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Abstract 

Gustav Vasa – public hero or tyrant? 

Historical writing about Gustav Vasa between 1920-2018. 

The purpose of this essay was to see the development in historical writing about Gustav Vasa 

between the years of 1920-2018. The essay focuses on the historical writing about Gustav 

Vasa’s personality, his acquisition of power and the uprisings that took place against him. The 

thesis had, as a theory, that Gustav Vasa’s role as a national symbol, previously has played a 

major role in the historical writing about him. According to the theory, in that case, the 

historical writing about Gustav Vasa would change sometime in the middle of the 20th 

century, which was also the case. It turned out that from the 1920s to the 1950s, there was a 

predominantly positive writing about Gustav Vasa. After the 1950s, a change in the historical 

writing about Gustav vasa took place, and the historical writing became less advantageous. 

What is included in this essay is how and when that change occurred. 

 

 

Sammanfattning 

Gustav Vasa – folkhjälte eller tyrann? 

Historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan 1920-2018. 

Denna uppsats har som syfte att se utvecklingen i historieskrivningen kring Gustav Vasa 

mellan åren 1920-2018. Uppsatsen fokuserar på historieskrivningen kring Gustav Vasas 

personlighet, maktövertagande samt de uppror som förekom mot honom. Uppsatsen hade som 

teori att Gustav Vasas roll som nationell symbol tidigare har spelat stor roll i 

historieskrivningen angående honom. Enligt teorin skulle i så fall historieskrivningen kring 

Gustav Vasa förändras någon gång i mitten av 1900-talet vilket också var fallet. Det visade 

sig att ungefär från 1920 till 1950 talet så skrevs det övervägande positivt angående Gustav 

Vasa. Efter 1950-talet så sker en förändring och historieskrivningen kring Gustav Vasa blir 

mindre fördelaktig. Det som tar upp i denna uppsats är hur och när den förändringen skedde. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                            
1 Inledning .......................................................................................................................................... 3 

1.1 Syfte och problemformulering ................................................................................................ 4 

2 Material och metod .......................................................................................................................... 5 

3 Teoretisk ram ................................................................................................................................... 8 

4 Forskningsläget ............................................................................................................................. 11 

5 Resultat och analys ........................................................................................................................ 13 

5.1 Gustav Vasas person ............................................................................................................. 13 

5.2 Gustav Vasas maktövertagande ............................................................................................. 19 

5.3 Upproren mot Gustav Vasa ................................................................................................... 27 

6 Slutdiskussion ................................................................................................................................ 38 

7 Referenser ...................................................................................................................................... 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 INLEDNING 
De flesta personer kommer säkert ihåg någonting om Gustav Vasa från sin egen skolgång. 

Man minns säkert sådana berättelser som hur Gustav Vasa lyckades fly undan Kristian Tyrann 

och Stockholms blodbad. Man minns berättelsen om Gustav Vasas äventyr i dalarna där han 

flydde genom dasset på Ornässtugan och sedan försökte uppmana folket i Mora till strid men 

utan resultat. Man minns också hur folket i dalarna ångrade sig och letade reda på Gustav 

Vasa som återvände för att bli deras ledare vilket vi idag fortfarande minns genom att varje år 

åka Vasaloppet. Man minns också historien om hur Gustav Vasa med hjälp av dalkarlarna 

segrade över danskarna och därmed blev Sveriges kung och landsfader. Vad man kanske inte 

minns är att den största anledningen till att Gustav Vasa ville göra sig av med Kristian Tyrann 

var för att större delen av hans släkt blev avrättade under Stockholms blodbad. Vi tycks inte 

minnas att Gustav Vasa hyrde in knektar på kredit från Lybeck för att göra sig av med 

Kristian Tyrann och att dessa krediter blev så stora att Gustav Vasa tvingades ta upp enorma 

skatter av sitt folk vilket ledde till flera uppror.  

Detta kan bero på att Gustav Vasa har fungerat som en landsfader och nationell symbol under 

flera hundra år. Den första historieskrivningen angående Gustav Vasa kommer från honom 

själv. Gustav Vasa var en expert på propaganda och skapade en bild av sig själv till 

eftervärlden som en god och rättskaffens kung. Denna bild förstärktes sedan på 1700-talet när 

Sverige behövde nationella symboler att samla sig kring.1 Under de senaste etthundra åren går 

det dock att anta att bilden av Gustav Vasa kommit att förändras markant. Sverige har för det 

mesta haft en nationalistisk historiesyn men denna kom att utmanas under 1900-talet parallellt 

med den svenska demokratiseringsprocessen. Med demokratiseringsprocessen har man gått 

ifrån Kungar och deras storverk till att integrera folket i högre utsträckning i 

historieskrivningen. I dagens moderna samhälle finns inte längre behovet av att samlas kring 

stora hjältekungar och deras hjältesagor. I dagens moderna samhälle samlas man istället kring 

vanligt folk som blivit hjältar på olika sätt. Hur skedde då denna utveckling? Målet med 

uppsatsen är att ta reda på hur historiker verksamma mellan 1920-2018 valt att beskriva 

Gustav Vasa och hans tid som kung med särskild betoning på hans roll som landsfader och 

nationell symbol.  

 
1Jan Samuelsson, Vasatiden. I Boken Om Sveriges Historia. Redigerad av Hans Albin Larsson (red). 101-132. 

Stockholm: Forum. 1999. S. 110. 
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1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur historikers skrivningar angående Gustav Vasa 

med speciellt fokus på hans roll som nationell symbol har utvecklats mellan åren 1920-2018. 

Uppsatsen kommer att fokusera på hur och när förändringar i historieskrivningen kring 

Gustav Vasa sker och även vad dessa förändringar innefattar. Eftersom det finns ett fokus på 

Gustav Vasas roll som nationell symbol har jag valt ut tre frågor nedan för att kunna besvara 

syftet för denna uppsats. 

• Hur beskriver historiker Gustav Vasas personlighet i historieböcker skrivna under åren 

1920–2018? 

• Hur beskriver historiker Gustav Vasas maktövertagande i historieböcker skrivna under 

åren 1920–2018? 

• Hur beskriver historiker upproren mot Gustav Vasa i historieböcker skrivna under åren 

1920–2018? 
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2 MATERIAL OCH METOD 

Då syftet med denna undersökning är att ta reda på hur historiker beskrivit Gustav Vasa under 

åren 1920–2018 med särskild inriktning på hans roll som nationell symbol, består materialet 

av olika historieböcker skrivna under dessa utvalda år. Uppsatsen kommer att behandla en 

bok från varje årtionde för att besvara frågeställningen ovan.  

Urvalet av litteraturen är gjort med hjälp av samlingsverket utkast till svenska historieverk: 

Eric Olai - 2008 skriven av Ulf Sundberg år 2014.2 I detta samlingsverk finns ett urval av all 

historielitteratur som skrivits i Sverige och även årtalen då verken skrevs. Urvalet av 

litteraturen är också hämtad från Jönköping Universitys bibliotek och dess söksystem Primo.  

Kvalifikationerna för den utvalda litteraturen är att den måste vara skriven under ett av de 

utvalda årtiondena samt att böckerna behandlar svensk historia på något sätt. Litteraturen får 

inte vara ett verk som behandlar något annat ämne än historia men ändå innefattar Gustav 

Vasa. Det utvalda materialet måste alltså beskriva svensk historia på något sätt och där sedan 

innefatta Gustav Vasa. Det får inte vara ett verk ämnat för skola utan måste vara ett historiskt 

verk ämnat för allmänheten. Detta eftersom studien ämnar undersöka litteratur menad för 

allmänheten utanför den akademiska världen. Det måste också vara olika författare till 

böckerna, alltså får varje författare bara behandlas en gång. 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod för att nå resultat. En kvalitativ metod innebär 

att varje utvalt historiskt verk undersöks och sedan görs en jämförelse för att se hur 

historieskrivningen har utvecklats.3 Den kvalitativa metoden används eftersom den ger bäst 

resultat när det gäller djupare förståelse av materialet vilket är syftet med denna uppsats. 

För att förstå resultatet av denna undersökning kommer också ett antal teoretiska begrepp att 

användas så som olika typer av historiebruk, demokratiseringsprocessen, historisk identitet 

samt nationalistisk historiesyn. Dessa begrepp förklaras under avsnittet ”teoretisk ram”. 

 

Nedan följer även en lista där de behandlade verken och deras författarare presenteras. 

 

 

 

 

 

 
2 Ulf Sundberg, utkast till svenska historieverk: Eric Olai. Finland, Åbo: Juvenes Print. 2014. 
3 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska Undersökningar : Grunder I Historisk Teori, Metod Och 

Framställningssätt. Lund: Studentlitteratur. 2006. S. 61. 
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1920 – Emil Hildebrand, Sveriges historia till våra dagar. Fjärde delen- Gustav Vasa.  

Emil Hildebrand (1848–1919) var en framstående riksarkivarie och historiker. Hildebrand var 

särskilt prisad för sin forskning angående 1500–1600-talet. Verket Sveriges historia till våra 

dagar. Fjärde delen- Gustav Vasa är en av 16 böcker skrivna i en bokserie. I bokserien 

behandlar Hildebrand Sveriges regenter och tiden kring dessa ända från forntid och fram till 

Gustav V. 

1934 - Ragnar Svanström, A short History of Sweden.  

Ragnar Svanström (1904–1988) var en historiker och förlagsman. Svanström var från 1953–

1970 verkställande direktör i bokförlaget Nordstedts. Verket A short History of Sweden 

påbörjades efter första världskriget då regeringen ansåg att detta skulle hjälpa Sverige att 

komma närmare västmakterna. Man ansåg att svensk historia inte spridits utanför landet och 

därför beordrade man boken som är ett översiktligt litterärt verk över svensk historia från 

stenåldern fram till 1930-talet. Verket är menat för en internationell publik men som 

översiktsverk så sammanfattar det ändå den rådande synen på Gustav Vasa. 

1948 – Ivan Svalenius, Sveriges historia genom tiderna 2 Gustav Vasa, vasasönerna, de 

sista Vasarna.  

Ivan Svalenius (1906-) är en historiker som är särskilt prisad för sin forskning om Gustav 

Vasa och människorna runt omkring honom. Verket är det andra i en bokserie på fem 

volymer. Bokserien behandlar Sveriges historia från forntiden fram till 1940-talet. Den andra 

volymen som är aktuell för denna uppsats behandlar Sveriges historia under vasatiden. 

1956 – Åke Ohlmarks, Sveriges hundra konungar: från ynglingaätten till Gustav VI 

Adolf: en bokfilm. 

Åke Ohlmarks (1911–1984) var en religionshistoriker, författare och översättare. Ohlmarks är 

känd för att bland annat ha översatt Shakespeares pjäser och sagan om ringen böckerna. Idag 

är dock Ohlmarks mest känd för sina historiska verk bland annat det aktuella verket för denna 

uppsats. Verket behandlar Sveriges historia och dess regenter ända från 200-talet fram till 

1950-talet. Detta verk ämnar förse allmänheten med allmän kunskap angående Sveriges 

historia. 

1963 – Alf Henrikson, Svensk historia. 

Alf Henrikson (1905–1995) var en författare, poet och tidningsman. Alf Henrikson var under 

1900-talet en ledande folkutbildare med särskilt intresse för historia. Verket svensk historia är 

uppdelat i två volymer varav det är volym ett som kommer att behandlas i denna uppsats. 

Syftet med verket var att uppdatera historieskrivningen. Detta görs i dialog med gammalt 

material. Henrikson diskuterar tidigare historikers påståenden och fyller på med eget material. 
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1978 – Alf Åberg, Vår svenska historia. 

Alf Åberg (1916–2011) var en författare, arkivarie och historiker. Alf Åberg var känd för att 

han gärna tog upp folkets historia och särskilda individers historia. Verket Vår svenska 

historia fokuserar mycket på politisk historia men har också med flera skildringar av enskilda 

individers liv. Verket behandlar Sveriges historia mellan 12 000 år f.v.t ända fram till 1970-

talet. Verket beskrivs bäst som kortfattat men heltäckande. 

1985 – Lars-Olof Larsson och Eva Österberg, Sveriges historia 1521–1809. 

Lars-Olof Larsson (1934-) är en historiker och författare. Larsson anses vara en av Sveriges 

främsta kännare av medeltidens och vasatidens historia. Eva Österberg (1942-) är en 

historiker och författare. Österbergs specialitet är perioderna från medeltiden fram till 

sekelskiftet år 1900. Syftet med verket Sveriges historia 1521–1809 var att låta några av 

Sveriges vid den tiden främsta historiker uppdatera historieskrivningen. Man ansåg i Sverige 

att forskningen inom historia kommit så långt att det krävdes en uppdatering. 

1999 – Jan Samuelsson, Boken om Sveriges historia. 

Jan Samuelsson (1943-) är en historiker och författare. Jan Samuelsson är mest känd för sina 

verk med Islam som tema men har även skrivit många hyllade verk med andra historiska 

ämnen. Verket är ett samarbete mellan flera olika historiker där Sveriges historia mellan 

12 000 f.v.t ända fram till 1990-talet behandlas. Syftet med boken var att föra fram Sveriges 

historia enbart byggd på fakta och på ett uppdaterat sätt. 

2009 – Lars Berggren och Mats Greiff, En svensk historia från vikingatid till nutid. 

Lars Berggren (1951-) är en historiker och professor vid Lunds universitet. Berggrens 

specialitet är 1800- och 1900-talens arbetar och socialhistoria. Mats Greiff (1955-) är en 

historiker och professor vid Malmös universitet. Greiffs specialitet är socialhistoriska och 

kulturanalytiska perspektiv på modern historia. Verket En svensk historia från vikingatid till 

nutid är skrivet med just socialhistoria som huvudfokus. Denna bok ämnar uppdatera 

historieskrivningen och lägga fokus på människors levnadsvillkor. 

2018 – Peter Olausson, Sveriges historia: från forntid till nutid. 

Peter Olausson (1971-) är en fackboksförfattare som skrivit flertalet verk med historiskt tema. 

Olaussons specialintresse är faktoider. Faktoider är påståenden eller föreställningar som hålls 

för sanna men som i själva verket är felaktiga. Grundtanken med verket Sveriges historia: 

från forntid till nutid menar Olausson är att lyfta fram detaljer, personer, händelser och 

förlopp som anses viktiga och intressanta i dagens samhälle. Boken behandlar Sveriges 

historia från forntid fram till 2000-talet. 
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3  TEORETISK RAM 
För att förstå undersökningen och historieskrivningen kring Gustav Vasa kommer det nedan 

en redogörning för de begrepp och teorier som ligger till grund för resultatet av denna 

undersökning. Undersökningen handlar inte om vad som är korrekt eller felaktigt om Gustav 

Vasa utan vilken bild som förmedlas, därmed anknyter uppsatsen till vad som ofta betecknas 

som historiekulturell forskning där begrepp som olika typer av historiebruk, demokratisering, 

identitet och nationalism spelar en viktig roll. Dessa begrepp används för att betona 

historieskrivningens föränderliga karaktär och för att belysa vilken roll kungen haft som 

nationell symbol. 

Historiebruk 

Enkelt utryckt så är historiebruk hur man väljer att ta upp historia. Historiebruk innefattar vad 

man väljer att ta upp, hur man väljer att ta upp det och på vilket sätt man framför historian. 

Detta påverkar historieskrivningen eftersom man har ett syfte att föra historian vidare. De 

historieburk som har övervägande roll i denna uppsats resultatdel är två utvecklade 

historiebruk hämtade ur Ulf Zanders bok Fornstora dagar, moderna tider- bruk av och 

debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Zander väljer att kalla dessa två 

skapade historiebruk för nationalistiskt-ideologiska historiebruket och det demokratiskt-

ideologiska historiebruket. 

Det nationalistiskt-ideologiska historiebruket används för att framhäva nationens 

utveckling eller nationens välmående. Det kan vara olika aktörer eller händelser som 

omnämns på ett sätt som gynnar nationen mer än att fokusera på aktören eller händelsen.4 

Det Demokratiskt-ideologiska historiebruket används för att förmedla den enskilda 

människans historia. Med detta historiebruk fokuserar man inte på nationen utan istället dess 

invånare och exempelvis hur de påverkas av statsmakten.5 

När det gäller Gustav Vasa så var han under hundratals år en nationell symbol och någon som 

svenska folket kunde samlas kring för att känna samhörighet. Under en längre tid har man 

avbildat Gustav Vasa som en landsfader och en viktig person för oss svenskar. Detta 

historiebruk kring Gustav Vasas hjälteperson började egentligen inte förrän på 1700-talet 

alltså tvåhundra år efter kungens död då Sverige befann sig i krig och behövde starka gestalter 

att känna samhörighet med.6 Detta har gjort att man länge skrev mycket positivt om Gustav 

 
4 Ulf Zander, Fornstora Dagar, Moderna Tider: Bruk av Och Debatter Om Svensk Historia Från Sekelskifte till 

Sekelskifte. 2001. Lunds universitet. S. 468. 
5 Zander. S. 469. 
6 Peter Aronsson, Historiebruk: att Använda Det Förflutna. Lund: Studentlitteratur. 2004. S. 134. 
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Vasa eftersom han behövdes som nationell symbol. Under årtiondenas gång så har Sverige 

fått andra nationella hjältar att samlas kring vilket har gjort att man frångått det traditionella 

nationalistiskt-ideologiska historiebruket kring Gustav Vasa. När behovet av Gustav Vasa 

som en nationell symbol minskat har också sättet man berättar om honom förändrats till ett 

mer demokratiskt-ideologiskt historiebruk vilket borde synas i resultatdelen för denna 

uppsats. 

Demokratiseringsprocessen 

Denna process väljer Ulf Zander att kalla för demokratiseringsprocessen. Enligt Zander 

påbörjas demokratiseringsprocessen efter andra världskrigets slut. Demokratiseringsprocessen 

innebar att man allt mer avstod från att hylla enskilda makthavare eftersom detta var en stor 

del i att Hitler kunnat ta makten på det sätt han gjorde. Man skulle inte längre framhålla 

nationella ikoner på detta sätt utan istället samla sig kring vanliga individer som därmed blev 

de nya hjältarna. Nationen skulle nu byggas upp av att människan kunde samla sig kring 

varandra istället för makthavare och storhetstider som varit.7 Detta betyder att om man ska 

utgå ifrån att historieskrivningen påverkats av att Gustav Vasa använts som nationell symbol, 

kan man alltså anta att historieskrivningen angående kungen kommer att ta en annan riktning 

någon gång strax efter 1940-talet. Om Zanders påstående stämmer angående 

demokratiseringsprocessen bör man i uppsatsens resultatdel kunna se tydliga tecken på detta. 

Historisk identitet  

Enligt Aronsson så handlar identitet om något man kan stå för och något som man kan 

tillhöra. Det finns olika slags identiteter exempelvis lokal, regional och nationell identitet. 

Den lokala identiteten handlar om att hitta saker från exempelvis sin stad som man 

tillsammans kan samlas kring och som identifieras med folket som bor där. Den regionala 

identiteten handlar ofta om att samlas i ett landskap och känna samhörighet där. Exempelvis 

smålänningarna kan samlas kring sin viktiga historia och på så sätt känna samhörighet som 

landskap. Den nationella identiteten handlar om att känna samhörighet som land. Exempelvis 

kan svenskar samlas kring viktiga personer eller historiska händelser för att känna 

samhörighet. Det finns exempel på historiska personer som man samlas kring och där är 

kungen ett bra exempel som är en huvudsymbol för Sverige och dess invånare.8  

 

 

 
7 Zander. S. 445-446. 
8 Aronsson S. 133-134. 
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Nationalistisk historiesyn  

John Tosh beskriver nationalismen som ett sätt att föra fram nationen på ett positivt sätt. 

Denna typ av historia menar Tosh var som vanligast under 1800-talet fram till mitten på 1900-

talet. Denna typ av historia har varit starkt färgat av att man skall föra fram nationen positivt 

och inte nödvändigtvis med hjälp av sanningen. Den nationalistiska historieskrivningen har 

också använts för att imponera på utlandet och då menar Tosh att historiker gärna utelämnar 

detaljer som kan framställa nationen mindre fördelaktigt. Förutom detta så har också den 

nationalistiska historiseringen använts i svåra stunder då nationen behövt minnas mer ärofulla 

dagar9 Gustav Vasa användes länge som en landsfader och en symbol för Sverige vilket man 

kan anta har gjort att historiker inte velat berätta de mer negativa sidorna hos kungen eftersom 

han fungerat som en representation för Sveriges land. Detta gör då att man kan anta att de 

historiker som var verksamma i början av 1900-talet kommer att utelämna en hel del detaljer 

som senare behandlade historiker kommer att tillföra. Detta eftersom den nationalistiska 

historieskrivningen inte användes lika mycket efter mitten på 1900-talet. 

 

Ska man då se över denna teoretiska ram så kan man anta att Gustav Vasa kommer att 

framhållas väldigt positivt av historiker verksamma i början på 1900-talet. Detta eftersom 

nationalismen var stor och Gustav Vasa dessutom fungerade som nationell symbol. Man kan 

därefter anta att historieskrivningen angående Gustav Vasa kommer att förändras någon gång 

efter andra världskrigets slut och mitten av 1900-talet. Detta eftersom 

demokratiseringsprocessen gjorde att historieskrivningen inte längre fokuserade på 

hjältekungar utan mer på den vanliga människan. Dessutom så minskar nationalismens 

inflytande vilket gör att Gustav Vasa inte längre behövs som en nationell symbol. Detta 

sammantaget gör att historiker verksamma efter 1900-talets mitt antagligen kommer att ge en 

helt annan bild av Gustav Vasa än de historiker som var verksamma i början på 1900-talet 

gjorde. 

 

 

 

 
9 John Tosh, Historisk Teori Och Metod. Lund: Studentlitteratur. 2011. S. 33-34. 
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4 FORSKNINGSLÄGET 

Ett övergripande verk angående svensk historiekultur och som belyser de mer generella 

förändringarna i svensk historieskrivning är det redan nämna verket Fornstora dagar, 

moderna tider- bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte skriven 

av Ulf Zander år 2001. Ulf Zander skildrar i denna bok bland annat hur debatter och politik 

har kommit att påverka historieskrivningen i Sverige. Zander behandlar inte specifikt Gustav 

Vasa men menar att den typ av politiska/nationalistiska historia som utlagt grunden för 

historieskrivningen kring karaktärer som exempelvis Gustav Vasa haft att göra med 

människors behov av trygghet och stabilitet i samhället. Individer som exempelvis Gustav 

Vasa har använts för att stärka den nationella identiteten och det kollektiva minnet.10 Zander 

beskriver även att det ”nationalistisk-ideologiska” historiebruket ersätts under 1900-talet av 

de ”demokratiskt-ideologiska” historiebruket. Detta på grund av demokratiseringsprocessen 

som nämns i det teoretiska ramverket. Historia har alltså använts i politiskt syfte och beroende 

på vad politiken/nationen haft för behov så har man framställt historia på olika sätt.11 

Anders Dybelius visar i sin avhandling Ett hållbart minne? : historiebruk kring Georg Carl 

von Döbeln 1848-2009 att personer som beskrivits med hjälp av det nationalistiskt-

ideologiska historiebruket fått en annan roll när detta historiebruk bytts ut mot ett annat i 

mitten på 1900-talet. Anders Dybelius beskriver ett antal fall bland annat hur 

historieskrivningen angående Carl von Linné varit mycket positiv med det nationalistiskt-

ideologiska historiebruket för att sedan under 1960-talet bli mer kritiskt. Även Georg Carl von 

Döbeln som är huvudpersonen för Dybelius forskning visar sig ha varit mycket omtalad med 

hjälp av det nationalistiskt-ideologiska historiebruket för att sedan nästan bli helt bortglömd i 

historieskrivningen. Denna studie visar att historiska personer som beskrivits med hjälp av det 

nationalistiskt-ideologiska historiebruket ofta får en förändrad roll i mitten på 1900-talet.12 

Det finns ett antal uppsatser som behandlar hur bilden av Gustav Vasa förändras i läromedel 

under de senaste ett hundra åren. De mest relevanta är Gustav Vasa i läroböckerna- från 1903 

till 2005 skriven av David Johansson och David Törnlycke år 2008, Vilka vi icke till ett blåbär 

akta- bilden av Gustav Vasa i gymnasiets historieböcker Skriven av Jonas Jonsson och Pontus 

Recksén år 2008 och Gustav Vasa i skolböcker- en fallbaserad moralfilosofisk analys av 

 
10 Zander. S. 42 & 45. 
11 Zander. S. 470-471. 
12 Anders Dybelius, Ett hållbart minne? : historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 . Institutionen 

för historiska studier, Göteborgs universitet, 2012. S. 178-181. 
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historiebruk i skolböcker skriven av Johannes Finnman år 2014.13 Det finns ett gemensamt 

resultat för alla dessa verk och det är att bilden av Gustav Vasa i läromedel har förändrats 

markant under de senaste ett hundra åren. Samtliga verk menar att det är uppenbart att 

tidsandan har påverkat undervisningen kring Gustav Vasa. Resultaten är också eniga om att 

när den politiska påverkan haft tydlig inverkan på undervisningen kring Gustav Vasa. I början 

av 1900-talet framställer läromedel Gustav Vasa som en heroisk och god människa för att 

sedan mot slutet av 1900-talet beskriva Gustav Vasa mer som en brutal person.14  

Det som inte har gjorts tidigare är en undersökning om hur historiska översiktsverk menade 

för allmänheten har avbildat Gustav Vasa de senaste ett hundra åren. Denna uppsats kommer 

därmed tillföra kunskap om hur historiker och böcker menade för allmänheten har behandlat 

Gustav Vasa det senaste århundradet. Denna uppsats belyser även skillnader som har skett i 

historieutvecklingen kring Gustav Vasa mellan åren 1920-2018. Uppsatsen har dessutom en 

speciell fokusering på hur man skrivit om Gustav Vasa med tanke på hans roll som nationell 

symbol.  

Detta görs också eftersom det i dagens samhälle finns en debatt om vem Gustav Vasa 

egentligen var. Detta beror till stor del på vad olika generationer har fått lära sig och att de 

kunnat läsa olika fakta beroende på vad historiker har skrivit om Gustav Vasa. Att historiker 

har skrivit så olika beror delvis på att Gustav Vasa var duktig på propaganda och skrev en 

historia om sig själv som historiker använde sig av under mer än femhundra år. Exempelvis 

den generation som växte upp i början på 1900-talet har fått lära sig väldigt mycket om 

Gustav Vasas hjältesagor medan dagens generationer knappt känner till dem eftersom dagens 

historiker anser dessa hjältesagor vara påhittade. Det beror också på att Gustav Vasa har 

använts i politiskt syfte där han varit en figur som Sverige och dess befolkning har samlat sig 

kring. Man samlar sig inte kring Gustav Vasa på samma sätt som för etthundra år sedan och 

därefter har historieskrivningen ändrats. Historiebruket kring Gustav Vasa har alltså 

förändrats markant och denna utveckling ämnar uppsatsen att undersöka. 

 

 
13 David Johansson & David Törnlycke, Gustav Vasa i läroböckerna- från 1903 till 2005. Malmö högskola. 

2008.  

Jonas Jonsson & Pontus Recksén, Vilka vi icke till ett blåbär akta- bilden av Gustav Vasa i gymnasiets 

historieböcker. Göteborgs universitet. 2008. 

Johannes Finnman, Gustav Vasa i skolböcker- en fallbaserad moralfilosofisk analys av historiebruk i skolböcker. 

Linköpings universitet. 2014. 
14 Johansson & Törnlycke. S. 62. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 GUSTAV VASAS PERSON 

Hildebrand beskriver år 1920 Gustav Vasas person utifrån ett nationalistiskt-ideologiskt 

historiebruk. Han beskriver Gustav Vasas personliga egenskaper men lägger också mycket 

fokus på Gustav Vasa som en riktig modell för hur en svensk person bör vara. Det finns också 

starka inslag av nationalism då Hildebrand exempelvis skriver att Gustav Vasa redan i unga år 

skall ha haft ambitionen att med hjälp av dalkarlar kasta ut danskarna och återge Sverige sin 

frihet. Gustav Vasa skall ha varit så bestämd i denna sak att han kom i bråk med sin lärare 

som var av dansk härkomst.15 Gustav Vasa beskrivs i övrigt som en lättsam person som ung 

och han skämtar gärna med de som finns omkring honom men han skulle också ha kunnat tala 

allvar om så behövdes, vilket lär ha gjort att många personer i hans omgivning uppskattade 

honom. Hildebrand framhäver också Gustav Vasa som en missförstådd människa som 

anklagas för att behandla sitt folk illa när det egentligen är Lybeckarna som tvingar honom till 

att behandla sitt folk på detta sätt. Enligt Hildebrand har Gustav Vasa enbart handlat för 

Sveriges bästa och de onda rykten som går om honom är propaganda från hans fiender.16 Det 

finns uppenbarligen historiker som redan vid denna tid ifrågasatte Gustav Vasas person 

eftersom Hildebrand försvarar Gustav Vasa mot elaka rykten, men vilka dessa elaka rykten är 

får vi dock aldrig veta. Slutligen så belyser Hildebrand Gustav Vasa väldigt nationalistiskt då 

han beskriver kungen som en stark man som kunde styra landet utan hjälp.17 Hildebrand 

framhåller i enlighet med det nationalistiskt-ideologiska historiebrukets att Gustav Vasa är ett 

tydligt exempel på hur en svensk skall vara.  

I Svanströms verk från 1934 syns det också tydligt att ett nationalistiskt-ideologiskt 

historiebruk använts med starka inslag av nationalism. Gustav Vasa framställs som en symbol 

för Sverige gjord för att imponera på utlandet vilket också var syftet med boken. Författaren 

skriver hela tiden om saker angående kungen vi bör minnas och likt Hildebrand skriver 

Svanström att Gustav Vasa var en hjälte som utvecklade Sverige och gjorde det till ett mäktigt 

rike. Författaren skriver väldigt nationalistiskt om Gustav Vasa och menar att Sveriges 

historia inte börjar på allvar förrän Gustav Vasa sitter på tronen. Gustav Vasa hade en stark 

vilja och såg alltid till att få sin vilja igenom.18 Gustav Vasa beskrivs som en ödmjuk kung 

som älskade sitt folk och gjorde allt för deras väl. Svanström påminner läsaren väldigt ofta om 

 
15Emil Hildebrand, Sveriges Historia till Våra Dagar. D. 4, Gustav Vasa. Stockholm: Norstedt. 1920. S. 8. 
16 Hildebrand. S. 181–182. 
17 Hildebrand. S. 320–321. 
18 Ragnar Svanström, A Short History of Sweden. Oxford. 1934. S.75-76. 
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att man bör minnas Gustav Vasa med tacksamhet, kärlek och vördnad. Man skall minnas 

Gustav Vasa som en kung som räddade sitt land och sitt folk ifrån alla hemskheter och som 

dessutom såg till att Sverige lyftes ut ur medeltiden.19 Det är alltså inget fokus på personliga 

egenskaper utan mer hur Gustav Vasa var och vad han gjorde. 

I boken Sveriges historia genom tiderna 2: Gustav Vasa, vasasönerna, de sista Vasarna 

skriven av Ivan Svalenius år 1948 liknar beskrivningen av Gustav Vasas person de två 

föregående behandlade författarnas beskrivningar med samma typ av historiebruk. Gustav 

Vasa framställs som en god person och landsfader som gjorde allt för sitt folks bästa. De 

människor som vistades runt kungen beskriver honom enbart positivt. Precis som Hildebrand 

skriver Svalenius att det har förekommit oroligheter i landet eftersom folket missförstått 

kungen. Gustav Vasa ville föra Sverige in i en ny och bättre tid och då menar Svalenius att 

folket blev oroligt eftersom de trodde han ville frånta dem saker istället för att ge dem nya 

möjligheter. Enligt Svalenius har Sverige mycket att tacka Gustav Vasa för då han är en av de 

mer ärofulla personer som vårt lands historia har att erbjuda.20 Likt Svanström så lägger 

Svalenius inte stor vikt vid kungens personliga egenskaper utan mer vad han gjort och vad 

han betytt för Sveriges land. 

År 1956 beskriver även Ohlmarks Gustav Vasa utifrån nationalistiskt-ideologiskt historiebruk 

då författaren väljer att beskriva Gustav Vasas person mycket positivt. Här ser man också hur 

samhällsdebatten påverkat historieskrivningen då författaren lägger stor vikt vid kungen som 

familjeman. Ohlmarks beskriver Gustav Vasa som en trogen människa både mot land och sin 

hustru. Detta menar Ohlmarks är en förebild för dagens samhälle och att den svenska 

personen bör ta efter detta. Familjefrågan var en stor politiskt fråga i Sverige under 1940-50-

talet och detta avspeglar sig i Ohlmarks historiska verk. Det finns alltså klara bevis för att man 

använts sig av Gustav Vasa för att få opinionen med sig. I övrigt framställs Gustav Vasa som 

en mycket enkel person och precis som tidigare behandlade historiker menar Ohlmarks att 

Gustav är ett bra exempel på hur en svensk bör vara. Gustav Vasa skall ha avskytt böcker och 

bildning vilket gjorde att han inte hade särskilt mycket akademiska kunskaper utan det han 

visste kom från erfarenheter. Författaren påpekar återigen att detta är ett önskvärt beteende att 

man genom att enbart arbeta hårt ändå kan bidra till samhället.  

 
19 Svanström. S. 77-78. 
20 Ivan Svalenius, Sveriges Historia Genom Tiderna 2 Gustav Vasa, Vasasönerna, De Sista Vasarna. Stockholm: 

Saxon & Lindströms Förlag. 1948. S. 148-150. 
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Alf Henriksson skriver sitt verk med en blandning av de nationalistiskt-ideologiska och det 

demokratiskt-ideologiska historiebruken.  I sin bok svensk historia från år 1963 beskriver 

Henriksson Gustav Vasa på ett annorlunda sätt än tidigare behandlade historiker och lägger 

istället stort fokus på Gustav Vasa som skrivare. Gustav Vasa är den kung som har lämnat 

mest skrivelser efter sig genom hela Sveriges historia.21 Alf Henriksson är till skillnad från de 

tidigare behandlade författarna inte ute efter att tala om för läsaren att följa något utav Gustav 

Vasas personlighetsdrag utan vill i enighet med det vetenskapliga historiebruket enbart 

framföra fakta. Därefter kan man läsa för denna uppsats första exemplet på icke-bruk men inte 

från Henriksson utan från de tidigare behandlade författarna. Det är också i detta som man ser 

att Henriksson följer de vetenskapliga historiebruket och har inte någon avsikt att vare sig 

framhäva eller förminska någon del av Gustav Vasas personlighet, vilket gör att många nya 

detaljer kommer fram. Henriksson beskriver att kungen verkar ha haft ett överdrivet 

kontrollbehov och lade sig i allt som gick att lägga sig i. Allt från vad bönderna skulle så på 

sina åkrar till vad de skulle bära för kläder. Kungen bestämde hur man skulle göra i 

bergsbruken. Han bestämde hur stora hus folket fick bygga och vilka priser bönderna skulle ta 

för sina varor.22 Utöver detta är det dessutom första gången som en för denna uppsats 

behandlad författare beskriver Gustav Vasa som kolerisk. Detta innebär att kungen hade ett 

häftigt temperament och kunde brusa upp lätt. Det är intressant att Henriksson är den första 

personen som tar upp Gustav Vasas personliga brev när det gäller kungens personlighet. 

Henriksson gör detta eftersom man i breven kan se kungens personlighet utan att vara färgade 

från andra människors upplevelser. Här ser man en tydlig utveckling på att historiker börjar ta 

den riktningen att de vill undersöka vem kungen egentligen var utan påverkningar utifrån.  

I boken Vår svenska historia skriven av Alf Åberg år 1978 återkommer ett större fokus på det 

nationalistiskt-ideologiska historiebruket. Det framkommer för denna uppsats nya detaljer då 

stort fokus läggs på Gustav Vasa som byggherre. Åberg skriver att Gustav Vasa bygger 

flertalet borgar och slott som än idag finns kvar för allmänheten att beskåda. Dessutom skall 

kungen enligt Åberg ha bekostat flertalet hus till allmänheten då många saknade boenden. 

Självklart ägde kungen husen personligen ungefär som idag men vanligt folk tilläts bo där. 

Henriksson gör kopplingar till miljonprogrammet och menar att även stora kungar som 

Gustav Vasa insåg att ibland måste man bygga nytt för att landet skall utvecklas precis som 

man gjort under 1960-1970-talet. Precis som under 1950-talet så används här Gustav Vasa i 

 
21 Alf Henrikson, Svensk Historia. Stockholm: Bonnier. 1963. S. 283. 
22 Henrikson. S. 284-285. 
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en politisk samhällsfråga för att legitimera de styrandes beslut. Åberg utrycker i övrigt likt de 

andra behandlade historikerna att när kungen var på bra humör skall han ha varit riktigt trevlig 

att vistas kring. Därefter framställer Åberg Gustav Vasa mindre positivt genom att lägga stor 

vikt vid Gustav Vasas fixering för pengar och rikedom. Enligt Åberg tänkte Gustav Vasa hela 

tiden på rikedom och såg Sveriges ekonomi som sin egen. Den kungliga skattkammaren på 

slottet var alltså Gustavs privata skattkammare. Ingen kung i Sveriges historia har varit så rik 

som Gustav Vasa. Därefter skriver Åberg likt Hildebrand att det cirkulerat mindre 

fördelaktiga rykten om Gustav Vasa och vissa påstår att han skall ha varit grym. Åberg menar 

att Gustav Vasa är en av Sveriges mest betydelsefulla personer och ser man till senare 

enväldiga svenska monarker var Gustav Vasa inte mer grym än dessa.23 Åberg menar i princip 

att man inte skall tala illa om Gustav Vasas person eftersom han gjort så stora insatser för 

Sverige, trots detta så beskrev Åberg själv Gustav Vasa ganska negativt när det gällde 

ekonomin. Här ser man ett tydligt exempel på att Gustav Vasas roll som nationell ikon färgat 

historieskrivningen om honom då författaren menar att man skall skriva positivt om Gustav 

Vasas person oavsett hans gärningar. 

Larsson och Österberg beskriver Gustav Vasa år 1985 i boken Sveriges historia 1521–1809 

utifrån ett demokratiskt-ideologiskt historiebruk men till skillnad från tidigare författare så 

finns ingen önskan om att framföra Gustav Vasa personlighet på ett positivt sätt. Författarna 

beskriver kungen som en slug människa som inte var blyg för att utnyttja både riksråd och 

riksdag för att få sin egen vilja igenom. Författarna tar upp att tidigare historiker har skrivit 

om Gustav Vasa som en god landsfader som styrde allt till rikets och folkets bästa och menar 

att det funnits en tradition angående icke-bruk och nationalism när man skrivit om Gustav 

Vasas. Larsson och Österberg ifrågasätter tidigare historiker som har hyllat Gustav Vasa som 

en riksbyggare och landsfader. Larsson och Österberg medger att detta till viss del är sant, 

men menar att det är ansvarslöst att historiker inte lagt större fokus på de mindre fördelaktiga 

sidorna hos kungen. Larsson och Österberg menar att Gustav Vasa inte var rädd för att ta till 

mycket hårda metoder mot sin opposition eller att för den delen avrätta dem. För första 

gången för denna uppsats så beskriver också historiker att Gustav Vasa troligen handlade för 

sin egen vinnings skull och inte enbart för Sveriges bästa. Den nationalistiska andan som 

tidigare funnits kring Gustav Vasas person försvinner med detta verk.24 

 
23 Alf Åberg, Vår Svenska Historia. Stockholm: Natur Och Kultur. 1978. S. 169-170. 
24 Lars-Olof Larsson & Eva Österberg, Sveriges Historia 1521–1809: Stormaktsdrömmar och Småstatsrealiteter. 

Stockholm: Nordstedts Tryckeri. 1985. S. 45. 
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Likt Larsson och Österberg börjar Jan Samuelsson sitt kapitel i verket boken om Sveriges 

historia utgiven år 1999 med att ifrågasätt tidigare historiker och de hjältesagor som spridits 

angående Gustav Vasa. Samuelsson ägnar mer tid åt att ifrågasätta tidigare historiker än att 

faktiskt föra fram någon fakta angående Gustav Vasas person. Samuelsson menar att tidigare 

historiker använts sig av Gustav Vasas egen propaganda som källor och att denna källa idag 

har visats sig framställa Gustav Vasa på ett felaktigt sätt.25 Jan Samuelsson motsätter sig helt 

de tidigare beskrivningarna som exempelvis historiker såsom Hildebrand och Svanström gav 

ut i början av 1900-talet och som beskrev Gustav Vasa väldigt positivt. Sedan är Samuelsson 

mycket bestämd med att föra fram sin egen åsikt och beskriver Gustav Vasa som en mycket 

hård, kontrollerande och misstänksam person. Jan Samuelsson tar upp ett exempel att Gustav 

Vasa inte litade på sina egna utsedda fogdar som skulle representera honom ute i landet och 

gick personligen igenom alla räkenskaper. Var det någon som gjort något misstag blev 

kungen förargad och det hela slutade ofta med fogdens död.26  Samuelsson beskriver att 

kungen ofta hotade både folk och riksråd för att få sin vilja igenom. Gustav Vasa var enligt 

Samuelsson en mycket våldsam karaktär som inte tvekade på att avrätta folk som han ansåg 

ha gjort honom orätt. Likt Henriksson så beskriver Samuelsson att kungen var kolerisk och 

hade väldigt lätt att få utbrott om någon i hans närhet gjorde fel eller begick misstag. Även 

detta beskriver Samuelsson kan sluta med avrättning beordrad av Gustav Vasa.27 Samuelsson 

menar att Gustav Vasa gjort sitt folk orätt och inte förtjänar den hjältestatus som han har haft. 

Boken en svensk historia från vikingatid till nutid utgiven 2009 suddas alla tidigare 

hjältesagor om Gustav Vasa ut eftersom författarna menar att dessa inte är sanna. Boken 

präglas av ett vetenskapligt historiebruk då författarna Berggren och Greiff undviker egna 

värderingar utan påpekar att de enbart vill föra fram fakta. Detta har också lett till att 

författarna inte beskriver Gustav Vasa särskilt väl eftersom de menar att ytters lite fakta 

angående Gustav Vasa går att bekräfta. Författarna är precis som Larson, Österberg och även 

Samuelsson medvetna om att tidigare historiker velat framställa kung Gustav Vasa som en 

hjälte men menar att detta är långt ifrån hela sanningen. Författarna menar istället att detta 

berott på nationalistiskt-ideologiskt historiebruk vilket gjort att Gustav Vasa framställts på ett 

sätt som varit för landets bästa. I denna bok ges samma beskrivning som av Samuelsson och 

Gustav Vasa avbildas som en slug realpolitiker som inte var rädd för att avrätta all opposition, 

dock med skillnaden att författarna inte för fram denna fakta som sina egna åsikter. Precis 

 
25 Samuelsson. S. 102. 
26 Samuelsson. S. 111. 
27 Samuelsson. S. 112. 
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som Larsson och Österberg beskriver Berggren och Greiff Gustav Vasa som en duktig 

propagandamakare som inte skydde några medel.28 Här ser man alltså att även om författarna 

inte vill blanda in vad dom själva tycker så beskrivs inte Gustav Vasas personlighet särskilt 

positivt. Man kan alltså anta att historieforskningen bekräftat de senaste årtiondenas teorier 

om att Gustav Vasa skulle ha varit en mycket grym kung. 

Just detta konstaterande är intressant eftersom Peter Olausson i sin bok Sveriges historia: från 

forntid till nutid utgiven år 2018 går tillbaka till det nationalistiskt-ideologiska historiebruket 

som återfanns i historieskrivningen från 1900-talets början. Olausson skriver i stort sett enbart 

positivt om Gustav Vasas personlighet eftersom han menar att man inte enbart skall jaga den 

brutala sidan av Gustav Vasa utan också lägga fokus vid dem saker kungen gjorde bra. Detta 

eftersom Gustav Vasa ledde upproret som förde Sverige ut ur Kalmarunionen. Dessutom 

genomför Gustav Vasa den religionsreformation som gör oss till protestanter.29 En annan 

viktig aspekt är att Gustav Vasa var med och formade grunden för det som idag har lett fram 

till det svenska språket.30 Olausson menar likt de historiker som var verksamma i början av 

1900-talet att vi svenskar har mycket att vara Gustav Vasa tacksamma för. Olausson menar att 

de historiker som enbart varit ute efter att banna Gustav Vasas person har fel och att kungen 

hade många goda sidor också annars hade han aldrig fått behålla sin krona. Dessutom menar 

Olausson likt både Åberg att historiker i vår samtid inte skall ägna sig åt poliskt-pedagogiskt 

historiebruk och döma Gustav Vasa i dagens samhälle eftersom han inte var värre än någon 

annan enväldig monark vid denna tid.31 Så som Gustav Vasa behandlade vissa saker vid den 

tiden var så man behandlade dessa saker och detta skall inte dömas med moderna historikers 

ögon. Likt Henriksson så skriver dock Olausson att man lättast kan se kungen personlighet 

och även de mindre fördelaktiga sidorna i de tusentals brev han lämnar efter sig. Kungen är 

ofta hotfull och rentav aggressiv när han skriver sina brev. Gustav Vasa verkar ha brusat upp 

väldigt lätt och hotade ofta med avrättning om någon gick emot honom och ofta verkställdes 

även dessa avrättningar.32 Olausson menar att det var så de flesta kungar hanterade liknande 

ärenden och att Gustav Vasa inte var ovanlig för sin samtid. Likt Hildenbrand år 1920 så 

försvarar Olausson Gustav Vasa och hävdar istället för de mer negativa aspekterna att vi skall 

minnas det positiva som kungen gjorde eftersom han formade det Sverige vi idag lever i. 

 
28 Lars Berggren & Mats Greiff, En Svensk Historia Från Vikingatid till Nutid. Lund: Studentlitteratur. 2009. S. 

132. 
29 Peter Olausson, Sveriges Historia: Från Forntid till Nutid. Bromma: Ordalaget. 2018. S. 148. 
30 Olausson. S. 178. 
31 Olausson. S. 172. 
32 Olausson. S. 165. 
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5.2 GUSTAV VASAS MAKTÖVERTAGANDE 

Hildebrand beskriver år 1920 Gustav Vasa hela tiden som en nationell hjälte som bara återgav 

Sverige sin frihet utan några som helst själviska anledningar. Maktövertagandet handlade helt 

enkelt enligt Hildebrand om att Gustav Vasa bara ville återge Sverige sin frihet. Den enda 

anledning som ges till varför Gustav Vasa startar sitt maktövertagande är att upproret mot 

unionsbildningen redan var igång men att det saknades en gemensam ledare för Sverige. Det 

var då Gustav Vasa skall ha insett att endast han kunde leda svenskarna mot frihet och därför 

tog han på sig uppdraget.33 Detta syns då Hildebrand exempelvis skriver att det är dalklarna 

själva som utlyser att landskapet skall resa sig.34  De väljer sedan Gustav Vasa som deras 

ledare eftersom han är en skicklig talare och omvittnat duktig i krigskonst.35 Detta lägger 

Hildebrand särskilt stort fokus vid och menar i princip att Gustav Vasa återtog Sverige på 

egen hand och trotts alla svårigheter så står Gustav Vasa upp för Sverige och lyckas med hjälp 

av mod och en tro på sitt land sammanföra svenskarna för att kasta ut sin fiende. Slutligen 

beskriver Hildebrand Lybeckarnas intåg. Enligt Hildebrand tar Gustav Vasa Lybeckarna till 

hjälp eftersom han redan begärt så mycket av bönderna. Gustav Vasa har enbart Stockholm 

kvar att intaga så han tar Lybeckarna till hjälp för att spara bönderna som den goda och snälla 

person han är.36 Med Lybeckarnas hjälp intog Gustav Vasa Stockholm och körde därmed ut 

danskarna för gott. Hildebrand ägnar cirka trettio sidor av sin bok till att beskriva hur Gustav 

Vasas maktövertagande gick till. Många av dessa sidor tas upp av Hildebrands glorifiering av 

Gustav Vasa och hans ädla gärningar. Gustav Vasas ambitioner var dessutom enligt 

Hildebrand aldrig att sitta på tronen utan han var blott en tjänare av Sveriges land. Han tackar 

först nej till att bli Sveriges kung då han redan nått sitt mål att återge Sverige sin frihet. Först 

efter stora påtryckningar från folket går han till slut med på att bli kung och Sverige bör enligt 

Hildebrand vara tacksamma för att Gustav Vasa väljer att ge efter för påtryckningarna.  

I boken A short History of Sweden från år 1934 beskrivs Gustav Vasas maktövertagande 

mycket snålt. Svanström beskriver likt Hildebrand Gustav Vasa som en hjälte för nationen 

och som gjorde allt för Sveriges väl. Exempelvis beskrivs hur Gustav Vasa redan i unga år 

visat stort motstånd mot Danmark och hur han därmed alltid gjort allt för Sveriges bästa. 

Svanström beskriver att Gustav Vasa hade tagit skydd i Södermanland där han gömde sig för 

danskarna som vid den tiden intagit Stockholm. Svanström jämför sedan Gustav Vasa med en 
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annan svensk hjälte några hundra år tidigare nämligen Engelbrekt. Likt Engelbrekt begav sig 

Gustav Vasa sig till Mora för att be dom om hjälp att återge Sverige sin frihet. Det är också 

här som det första gången för denna uppsats går att läsa om de hjältelegender angående 

Gustav Vasas äventyr i dalarna. Svanström beskriver ett antal hjältesagor bland annat om hur 

Gustav Vasa flyr genom dasset på Ornäsloftet och hur han gömmer sig i hölass. Gustav Vasa 

gav aldrig upp trots att han var jagad och personerna som hjälte honom beskrivs som hjältar 

som bidrog till att rädda Sverige. Svanström beskriver hur Gustav Vasa kommer som en hjälte 

till Mora för att påminna dem om de tider då de var fria från dansken och levde ett gott liv, 

men dalkarlarna vill inte följa honom. Självklart ångrar sig bönderna i mora efter ett tag och 

utser sedan Gustav Vasa till sin ledare år 1521. Till skillnad från i Hildebrands version så 

beskriver inte Svanström särskilt mycket om hur övertagandet gick till. Svanström skriver 

enbart att med hjälp av dalkarlana lyckades Gustav Vasa driva ut danskarna och valdes till 

Sveriges kung år 1523.37 Den historien om Lybeckarna som återfinns i Hildebrands version är 

inte nedskriven i Svanströms version. Detta tyder på ett icke-bruk av historien men varför 

Svanström väljer att utelämna vissa delar av historien är oklart. 

År 1948 beskriver Svalenius Gustav Vasas maktövertagande väldigt nationalistiskt och med 

fokus på att bekräfta Gustav Vasas roll som nationell ikon. Själva maktövertagandet beskrivs 

utifrån ett nationalistiskt-ideologiskt historiebruk och omnämns som ett befrielsekrig. Gustav 

Vasa beskrivs som en hjälte och precis som Hildebrand så beskriver Svalenius att Gustav 

Vasa enbart inledde frihetskampen för Sveriges väl. Svalenius lägger precis som Svanström 

stor vikt vid de legender som finns angående Gustav Vasas äventyr i dalarna. Svalenius 

beskriver dessutom hur Gustav Vasa går omkring i dalarna i vanliga bondkläder eftersom han 

var en man av folket.38 Likt Hildebrand så beskriver Svalenius hur Gustav Vasa går i spetsen 

för många slag och hur han framgångsrikt leder sina dalkarlar till seger.39 Svalenius beskriver 

hur flertalet människor håller på Kristian II men att Gustav Vasa är en riktig svensk och får 

därmed det rätta folket med sig. Svalenius hyllar Gustav Vasa som en stor krigsman och en 

hjälte för det svenska landet.40 Svalenius menar att riktiga svenskar litar på sina makthavare 

och att de vet vad som skall göras när fienderna kommer. Slutligen så beskriver Svalenius hur 

Lybeck tar kontakt med Gustav Vasa eftersom Danmark nu förklarat dem krig. Gustav Vasa 

inser att han ju kommit långt med sina bönder men han bör spara dem eftersom de redan 
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utstått så mycket. Likt Hildebrand så beskriver Svalenius att av godhet så skickar Gustav Vasa 

hem sina bönder och hyr istället in legoknektar från Lybeck. Sedan liknar beskrivningarna de 

som Svanström gav och Svalenius skriver bara att tillsammans erövrar Lybeckarna snabbt 

Sverige med Gustav Vasa som ledare och år 1523 så kröns Gustav Vasa till kung av 

Sverige.41 

Ohlmarks lägger år 1956 likt Svanström och Svalenius stor vikt vid de legender och 

berättelser angående Gustav Vasas äventyr i dalarna. För första gången i denna uppsats läggs 

också väldigt stor vikt vid förrädarna som gav upp Gustav Vasas position och hur danskarna 

vid flertalet tillfällen är nära att fånga Gustav Vasa. För första gången i denna uppsats så får vi 

veta vilka det var som avslöjade Gustav Vasas position och att Gustav Vasa när han senare 

blivit kung lät avrätta dessa personer.42 Ohlmarks skriver att ingen ärlig man förråder sitt land 

och det enda lämpliga straffet för att försätta sitt land i en sådan situation var det som Gustav 

Vasa tillämpade. Likt de övriga historikerna beskriver Ohlmarks hur Gustav Vasa talar till 

folket i Mora och försöker beskriva det fruktansvärda blodbadet som nyss skett där. 

Dalkarlarna har dock lovat trohet till danskarna och kastar därför ut Gustav Vasa. Efter ett tag 

så ångrar sig självklart dalkarlarna och ber Gustav Vasa återkomma för att bli deras ledare.43 

Dalkarlarna ångrar sig enligt Ohlmarks eftersom bönderna inser danskarnas onda uppsåt och 

att Gustav Vasa var den enda riktiga svenska mannen kvar. Likt de övriga författarna så 

framhåller Ohlmarks Gustav Vasa som en hjältekrigare som går i främsta ledet och är mycket 

duktig i strid. Därefter är Ohlmarks beskrivning ungefär lika tunn som Svanströms och likt 

dennes slutsats så drar Ohlmarks samma slutsats att Gustav Vasa med hjälp av svenskar intog 

Stockholm.44 Det som är intressant är att likt Svanström så utelämnar Ohlmarks all skrivning 

angående Lybeckarnas inblandning. Det är alltså andra gången som det existerar ett slags 

icke-bruk av historien kring Lybeckarnas inblandning.  

I boken svensk historia från år 1963 målar Henriksson upp en helt annan bild av hur Gustav 

Vasas maktövertagande gick till. Här kan vi återigen se att skiftningen från den enbart 

positiva historieskrivningen kring Gustav Vasa nu skiftar till en mer kritisk 

historieskrivningen. Henrikson Skriver att själva anledningen till att Gustav Vasa påbörjar sitt 

maktövertagande är för att han blev starkt påverkad av att hans släktingar blev avrättade i 
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Stockholms blodbad och troligen ville hämnas.45 Det är första gången i denna uppsats som det 

går att läsa att Gustav Vasa personligen hade relationer till de som avrättades i Stockholms 

blodbad och att han därför troligen påbörjade sitt maktövertagande av revanschlust. 

Henriksson är också den första behandlade historikern i denna uppsats som skriver att de 

legender angående Gustav Vasas äventyr i dalarna är till stor del påhittade. Henrikson 

poängterar att de legender och berättelser är hopslagningar av liknande berättelser som 

cirkulerat i utlandet i århundraden. Man skall enligt Henrikson alltså inte lägga någon vikt vid 

dessa berättelser utan endast se på dem som en tillgång för turistnäringen.46 Henriksson 

skriver att tidigare historiker måste vetat om att dessa legender varit falska, men att de använts 

sig av dessa berättelser för att stärka bilden av Gustav Vasa som landsfader. Henriksson 

poängterar däremot att vad som kan fastslås är att Gustav Vasa var i mora och försökte tala 

dalkarlana till rätta men att de inte ville följa honom. Hur det gick till när dalkarlana ångrar 

sig och ber Gustav Vasa komma tillbaka för att bli deras hövitsman år 1521 beskrivs på 

samma sätt som i övriga behandlade historikers skrivelser. Henriksson menar att han är en av 

dom första historikerna som enbart vill berätta sanningen utan påverkan från bilden av Gustav 

Vasa som landsfader. Författaren skriver att Gustav Vasa sällan eller aldrig var med vid något 

slag under maktövertagandet eftersom han inte var militärt begåvad. Han skall istället ha rest 

runt i landet och talat till folket för det var enligt författaren där Gustav Vasas verkliga 

begåvning låg.47 Efter ett tag har Gustav Vasa fått så mycket hjälp av övriga delar i landet att 

han skickar hem dalkarlana för att dom skall kunna ta hand om sina skördar. Detta menar 

dock Henriksson precis som Hildebrand och Svalenius att Gustav Vasa skickar hem dessa 

eftersom han anser att han redan utsatt dem för så mycket och att han har dem mycket att vara 

tacksam för. Det hela avslutas med att Gustav Vasa tar hjälp av yrkeskrigare betalda på kredit 

som Gustav Vasa lånar av Lybeck. Dessa belägrar alla Sveriges slott som snart faller och år 

1523 blir Gustav Vasa Sveriges kung. Henriksson tillägger dock någonting som de övriga 

författarna inte gjort nämligen att när Stockholm faller och blir hans så är han inte ens 

närvarande i Sverige utan har sett det mesta på håll då han är på resa i Holland.48 Det man kan 

se med Henrikssons text är att Gustav Vasas bild som hjälte och landsfader här börjar förlora 

sin styrka då författaren inte har någon avsikt att framhäva detta då det inte är hela sanningen. 
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Alf Åberg beskriver i sin bok vår svenska historia från 1978 Gustav Vasas maktövertagande 

med hjälp av det vetenskapliga historiebruket. Åberg skriver likt Henriksson att de berättelser 

om hur Gustav Vasa tar makten som tidigare historiker fört fram är påhittade. Precis som 

Henriksson så menar Åberg att detta är Gustav Vasas egen propagandabild för eftervärlden 

och är alltså inte tillförlitlig som källa. Åberg menar att Gustav Vasa inte var att lita på och att 

man ska tolka tidigare historiska skrivningar väldigt varsamt. Åberg för också fram ny 

information som tidigare behandlade historiker inte bidragit med nämligen att Gustav Vasa 

först försökte bli ledare för Stureätten. Stureätten var den rättmätiga arvtagaren till kronan i 

Sverige och dessa förde motstånd mot den danska ockupationen men var inte intresserade av 

Gustav Vasa som deras ledare. Sturarna planerade ett större uppror som skulle täcka hela 

landet. Åberg menar att anledningen till att Gustav Vasa beger sig till dalarna är för att hinna 

före och därmed ha en chans att knipa åt sig makten.49 Här ser man ett exempel på icke-bruk 

inom historian och kanske har man valt att undvika denna skrivning eftersom den förminskar 

Gustav Vasas roll som hjälte då han kanske egentligen ville ta makten för egen vinning. 

Gustav Vasa skall alltså enligt Åberg ha sett sin chans att ta makten då nästan alla övriga 

kandidater blivit avrättade. Tidigare historiker har skrivit att Gustav Vasa hade stor hjälp av 

dalkarlarna men Åberg menar att dalkarlarna knappt var med. Åberg skriver att Gustav Vasa 

tröttnar på dalkarlarna ganska fort då de visar sig att han tycker att de super för mycket. 

Gustav Vasa skickar alltså inte bort dem för att vara en god människa så som tidigare 

historiker beskrivit utan Åberg menar att de skickas bort eftersom Gustav Vasa anser dem 

oseriösa. Gustav Vasa vill ha proffskrigare så han hör av sig till Lybeck. Lybeckarna går med 

Gustav Vasa och skickar trupper och dessutom anfaller de Danmark. Danskarna kan inte kriga 

på två fronter vilket gör att med hjälp av Lybeck lyckas Gustav Vasa erövra Sverige och bli 

dess kung.50 Man kan även i denna bok se att nationalismen nu verkligen är borta från 

historieskrivningen och Åberg har inget intresse av att bekräfta bilden av Gustav Vasa som 

hjälte utan snarare som maktgalen. 

I boken Sveriges historia skriven av Lars-Olof Larsson och Eva Österberg år1985 påpekar 

författarna att Gustav Vasa lurar till sig kronan och att ingen skall lita på tidigare historiker 

som framställt Gustav Vasa som en god landsfader. Författarna poängterar att Gustav Vasa 

var själviskt och de vill få bort bilden av Gustav Vasa som en hjälte. Detta syns bland annat 

då de till skillnad från den övriga behandlade litteraturen inte nämns någonting om några 
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hjältesagor innefattade Gustav Vasa. Likt Åberg så beskriver Larsson och Österberg istället 

att Gustav Vasa sade sig vara representant för Sturarna och det är på detta sätt han lyckas bli 

dalarnas ledare. Folket i dalarna tror alltså att Gustav Vasa enbart är där som en företrädare 

och att han därför inte skulle haft några ambitioner för att ta kronan. Likt Åberg skriver också 

författarna att den bondearmé som historiker länge har beskrivit skall ha hjälp Gustav Vasa att 

ta makten inte är kvar särskilt länge. Redan efter några månader får Gustav Vasa hjälp av 

inhyrda proffskrigare från Lybeck och då skickas bönderna hem. Detta eftersom Gustav Vasa 

inte ansåg dem vara tillräckligt skickliga krigare. Författarna dementerar den tidigare bilden 

av att hjältesvensken Gustav Vasa skulle ha återgett Sverige sin frihet med hjälp av svenskar. 

Likt tidigare behandlade författare så beskrivs inte maktövertagandet särskilt detaljerat utan 

Larsson och Österberg skriver bara att år 1523 lyckas Gustav Vasa erövra Stockholm och 

därefter väljs han till Sveriges kung.51 Som sagt så lägger författarna stort fokus på att Gustav 

Vasa lurade till sig Sveriges tron och att han därför inte bör ses som landsfader utan istället 

som en lögnare och författarna benämner honom även som tyrann. 

År 1999 beskriver Jan Samuelsson Gustav Vasas maktövertagande på ett liknande sätt som 

Larsson och Österberg då även han vill påvisa att Gustav Vasa inte alls var den hjälten som 

historiker har velat framställa honom som. Det är uppenbart att Samuelsson är mycket kritiskt 

till Gustav Vasa och detta lyser igenom i hans historieskrivning. Samuelsson börjar med att 

skriva att de flesta legenderna kring Gustav Vasas äventyr i dalarna är rent påhitt och likt 

Åberg så menar Samuelsson att detta är en propagandabild troligen skapas av Gustav Vasa 

själv menad för eftervärlden. Likt Henriksson så skriver Åberg att dessa legender om Vasa 

inte tillkommer förrän på 1680-talet, alltså mer än etthundra år efter Gustav Vasas död. 

Dessutom påpekar Samuelsson att Gustav Vasa fick sitt uppsving under slutet av 1700- och 

början av 1800-talet då den nationella känslan skulle stärkas.52 Återigen så ifrågasätter en 

historiker tydligt att Gustav Vasa använts som en nationell symbol. Samuelsson menar med 

detta att flertalet historiker ägnar sig åt icke-bruk eller rentav ljugit om vissa detaljer enbart 

för att förstärka bilden av Gustav Vasa som landsfader. Likt Åberg så menar Samuelsson att 

Gustav Vasa tog kontakt med Stureätten men när dessa insåg att Gustav Vasa var ute efter 

personlig makt så avvisade de honom.53 Gustav Vasa begav sig då upp till dalarna för att tala 

till folket där och försöka få dem att göra uppror. Enligt Samuelsson så utnyttjade Gustav 

Vasa Stockholms blodbad för att få medlidande. Han skall enligt Samuelsson ha berättat 
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väldigt detaljerat vad som hände. Dessa detaljer har sedan forskningen visat inte vara sanna 

eftersom Gustav Vasa inte ens var närvarande vid Stockholms blodbad. Precis som Larsson 

och Österberg så skriver Samuelsson att Gustav Vasa skall ha lurat dalkarlarna att han var 

representant för Sturarna vilka var rättmätiga arvtagare till den svenska kronan.54 Detta skall 

senare ha lett till missnöje mot kungen eftersom dalkarlarna kände sig lurade. Utöver detta så 

beskrivs maktövertagandet väldigt översiktligt och innefattar ingen ny information som inte 

tidigare behandlade historiker har bidragit med. Det är tydligt att precis som Larsson och 

Österberg så är Samuelsson ute efter att få bort Gustav Vasas hjältestatus.  

Lars Berggren och Mats Greiff beskriver år 2009 Gustav Vasas maktövertagande med hjälp 

av det vetenskapliga historiebruket. Författarna menar att historikers roll är att föra fram fakta 

och inte att sprida åsikter om fakta. Detta gör att författarna inte beskriver maktövertagandet 

särskilt ingående. Detta motiverar författarna med att det finns ytterst lite fakta kring detta 

som är trovärdig eller går att bekräfta. Likt Samuelsson dementerar författarna legenderna om 

Gustav Vasas äventyr i dalarna och menar att dessa berättelser är helt falska och dessutom 

skrivna mer än etthundra år efter hans död. Inte heller dalkarlarnas hjältestatus vill författarna 

kännas vid utan menar att även detta är påhittat.55 Berggren och Greiff menar precis som 

Samuelsson att de knappt varit med då Gustav Vasa snabbt skickat bort dem. Det som enligt 

författarna kan bevisas är att Gustav Vasa hyrde in en armé från Lybeck som tog Sverige åt 

honom utan att han själv var särskilt delaktig. Detta går att bevisa eftersom Gustav Vasa var 

väldigt noga med ekonomin vilket också har bekräftats genom tidigare behandlade historiker. 

Gustav Vasa väljs till kung år 1523 men skall enligt författarna inte varit en omtyckt kung av 

sin samtid. Han skall ha varit fruktad och inte alls folkkär. Författarna menar att Gustav Vasa 

inte var någon hjältekung utan styrde sitt land med hjärnhand och brydde sig bara om sig 

själv.56  

I boken Sveriges historia: från forntid till nutid skriven av Peter Olausson och utgiven 2018 

används det vetenskapliga historiebruket och väldigt lite få personliga åsikter finns att läsa. 

Författaren vill enbart föra fram fakta så som han anser att en modern historiker bör göra och 

vill varken förminska eller höja Gustav Vasa i hans maktövertagande. Detta gör att Gustav 

Vasas väg till makten beskrivs väldigt översiktligt. Olausson skriver likt de senaste 

behandlade historikerna att de berättelse om Gustav Vasas äventyr i dalarna som länge 
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florerat endast är sagor. Vidare beskriver Olausson nya detaljer för denna uppsats så som att 

Gustav Vasa förs som fånge till Danmark men att han senare lyckas fly och kommer tillbaka 

till ett Sverige i uppror. Han landstiger i Kalmar och precis som Larsson och Österberg 

skriver också Olausson att Gustav Vasa försöker ansluta sig till Sturarnas uppror men dessa 

kastar ut honom då de ser hans ambition att själv bli kung. Gustav Vasa beger sig då upp till 

dalarna för att övertala dem att följa honom i ett uppror. Informationen om hur det gick till 

därefter är samma som i tidigare behandlade verk. Precis som de senaste behandlade 

författarna så påpekar Olausson att den bondearmé som följde Gustav Vasa väldigt snabbt 

byts ut mot proffskrigare både från Sverige men till största delen från Lybeck. Såsom Åberg 

gjorde redan år 1963 beskriver också Olausson år 2018 att Gustav Vasa inte var någon duktig 

krigare och troligen inte var med vid något slag. Olausson avslutar som de senaste behandlade 

författarna med att år 1523 har legoknekts armén från Lybeck lyckats ta Sverige åt Gustav 

Vasa och hans väljs därefter till kung.57 Till skillnad från hur Olausson beskrev Gustav Vasas 

personlighet så kan man här se att Olausson inte tar med sina personliga åsikter angående 

Gustav Vasas maktövertagande. Detta är ett tydligt exempel på det vetenskapliga 

historiebruket då man kan ha åsikter om vissa saker men när det gäller fakta så håller man 

personliga åsikter utanför. Denna bok är återigen ett tecken på att den jakt på syndaren Gustav 

Vasa som tidigare existerat inom historieskrivningen nu kan ha börjat mattas av.  
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5.3 UPPROREN MOT GUSTAV VASA 

Hildebrand förklarar år 1920 upproren mot Gustav Vasa med att folket missförstod honom. 

Gustav Vasa gör enligt Hildebrand stora förändring för folkets bästa och för att utveckla 

landet, med folket trodde att Gustav Vasa gjorde dem ont. Gustav Vasa målas upp som en 

hjälte som mötte upproren som en god kung som aldrig gjorde sitt folk orätt. Det är uppenbart 

att Hildebrand vill förstärka bilden av Gustav Vasa som landsfader och hjälte för nationen. 

Exempelvis skriver Hildebrand att dalupproret med daljunkern startar eftersom dalkarlarna 

blivit utlovade stora belöningar när de hjälpte Gustav Vasa till makten och dessa belöningar 

har uteblivit. Gustav Vasa svarar sakligt och tålmodigt att han lovar dalfolket deras belöningar 

men han kan ej införliva dessa ännu då han måste betala skulden till Lybeck först.58 

Hildebrand ägnar även ett par sidor åt att skriva om de lögner daljunkern spred om Gustav 

Vasa. Upproret bör ses som förräderi och de rykten som spreds kring Gustav Vasa anser 

Hildebrand skall ses som lögner. Daljunkern utgav sig för att vara Nils Sture men detta anser 

Hildebrand vara ren lögn.59 Om detta visat sig vara Nils Sture hade han haft rätt att kräva 

kronan men enligt Hildebrand var detta enbart en bonde som försökte skaffa sig personlig 

makt. Lösningen på det första dalupproret blev att Gustav Vasa skickade upp några ombud 

som fick tala dalkarlarna till rätta vilket skedde utan bekymmer och så var freden för denna 

gång återställd i dalarna.60 Nästa uppror som Hildebrand skriver om är klockupproret. 

Klockupproret börjar med att riksråden och prästerna beslutar att de största kyrkklockorna i 

varje församling skall lämnas in till staten och användas som betalning till Lybeckarna. 

Hildebrand påpekar starkt att idén har riksråden fått från Danmark för så har man gjort där 

under föregående år.61 Enligt Hildebrand kommer alltså inte skatteidén från Gustav Vasa utan 

snarare tvärtom så motsätter sig kungen beslutet eftersom han vet att det kommer göra hans 

folk illa. Dalkarlarna gör uppror och dödar flera av Gustav Vasas fogdar. Gustav Vasa skall 

inte ha gjort motstånd utan istället sänt brev till dalkarlarna om att det är Lybeckarnas fel att 

han tvingas ta upp skatt av sitt folk och att han dessutom var emot idén att ta deras 

kyrkklockor. Dalkarlarna skickar brev om att de vill behålla sina klockor och dessutom ha en 

ny ärkebiskop eftersom han varit delaktig i beslutet om att samla in kyrkklockorna. Enligt 

Hildebrand skall Gustav Vasa ha gått med på detta och då ska klockupproret ha fått sitt slut.62 

Slutligen så beskriver Hildebrand också Dackefejden. Dackefejden startar enligt Hildebrand 
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eftersom smålänningarna inte vill ha lutherdom utan vill gå tillbaka till katolicismen. 

Hildebrand skriver att smålänningarna alltid varit stökiga och gjort uppror mot makten så 

detta var inget ovanligt. Hildebrand beskriver vidare smålänningarna som ytterst brutala. De 

mördar och rånar varandra och sedan gömmer de sig i skogen tills allt har ordnat sig. 

Smålänningarna har länge hotat fogdar till livet och gjort kraftigt motstånd mot 

kungamakten.63 Hildebrand skriver att Gustav Vasa tillåter dessa smålänningar att existera 

trots att de beter sig som danskar. Gustav Vasa erbjöd smålänningarna att betala skatt i varor 

som hjort, hind, rådjur eller skog av olika slag. Smålänningarna skall ha vägrat och istället på 

grund av sin onda natur kräver de att få bli skattebefriade trots att de som Hildebrand menar 

har väldigt gott om dessa begärda varor.64 Hildebrand ger bilden av att Gustav Vasa gör allt 

för att undvika strid på slagfältet eftersom kungen bara vill sitt folk väl. Upproret avslutas 

med att upprorsledaren Nils Dacke dödas. Hur Dacke dödas nämner inte Hildebrand men han 

skriver att ett fåtal av Nils Dackes följare avrättas men de flesta benådas av den gode kungen. 

Enligt Hildebrand vill inte Gustav Vasa spilla något oskyldigt blod och benådar därför alla 

som inte varit direkta ledare i upproret. Hildebrand ägnar en stor del av kapitlet åt att beskriva 

hur fruktansvärda smålänningarna var och hur onda de var i sin natur. Hildebrand beskriver 

även Dacke som en brutal människa som dränker präster om de inte predikar på latin och för 

katolska mässor.65 Enligt Hildebrand skall Nils Dacke ha varit av så ond natur att han inte 

heller drog sig för att slå ihjäl sina egna.66 I kontrast till detta så målar Hildebrand upp bilden 

av Gustav Vasa som en god landsfader som gör allt för att undvika konfrontation med de onda 

smålänningarna. Det är tydligt att Hildebrand vill förstärka bilden av Gustav Vasa som 

landsfader och det kan därför antas att Hildebrandt utelämnat och även skrivit om vissa 

historiska detaljer. 

Svanström lägger i sin bok A short History of Sweden från år 1934 liksom Hildebrand stort 

fokus vid Gustav Vasa som en god och av sitt folk missförstådd kung. Första upproret i 

dalarna sker enligt Svanström eftersom folket i dalarna har misstycke för förrädaren och 

ärkebiskopen Brask. Till skillnad från Hildebrand så nämner inte Svanström någonting om 

daljunkaren. Folket i dalarna vill ha en ny biskop och gör därför uppror. Det är alltså samme 

Brask som förrådde svenskarna och enligt Svanström har Gustav Vasa sparat hans liv 

eftersom kungen är en så god människa. Gustav Vasa går till slut med på att avsätta Brask och 
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sätter in en ny ärkebiskop och så slutar första upproret i dalarna.67 De övriga upproren i 

dalarna beskrivs inte särskilt väl utan nämns bara och att Gustav Vasa gör sitt bästa för att 

med fredliga metoder stoppa upproren. Svanström målar ständigt upp bilden av Gustav Vasa 

som en god människa som bara gör sitt folks bästa68 Dackefejden beskrivs på samma sätt som 

i Hildebrands verk. Likt Hildebrand ägnar Svanström mycket skrivning åt de hemska 

smålänningarna och framförallt skogstjuven, mördaren och förrädaren Nils Dacke. Nils Dacke 

ville återställa allt till som det var på den tiden när dansken hade herravälde över landet. 

Överlag så beskrivs smålänningarna precis som av Hildebrand som väldigt danska. Gustav 

Vasa är en hjälte för sina svenskar och kämpar för sitt folk och ser till att förrädaren Dacke 

avrättas och så avslutar Svanström berättelsen om Dackefejden.69 Här kan vi se ett exempel av 

icke-bruk då Svanström knappt beskriver upprorens slut eller hur de gick till särskilt väl. 

Boken var till för att imponera på utlandet och föra fram bland annat Gustav Vasa en viktig 

svensk symbol. Det kan ha varit så att Svanström undviker många detaljer eftersom de kan 

förändra bilden av Gustav Vasas roll som nationell symbol. 

År 1948 vill även Svalenius framhålla Gustav Vasa som en god landsfader som gjorde gott för 

sitt eget folk. Samtidigt skriver Svalenius om nya detaljer som kan framställa kungen mindre 

fördelaktigt. författaren beskriver hur avrättningar går till men menar samtidigt att Gustav 

Vasa tvingas göra detta eftersom han är en god landsfader. Svalenius lägger också stort fokus 

på att kungen troligen mår ytterst dåligt över detta. Svalenius påminner läsaren ständigt att 

även om vissa detaljer verkar orättvisa skall man inte glömma att Gustav Vasa gjorde det av 

godhet eftersom han bara ville Sverige väl. Vad gäller upproren skriver Svalenius att det fanns 

ett uppror i Dalarna år 1524 och ett uppror i Skåne år 1525 men hur dessa gick till avslöjar 

inte författaren. Det enda som skrivs är att Gustav Vasa tvingas avsluta dessa mycket fort och 

att kungen löser upproren med fredliga metoder.70 Svalenius beskriver likt Hildebrand att 

upproret med daljunker år 1527 sägs ha startats av Nils Sture som var rättmätig arvtagare till 

kronan då han var son till Sten Sture. Svalenius beskriver här att det inte finns några bevis för 

att denna person verkligen var Nils Sture men det är ytterst troligt att så var fallet. Svalenius 

nämner här för första gången för denna uppsats dessutom att den propaganda som skrevs om 

daljunkerns person är skriven av Gustav Vasa själv och bör ses som falsk. Svalenius menar att 

detta gjorde Gustav Vasa eftersom han visste att om det kom ut att daljunkern verkligen var 
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Sten Sture så skulle Gustav Vasa bli av med kronan. Svalenius skriver likt Hildebrand att 

detta uppror slutar efter det att Gustav Vasa har talat sitt folk till rätta och daljunkern flyr 

utomlands till Norge.71 Klockupproret startar 1521 eftersom Gustav Vasa efter påtryckningar 

från Lybeck tvingas samla in alla församlingarnas största kyrkklockor för att återbetala 

skulden. Likt Hildebrand lägger Svalenius skulden på någon annan även om det denna gång 

var Gustav Vasa som tvingades ta beslutet istället för riksråd och präster. Det går att läsa att 

kungen öppet gråter när han får veta att hans folk förrått honom.72 För första gången i denna 

uppsats kan man nu läsa om vad som hände med de personer som var ansvariga för 

dalupproren. År 1533 så möter kungen dalfolket vid stora Kopparberget för att tala till dem. 

Gustav Vasa säger att nu är det dags för dalarna att bli en lydig landsända eller en platt 

landsända. Därefter avrättar han en stor mängd människor som antingen varit ledare eller 

delaktiga i upproren mot honom. Detta gör Gustav Vasa eftersom han en gång för alla vill ha 

slut på upproren i dalarna. Svalenius skriver också att kungen troligast var illa berörd och 

egentligen inte ville behandla sitt folk på detta sätt men att han gjorde det för rikets bästa.73 

Dackefejden startar enligt Svalenius år 1542 eftersom Gustav Vasa förbjudit gränshandel då 

han tycker att Sverige skall tjäna pengar på Smålands oxar och inte danskarna. Till skillnad 

från tidigare författare så förekommer här ingen smutskastning av smålänningarna utan 

Svalenius menar att det är ett folk precis som allt annat i Sverige. Vidare beskriver Svalenius 

Nils Dacke som var ledare för upproret väldigt väl. Man kan läsa om hans släkt, hans tidigare 

kontakter med Gustav Vasa samt om hans gård och hemtrakter. Nils Dacke framställs 

dessutom ett värdigt motstånd till Gustav Vasa.74 Svalenius målar nästan upp en hjältebild av 

Nils Dacke så som tidigare funnits angående Gustav Vasa. Det beskrivs även hur Gustav Vasa 

tvingades till vapenstillestånd för att samla krafter. När Gustav Vasa väl samlat ihop 

tillräckligt med krafter och soldater så anföll han bonde trupperna. Gustav Vasa gick segrande 

ur dessa strider och Nils Dacke blev ihjälskjuten vid sina ägor i Rödebyskogarna.75 Återigen 

beskriver Svalenius att Gustav Vasa tvingas göra detta eftersom han behöver återställa 

balansen i Sverige. Så även om Nils Dacke nästan fick rollen som hjältefigur så är det 

fortfarande Gustav Vasa som skall ha respekt som landsfader. Man kan alltså se att även om 

Svalenius egentligen framstället Gustav Vasa från ett mindre fördelaktigt perspektiv så skall 

man enligt Svalenius fortfarande hylla Gustav Vasa eftersom han är Sveriges hjältekung. 
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I boken från ynglingaätten till Gustav VI Adolf: en bokfilm från 1956 så nämns knappt 

upproren mot Gustav Vasa. Författarna för enbart fram fakta utan personliga åsikter vilket gör 

att kapitlet är kort. Författarna försöker inte måla upp bilden av Gustav Vasa som landsfader 

utan snarare att han behandlade sitt folk lite väl hårt. Det är uppenbart att ämnet är känsligt 

och en viss form av icke-bruk förekommer då författarna väljer bort stora delar av historien. 

Varför historikerna har valt att göra på detta sätt förklarar dem inte. Det enda man kan läsa är 

att det skett tre olika uppror i dalarna. Det första skedde 1525 vilket Gustav Vasa slog ned. 

1531 skedde klockupproret som Gustav Vasa kuvade. Även här skrivs det att Gustav Vasa 

avrättade ledarna för klockupproret.76 Likt Svalenius verk så kan man här läsa att Dackefejden 

börjar eftersom Gustav Vasa förbjöd gränshandel. Istället skulle kungen köpa varor av 

bönderna billigt för att sedan sälja dom dyrt till utlandet och sedan behöll kungen pengarna 

själv. Nils Dacke som var ledare för upproret dödas och upproret stillas. Därefter skall inte 

folket ha gjort mer uppror eftersom Gustav Vasa mycket bestämt slagit ner de tidigare och 

avrättat dess ledare.77 Här kan man se en skiftning i historieskrivningen då detta verk inte 

målar upp Gustav Vasa som någon hjälte utan tvärtom som en brutal man som slog ner 

upproren hårt. Det är från och med denna tid som Gustav Vasa inte längre framställs positivt 

vad gäller upproren. 

Alf Henrikson vill år 1963 förändra bilden av Gustav Vasa från hjälte till en mer brutal 

karaktär. Genomgående för kapitlet är att folket gjorde uppror av en anledning och att detta är 

det tydligaste beviset för att Gustav Vasa inte vad någon god hjältekung. Henriksson skriver 

att det första upproret startar eftersom Gustav Vasa låter halshugga de katolska prästerna 

Peder Jakobsson och Knut Mikaelsson då de var starka motståndare till Gustav Vasa. Detta 

gjorde dalkarlarna upprörda och samtidigt framträdde en man som kallades för daljunkaren. 

Likt Hildebrand år 1920 så skriver Henriksson att Daljunkaren sägs ha varit Nils Sture, son 

till Sten Sture och därmed rättmätig arvtagare till landet. Dock går inte Henriksson till attack 

mot Daljunkern så som Hildebrand gjorde utan skriver likt Svalenius att det inte finns några 

bevis för att Daljunkaren verkligen var Nils Sture men att det är ytterst troligt att så var fallet. 

Henriksson skriver att detta uppror ledde ingenvart, men likt Svalenius skriver Henriksson att 

Gustav Vasa svarade med motpropaganda där han anklagade daljunkaren för både det ena och 

det andra.78 Därefter framkommer Henriksson med för denna uppsats helt nya uppgiften 

nämligen att det hela slutar med att Gustav Vasa avrättar daljunkaren eftersom Kristina 
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Gyllenstierna förklarat att han inte var hennes son Nils Sture.79 Här skriver också Henriksson 

att detta troligen inte ens är sant utan att Gustav Vasa skrivit detta som propaganda och 

troligen avrättat daljunkaren utan prövning. Henriksson beskriver klockupproret år 1530 

annorlunda och till skillnad från de tidigare behandlade historikerna så lägger Henriksson 

skulden för detta uppror direkt på Gustav Vasa.80 Dalkarlarna skickade enligt Henriksson en 

skrivelse till Gustav Vasa där de bad om att få behålla sina klockor och istället betala tvåtusen 

mark i skatt. De ville också att Gustav Vasa bara skulle utse fogdar som var bördiga i 

landskapet. Gustav Vasa svarade att han inte ville träta med sina undersåtar och gick därefter 

med på deras krav vilket blev slutet för detta uppror.81 Henriksson menar att detta bara var ett 

knep för Gustav Vasa att hinna samla ihop tillräckliga stridskrafter för att slå tillbaka. Likt 

Svalenius skriver Henriksson att Gustav Vasa samlade dalkarlarna och avrättade en stor del av 

dem. Till skillnad från Svalenius menar dock Henriksson att Gustav Vasa gjorde detta för att 

han var rädd att de en dag skulle ta hans krona så nu ville han visa sin makt. Gustav Vasa 

trodde att han skulle avskräcka dalkarlarna genom att avrätta dem och han fick rätt eftersom 

dalarna inte gjorde mer uppror under hans regeringstid.82 När det gäller Dackefejden så 

avfärdar Henrikson likt Svalenius alla tidigare skrivningar om att smålänningarna skulle ha 

varit speciellt blodtörstiga utan menar att de var ett folk precis som alla andra.83 Gustav Vasa 

skrev denna propaganda angående smålänningarna för att rättfärdiga sina mycket hårda 

metoder mot smålänningarna menar Henriksson. Precis som Svalenius så skriver även 

Henriksson att upproret startar eftersom Gustav Vasa skall ha förbjudit gränshandel.84 Gustav 

Vasa spred ut propaganda om både smålänningarna och deras ledare Nils Dacke för att få till 

opposition mot dessa. Henriksson menar att det här finns tydliga tecken på att Gustav Vasa 

inte var någon god person och att han gjorde vad som helst för att få folk på sin sida.85 

Upproret avslutas när Nils Dacke blir skjuten med pilar av kungens knektar i Rödeby 

skogarna. Dackes kropp förs till Kalmar där den visas upp och huggs i bitar. Henrikson 

skriver också att hela Nils Dackes familj blev avrättade inklusive hans fyraårige son. Gustav 

Vasa svarade på samma sätt i detta uppror som tidigare genom propaganda och sedan avrätta 

ledarna utan chans till benådning.86  
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Alf Åberg beskriver i sin bok vår svenska historia från år 1978 upproren mot Gustav Vasa likt 

Henriksson och att Gustav Vasa var en ond kung när han tog itu med inrikes affärer. Åberg 

skriver likt Henriksson att Gustav Vasa ville bli av med skulden till Lybeck och därför ökade 

han skattetrycket. Åberg tillägger information för denna uppsats när han skriver att den 

kyrkoreduktion som pågick i Sverige även pågick i Finland men att man där fann sig i 

situationen. Henriksson menar att man fann sig i situationen i Finland eftersom där inte fanns 

lika mycket folk som kunde göra uppror.87 Om dalupproren skriver Åberg likt Henriksson att 

Gustav Vasa var oerhört slug. Åberg skriver att Gustav Vasa talade till dalkarlarna och fick 

dem att lägga ner sina vapen. Detta berodde enligt Åberg på att Gustav Vasa visste att han 

inte kunde möta dalkarlarna just då med vapenmakt. Han lovade dem att ingen hämnd skulle 

utkrävas men så fort han samlat ihop tillräckligt med krigsmakt skriver Åberg likt Henriksson 

att Gustav Vasa åker upp till dalarna och avrättar en betydlig mängd människor. Detta gjorde 

han för att ingen mer skulle våga göra uppror och därmed hota hans krona. Gustav Vasa tar 

till alla möjliga medel för att behålla kronan även om det innebär att avrätta gamla vänner.88 

Om Dackefejdens start skriver Åberg precis som Hildebrand att det startar eftersom bönderna 

inte vill byta religion och de tycker att skatterna har blivit för höga. Likt Henriksson så 

beskriver Åberg smålänningarna som vilket annat svenskt folk som helst men att de fått utstå 

hårda attacker från Gustav Vasas propaganda. Åberg skriver att kungen för hårda blockader 

mot Småland för att försöka svälta ut befolkningen. Gustav Vasa skriver mycket propaganda 

som får smålänningarna att framstå som danskar och djävulens sändebud. Det hela slutar med 

att Nils Dacke blir förråd och hans gömställe blir avslöjat vilket leder till att han dödas. Nils 

Dackes huvud visas upp spetsat på en påle i Kalmar. Åberg skriver att hela Nils Dackes släkt 

utplånades. Gustav Vasas knektar gick mycket hårt fram och plundrare och mördade i de 

trakter där upproret startats. Flera hundra av Nils Dackes anhängare deporteras till Finland för 

att förhindra nya uppror. Dessutom skriver Åberg att hela Småland måste betala dryga böter 

som kompensation för att de gjort uppror.89 Även här kan man se att författaren framhåller att 

Gustav Vasa gjorde allt för sin egen vinnings skull i dessa uppror och verkar inte ha brytt sig 

om hur många han var tvungen av att avrätta. Gustav Vasa var alltså enligt Åberg ingen god 

landsfader eller någon som enbart gjorde gott för sitt folk. 

Lars-Olof Larsson och Eva Österberg vill år 1985 övertyga läsaren om att Gustav Vasa var 

oerhört grym och behandlade sitt folk mycket orättvist när de gjorde uppror. Författarna vill 
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föra fram sin teori om att folket gjorde uppror eftersom de märkte att Gustav Vasa var av ond 

karaktär och ingen god landsfader. Författarna fokuserar väldigt hårt på att föra fram moralen 

att Gustav Vasa inte var någon snäll människa utan behandlade sitt folk illa och återigen 

omnämner författarna Gustav Vasa som tyrann. Det första upproret i Dalarna startar år 1524 

eftersom dalkarlana anser att Gustav Vasa ljugit om att han ville återge makten till Sturarna 

och istället sitter han själv nu på tronen. Upproret blir aldrig samlat och blev därför lätt för 

Gustav Vasa att slå ned med våld. Trots löfte om fri lejd avrättar Gustav Vasa ledarna för 

upproret.90 År 1527 är det dags för uppror i dalarna igen med daljunkern som ledare. Likt 

Svalenius och Henriksson så är inte författarna säkra på att daljunkern verkligen var Nils 

Sture men att det mycket väl kunde varit så. När dalkarlarna fick veta att Gustav Vasa var på 

väg med en stark armé för att döda dem så bad dem om nåd. Kungen svarade med att avrätta 

ledarna med benådade enligt författarna resterande av dalkarlarna.91 År 1531 beskriver 

författarna som utbrottet för det sista dalupproret som kallades klockupproret. Likt 

Henriksson och Åberg skriver författarna att Gustav Vasa ensam bär ansvaret för beslutet att 

samla in alla kyrkklockor. Likt de senaste behandlade historikerna så skriver Larsson och 

Österberg att Gustav Vasa åker upp till dalarna och avrättar folk för att få slut på upproret. 

Författarna går så långt som att kalla Gustav Vasa grym och hänsynslös och återigen kallas 

han tyrann.92 Vad gäller Dackeupproret så skriver författarna att tidigare historiker trott att 

upproret startar eftersom bönderna förbjuds bedriva handel. Detta menar författarna endast 

vara propaganda utfärdat av Gustav Vasa för att andra landsändar skall ena sig med honom. I 

själva verket startade upproret eftersom Gustav Vasa krävde in allt högre skatter samt att han 

plundrade kyrkan. Det material som fanns i de småländska kyrkorna hade ställts dit av 

smålänningarna själva. Detta gjorde att smålänningarna ansåg att de fick betala dubbel skatt 

och därför skall upproret ha startat.93 Därefter är författarnas beskrivning av Dackeupprorets 

förlopp och slut detsamma som i Åbergs verk. Författarna poängterar att Gustav Vasa var en 

brutal kung som visar sina mörka och hemska sidor speciellt när han löser inhemska frågor.94 

Författarna vill inte kännas vid att Gustav Vasa varit en god kung då han visar sin grymma 

sida speciellt när han tar itu med upproren på detta sätt. Författarna anser att Gustav Vasa inte 

bör ses som en hjälte och landsfader. 

 
90 Larsson & Österberg. S. 36, 
91 Larsson & Österberg. S. 36-37. 
92 Larsson & Österberg. S. 37. 
93 Larsson & Östberg. S. 39. 
94 Larsson & Östberg. S. 40-41. 



35 
 

År 1999 Beskriver Jan Samuelsson upproren mot Gustav Vasa med samma historiebruk som 

Larsson och Österberg gjorde. Dock går inte Samuelsson till lika hård attack mot kungen som 

Larsson och Österberg gjorde. Samuelsson vill föra fram orsak till upproren och sedan hur 

Gustav Vasa hanterade dem. Samuelsson skriver likt Larsson och Österberg att första 

dalupproret startar eftersom Gustav Vasa ljugit om sin anknytning till Stureätten och att han 

själv nu istället sitter på tronen. Tanken för dalkarlarna var enligt Samuelsson att återge 

Sturarna makten men Gustav Vasa har egenmäktigt roffat åt sig kronan. Samuelsson beskriver 

att de sker två mindre uppror år 1524 och 1527 som avslutas med att deltagarna avrättas och 

hela Dalarna måste betala dryga böter. Samuelsson nämner dock ingenting om daljunkern och 

Nils Sture som de övriga behandlade historikerna gjort. Klockupproret beskriver Samuelsson 

slogs ned med mycket brutala metoder eftersom Gustav Vasa ämnade att få ett slut på 

upproren i dalarna vilket också skedde. Samuelsson beskriver också ett för denna uppsats nytt 

uppror nämligen Västgötaherrarnas uppror. Detta uppror leddes av riksrådet Ture Jönsson och 

biskopen Magnus Haraldsson. Detta uppror var en protest mot att Gustav Vasa gjorde sig 

enväldigt och uteslöt kyrkan från makten. Gustav Vasa lyckades med propaganda stoppa 

upproret och ledarna blev som i tidigare uppror avrättade.95 När det gäller Dackeupproret så 

skriver Samuelsson likt de senaste behandlade historikerna att mycket tidigare 

historieskrivning kring detta baserats på Gustav Vasas propaganda. Bönderna reser sig 

troligen eftersom Gustav Vasa lägger sig i deras privatliv alltför mycket. Dessutom klagar 

bönderna över den kyrkoreformation som Gustav Vasa infört. Gustav Vasa beskrivs som en 

opålitlig man som ständigt bryter avtal och sprider ut orimliga rykten kring smålänningarna 

och dess ledare Nils Dacke. Upproret avslutas med att Gustav Vasa genom propaganda lyckas 

få en följeslagare till Nils Dacke att avslöja hans gömställe. Nils Dacke dödas och hans 

anhängare blir avrättade. Hela Småland får betala dryga böter som straff och Gustav Vasa 

tvingar alla Sveriges landskap att skriva under en trohetsförklaring mot honom.96 Det syns att 

Samuelsson vill visa de mer brutala sidorna hos kungen men han går inte till attack så som 

Larsson och Österberg gjorde. Det verkar som att Samuelsson vill skriva sin historia om 

kungen men har ändå respekt för honom av andra orsaker som inte framgår tydligt. 

I boken en svensk historia från vikingatid till nutid utgiven 2009 använder sig författarna 

återigen av det vetenskapliga historiebruket. Författarna vill framföra bekräftade fakta utan att 

bland in vare sig propaganda eller emotionella känslor som kan påverka historieskrivningen. 

 
95 Samuelsson. S. 112. 
96 Samuelsson. S. 115-115. 
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Detta gör att man inte läsa särskilt mycket om upproren mot Gustav Vasa eftersom författarna 

menar att det flesta källor som finns angående detta är propaganda skriven av kungen själv. 

Det som författarna Berggren och Greiff bekräftar är att de sker tre olika uppror i dalarna år 

1524, 1527 och 1531. Det var även i det sista dalupproret år 1531 som benämns klockupproret 

som Gustav Vasas sanna natur visade sig. Författarna beskriver likt de senaste behandlade 

författarna att Gustav Vasa slog ner upproret med våld och att väldigt många människor i 

dalarna blev avrättade. Dessutom fick dalarna betala stora bötessummor och deras politiska 

frihet inskränktes. Gustav Vasa skall enligt författarna varit en mycket självisk person som 

avrättade alla som inte gick med honom. Dackefejden år 1542 beskriver av författarna som 

det mest omfattande upproret under Gustav Vasas regeringstid. Upproret startar som en 

motreaktion mot det höjda skattetrycket. Enligt Berggren och Greiff slogs upproret ned med 

våld och bondeledaren Nils Dacke dödades. Även här beskriver författarna att hela Småland 

straffades hårt och tvingades betala böter och fick sin frihet begränsad.97 Författarna avslutar 

kapitlet med att skriva att Gustav Vasa må ha varit en viktig person för Sverige men en 

katastrof för det svenska folket. Här ser man en bild av att Gustav Vasas roll som landsfader 

har spelat en stor roll i historieskrivningen angående honom och att man vill frångå detta i 

modern historia. Dock har man mest velat beskriva Gustav Vasa som brutal sidor men 

Berggren och Greiff är med och ändrar på den trenden. Författarna vill enbart framställa fakta 

så som den är utan att enbart fokusera på Gustav Vasa som brutal. 

Denna trend förstärks sedan när Peter Olausson i sin bok Sveriges historia: från forntid till 

nutid utgiven 2018 vill framföra bekräftad historia utan att döma någon med moderna ögon. 

Likt Svalenius skriver Olausson att det år 1525 är uppror mot Gustav Vasa både i Dalarna och 

i Skåne men varför eller hur de gick till går inte att läsa om. År 1527 bryter ett nytt daluppror 

ut och denna gång står daljunkern som ledare. Daljunkern utgav sig för att vara Sten Stures 

son och därmed rättmätiga arvtagare till Sveriges krona. Olausson skriver dock till skillnad 

från tidigare författare att daljunkern med största sannolikhet är Nils Sture. Detta skulle vara 

anledningen till att det hela slutar med att daljunkern grips och avrättas. År 1529 sker 

västgötaherrarnas uppror. Olausson skriver likt Samuelsson att Gustav Vasa hanterar detta 

uppror med diplomati, list och våld vilket gör att upproret snart är över.98 År 1531 är det dags 

för det tredje och sista dalupproret som benämns klockupproret. Orsaken till att upproret 

startar är för att Gustav Vasa begär in varje församlings största kyrkklocka som skatt för att 

 
97 Berggren & Greiff. S. 128. 
98 Olausson. S. 190. 
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betala skulden till Lybeck. Olausson beskriver att Gustav Vasa slår ner upproret brutalt och 

avrättar alla dess anhängare.99 Likt de senaste behandlade författarna skriver Olausson att 

Gustav Vasa går mycket brutalt fram för att stoppa upproren och verkar inte ha skytt några 

som helst medel för att få upproren avslutade. Dackefejden 1542-1543 beskriver Olausson likt 

Berggren och Greiff att det hela börjar eftersom smålänningarna är trötta på de höjda 

skatterna och att fogdarna som driver in dessa är så våldsamma.100 Olausson beskriver att 

historieskrivningen kring Dackefejden är ett perfekt exempel på hur Gustav Vasas propaganda 

påverkat hans historia. Historiker skrev länge nedsättande om både Småland och Nils Dacke 

eftersom man gick på bilden Gustav Vasa gav ut. Detta går att utläsa även i denna uppsats av 

de behandlade historikerna från 1900-talets början. Olausson beskriver att dessa påståenden 

från Gustav Vasa är ren propaganda och att modern historia finner dessa påståenden som 

falska.101 Utöver detta så skriver författaren att det även finns väldigt mycket hjältesagor och 

berättelser om Nils Dacke som man inte skall ta för att vara sanna.102 Olausson menar att i 

dagens moderna samhälle så gör man ofta de tidigare skurkarna till hjältar och Olausson 

ifrågasätter om det verkligen är mer rätt. Olausson beskriver Dackefejden som 

propagandaberättelser till fördel för antingen Gustav Vasa eller Nils Dacke och det är väldigt 

svårt att säga vad som egentligen är sant i den berättelsen. Det står dock klart att när det gällde 

inrikespolitiska affärer så gjorde Gustav Vasa allt för att behålla makten. Gustav Vasa 

avrättade hundratals av sitt eget folk och han gjorde det för att behålla kronan. Olausson 

skriver att det kan vara lätt att idag se på Gustav Vasa som en brutal kung men Olausson 

menar att det var så man hanterade uppror på den tiden och gör så även idag på många håll i 

världen.103 Olausson menar att Gustav Vasa gjort viktiga saker för Sverige likväl som 

katastrofala och det är viktigt att minnas båda delarna. 

 

 

 

 
99 Olausson. S. 191. 
100 Olausson. S. 174. 
101 Olausson. S. 176. 
102 Olausson. S. 177. 
103 Olausson. S. 179. 
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6 SLUTDISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur historieskrivningen mellan åren 1920-2018 

har avbildat Gustav Vasa med särskilt fokus på hans roll som landsfader. Gustav Vasa är 

fortfarande än idag en av de allra viktigaste personerna i svensk historia men på ett helt annat 

sätt. Gustav Vasa hade en betydligt större roll under förra halvan av seklet då han fungerade 

som nationell symbol medan han idag enbart är en historisk figur. Resultatet visar att 

historieskrivningen angående honom har påverkats av historieskrivningen. Under första 

halvan av 1900-talet så var det vanligt med icke-bruk i historieskrivningen kring Gustav Vasa. 

Man utelämnade de mindre fördelaktiga detaljerna i historien om Gustav Vasa för att inte 

förstöra bilden av honom som viktig nationell symbol. När detta behov senare försvann så 

trädde en helt ny bild av Gustav Vasa fram som en mer brutal och hänsynslös kung. 

Tittar man tillbaka på forskningsläget och den teoretiska ramen för denna uppsats så hade Ulf 

Zander en teori om att demokratiseringsprocessen i Sverige skulle påverka förändringen i 

historieskrivningen kring Gustav Vasa. Demokratiseringsprocessen innebar att man inte 

längre skulle hålla fokus enbart på hjältekungar utan mer fokusera på folkets historia och 

utveckling. Folket skulle alltså samla sig kring sig själva i sin samtid och inte hjältekungar 

och fornstora dagar som varit. Demokratiseringsprocessen påbörjades efter andra världskriget 

vilket skulle innebära att förändringen i denna undersökning skulle ske strax därefter. För 

resultatet i denna undersökning skulle detta i så fall innebära att man innan mitten på 1900-

talet skrivit positivt om Gustav Vasa för att sedan efter mitten på 1900-talet ge en mer kritisk 

bild av Gustav Vasa. 

Detta visade sig stämma i frågorna kring Gustav Vasas maktövertagande och upproren mot 

honom, men inte angående hans personlighet. När det gäller Gustav Vasas personlighet så 

dröjer det fram till 1980-talet innan man börjar skriva negativt i detta ämne. Under 1920-

1950-talet så skrivs det enbart positivt om Gustav Vasa som person. Dessutom under denna 

tidsperiod så framhåller man att svenskar bör ta efter Gustav Vasas personlighetsdrag då detta 

är ett utmärkt exemplar när det gäller hur en svensk person bör vara. Under 1960-1970-talet 

så skriver man öppet om Gustav Vasas mindre fördelaktiga personlighetsdrag men försvarar 

kungen och menar att han inte var värre än någon annan. Dessutom lever bilden kvar av att 

Sverige har mycket att tacka Gustav Vasa för och därför inte bör prata negativt om hans 

person. Under 1980-1990-talet så vänder bilden tvärt och man förkastar Gustav Vasas 

personlighet och går så långt som att kalla honom tyrann. Man ifrågasätter öppet hur man 
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kunnat hylla Gustav Vasa när han var en sådan katastrofal person gentemot sitt folk. Detta 

svänger sedan igen och under 2000-2010-talet då man istället menar att man inte skall jaga 

syndaren Gustav Vasa utan istället fokusera på fakta och hålla personliga åsikter utanför. Att 

det dröjer längre innan historieskrivningen förändrar kring Gustav Vasas person kan bero på 

hans status som nationell symbol. Det syns tydligt att även om man berättat om alla 

hemskheter som Gustav Vasa gjort så försvarar man honom fortfarande och menar att han är 

viktig för Sverige. Sammanfattningsvis så förändras historieskrivningen angående Gustav 

Vasas person från positiv och försvarande under 1980-talet för att sedan återgå till visserligen 

en kritisk bild men ändå försvarande på 2000-2010-talet. 

Vad gäller Gustav Vasas maktövertagande så sker detta i enlighet med teorin om 

demokratiseringsprocessen under 1960-talet. Från 1920 fram till 1960 så framhålls Gustav 

Vasa som en hjälte som befriade Sverige från dansken. Dessutom beskrivs det att Gustav 

Vasa gör detta eftersom han bara vill återge Sverige sin frihet och vill inte alls bli kung 

personligen. Från 1960-talet och fram till modern tid så är historieskrivningen mindre positiv. 

Det skrivs oftast om Gustav Vasas hämndbegär och personliga skäl för att ta makten. Det 

skrivs också mycket om hur han inte ens befinner sig i Sverige utan låter andra ta landet åt 

honom. Här ser man alltså att demokratiseringsprocessen gjorde att istället för att fokusera på 

Gustav Vasa som en hjältekung som återtog Sverige i princip ensam så berättar man en annan 

verklighet då han knappt var närvarande alls. Detta beror på att Sverige inte fokuserade på 

hjältesagor längre i och med demokratiseringsprocessen och då kom en annan verklighet 

fram.  

Slutligen så har vi kommit fram till upproren som skedde mot Gustav Vasa. Här ser vi samma 

utveckling i historieskrivningen som i Gustav Vasas maktövertagande. Under 1920-1960-talet 

så beskrivs Gustav Vasa som en missförstådd kung som trotts allt ville sitt folk väl. Man 

lägger ofta skulden för upprorens orsak på någon annan och menar att kungen oftast är helt 

oskyldig. Dessutom framhåller man att Gustav Vasa oftast löser upproren med fredliga medel 

och vid de fåtal tillfällen som han tvingas straffa sitt folk så mår han ytters dåligt över detta. 

Historieskrivningen förändras återigen under 1960-talet då man inte längre har någon som 

helst avsikt att framställa Gustav Vasas gärningar på positivt sätt. Man skriver nu om hur 

Gustav Vasa straffar sitt folk mycket hårt. Man lägger också skulden för upprorens orsaker 

direkt på kungen och håller honom som ytterst ansvarig. Detta eskalerar sedan under 1980-

1990-talet då man menar att Gustav Vasa mördar vem som helst bara han får behålla kronan. 

Sedan sker återigen en förändring under 2000-2010-talet då man vill tona ner jakten på 
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syndaren Gustav Vasa. Man kan alltså här se att demokratiseringsprocessen påverkade 

historieskrivningen angående både Gustav Vasas maktövertagande och upproren mot honom 

på ett liknande sätt. Sedan kan man förklara att denna utveckling dröjde angående Gustav 

Vasas person med att han var en nationell symbol för Sverige och därför beskrevs som person 

positivt under längre tid. 

Man kan alltså se att teorin och demokratiseringsprocessen stämmer och att teorin för 

uppsatsen håller även om personligheten får bli ett undantag. Det man också kan se är att de 

historiebruk som Zander presenterade också har använts på de sätt som antogs i teoridelen. 

Innan demokratiseringsprocessen användes till övervägande del det nationalistiskt-ideologiska 

historiebruket och efter demokratiseringsprocessen används till övervägande del det 

demokratiskt-ideologiska historiebruket. 

Skulle man vilja fördjupa sig ytterligare i historieskrivningen kring Gustav Vasa hade man 

kunnat undersöka varför historiker ändrar sig. Denna uppsats har som teori att 

demokratiseringsprocessen är med och ändrar men det finns säkerligen fler anledningar än så. 

Det sker radikala förändringar i Sverige under 1900-talet bland annat i form av 

demokratisering men också av andra orsaker. Dessutom ligger Sverige inte längre i krig vilket 

gör att vi inte behöver några nationella ikoner att samla oss kring. Dessutom är det uppenbart 

att historieskrivningen kring Gustav Vasa påverkas av samhällsdebatten. Det hade varit 

intressant att ta reda på vad det var som hände i Sverige under 1960-talet och försöka koppla 

det till historieskrivningen kring Gustav Vasa. Detta kan vara några av de anledningar till att 

Gustav Vasa som varit en så viktig landsfader idag belyses på ett helt annorlunda sätt. 

Bakomliggande orsaker till historiska förändringar kring Gustav Vasa hade varit en bra 

fortsättning för denna uppsats. Det skulle självklart också gå att göra en liknande 

undersökning på flertalet andra personer då många fler än Gustav Vasa framställts på olika 

sätt på grund av nationens intressen. Det som också hade varit intressant är att fortsätta 

undersökningen om ytterligare några årtionden för att då se hur historieutvecklingen fortsatt. 
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