja de upproriska 

smålänningarna. Strövis hade det uppstått oroligheter mot kungen och hans regemente och 

Vasa ämnade använda kanonbåtsdiplomati för att ställa smålänningarna in i ledet.106 Vasa 

själv var själv inte intresserad av att besöka det upproriska Småland utan föredrog att 

stanna i Östergötland. Vid denna räfs hade det förekommit relativt lite våld vilket upprörde 

kungen som krävde av sina marskalkar fler avrättningar och hårdare straff; de fick inte 

endast nöja sig med böter och soningsoxar. Skatterna som drevs in gick direkt in i Vasas 

förvaltning och bönderna kände en frustration över att inget av den skatt som de betalade 

investerades i dem.107 Med Vasas kyrkliga reformation drogs kyrkans förmögenhet in till 

staten, det vill säga Vasas skattkammare. Kyrksilvret var något som betraktades som 

socknens egendom. Vasas ökade skattetryck och indragande av kyrksilver spädde på 

missnöjet mer än något annat.108 I inledningsfasen verkade inte Vasa har tagit upproret på 

allvar utan han försökte först splittra smålänningarna med propaganda för att senare skicka 

en mindre skara knektar som skulle kuva dem med våld. Han visade heller inget intresse 

för förhandling med en enkel bonde som Dacke, trots att han precis hade intagit en 

frälsegård och kastat ut en av konungens adelsmän. Vasa skickade dit en straffexpedition 
                                                           
105 Nordisk familjebok. S, 244–245 
106 Adolfsson, Mats, Fogdemakt och bondevrede: 1500–1718, Natur och kultur, Stockholm, 2007. S, 121 
107 Ibid. S, 121–122 
108 Ibid. 
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istället. Efter Dackes första seger började kungen bli nervös och öppnade upp för 

förhandlingar med Dacke. Det var ett slugt drag för att vinna tid till vidare rustning.109 

När upproret väl var nedslaget kom Gustav Vasa i konflikt med sig själv. Han var en 

renodlad pragmatiker men samtidigt en hämndlysten och oförsonlig regent. Han ville inte 

tömma Småland på folk genom avrättning och därefter förlora skatteintäkter. Han kunde 

inte heller låta detta uppror straffas alltför milt.110 Många utav Dackes närmsta kaptener 

avrättades medan de flesta av hans anhängare straffades med böter och konfiskerad 

egendom. Några av de högre ledarna för upproret blev inmönstrade i Vasas tjänst och fick 

tjäna som en folkarmé i hans regemente. Det som räddade dessa smålänningar var att 

konungen var imponerad av deras stridsduglighet samt att de var billigare i underhåll än 

vad legoknektar var.111 Konung Vasa ville undvika att Dacke blev martyr därav spred han 

en bild av Nils Dacke som var fylld med dåtidens okvädesord. Vasa däremot var i relation 

till Dacke en osjälvisk samt ädelmodig regent.112 

Vad som kommer fram av Vasa här är att han var en furste som styrde med järnhand men 

samtidigt slug och praktiskt hämndgirig. All opposition skulle oförlåtande slås ned men 

fanns det något gott som kunde hämtas ur det tog Vasa vara på det. 

Nils Dacke kommer fram som en fattig bonde tillhörande en stor släkt i gränsbygden. Hans 

enkla jordbruk vid flaken gav inte mycket till familjen och de var alltid nära svältgränsen. 

Det som fick Dacke att drar igång upproret började med en släktfejd.113 Innan Dacke enade 

bönderna till det stora upproret stod Småland redan på kokpunkten och Dacke hade bönder 

i sin släkt som hade varit med i upprorshandlingar mot kungen. En av hans släktingar blev 

avrättade och det var hämnden som Dacke utkrävde på denna avrättning som blev 

startskottet för upproret.114 I inledningsfasen av upproret gick Dacke och hans 

sammansvurna och hämnades på några fogdar. Morden var väl planerade och de visste att 

det efteråt inte fanns någon återvändo antingen fick de leva på flykt resten av livet eller 

låta händelsen eskalera till ett uppror. Historien visar på det senare alternativet. Att Nils 

Dacke fick med sig en stor skara bönder trots sin enkla bakgrund vittnar om hans karisma 
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och goda övertalningsförmåga.115 När upproret växte sig allt större slöt han bondefred med 

bönderna i Blekinge även ett handelsavtal som tryggade på försörjningen av bondearmén 

och en reträttväg. När väl storleken hade växt till en respektabel styrka kände sig Dacke 

trygg nog att förhandla med fienden vilket han gjorde när de nådde Bergkvara. En 

vapenvila slogs fast och godkändes av kungen. Medan Vasa mönstrade en straffexpedition 

slöt sig fler bönder till Dackes sida, vilket slutade med ett kulminerande slag utanför 

Kisa.116 Slaget slutade med seger för Dacke och en ny vapenvila antogs. Under stilleståndet 

nåddes Dacke av brev från utländska furstar som lovade hjälp och en adlig titel i utbyte 

mot Sveriges kungakrona. Dacke svarade avvisande men var öppen för en allians. Dacke 

hade inte planer på att störta Vasa från tronen och han ville inte heller riskera att bli ett 

redskap för tyskarna.117 

Dacke hade problem med självständiga grupper i den löst sammanhållna bondehären. 

Dacke hade utlyst frid i landskapet och inga adelsgårdar fick plundras men det fanns 

grupperingar som inte ville underkasta sig detta vilket ledde till att Dacke fick lösa 

problemet med lönnmord på deras ledare. Dacke hade sina aningar om att Vasa inte hade 

för avsikt att hålla vapenvilan längre än nödvändigt. När han började ana Vasas 

upprustning skickade han varningar till bönderna i närområdet och de var förberedda på 

nästa drabbning.118 I det avgörande slaget utanför Virserum skadades Dacke och rebellerna 

förlorade slaget. Efter att Dackes skada hade blivit känt i bondehären sjönk moralen med 

konsekvensen att upproret till största del kunde krossas. När väl skadorna hade läkt 

försökte Dacke vigla uppror på nytt men de flesta bönder var trötta på att slåss. I de norra 

trakterna i Småland fanns det fortfarande upprorsmän men de lyckades endast med ett fåtal 

små segrar innan deras lokala ledare stupade och då lade de ner sina vapen.119 Dacke flydde 

till gränsskogarna medan kungens fogdar jagade honom. Han blev senare förrådd av en 

tidigare kamrat och Dacke slutade sina dagar i dessa skogar, förrådd och skjuten i 

ryggen.120 

Bilden som går att urskilja om Dacke i detta utlägg är att han var en motståndare till Gustav 

Vasa och hans regim. Han var en skicklig bondeledare som kunde få med sig folk till sitt 
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uppbåd lägg därtill en skicklig taktiker som kunde besegra legosoldater och vinna två 

stillestånd med konungen. Hans strategiska blick visade sig genom att ha en klar 

försörjnings och reträttväg söderut samt att han var förberedd på konungens anmarsch efter 

andra stilleståndets slut. I prologen till upproret framstår Nils Dacke som en man som valde 

våldet före ordet men när han blev ledare för fejden visade det sig att han sökte permanenta 

lösningar genom förhandling. Han lät sig inte heller övertalas av utländska furstar och ville 

inte heller störta Vasa utan han hade endast Småland som intressesfär. Dacke kunde vara 

lika hårdhänt som Vasa själv var mot sina underlydande om de inte följde hans påbud.  

9.3.1.3 Lars-Olof Larsson 
Larsson börjar sin redogörelse med att Vasa underskattade allvaret i upproret och att han 

överskattade sin egen trygghet på tronen. Småland hade länge kokat av vrede och plågats 

av våldsdåd där konungens fogdar hade fått sätta livhanken till när de drev in de nya 

påbuden från kronan. Vasa svarade först med hot och förmaningar till allmogen men 

bestämde sig senare för att skicka ner militär makt för att trycka ned stämningen med 

vapenmakt.121 

Den danska kungen uppmanade Vasa att ge efter för vissa krav och att gå varsamt mot de 

upproriska bönderna. Gustav Vasa hörsammade inte detta råd. Vasa startade ett 

rekryteringståg av krigsfolk som skulle gå ner i Småland för att sätta smålänningarna på 

plats.122 När Vasa insåg upprorets omfattning började han skriva till olika härader i 

Småland där han lovar bättring och att han var helt ovetande om smålänningarnas situation, 

mycket av detta visade sig senare var rena lögner men det vittnar om Vasas demagogiska 

färdigheter och blick för goda politiska drag. Att lova och lyssna för att kyla stämningen 

eller splittra den samlade oroshärden för att senare krossa den med vapenmakt och få sin 

vilja igenom i slutändan. Ett exempel på detta är att under vapenvilan skrev Vasa till de 

andra landskapen att det är på grund av de upproriska smålänningarna som dyra tider råder. 

De vägrar betala skatt och därigenom bidra till kronans väl och ve vilket leder till att Vasa 

var tvungen att beskatta de andra landskapen högre. Han försöker vända Svealandskapen 

mot smålänningarna.123  
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Efter att upproret hade krossats började rättvisa skipas men Vasa straffade bygder och 

individer i proportion till deras delaktighet. Hans löfte om amnesti hölls lösligt och det var 

pragmatiken som satte värde på den hållbarheten. De flesta böterna var kollektiva som 

bönderna i socknen betalade gemensamt. Vasas hantering av detta uppror visar på hans 

begåvning som agitator och taktisk propaganda.124 

Vasa kommer fram som en skicklig agitator som lovade samförstånd under det mest 

kritiska skeendet av upproret men när han satt på trumfen kunde han välja i vilken 

utsträckning han ville hålla sina löften. Vasa straffade inte bygderna mer än vad som var 

praktiskt möjligt, skulle han skövla hela Småland eller avrätta alla ledande personer 

riskerade han förlora skatteintäkter och allmän ordning i efterkrigs Småland. 

Nils Dacke beskrivs för första gången i ett rättsprotokoll som handlar om när han och Jon 

Andersson blev dömda för mordet på en fogde. Han blev dömd till att betala 200 mark 

vilket var en hög summa men fick hjälp att betala summan med hjälp av släktingar. Nils 

Dacke tillhörde en typisk gränsbondesläkt som hade rötter på båda sidorna av gränsen.125 

Utifrån hans handlingar framkommer en karismatisk ledare som med kraft och våld kan 

driva igenom sin vilja. Det kan man se i hans sätt att agera inom politiken och hans militära 

förmågor. Dackes första motiv till motstånd mot regeringens män var hämnd. Han och 

några kompanjoner började slå ihjäl fogdar som vedergällning för dråpet av Dackes egna 

släktingar. Dessa mord blev gnistan som tände hela upproret då det redan hade funnits ett 

stort missnöje för konung Vasas regemente hos allmogen i Småland.126 Dacke fick med 

sig stora delar av Smålandsbönder snabbt och kungens länsherrar hamnade i en 

handlingslös position som det svagare partiet i denna fas av fejden. Dacke slöt även 

bondefred med Blekingeborna som garanterade att de inte skulle angripa varandra och vara 

till stöd för att varna vid eventuella attacker från fientligt sinnade härar. Vid första 

stilleståndsavtalet krävde kungens män att bönderna skulle utlämna Nils Dacke varpå de 

skall ha svarat: ”att Dacken var en god man som alltid […] ville allmogens bästa”.127 Det 

första stilleståndet bröts av Vasa i hopp om att piska smålänningarna till lydnad. Dock hade 

upproret vuxit sig tillräckligt starkt att Vasa var tvungen att sluta ett nytt stilleståndsavtal 
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med Dacke efter tid av stridigheter. I detta stillestånd lovade Dacke att frid skulle lysas i 

Småland och inga fler angrepp mot varandra skulle ske. Dacke försökte hålla ordningen i 

sina led men det fanns grupper som ifrågasatte Dackes auktoritet. I ett fall använde Dacke 

sig av lönnmord för att få ordning på en av grupperna.128 Dacke blev kontaktad av 

utländska herremän som ville stödja upproret och i gengäld få smålänningarnas tro och 

huldhets försäkran. Dacke avvisade detta förslag på förbund för Dacke hade för avsikt att 

vara vapenvilan trogen. Dock använde han sig av dessa erbjudanden som en försäkran mot 

vidare angrepp från konungen och hans anhang. Dackes främsta syfte var att ge tillbaka 

smålänningarna sin självständighet, skattelättnader och återinföra den katolska läran.129 

Efter nederlaget utanför Virserum skadades Nils Dacke och upproret var i realiteten krossat 

men Dacke gav inte upp direkt. När såren hade läkt försökte Dacke blossa upp fejden på 

nytt men med ytterst liten verkan. Det sista försöket till uppror misslyckades och Dacke 

flydde till Rödebyskogar (gränsskogen mellan Småland och Blekinge). Han blev till slut 

upphunnen av kungens fogdar och blev dräpt i dessa skogar i närheten av det torp han 

innehade innan upproret startade.130 

Bilden som kan tolkas är att Nils Dacke var en stark och vältalig ledare med en god militär 

förmåga. Han fick med sig nästan hela Småland, hela Öland och stora delar av Östergötland 

och han lyckades besegra yrkessoldater. Han hade en blick för politiska överläggningar 

som visar sig i hans förhandlingar med kungamakten och hans bondefred med Blekinge 

vilket säkrade angrepp söderifrån. Det visar sig även att han var kapabel till dråp om någon 

hade gjort honom eller hans släkt orätt samt om någon i hans bondearmé bröt mot hans 

påbud. Han ämnade hålla sitt ord både mot bönderna i Småland samt det som var 

överenskommet i stillestånden med Gustav Vasa. Lars-Olof Larsson redogör primärt för 

ett händelseförlopp och sekundärt aktörerna där i.  

9.3.2. Uppslagsverken 

9.3.2.1 Nordisk familjebok 1994 
Femte upplagan beskriver Nils Dacke som en småländsk kronobonde som var ledare för 

det enda stora upproret i svensk historia, kallat Dackefejden. Det var det sista regionala 

försöket att bevara sin självständighet från statsmakten som började centralisera styret. 
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Motståndet handlade mest om ekonomiska och konfessionella angelägenheter. Dacke 

lyckades sluta ett stillestånd med konungen och blev i praktiken Smålands herre i några 

månader. Vasa krossade senare upproret och Dacke avled kort därefter.131 

Detta är en kort beskrivning som redogör övergripande om Nils Dacke. Bilden som 

kommer fram är att det fanns en person vid Nils Dacke och att han ledde ett uppror för att 

bevara den regionala självständigheten mot Gustav Vasas centralstyrda statsmakt. Till 

största del beskriver detta uppslagsverk om Dackefejden. 

9.3.2.2 Nationalencyklopedin 
I detta uppslagsverk beskrivs Nils Dacke att han tillhörde en småbondesläkt i gränsbygden. 

Dacke hade begått våldsbrott innan själva fejden startade men blev benådad fick betala 200 

mark i böter. Efter tag begick han nya våldsdåd där Dacke dräpte några frälsemän och 

fogdar, dessa dråp blev senare startskottet för Dackefejden. Dacke blev dräpt kort efter 

upproret hade kuvats. Det finns inte mycket skrivet om Dackes person men att han kunde 

mönstra ett uppbåd av den här magnituden vittnar om att Dacke var en handlingskraftig 

man med stora ledaregenskaper.132 

Bilden som går att plocka fram är att Nils Dacke var en småbonde som blev ledare för ett 

uppror. Det minsta man kan säga om honom är att han var handlingskraftig med tanke på 

han kunde driva ett uppror och gick till aktion mot de han kände hade gjort honom orätt. 

Att Dacke lyckades mönstra och genomföra detta uppror visar på goda ledaregenskaper. 

Karaktärsbilden värderas utifrån Dackes handlingar och vilka egenskaper som Dacke torde 

ha innehaft för att agera som han gjorde samt det han lyckades genomföra. 
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Hur beskrivs bilden Nils Dacke från 1843 till 1937? 
  

Bilden som presenterades om Nils Dacke var att han var kapabel till ohyggligheter. Han 

var en skurk som satte sig emot den osjälviske och välmenande landsfadern Gustav Vasa. 

Dacke var styvsint, otacksam, grym och ledare för ett folk som var kapabla till att mörda 

varandra i hävdelselekar. Hans egentliga syfte med upproret var att tillskansa sig mer makt 

och underminera Vasas tuffa beslut som var för landets bästa intresse. Dacke beskrivs som 

den värsta utav ett vilt folk. Trots att smålänningarna var vilda kunde de med reson komma 

tillbaka till landsfadern men inte Dacke, som satte sina egna intressen före folket och 

statens. Dacke framställdes även som en pervers människa som hade sexuella relationer 

med kvinnor från sin egen släkt. Han beskrivs som en väldigt opportunistisk människa som 

tog vara på folkets missnöje och vände dem emot konungen för att sätta sig själv i en bättre 

maktposition. 

 

Även i uppslagsverken fanns det en underton av en negativ bild om Dacke. Mycket kanske 

kan förklaras av den nationalistiska tidsandan. Gustav Vasa och hans dåd beskrevs med en 

hagiografisk anda och Dacke, som ställdes sig emot Vasas nationsenande, beskrevs med 

mindre smickrande termer. Uppslagsverken hävdar även att Dacke inte var av svensk börd 

heller utan han var av dansk börd. Det tilläggas att den negativa bilden av Nils Dacke kan 

ha bibehållits en längre tid av Carl Grimbergs beskrivning om Dackefejden, där han har 

använt sig av Per Brahe och Gustav Vasas redogörelse utan att kritiskt granska texterna. I 

de senare uppslagsverken i detta tidsnedslag blir bilden av Nils Dacke mer neutral och 

beskrivs som en motståndare till Vasa. Dacke blev istället en symbol för det gamla Sverige 

och Dackefejden var det sista försöket till att bevara en regional självständighet. Efter 

Dackes död steg Sverige in i ny tid av nationell enighet.  

 

Hur beskrivs bilden av Nils Dacke från 1947 till 1971?  

 

Bilden skiljer sig markan från författarnas sida Dacke framkommer i en mer hjältestatus, 

särskilt hos Vilhelm Moberg. Där gestaltas Dacke som en folkhjälte som stod upp mot 

maktförtrycket och han ville bevara Småland som det har varit, fritt från förtryck. Han dog 

10. Analys 
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vägrande mot överhögheten och för sitt Småland. Han erkänns även som skicklig militär 

och god folkledare. Han visste hur han skulle använda sina segrar och knyta folket till sig. 

Bilden av honom som en anarkistisk vilde frångås. Istället förändrades bilden av 

Dacke; han önskade fred, lag och ordning men han satte sig emot reformationen och 

skattehöjningarna. Att Dacke framkommer i ljusare dager kan möjligen bero på att nytt 

material eller nya metoder hade kommit fram under den här tiden och att de nya forskarna 

ville ställa emot den gamla bilden av Dacke som en nattsvart skalk och ge en mer nyanseras 

bild av honom. Även att vissa av dessa författare hade ett lokal perspektiv när de skrev sin 

berättelse om Dacke. 

 

Uppslagsverken erkänner en skicklighet hos Dacke som ledare för bondeuppbådet och han 

var inte rädd för att ta till vapen mot de som hotade honom eller det han höll kärt. Dock 

finns bilden kvar om honom som en symbol för det gamla Sverige med ett regionalt 

självstyre och upproret var det sista andetaget i detta förhållningssätt. När Vasa hade kväst 

upproret ledde han Sverige in ny era. I ett av uppslagsverken börjar ett nytt sätt att 

presentera historia komma fram, där händelseförloppet är det centrala och man får söka 

aktörerna där i. Istället för innan där aktörerna var det centrala och händelseförloppet var 

en kontext som aktörerna agerade i. 

 

Hur beskrivs bilden Nils Dacke från 1993 till 2017? 

 

Bilden av Nils Dacke i nutid är nyanserad. Det bristande källmaterialet om Nils Dacke gör 

att han bedöms utifrån bedrifter och vad som är skrivet om honom av samtida individer. 

Dacke erkänns som en skicklig militär och visste hur han kunde besegra yrkessoldater med 

en bondehär. Dacke hade även en strategisk överblick som visade sig när han förhandlade 

fram en bondefred och en försörjningslinje från Blekinge. Dacke hade även karismatisk 

ådra då han fick med sig större delar av Småland och stora delar av Östergötland samt hela 

Öland till fejden. Det bodde en diplomat i Dacke som sökte fredliga lösningar vid 

förhandlingsbordet. Dacke var även fullt kapabel till att begå våldsbrott mot de som hade 

gjort honom orätt eller skadat någon i hans familj. Dacke var inte heller främmande för att 

dräpa män ur det egna ledet när de inte följde hans order. Det är en nyanserad bild av Dacke 

som kommer fram. Dacke var inte endast självtjänande ondsint skogstjuv, han var inte 

endast osjälvisk frihetskämpe som gjorde allt för sitt folk. Dacke kommer fram som en 

man som är formad av sin tid likt Gustav Vasa. 
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Uppslagsverkens bild av Nils Dacke är att han var en historisk person som förde ett uppror 

mot Gustav Vasa. Bilden som ges är kortfattad men den ligger i linje med de enskilda 

författarna. Bilden av Nils Dacke målas utefter hans handlingar, både på gott och ont. Som 

tidigare nämnt kan det förklaras av att det är händelseförloppet som förklaras primärt och 

aktörerna redogörs som en del av det. I tidigare historieskrivning har aktörerna stått i fokus 

och händelseförloppet har förklarats som en del i aktörernas progression. 

Händelseförloppet var en kontext som aktörerna drev framåt istället för att omgivningen 

och händelseförloppet drev aktörerna framåt och tvingade dem att agera. 

 

Bilden av Nils Dacke har förändrats under tidens lopp. I första bilden kommer han fram 

som en pervers och rovgirig skogstjuv som satte sin egen prestige främst. Senare 

bildskildring redogörs han för att vara folkhjälte som kämpade för sina kamraters frihet 

samt en skicklig härförare och en god folkledare. Till slut presenteras bilden av honom 

som en begåvad individ som var kapabel till både gott och ont. Han reste sig emot 

konungens järnhand men kunde själv styra med järnhand, han presenteras som en man av 

sin tid. Nils Dacke och Dackefejden har även fått stå som symbol för det gamla Sverige 

både på gott och ont. Innan Gustav Vasas enande av nationen som rådde det en barbarisk 

tid där bönderna kunde utöva hävdelselekar med en sannolik ödesdiger konsekvens. När 

Gustav Vasa hade krossat Dackefejden lyckades han till slut ena nationen och styra den 

mot bättre tider. Vilhelm Moberg menar motsatsen att innan Gustav Vasa tvingade 

Småland under förtryckets ok rådde det en gyllene bondetid, där var man stod för sin egen 

gård och harmoni rådde mellan bönderna som kunde lösa sitt egna bekymmer sinsemellan. 

 

 

Likt den Jonas Jonsson och Pontus Reckséns ”Vilka vi icke till ett blåbär akta” Bilden av 

Gustav Vasa i gymnasiets historieböcker och Ulf Nilssons Nils Dacke och Dackefejden 

kommer även jag fram till att en förändring har skett i redogörelsen om Dacke och Vasa 

från tidigt 1900-tal till 2000-tal. Till en början gestaltas Dacke som en motpol till Vasa i 

form av en nationalromantisk saga där Vasa var protagonist och Dacke var antagonist. I 

nutid minskar porträtten i betydelse och den bilden som ges hämtas i stor utsträckning från 

händelseförloppet. Liknande som nämnts innan ligger fokus i att beskriva en epok och 

11. Slutdiskussion 



37 
 

aktörerna där i istället för att aktörerna beskriver epoken. Deras undersökning baseras på 

läroböcker och min undersökning baseras på uppslagsverk samt litteratur från fackmän 

inom historia även historia-entusiaster. Det enda som skiljer undersökningarna åt är val av 

litteratur och vad den riktar sig till men vi kommer fram till liknande saker. Kenneth 

Nybergs Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers 

Kinaskildringar skildrar ett helt annat ämne men undersöker samma fenomen. Nyberg 

visar även på hur olika epoker påverkar hur bilden av något eller om någon återges. 

Beroende på vilken samhällskultur som råder. Vi båda visar epoker som kan avgöra hur 

historia tolkas eller hur något främmande tolkas och bemöts. Vad som skulle kunna bygga 

vidare på våra undersökningar är hur olika epoker redovisar historia och varför. Vad vill 

skribenter få fram ur sin historia och jämföra med hur vi forskar om historia idag. Ur en 

sådan undersökning må en epok förstås bättre möjligtvis även kunna ge ett metaperspektiv 

på vår samtid. Alexander Steinvalls Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna min 

undersökning är inom samma sfär men kollar på olika saker. Det som går att bygga vidare 

på från våra undersökningar tillsammans med ovannämnda är att se på hur olika epoker 

skildrar folkuppror eller sin egen historia. Närmsta exemplet skulle vara hur den tyska 

nationalistiska epoken skildrade det tyska bondeupproret som var samtida med 

Dackefejden. Likväl hur Oliver Cromwell eller William Wallace och de samtida engelska 

regenterna redogörs för under den viktorianska eran i England. Roger Johansson nämner 

om hur händelsen i Ådalen -31 har betraktats olika beroende på vilken situation 

socialdemokraterna har befunnits sig i. På liknande sätt berättas ur det här materialet hur 

Gustav Vasas och Nils Dackes roll i startandet av Dackefejden skiftades. Från att bli 

tvingad till våldhandslingar har Gustav Vasa blivit delaktigt till att upproret blossade upp. 

Nils Dacke som till en början beskrevs som själva upprorets orsak har i senare 

framställning kommit fram mer som ett samlingsnamn för fejden. Smålänningarna kände 

sig trängda och slog tillbaka mot Gustav Vasas järnhand. Nils Dacke blev ledare för 

upproret men han hade inte full kontroll på det då det fanns enskilda grupper som agerade 

på eget bevåg. Avslutningsvis går denna uppsats att bygga vidare på genom att granska 

vilken betydelse Dacke har haft för den småländska identiteten. En 

historiebruksundersökning kan göras om hur Nils Dacke har använts som historisk person. 

Bevarandet av hans minne i olika konstverk i form av staty, tavla, byst eller kommunvapen. 

Hur hans namn har bevarats i olika företag eller föreningar. En enkätstudie skulle kunna 

göras om människor i olika byar identifiera sig med Dacke och om deras uppfattning om 

honom. 
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