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1. Inledning  

Henrik VIII: mannen, myten och en av Europas mest omdiskuterade regenter genom tiderna, 

som ständigt fascinerat och fortsätter göra det även i våra dagar. Henrik har beskrivits och 

uppmärksammats som en tyrann och är minnesvärd inte enbart på grund av hans gärningar 

utan också för sitt robusta utseende.
1
 Dessutom har han uppmärksammats på grund av sina 

äktenskap och för att han avsvor sin trohet till påven.  

Mycket forskning har bedrivits kring honom och många böcker har skrivits som översatts på 

flertal språk. Med anledning av 500-års jubiléet av Henrik VIII:s tillträde på den engelska 

tronen utkom Susan Doran 2009 med boken Henrik VIII – Man and Monarch. Boken 

katalogiserar nya upptäckter kring regenten och innehåller också foton av brev, tavlor, 

gobelänger med mera.
2
 Med anledning av utställningen blev Henrik återigen 

uppmärksammad. Besökarna på utställningen, och Dorans läsare, fick nu stifta bekantskap 

med Henrik med nya ögon.  

Trots att 500 år har passerat sedan hans trontillträde och sju år har förflutit sedan Dorans bok 

publicerades, är Henrik fortfarande aktuell och uppmärksammad. Denna regent inspirerar och 

är ofta aktuell då ny kunskap förs fram och porträtteras i diverse sammanhang såsom 

spelfilmer, biografier, skönlitteratur och tv-serier. En tv-serie som fått stor uppmärksamhet de 

senaste åren är The Tudors från 2007 där den irländske skådespelaren Jonathan Rhyes Meyers 

gestaltar Henrik VIII.
3
 The Tudors behandlar Henriks liv, gärningar och giftermål under hans 

regeringstid. Tv-serien gav upphov till mycket av min egen fascination av Henrik; att en man 

kan tolkas och behandlas på många olika sätt är fascinerande och att samme man kan anses 

vara både tyrann och revolutionär.
4
  

Han har ofta studerats utifrån hans sätt att styra England och hans relation till kardinalen 

Wolsey, men även hans fruar har studerats. Denna uppsats har istället behandlat Henrik som 

person och hans relation till sin familj, fruar och barn. Min förhoppning är således att jag har 

bidragit till en mer nyanserad tolkning av densamme. Fokus för denna uppsats har varit 

                                                           
1
 Starkey, David. (2009). Henry – Virtuous Prince, s. 134. 

2
 Starkey, David. (2009). Introduction. I S.Doran (Red.), Henry VIII – Man and Monarch (s.8-11). s. 2-3. 

3
 The Tudors (2007) [Tv-serie]. Skapad av Michal Hirst. Toronto: Peace Arch Entertainment Group. 

4
 Starkey, David. (2009). Introduction. I S.Doran (Red.), Henry VIII – Man and Monarch (s.8-11). s. 11. 
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mannen Henrik, med anknytning till hans personlighet, och hans liv utanför offentliga 

sammanhang. Offentliga sammanhang innefattar i det här sammanhanget tillfällen då Henrik 

inte tydligt agerar som regent med folkets bästa intresse i åtanke, det vill säga tillfällen då 

Henrik agerar utifrån egna intressen som enbart gynnar honom själv.  

1.1 . Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här c-uppsatsen är att undersöka hur Henrik VIII har omnämnts som person 

och hans liv utanför offentliga sammanhang, såväl före som under hans regeringstid, i fem 

biografier.  Till offentliga sammanhang hör tillfällen då Henrik figurerar som regent med 

landets bästa intresse i åtanke, tillfällen såsom möten med adeln, rådgivare och undersåtar.  

Mitt syfte ska behandlas utifrån följande frågeställningar:  

 Vilka var Henriks intressen och vad utmärkte hans personlighet?  

 Vilka var Henriks utmärkande åsikter och värderingar?  

 Hur var Henriks relation till sin familj, sina fruar och sina barn?  

1.2. Material och metod 

Då jag har behandlat Henrik som person och hans liv utanför offentliga sammanhang i min 

undersökning har jag valt att använda biografier som källmaterial. Dessa biografier är fem till 

antalet och är utgivna mellan åren 1971 till 2013. De biografier jag har behandlat är: Henry 

VIII – The Life and Rule of England´s Nero, Henry VIII – Man and Monarch, The Mask of 

Royalty, Henry – Virtuous Prince och Henry VIII. Dessa biografier är författade, i tur och 

ordning, utav John Matusiak, Susan Doran, Lacey Baldwin-Smith, David Starkey och Lucy 

Wooding. Alla dessa författare har lång erfarenhet av Englands historia. Wooding är lektor i 

tidig modern historia
5
, Starkey

6
, Doran

7
 och Baldwin-Smith

8
 är historiker som är specialister 

på släkten Tudor och 1500-talets England. Matusiak är även han specialist på släkten Tudor 

och är skribent för History review och Historia today
9
.  

                                                           
5
 Amazon.co.uk. Amazon. 2015-01-25. Sökord: Lucy Wooding. 

6
 Wikipedia. 2015-01-25. Sökord: David Starkey. & Richardson, Nigel. ”Dr David Starkey on Henry 

VIII:Houses made in Henry´s image”.Telegraph UK. 2009-04-16.  
7
 University of Oxford. Staff – Susan Doran. 2013. http://www.history.ox.ac.uk/faculty/staff/profile/doran.html  

(Hämtad 2015-01-25). & Wikipedia. 2015-01-25. Sökord: Susan Doran. 
8
 Wikipedia. 2015-01-25. Sökord: Lacey Baldwin. 

9
 Amazon.co.uk. Amazon. 2015-01-25. Sökord: John Matusiak. & Hughes, Olga. ” Henry VIII The Life and Rule 

of England’s Nero: A New Look at the Old Monster with John Matusiak”.Nerdalicious, 2013-09-16.  

http://www.history.ox.ac.uk/faculty/staff/profile/doran.html
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Samtliga biografier beskriver Henrik och hans liv som regent men det är enbart särskilda 

kapitel och avsnitt som avser honom som person och hans personlighet som jag har studerat. 

Tiden för när biografierna har författats har haft mindre påverkan i mitt val av material då det 

enbart är tolkningen av honom som person utifrån respektive författare som jag har varit 

intresserad av, inte när de har skrivits. Trots det är jag medveten om att Henrik kan ha tolkats 

på olika sätt av författarna beroende på när biografierna har författats. Biografier ger 

dessutom enligt mig en mer personlig tolkning och det är även en sådan tolkning jag senare 

kommer göra utifrån källmaterialet. Jag anser därför att biografier är ett bra källmaterial för 

min undersökning.  

Min uppsats diskuterar också likheter och skillnader. I anslutning till biografierna och min 

egen uppfattning och mitt resonemang har jag utfört en litterär jämförelse för att besvara 

frågeställningarna. Valet av litterär jämförelse föll sig naturligt då jag jämför och resonerar 

kring varför de valda författarna angriper mina frågeställningar på olika sätt och utifrån olika 

infallsvinklar.  

Utöver en litterär jämförelse har jag även använt mig utav tematisering som metod och utgått 

ifrån sökord som varit likvärdiga med mina frågeställningar. Dessa sökord har varit ord som 

innefattat: personlighetsdrag, familj, intressen, barn och värderingar i olika avseenden. Jag har 

således undersökt vilka rubriker kapitlen i respektive biografi haft, vilken tid i Henriks liv 

som behandlats och utgått ifrån mina sökord, för att på så vis bilda mig en uppfattning kring 

huruvida biografierna har varit relevanta att använda i min undersökning.  

1.2.1 – Avgränsningar  

I min undersökning har jag bortsett jag från Henriks inblandning i diplomati, utrikespolitik 

och krig. Avgränsningen har gjorts då jag anser att hans inblandning i dessa sammanhang inte 

överensstämmer med varken mina frågeställningar eller min tematisering.  

1.3. Tidigare forskning 

Författaren Bo G Hall diskuterar biografier i sin artikel ”Biografin har kommit in från kylan” 

publicerad i Svenska Dagbladet. Han anser att forskning kring biografier har varit mer eller 

mindre obekant fram till 1980-talet, då personöden fångade historikers intresse.
10

  

                                                           
10

 Hall G, Bo. ”Biografin har kommit in från kylan. ”Svenska Dagbladet, 2006-11-23. 
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I artikeln ”Kan biografisk metod vara vetenskap?” publicerad i Historisk tidsskrift, nämner Bo 

G Hall historikern Dick Harrison. Harrison menar att bland svenska forskare har det periodvis 

ansetts oseriöst att diskutera och författa personöden. Harrison påstår också att somliga anser 

att sanna akademiker har ansett sig stå över sådant nonsens.
11

  

Hall diskuterar ämnet vidare och menar att personöden och individens relevans för historien 

har uppmärksammats de senaste decennierna. Författaren nämner i denna diskussion den 

framlidne författaren och doktorn i historia Rune Bokholm, som menade att det finns en 

förändrad syn för författande av personöden och biografier. Enligt Bokholm råder det ett 

samband mellan individ och struktur.
12

  

Utöver biografiers status i samhället är det relevant för min undersökning att nämna hur 

Henrik har framställts och beskrivits över tid, samt diskutera hans popularitet. Efter att ha 

rådfrågat databasen Libris är det tydligt att mycket har författats om och kring Henrik VIII. 

Litteraturen är framförallt skriven på engelska, men även latin och svenska finns 

representerade vid översättningarna. Det har exempelvis skrivits biografier, skönlitterära 

böcker och pjäser om och kring Henrik, och hans liv verkar alltjämt vara intressant och 

inspirera till nya verk och tolkningar.
13

 

Det framgår att författarna till mina valda biografier är de historiker som verkar ha författat 

mest kring Henrik de senaste årtiondena. De har författat böcker kring Henrik, men också 

böcker om England under släkten Tudors styre, Henriks fruar och hans eftermäle. Susan 

Doran är den författaren som har skrivit flest böcker om Henrik och England under släkten 

Tudor. Forskningen har behandlat olika aspekter av samme man för att försöka skapa en så 

enhetlig och gemensam bild av Henrik som det är möjligt. Efter sökningen i Libris framgår 

det också att det har utkommit allt fler titlar som behandlar Henriks fruar och hans barn. 

Populariteten verkar således de senaste åren ha skiftat fokus från Henrik till hans gemåler och 

efterkommande.
14

 Henrik som person verkar med andra ord ha blivit försatt i skymundan.  

Henrik har framställts på olika sätt utav mina författare beroende på när biografierna har 

författats. The Mask of Royalty skriven utav Lacey Baldwin-Smith 1971 porträtterar Henrik 

som en komplex man.
15

 John Matusiak beskriver Henrik som en attraktiv man i sin bok Henry 

                                                           
11

 Hall G, Bo. ”Kan biografisk metod vara vetenskap?” Historisk tidsskrift 127(3), 2007, s. 433. 
12

 Ibid, s. 440. 
13

 Kungliga biblioteket. LIBRIS. 2016-01-25. Sökord: Henrik VIII. 
14

 Ibid.  
15

  Baldwin S, Lacey. (1971). Henry VIII – The Mask of Royalty, Authors notes . 
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VIII – The life and rule of England´s nero som utkom 2013. Matusiak framför också att det 

ständigt finns nya perspektiv att föra fram men även att de som skriver om eller forskar kring 

Henrik lämnar sitt eget avtryck på denna man.
16

 Enligt Starkey i Henry – Virtuous prince 

författad 2009, är Henrik minnesvärd för sina gärningar och för sin fysik, och Starkey anser 

att Henriks popularitet beror på hans liv utanför barndomen och att det är för dessa stunder 

han är i hågkommen.
17

  

Wooding är tydlig i sin bild av Henrik i Henrik VIII från 2008 då hon konstaterar att det finns 

en problematik i att finna en klar bild av mannen Henrik. Hon menar att hans karaktär är 

central för all historisk utveckling under hans regeringstid. Det är komplexiteten i tolkningen 

av mannen som skulle göra honom intressant menar författaren, som också menar att Henriks 

popularitet har svängt flertalet gånger då han har betraktats både som en tyrann och en 

passionerad man.
18

 

Susan Doran diskuterar i sin bok Henry VIII – Man and Monarch utgiven 2009, Henriks 

förändring över tid genom David Starkey, som framhåller att Henrik var revolutionerande och 

hjärtat i förändringen av England.
19

 Starkey bemöter på så sätt Henrik som minnesvärd just 

för sitt sätt att förändra istället för hur förändringen påverkade nationen.  

Dick Harrison diskuterar i artikeln om Henrik VIII på Nationalencyklopedin kort om Sveriges 

aktuella syn på regenten och porträtterar på ett sakligt sätt Henrik och hans historia. Enligt 

Harrisons artikel anses Henrik ha varit en energisk man som var både vältränad och 

akademiskt lagd. Artikeln nämner dessutom det essentiella med Henriks trohet till religionen 

och avvarandet av hans fruar.  Harrison nämner också att trots hans brutalitet och 

personlighetsbrister, så betraktar han Henrik både som regent och som man av sin samtid. 

Han ska också enligt densamme ha varit egoistisk men representant såväl för renässansen som 

för England.
20

  

Forskningen om Henrik har utifrån för undersökningen valda författare och Dick Harrison, 

ändrat fokus. Forskningen om Henrik har trätt undan för forskning om hans fruar och barn. 

Om detta förändrade fokus beror på ett uppsving vad gäller författande av personöden, som 

Bokholm poängterade, är ovisst.  Det är dessutom svårt att förutsäga om detta förändrade 

                                                           
16

 Matusiak, John. (2013). Henry VIII – The Life and Rule of England´s Nero, Authors notes & 

acknowledgements. 
17

 Starkey, David. (2009). Henry – Virtuous Prince , Authors note & acknowledgements.  
18

 Wooding, Lucy. (2008). Henry VIII, s. 1-2, 6. 
19

 Starkey, David. (2009). Introduction. I S.Doran (Red.), Henry VIII – Man and Monarch (s.8-12). s. 11. 
20

 Harrison, Dick. Nationalencyklopedin. 2016-01-25. Sökord: Henrik VIII.  
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fokus beror på kvinnors allt mer framträdande roll i historieforskningen. Det kan möjligen 

vara en faktor.  

Den förändrade synen på personöden och biografier är dock tydlig när man talar om Henrik. 

Enligt Bokholm är individ och struktur beroende av varandra, tolkningen av Henrik som 

person har influerats av individer som fanns i hans närhet, strukturen. Forskningen om Henrik 

har således fått ett tydligt och naturligt skifte allteftersom hans fruar och efterkommandes 

relevans för Henriks historia förts fram. Strukturen, hans fruar och efterkommande, beskriver 

Henrik på ett annorlunda sätt och kan anses vara tillräcklig för en övergripande bild med 

många mått mätt. Forskningen om Henrik som person kan därav ha minskat då den anses 

komplex, överflödig och att det området anses vara utstuderat till fullo. Däremot är intresset 

för hans fruar och efterkommande fortfarande starkt, och därför kan det vara vara en alternativ 

väg till fortsatt forskning om Henrik.   

Biografier om Henrik och deras relevans för att berätta hans historia har således minskat i 

antal, trots det är det av yttersta vikt att begrunda de olika tolkningar som gjorts av Henrik för 

att i största mån få en sammantagen och sanningsenlig bild utav honom.  

1.4. Teori 

Henrik var en person som har bidragit till mycket diskussioner och vars popularitet har 

varierat kraftigt över tid. Han har blivit något av en symbol för England och renässansen, 

precis som Gustav Vasa har blivit för Sverige. Henrik och Gustav är mytomspunna personer 

och har gett upphov till såväl spekulationer som legender.  

Trots att Henrik och Gustav har inspirerat till många legender är det enbart i Gustavs fall där 

det tydligt kan konstateras att det bildats myter om. Enligt Lars-Olof Larssons artikel om 

Gustav på Nationalencyklopedin så lämnade Gustav ett starkt Sverige efter sig vid sin 

bortgång, och betraktas som grundläggaren av det moderna Sverige. Hans positiva sidor 

framhävs och artikeln för inte fram några negativa personlighetsdrag hos regenten förutom en, 

då Larsson nämner att Gustav inte var särskilt bokligt lärd och att det präglade landets 

bildning under denna tid. 
21

 

I artikeln om Gustav på Nationalencyklopedin härleds man också till en artikel från Larssons 

bok Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? utgiven 2002. Artikeln redovisar att 1800-talets 

                                                           
21

 Larsson, Lars-Olof. Nationalencyklopedin. 2016-01-25. Sökord: Gustav Vasa. 
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historiker porträtterade Gustav Vasa som nationalhjälte och renässansregent. 1900-talets 

historiker beskrev Hjalmar Branting likt en modern Gustav Vasa och historikerna betraktade 

deras personligheter och popularitet som likvärdiga. Larsson vill med sin bok anlägga en 

annorlunda bild av regenten och porträtterar honom istället som en tyrann som kan leda 

tankarna till Machiavelli. 
22

  

Henrik VIII beskrivs på Encyclopedia Britannica som den sanna monarken. Trots att hans 

gärningar aldrig faller i glömska har hans minne förblivit upphöjt. Hans positiva sidor 

framhävs men det framhålls också att han inte var en god man i något avseende. Han beskrivs 

på ett sakligt sätt, varken positiva eller negativa personlighetsdrag och gärningar kommer till 

fördel. Henrik beskrivs, vad det framstår som, på ett objektiv sätt men med desto fler negativa 

än positiva adjektiv.
23

 

De valda författarna för denna undersökning har dessutom målat upp olika bilder utav Henrik. 

1971 menade Lacey Baldwin-Smith att Henrik var komplex men hon nämner ingenting om 

Henriks popularitet, och det är heller inget som jag har haft möjlighet att utläsa ur 

materialet.
24

 Däremot finns desto mer att finna i övriga författares biografier som är utgivna 

2008, 2009 och 2013.  

Lucy Wooding menade i sin biografi från 2008, att Henrik är svår att förstå som man eftersom 

bilden av honom är motsägelsefull. Wooding förklarar även att Henrik var raka motsatsen till 

hennes egen make i alla avseenden då maken får allt att framstå som möjligt.
25

  

Som nämnts tidigare, i samband med den tidigare forskningen, har Henriks popularitet 

varierat stort och varje ny generation har tillfört något nytt i historieskrivningen. Populariteten 

kring Henrik kan således bero på huruvida den nya historieskrivningen är av positiv eller 

negativ karaktär.  

2009 utkom Starkeys och Dorans böcker där Starkey ger sin syn på Henrik i båda dessa 

böcker. Starkey menar att det finns två sidor av Henrik och att det enbart är den äldre av dessa 

                                                           
22

 Larsson, Lars-Olof. Nationalencyklopedin. 2016-01-25. Sökord: Gustav Vasa. 
23

 Elton, R Geoffrey. Encyclopaedia Britannica – Britannica  Academic. 2016-01-25. Sökord: Henry VIII.  
24

 Baldwin S, Lacey. (1971). Henry VIII – The Mask of Royalty, Authors notes. 
25

 Wooding, Lucy. (2008). Henry VIII, s. 1-2, 7. 
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som är intressant då Henrik som ung var alltför konventionell. Starkey menar också att om 

Henrik avlidit 1528 i svettsjukan hade han enkelt blivit bortglömd.
26

 

John Matusiak, författaren till den senaste utgivna av de valda biografierna, anser att det 

ständigt finns nya perspektiv att anlägga på Henrik och att han ligger honom varmt om hjärtat 

personligen. Detta tyder på att han har valt sina ord med omsorg och försöker därför ge en 

mer attraktiv bild av regenten.
27

 

Henriks och Gustavs ökande eller minskade popularitet förefaller vara en generationsfråga 

och verkar också bero på nationens inställning till regenterna och nationens övergripande 

historia. Populariteten verkar vara starkare i nationen där regenten var verksam. Dessutom 

spelar även den rådande generationens intresse för historia och personöden roll. Henriks 

popularitet varierar således utifrån hur historiemedveten en generation är i huvudsak, men 

också generationens medvetenhet om människors agerande utifrån arv och miljö. Henriks för 

tillfället ökande popularitet torde därför bero av den rådande generationens övergripande 

kunskap om historia och det allmänna intresset för det.   

Beskrivningen av Gustav och Henrik verkar ha förändrats över tid, vilket också kan ha 

påverkat hur författarna till biografierna i denna uppsats har tagit sig an Henrik, och på vilket 

sätt de valt att porträttera honom. Tolkningen som författarna har gjort kan även ha påverkat 

läsarens tolkning, om läsaren ser Henrik som tyrann eller landsfader. Om den förändrade 

populariteten över tid också har påverkat hur man har porträtterat Henrik, ska därför 

fortsättningsvis diskuteras i uppsatsen.  

1.5. Bakgrund  

1.5.1  Tudordynastin  

England styrdes med järnhand 1485-1603 av regenter från släktskapet Tudor, en period som 

brukar kallas Tudordynastin.
28

 Tudors regeringstid var turbulent, inte minst för makthavande 

adel men också för gemene man. Henrik VII, Henriks VIII:s far, var den första regenten från 

släkten Tudor. När han tog över tronen skedde detta inte i rakt nedstigande led.  

                                                           
26

 Starkey, David. (2009). Henry – Virtuous Prince , Authors note & acknowledgements. & Starkey, David. 

(2009). Introduction. I S.Doran (Red.), Henry VIII – Man and Monarch (s.8-12). s. 11.  
27

 Matusiak, John. (2013). Henry VIII – The Life and Rule of England´s Nero, Authors notes & 

acknowledgements. 
28

 Innes D, Arthur. (2004). England Under The Tudors. Introduction. Tillgänglig 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/6727/pg6727.html Originalarbete publicerat 1913.  

http://www.gutenberg.org/cache/epub/6727/pg6727.html
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Rosornas krig, Englands inbördeskrig mellan släkterna York och Lancaster tog sin början 

1455. Inbördeskriget skulle avgöra vilken av dessa släkter som skulle ta över makten. 

Lancasters hade haft makten i England sedan 1399. Under Henrik VI:s regeringstid, 

tillhörande släkten Lancaster, övergick makten till adeln. Rickard av York, en av de mest 

framstående kandidaterna till kronan från adeln, stod som segrare vid slaget vid Saint Albans 

1455. Därefter rådde ett uppehåll i stridigheterna fram till 1459. Rickards son, Edward, 

utropades till kung 1461 men hamnade i konflikt med sina allierade som valde att stödja 

Lancasters. Henrik Tudor tog plats på tronen först 1485 efter att han hade besegrat Edwards 

bror Rickard III, och kom senare att kallas Henrik VII. Tudordynastin tog därmed sin 

början.
29

 

Tudoreran förknippas ofta med en kyrklig revolution där den kristna läran gick isär i 

protestantismen och katolicismen. Henrik VIII blev särskild viktig i sin roll som monark i 

denna fråga och lösgjorde England från Roms kyrkliga styre. Under Tudors styre formades 

även lojaliteten gentemot sina vänner och släktskapet, något som tidigare varit frånvarande 

fram till slutet på medeltiden. Det blev särskilt viktigt under denna tid då fiender och 

förrädare ständigt fanns närvarande i alla avseenden och tillfällen.
30

  

Precis som i övriga dåtidens kungahus var det viktigt för drottningar att föda starka och friska 

söner som senare kunde följa i sina fäders fotspår och överta tronen. Henrik VIII var särskilt 

mån om att skaffa sig söner och var inte rädd för att ta till extrema åtgärder för att lyckas, 

vilket har uppmärksammat inte bara honom utan hela Henriks släkt. Det var viktigt för 

dåtidens regenter att försäkra sig om att deras eftermäle säkrades i form av söner, men för 

släkten Tudor var det en besatthet, åtminstone för Henrik.  

Trots det var Tudors inte benägna att få särskilt många barn, i synnerhet inte barn som levde 

länge.
31

 Det kan ha varit en möjlig förklaring till Henriks besatthet att sätta många barn till 

världen, för att försäkra sig om att åtminstone något av barnen skulle leva längre än de första 

levnadsåren.  
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1.5.2 Vem var Henrik VIII?  

Henrik föddes 28 juni 1491 på Greenwich slott som andra sonen till Henrik VII och Elizabeth 

av York. Han hade en nära relation till sin mor, sin syster och övriga kvinnor i hushållet. Hans 

äldre bror, Arthur, hade han föga kontakt med då de fick skilda utbildningar och dessutom var 

förpassade i olika huseringar.
32

  

Henriks liv förändrades drastiskt när hans bror hastigt gick bort och Henrik blev tronarvinge. 

Han övertog tronen 1509 efter sin fars död och i samband med det tog han även över sin brors 

änka, Katarina av Aragonien. Hon kom att betyda mycket för hans tid som regent.
33

 

Henriks absoluta önskan och krav i livet var att bli far till söner som kunde säkra landets 

framtid. Hans avancemang på slagfälten, inom diplomati och hans popularitet bland folket 

betydde föga om han inte kunde få söner. Som nämnts tidigare hade Tudors svårt att få barn 

som levde längre än de första levnadsåren, och det levde som en ständig påminnelse i Henriks 

liv och drev honom i många avseenden till galenskap.
34

 

Avsaknaden av söner gjorde Henrik desperat. Hans första fru, Katarina av Aragonien, hade 

enbart fött honom en dotter, Maria I, som fått leva. Katarina var dessutom äldre än honom och 

när drottningen slutade få sina månadsblödningar började Henrik allt mer desperat söka efter 

alternativa lösningar för att få sin högsta önskan uppfylld. Henrik skulle aldrig kunna få 

legitima söner med någon som inte var hans fru och att ta ut skilsmässa på 1500-talet bland 

kungligheter kunde endast ske genom två alternativ: samtycke mellan båda parter eller få 

Roms helige påve att annullera äktenskapet.
35

 

När påven, som är guds sändebud på jorden enligt den katolska läran, vägrade att bevilja 

Henrik skilsmässa tvingades Henrik ta till egna åtgärder. Henrik utsåg sig till överhuvud för 

den engelska kyrkan, vilket innebar att han motsa sig påvens makt och var berättigad att 

införa sina egna lagar och sakrament för kyrkan i England.  

Hans intresse skiftade på 1520-talet från Katarina av Aragonien till en hovdam, Anne Boleyn. 

Anne födde honom ännu en dotter, Elisabeth I. När även Anne misslyckades med att ge 
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honom en son gifte Henrik om sig med Jane Seymour som födde honom en son, Edward VI. 

Trots att Henrik fått en manlig arvinge gifte han om sig ytterligare tre gånger under sin livstid, 

dessa äktenskap blev dock barnlösa.
36

 Hans tre återstående fruar var Anne av Kleve, Katarina 

Howard och Katarina Paar.   

Henriks fruar lämnade jordelivet på olika sätt: Katarina levde isolerad efter den offentliga 

skilsmässan 1533, medan Anne Boleyn och Katarina Howard blev avrättade för förräderi. 

Jane Seymour dog i barnsäng likaså Katarina Paar i ett senare äktenskap efter Henriks död, 

och Anne av Kleve levde ett stillsamt liv efter deras skilsmässa.
37

  

Trots att Henrik hade varit gift sex gånger före sin död och att han fick sin äldsta dotter Maria 

I att gifta sig mot sin vilja för att kunna få en manlig släkting på tronen efter hans död, 

lyckades Henrik aldrig få en son som levde särskilt länge efter hans bortgång. Trots alla 

ansträngningar och desperata försök, trots all galenskap och tyranni förblev han den siste 

egentlige manlige regenten på tronen av släkten Tudor.
38

 

2. Undersökning  

Respektive författares beskrivningar kring mina frågeställningar har placerats i underrubriker 

under respektive författares namn, och dessutom finns en sammanfattning kring de viktigaste 

slutsatserna i slutet av varje frågeställning. Denna indelning har valt för att enkelt finna 

likheter, skillnader och vad respektive författare anser samt för att enkelt få en helhetsbild av 

respektive frågeställning.  

2.1. Intressen och utmärkande personlighetsdrag 

David Starkey  

Författaren David Starkey har skrivit sin bok Henry – Virtuous Prince, utifrån Henriks 

perspektiv och är den enda utav förförfattarna från mitt material som gjort detta. Även 

Starkeys kapitel ”The Young Henry” i Henry VIII – Man and Monarch författad av Susan 

Doran, tycks också ha skrivits utifrån detta perspektiv. Enligt Starkey var Henrik VIII en 

mycket gladlynt pojke som växte upp med och formades av sina systrar och de övriga 
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kvinnorna i hushållet. Starkey menar att det ska ha gjort honom civiliserad och skänkt honom 

självförtroende.
39

 Hans självförtroende kan ha uppstått eftersom han var den enda sonen i 

hushållet och därför fick som han ville. Att aldrig bli nekad och aldrig bli tillsagd när man är 

olydig kan göra en person både övermodig och självsäker, särskilt när man ses med blida 

ögon och skäms bort.  

Han ska redan i tidig ålder ha brutit mot regler vilket ofta förbisågs och det tog Henrik lärdom 

av. Det kan ha bidragit till att han ofta bröt mot och skapade egna regler.
40

 Trots att Henrik 

tidigt bröt mot regler frångick han aldrig religionen och var en hängiven katolik.
41

 De som har 

studerat Henrik och den engelska revolutionen är förmodligen av uppfattningen att när Henrik 

bröt med kyrkan och blev dess överordnad, blev han också protestant, något som inte tycks 

vara korrekt. Detta återkommer jag till i min andra frågeställning.  

Som barn var han from men aldrig på hästryggen. Han lärde sig rida redan vid tre års ålder 

och föredrog att rida framför att gå.
42

 Trots att han var bekväm på hästryggen och längtade 

efter att lära sig tornera fick han inte tillåtelse att göra det av sin far.
43

 Han inspirerades till 

tornerande och ridderlighet av Henrik V och den fiktive kung Arthur i samband med hans 

utbildning i historia.
44

  

När det kommer till Henriks utbildning lärde han sig läsa utav sin mamma i tidig ålder
45

 och 

hans utbildning genomgick ett fokusskifte när hans äldre bror Arthur avled. Tidigare hade 

Henrik uppfostrats genom exempel och imitation.
46

 Det var nu Henriks utbildning, och 

förmodligen hans tankesätt, lämnade medeltiden och istället upptogs av renässansen.
47

Han 

fastnade trots det i förflutna modeller, vilket också bidrog till att han hungrade efter storhet 

som han beundrade.
48

 

Trots sin utbildning var Henrik aldrig särskilt förtjust i att skriva, Henrik ska ha sagt: ”[…] 

because writing to me is somewhat tedious and painful”.
49

 Det torde innebära att Henrik var 
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en tilldragande, karismatisk, inställsam och manipulativ man som man skulle vara på god fot 

med. Man kunde därför ha gynnats av ett samarbete då Henrik sannolikt kunde tillskaffa även 

sina allierade fördelar. Det sägs att han var en duktig förhandlare och skoningslöst tog det han 

önskade.  

Jakt var ett stort intresse hos regenten, sport i allmänhet var en stor passion däribland 

tornerande som nämnts tidigare.
50

 Starkey betonar bortsett från jakten och tornerandet även 

musik som ett stort intresse och han var enligt densamme begåvad i att spela luta.
51

 

Lacey Baldwin-Smith  

Lacey Baldwin-Smith skriver i sin bok Henry VIII – The Mask of Royalty, att Henrik levde 

som en gud och dog som en man.
52

 Till skillnad från övriga författare verkar Baldwin-Smith 

förhöja Henriks ungdom och större delen av hans liv i allmänhet till höga höjder, medan hans 

död och eftermäle spelar mindre roll. Han framstår som mer ödmjuk med åren och som att 

han kommit till insikt med att han inte var oövervinnerlig. Baldwin-Smith påstår också att han 

värdesatte sig själv och heder högst. Heder tycks dessutom vara ett av hans djupaste 

personlighetsdrag.
53

  

Baldwin-Smith betonar också hans ivrighet, och påstår att Henrik var entusiastisk i allt han 

gjorde: åt, jagade, studerade och gifte sig.
54

 När han blev äldre överdrevs hans beteende till 

det extrema i allt han företog sig; rädsla blev paranoia och egoism blev intolerans.
55

 

Lucy Wooding  

Lucy Wooding har i sin bok Henry VIII beskrivit Henrik som energisk, otålig, nyfiken, 

misstänksam, generös, munter och fysiskt- samt intellektuellt begåvad. Han krävde lydnad, 

visade aldrig nåd och ville ständigt ha rätt. Lucy ville veta sanningen om människan Henrik 

och hans relationer i sin bok, eller som författaren A. F Pollard uttrycker det i Woodings bok: 

”Machiaveli´s prince in action”. Wooding menar också att vi kan bedöma regenten utifrån 

hans gärningar och relationer.
56
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Henrik var förtjust i litteratur och var språkbegåvad. Han talade franska, engelska, latin samt 

lite italienska och spanska.
57

 Wooding betonar Henriks naturliga fallenhet för ridning 
58

 och 

tonerande, och anser att Henrik hade en särskild passion för musik.
59

  

John Matusiak  

John Matusiak strävar enligt författarens anteckningar efter att skapa nya synsätt om Henrik 

VIII. Matusiak har beskrivit honom under hans tonårsår och bedömer att han var enkel och 

ärlig, men också lättirriterad, rastlös, osäker, stolt och handfast.
60

 Matusiak nämner dessutom 

berättaren Edward Hall som ger oss ännu en bild utav Henriks personlighet. Hall påstår då att 

Henrik skulle ha varit naturlig, ung, lustfull och modig.
61

  

Religionen hade ett stort inflytande på Henrik både i hans privata och offentliga gärningar, 

vilket nämns mer ingående i nästa frågeställning angående värderingar och åsikter. Henrik 

älskade, med religionen i åtanke, gud och var en trogen katolik. Henrik var även ivrig att lära 

sig nya saker. 
62

 

Daiarmaid MacCulloch  

Daiarmaid MacCulloch nämner inte särskilt mycket om Henriks intressen och personlighet i 

sitt kapitel”The Making of a New Church” i Susan Dorans bok Henry – Man and Monarch. 

Han har dock beskrivit Henrik som självisk, temperamentsfull och inkonsekvent. Henrik ska 

emellertid ha visat omtanke för de som var ärliga, lojala och svaga.
63

 

Susan Doran  

Susan Doran, författare och redigerare till Henry – Man and Monarch, är av en annan åsikt än 

MacCulloch. Hon är av åsikten att Henrik utstrålade makt, prakt och energi och skriver vidare 

att många av Europas regenter ville ingå allians med honom. 
64

 

Hans handstil ska beskriva mannen bakom det skrivna enligt Doran. Henrik torde då ha varit 

”[…] massive, overbearing and unmistakeable”. 
65
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Mot slutet av sitt liv ska Henrik bortsett från musiken även ha intresserat sig för kartor och 

scheman.
66

 Det kan förenas med hans allianser och erövringar, att han ville få kontroll över 

vilka landvinningar han gjort under sin tid som Englands regent på ett logiskt och strategiskt 

sätt.  

Enligt mig ses det som mycket troligt, om man tar hänsyn till Henriks stolthet och nästintill 

självgodhet är det föga förvånande om Henrik skulle haft intresse för sitt livsverk och få 

beundra det mer ingående.  

2.1.1 Sammanfattning  

Den förenade bilden utav Henrik utifrån mina författare är att Henrik var en man med stort 

självförtroende som redan i tidig ålder bröt mot regler. Han var förtjust i musik, jakt och sport 

i olika sammanhang där tornerande var ett särskilt intresse. Han var entusiastisk med allt han 

företog sig och var energisk, nyfiken och otålig. Baldwin-Smith poängterar också att han var 

extrem i sin entusiasm, i synnerhet när han blev äldre.  

Han har också tolkats som bland annat enkel, handfast och stolt i sin ungdom. Han var en stolt 

man som vägrade bli bedragen och som utstrålade prakt, makt och energi. Författarna 

använder olika vokabulär för Henriks personlighetsdrag men verkar i huvudsak vara ense om 

att Henrik var självisk och lättirriterad. Författarna verkar dessutom vara ense om vilka 

intressen han hade. Alla författare betonar även Henriks relation till religionen och att han var 

en trogen katolik.  

2.2.  Värderingar och åsikter  

David Starkey  

Henrik har beskrivits som en tyrann, men han distanserade sig länge från att vara en tyrann på 

grund av sin far. Han var inte förtjust i hur hans far behandlade vare sig sina undersåtar eller 

sina tjänare. Henrik nästintill ingick ett löfte att inte bli som sin far. 
67

  

Henrik har enligt Starkey anklagats för att ha misshandlat kvinnor verbalt och fysiskt, detta på 

grund av att han växte upp med kvinnor vilket skapade en rädsla för incest. Samtidigt ses det 

                                                                                                                                                                                     
65

.Doran, Susan. (2009). Henry – Man and Monarch, s. 8. 
66

 Ibid, s. 240. 
67

 Starkey, David. (2009). The Young Henry (1491-1509). I S.Doran (Red.), Henry VIII – Man and Monarch 

(s.13-52). s. 23. 



16 
 

som osannolikt då han i ungdomen fostrades av män i samband med hans utbildning inför 

tronövertagandet.
68

  

Han sägs dessutom ha avskytt elakhet, åtminstone i sin ungdom.
69

 Jag uppfattar det som 

aningen dubbelmoraliskt, om man ser till föregående redovisning av hans tyranniska 

tendenser. Han avskydde dessutom mobbning före hans trontillträde.
70

  

Han värdesatte kunskap och hade också en passion för klarhet och ordning och det var 

möjligen därför han regerade England mer från sitt skrivbord än slagfältet. Trots det ansåg 

han att krigsberedskap symboliserade makt och han älskade att berätta och handleda andra 

monarker i hur de skulle hantera sin diplomatik och sin militär.
71

  

John Matusiak  

John Matusiak diskuterar Henriks misstänksamhet. Han diskuterar huruvida Henrik blev mer 

misstänksam och intolerant med åren eller om han enbart vägrade låta någon förnedra och få 

honom att framstå som svag. En svag kung kunde bidra till ett svagt, instabilt och splittrat 

kungarike, vilket i sin tur kunde leda till inbördeskrig. Inbördeskrig var något som Henrik 

verkligen motsatte sig eftersom det indirekt var på så vis han själv kommit till makten.
72

 

Henrik förespråkade varken nåd eller kompromiss, särskilt inte när hans viktiga heder stod på 

spel.
73

  

Henrik ansåg att religionen skulle utföras enbart för personlig vinning,
74

 vilket Matusiak inte 

förklarar innebörden av på ett tydligt sätt. Jag tolkar det, efter att ha fått mer kunskap om 

Henriks relation till religionen, som att den ska gynna den egna personen och att de gärningar 

man utför för att lovorda den ofta har egoistiska baktankar. 

Enligt Henrik borde kvinnor inte regera då de inte kan leda.
75

 Det skulle kunna vara en möjlig 

förklaring till varför hans illegitima son, Fitzroy, var mer högaktad än hans äldsta dotter 

Maria I eftersom män var skapta för att leda.
76

 Hans negativa eller kanske snarare 

intetsägande inställning till det kvinnliga könet anser jag vara underligt eftersom han 
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uppfostrades av kvinnor fram till tonåren. Det kan ha varit vid denna tidpunkt som 

inställningen tog form, att han istället för att värdesätta kvinnor snarare ansåg att de var lätta 

att manipulera, och därför inte lika mycket värda som män.  

Lucy Wooding  

Henrik värderade sig själv högt och var, enligt honom själv, utbildad, humoristisk, talangfull, 

innerlig, en författare, en advokat och en diplomat.
77

 Då han också har påståtts varit arrogant
78

 

var hans positiva tankar om sig själv förmodligen ett resultat av hans stora självförtroende. 

Han ansåg sig dessutom troligtvis stå över alla andra, därav de höga tankarna om sig själv.  

Lacey Baldwin -Smith  

Henrik värdesatte livet och var livrädd för död och sjukdom.
79

 Det kan också, enligt mig, vara 

en anledning till varför han intensivt och helhjärtat var en hängiven katolik. Henrik kan 

säkerligen ha varit av åsikten att om han utövade sin religion regelbundet och som sig bör 

kunde gud välja att belöna honom med ett långt och friskt liv, både för egen del och för de i 

hans närhet.  

Han var alltid rädd att inte leva upp till det som förväntades av honom och strävade efter det i 

allt han tog sig för. Han ville dessutom omge sig med landsmän som stöttade honom, både 

politiker och folket i stort.
80

 Att leva upp till förväntningar kan ha varit en bidragande faktor 

till Henriks giftermål, att han envisades med att försöka få en son för att leva upp till 

allmänhetens förväntningar att föra tronen vidare till starka söner.  

Richard Rex  

Trots sin motvilja till hans fars tyranniska tendenser var Henrik inte vänligt inställd till 

människor som stod i vägen för hans planer eller som motsa sig dessa. De som mot förmodan 

företog sig detta fängslades eller avrättades för förräderi.
81

 Rexs mening står i kontrast till det 

som MacCulloch nämnde tidigare angående den visade omtanken för de som var lojala, ärliga 

och svaga.  
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Henrik kan i det avseendet framstå som dubbelmoralisk som utförde den gärning som föll 

honom i smaken vid det specifika tillfället, istället för att vara konsekvent med sina 

värderingar kring lojalitet och ärlighet.  

Det han värderade högre än något annat var religionen och gud som han älskade. Han sökte 

ständigt godkännande från sin omgivning och gud. Godkännande från gud var dock särskilt 

viktigt då det skulle innebära att han åstadkommit något bra i livet.
82

 

Erik Ives  

Angående religionen och Henrik så är Erik Ives till stora delar överens med Richard Rex. 

Bortsett från det som nämnts i anslutning till Rex så menar Ives att Henrik var djupt religiös 

och Henrik ansåg att alla livets olyckor var ett straff från gud. Att Henrik inte fick någon 

levande legitim son såg han som ett straff från gud för att hans giftermål med Katarina, trots 

godkänt undantag från påven, inte hade blivit accepterat av gud.
83

  

Henrik ansåg alltid att söner var viktigast för att säkra tronen och för att ena landet, men också 

då han ansåg att män skulle styra vilket är i enighet med Matusiaks åsikter i frågan. 
84

 

2.2.1 Sammanfattning  

Religionen är återigen det som mina författare är eniga om. Religionen var Henriks högsta 

och viktigaste värdering. John Matusiak berättar att Henrik ansåg att religionen skulle utföras 

för egen vinning som kan antas innebära att religionen enbart blir trovärdig och sanningsenlig 

om den utförs av egoistiska anledningar.  

Han värdesatte också kunskap, livet och sig själv högst. Han avskydde elakhet vilket är 

förbluffande då han anses ha varit en tyrann i många fall. Henrik värdesatte lojalitet och 

ärlighet och var noggrann med att berömma människor som besatt dessa egenskaper. Han var 

också noggrann med att bestraffa de som besatt de motsatta.  

Henrik var rädd för att inte leva upp till de förväntningar undersåtar har på en kung; att föda 

en legitim arvinge. Det kan ha bidragit till att Henrik frenetiskt försökte avla en arvinge och 

sökte svar i religionen som han så högt aktade.  
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2.3. Familjeliv  

David Starkey  

Henrik värdesatte äktenskapet. Han gifte sig för första gången officiellt sommaren 1504 med 

Katarina av Aragonien. Äktenskapet blev dock kortvarigt då skilsmässa utfärdades 27 juni 

1505 eftersom äktenskapet enbart ingåtts på Henriks fars begäran. Det fanns inga känslor 

inblandat, åtminstone inte från Henriks sida.
85

 Henrik skrev trots det senare ett brev till 

Katarinas far där han berättade att han skulle välja Katarina som sin maka framför andra. Då 

han skrev brevet på egen hand är det ett säkert tecken på hans hängivenhet och engagemang 

för Katarina.
86

  

1 januari 1511 födde Katarina en son, Henrik befann sig i ett extatiskt tillstånd av stolthet och 

kärlek. Han visade Katarina enorm tillgivenhet efter det, sonen avled dock 23 februari samma 

år och det sägs att något inom Henrik dog den dagen. Han ska då ha gått från pojke till man.
87

  

John Matusiak  

Som nämnts tidigare lärde sig Henrik att läsa och skriva av sin moder som han sörjde djupt 

vid hennes bortgång.
88

 Det får mig att tro att relationen torde varit god. Han kom däremot inte 

överens med sin far, han kände sig försummad av sin far och kände sig utnyttjad i samband 

med giftermålet med Katarina av Aragonien. Enkelt uttryckt förstod Henrik och hans far 

aldrig varandra.
89

 Han kontrollerades av sin far vad gäller giftermålet och ett eventuellt 

giftermål uppdagades endast när det gynnade England politiskt. Äktenskap var inte planerat 

för honom förrän äldre brodern Arthur avled, vilket tyder på försummande.
90

  

Han tyckte om och hade full respekt för Katarina, de spenderade mycket tid ihop
91

 och i 

början av deras äktenskap var han genuint fäst vid henne. När Katarina envisades med att föda 

dödfödda barn eller barn som inte levde länge växte Henriks besvikelse. När så också 
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Katarina slutade vara fertil slutade han också ha en sexuell relation med henne
92

 och 

förhållandet torde således enbart varit politiskt därefter. 

Henrik sörjde inte Katarinas död.
93

 Henrik kan ha varit bitter över att ha nekats en son med 

Katarina och kunde därför inte uppskatta henne som livskamrat, för att sedan inte hedra 

hennes död på ett lämpligt sätt.  

Övriga äktenskap nämner inte Matusiak särskilt ingående. Han nämner enbart Anne Boleyn i 

förbigående i samband med giftermålet med Jane Seymour och att det enbart dröjde sju dagar 

efter Anne Boleyns avrättning innan nästa giftermål stundade.
94

 Jane Seymour är frun vars 

död han aldrig kom över då hon gav honom hans son. 
95

 

Trots att Jane Seymour gav honom en son verkar Henriks giftermål med sin sons mor inte 

fångat författarens intresse då han raskt nämner henne för att sedan övergå till Anne av Kleve, 

Katarina Howard och Katarina Paar. Enligt Matusiak älskade Henrik inte Anne av Kleve och 

giftermålet genomfördes enbart av diplomatiska skäl.
96

 Skilsmässan var inom kort ett faktum 

och endast 16 dagar efter skilsmässan gifte sig Henrik med sin näst sista fru, Katarina 

Howard.
97

 

Giftermålet med Katarina Howard nämns inte nämnvärt av Matusiak. Katarina Howard 

nämns enbart i förbigående i samband med nästa giftemål till Katarina Paar, giftermålet som 

varade fram till Henriks död. Katarina Howard avrättades och 18 månader senare stundade 

bröllopet med Paar. Paar valdes som Henriks intellektuella följeslagare och styvmor till hans 

tre barn.
98

 Paar måste således ha besuttit kvalitéer som Henrik ansåg värdiga och goda nog åt 

såväl hans barn som åt honom själv.  

Lucy Wooding  

Wooding menar att Henrik alltid placerade Katarina av Aragonien i främsta rummet på 

festligheter och hade intima möten med henne regelbundet.
99

 Trots hans vänliga behandling 
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av Katarina upphörde äktenskapet. Henrik började istället intressera sig för Anne Boleyn och 

lämnade all rättslig och religiös sans för Anne.
100

  

Anne sågs av Henrik som sin jämlike när de var förälskade och han gav henne ständigt 

presenter och önskade hennes sällskap. De hade en relation som var en blandning av passion, 

idealism och politisk ambition. När Anne blev gravid var alla övertygade om att barnet var en 

pojke då hon svurit att hon skulle föda honom en son om de ingick äktenskap.
101

 

Wooding är av samma åsikt som Matusiak angående Henrik och giftermålet med Jane 

Seymour. Vid sin död placerades han för att vila vid den frun som uppfyllt hans förväntningar 

och högsta önskan, en son.
102

 Trots att varken Wooding eller Matusiak nämner giftermålet 

mellan Henrik och Jane särskilt ingående är de båda överens om att han aktade Jane högt då 

hon födde honom en son. Författarna är också av samma åsikt angående giftermålet med 

Anne av Kleve. Henrik var aldrig förtjust i Anne av Kleve och giftermålet blev således ett 

mislyckande.
103

 

Wooding nämner även Katarina Howard, om så än kort. Wooding berättar att Henrik blev 

förtvivlad när det uppdagades att Howard varit otrogen och gifte inte om sig förrän 1543, 18 

månader efter Katarinas avrättning.
104

  

Erik Ives  

1527 var enligt Ives ett viktigt år för Henrik, då började processen kring annulleringen av 

Henrik och Katarina av Aragoniens äktenskap.
105

 Han började dock visa intresse för sin andra 

fru, Anne Boleyn ett år tidigare. Han visade sin passion genom sina brev till Anne och dessa 

sägs ha indikerat på intima känslor. Med tanke på att Henrik inte gillade att skriva ska detta ha 

visat särskilt intresse för Anne. I ett av dessa brev ska han ha skrivit:”[…] that they constrain 

none ever truly to honour, love and serve you”.
106

 Det var också Anne som presenterade 

Henrik för William Tyndale´s verk ”The obedience of a christian man” där en av de viktigaste 
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förklaringarna till den engelska reformationen kan finnas enligt mig. Tyndale anser att ”varje 

kung ska ha en lag, anser gud i varje rike”.
107

 

Henrik fick under sin livstid fyra barn som omnämns vid namn: Maria I, Elisabeth I, Edward 

VI och Fitzroy. Hans oäkta son Fitzroy hade han förmodligen tänkt anropa som sin arvinge 

men så blev aldrig fallet. Fitzroy blev trots det behandlad som en prins och fick även samma 

titel som Henrik hade före hans tillträde som kung, prins av Wales.
108

 Varför Fitzroy aldrig 

blev arvinge har jag inte kunnat utläsa ur mitt material, jag skulle dock tro att det beror på att 

han länge förväntade sig få en legitim son och därför inte ville mista chansen att se en legitim 

son på tronen framför en oäkting.  

Lacey Baldwin-Smith  

Lacey Baldwin-Smith nämner Henriks yrkanden på att gud nekade honom söner på grund av 

att Katarina tidigare varit gift med hans bror och fullbordat äktenskapet. Henrik menade att 

gud straffade honom då det fanns belägg för det i den heliga skriften.
109

Återigen är religionen 

viktig i omnämnandet av Henrik och påverkar även, enligt Baldwin-Smith, hans relation med 

hans första fru.  

Baldwin-Smith nämner inte Anne Boleyn, och Katarina Howard och Katarina Parr omnämns 

enbart kort. Henrik vägrade tro att Katarina Howard varit otrogen mot honom och tog därför 

inte bevisen på allvar. Han ansåg istället att bevisen mot hans hustru var en politisk 

komplott.
110

 Katarina Paar åtalades också för brott och då för kätteri. Det framgår dock inte i 

Baldwin- Smiths bok på vilka grunder Paar åttalades.
111

 

Baldwin-Smith är tydlig när hon framför att oavsett vad Henrik själv ansåg om sin familj, sina 

fruar och sina barn så vägrade han låta någon tala illa om dem.
112

 Jag anser att det visar mer 

än något annat att Henrik hade känslomässiga band till sin familj, sina barn och sina fruar, och 

att han var den ende som fick tycka både gott och ont om dessa.  
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Richard Rex  

Richard Rex skriver enbart om ett av Henriks sex äktenskap, äktenskapet med Katarina av 

Aragonien. Äktenskapet annullerades i maj 1533.
113

 Äktenskapet diskuterar Rex inte närmare 

men han menar att eftersom Henrik inte sörjde hennes död kan regenten ha varit bitter över att 

ha nekats en son med Katarina. Möjligen kunde han därför inte uppskatta henne som 

livskamrat och inte heller hedra hennes död på ett lämpligt sätt.  

Peter Marshall  

Peter Marshall berättar enbart om ett äktenskap, äktenskapet till Anne Boleyn och hennes 

misslyckanden att föda Henrik en son. Henriks passion, intresse för henne och eventuella 

graviditeter var knappt märkbara efter upprepade misslyckanden att uppfylla hans högsta 

önskan. Hon blev därför ointressant och han började se sig om efter ett sätt att bli av med 

henne då han dessutom hade han tröttnat på hennes självständighet. Hon avrättades för 

äktenskapsbrott 19 maj 1536 efter att anklagelser framkommit från olika källor och 

äktenskapet blev således annullerat.
114

  

Daiarmaid MacCulloch  

Jane Seymour var som många författare nämnt viktig för Henrik. Enligt Daiarmaid 

MacCulloch blev Henrik därför bitter vid hennes död trots att hans son fortfarande var vid liv 

och han sörjde Jane djupt.
115

 MacCulloch nämner inget övrigt om Henriks giftermål och 

heller inget om hans barn.  

Susan Doran 

Susan Doran, precis som MacCulloch nämner inte hans barn. Doran nämner dessutom enbart 

två av hans fruar och endast i förbigående. Doran menar att giftermålet med Anne av Kleve 

aldrig fullbordades då hon ansågs vara för ful.
116

 Däremot skulle Henrik ha varit djupt 

förälskad i frun Katarina Howard som trots det avrättades för otrohet 1542.
117
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2.3.1 Sammanfattning  

Henriks fruar och barn verkar inte ha varit av intresse eller något som mina valda författare 

har tagit särskilt stor hänsyn till. Endast Erik Ives nämner alla Henriks barn och ingen av 

författarna skriver om vart och ett av Henriks äktenskap.  

De äktenskap som omnämns beskrivs inte särskilt ingående utan på ett sakligt sätt om hur de 

upphörde och när de ingicks. Henriks giftermål med Katarina av Aragonien är giftermålet 

som omnämns av flertalet författare och det enda giftermålet som diskuteras mer ingående av 

exempelvis Starkey. Matusiak är författaren som skriver mest om Henriks giftermål och 

diskuterar giftermålet med Katarina av Aragonien särskilt ingående. Giftermålet med Katarina 

var kärleksfullt till en början men när Henrik nekades söner förändrades lyckan till förtvivlan. 

Han blev då likgiltig inför henne och sökte lösningar för att äktenskapet skulle kunna 

upphöra. Författarna verkar med anledning av avsaknadet av fruarnas och barnens 

benämningar haft Henrik som fokus för sina biografier, och inte relationerna med 

vederbörande.  

Trots det är författarna eniga om att relationen med Katarina var den mest framstående och 

viktigaste för Henrik. Enligt min egen tolkning så verkar också hans känslor mot Jane 

Seymour varit varma då hon födde honom en son. Enligt författarna verkar också Katarina 

Howards otrohet påverkat honom mycket då nästa giftermål dröjde.  

3. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Henrik som person, såväl före som under hans 

regeringstid, beskrivits med hjälp utav mina utvalda biografier. Det har inte alltid varit tydligt 

vad författarna anser eller menar i ett par av mina frågeställningar. Jag fick därför vid många 

tillfällen göra egna tolkningar, särskilt i avseende för min andra frågeställning kring Henriks 

åsikter och värderingar. Detta verkar inte varit fokus eller ansetts vara relevant för någon av 

biografierna.  

Trots egna tolkningar anser jag att mina biografier har varit behjälpliga för att besvara mina 

frågeställningar, både vad gäller egna funderingar som funnits sedan tidigare men också 

funderingar som uppkom under undersökningen. Däremot skulle resultatet av min 

undersökning blivit ett annat om jag haft fler biografier att utgå ifrån eller möjligtvis valt att ta 

hänsyn till hans liv i offentliga sammanhang.  
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De fem biografierna gav skilda svar om Henriks personlighetsdrag, vilket kan bero på när de 

är skrivna och vilket fokus de ämnade anlägga. Hans personlighet verkar således varit svår att 

definiera, både för mig och för författarna. Det jag och författarna verkar vara överens om är 

att han var ombytlig och att hans personlighet var situationsbunden. Alla författare har mer 

eller mindre diskuterat religionens betydelse och huruvida han var en tyrann eller inte. De 

tyranniska tendenserna beror förmodligen mycket på hur man väljer att tolka hur Henrik har 

hanterat olika situationer. Dessutom var, enligt min egen uppfattning, flertalet dåtida regenter 

självgoda och ansåg sig själva stå över sina undersåtar. De var också benägna att göra vad 

helst de ville. I en handvändning kunde en regents humör, temperament och handlingar 

förändras vilket sannolikt satte skräck i folket och fick dem att anse att deras regent var en 

tyrann. 

Hans tyranni kan i många avseenden enligt mig  liknas vid desperation, att han på grund av 

sina tvångstankar att föra vidare tronen till en legitim son drevs till en desperation som många 

kan ha tolkat som tyranni. Att Henrik avrättade och fängslade flertalet av sina undersåtar kan 

nog de som har kunskap om Henrik stämma in i, men frågan är om människor i dagens 

samhälle i somliga delar av världen hade agerat annorlunda i liknande situationer. Dessutom 

kan de tyranniska tolkningarna härledas till när biografierna har författats och Henriks 

rådande popularitet under denna tid.  

Henrik hade Henrik V och kung Arthur som förebilder när kom till utbildning i ridderlighet. 

Det kan möjligen ha varit de som inspirerat honom till hans fixering och värdering för heder, 

hans höga självförtroende och hans stolthet. Människor påverkas mer eller mindre av de vi ser 

upp till, såväl i barndomen som senare i livet. Henrik bör inte vara något undantag, det är 

möjligt att han hämtat inspiration, idoliserat sig och identifierat sig med Henrik V och kung 

Arthur. Han kan därför enkelt ha uppmärksammat deras heder, beundrat deras självförtroende 

och stoltheten de kände över såväl sig själva som deras kungariken.  

Jag kan i en del avseenden uppfatta Henrik som pompös, och instämma med John Matusiak 

om Henriks stolthet, som var nästintill överdriven. Jag är också av åsikten att Henrik hade ett 

enormt självförtroende och jag upplever honom dessutom som förmer, som ansåg sig vara 

bättre än andra. Med tanke på att andra skulle anpassa sig till honom upplever jag det troligt 

då man i annat fall kunde bli fängslad eller avrättad.  

Om jag ska ta hänsyn till hur biografierna har porträtterat Henrik, när det kommer till såväl 

personlighetsdrag som intressen, och mina egna tankar och funderingar kring denna 
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mytomspunna man, föredrar jag Lucy Woodings tolkning. Hennes biografi skrevs för att 

redovisa sanningen om människan Henrik och hans relationer, och har bedömt honom efter 

hans gärningar och relationer. Det är på detta vis jag alltid har tolkat Henrik, som en människa 

som har påverkats av sina relationer, och jag har varit ivrig att så långt det är möjligt söka 

sanningen om honom. 

Henrik värderade religionen högst och var en trogen katolik, trots det finns det många punkter 

där hans trohet kan ifrågasättas. Han skilde sig vid två tillfällen och ansåg sig stå över den 

helige påven. Trots att skilsmässa var tillåtet för adeln och kungligheter är det inget, mig 

veterligen, bibeln anser borde förekomma. För att skilja sig från Katarina av Aragonien 

frångick han dessutom påvens beslut och blev överhuvud för den engelska kyrkan. Det är 

något som för mig indikerar att Henrik enbart tillämpade religionen när det lämpade sig för 

honom, exempelvis för att legitimera sin skilsmässa framför att leva i synd med sin brors 

änka.  

Henriks relation och hans attityder gentemot sina närmsta har varit ett avsnitt där kunskap 

sedan tidigare inte funnits hos mig eller där jag enbart känt till dessa vid namn. Denna del var 

framförallt intressant att utreda. Relationen till Henriks familj, det vill säga föräldrar och 

syskon, finner jag inte särskilt mycket information om i mina biografier, jag är dessutom 

förbryllad över att ingen av biografierna diskuterar relationen mellan Henrik och Edward VI 

särskilt mycket. Med tanke på att Henriks främsta mål i livet var att få en son upplever jag det 

som otroligt att Henrik skulle haft en bristfällig relation till denne. Om relationen var 

bristfällig kan det möjligen berott på att Henrik sörjde hans mor och att han aldrig knöt an till 

sonen fullt ut, och därför finns ingen information att finna.  

En annan möjlig förklaring till avsaknaden av denna information kan bero på valet av 

biografier, kanske borde jag valt någon biografi där Edvard omnämns mer. Med tanke på att 

min undersökning behandlar Henrik så beror slutsatserna inte enbart på just deras enskilda 

relation.  

Henriks fruar påverkade Henriks känsloliv i en eller annan riktning och påverkade hans 

beteende och personlighet. Om Katarina fött honom en son hade Henrik kanske inte kommit 

att klassas som tyrann eller brutit med kyrkan i Rom. Ingen av de valda författarna nämner 

relationen till någon av fruarna särskilt ingående vilket jag finner underligt då de alla 

påverkade honom i skilda riktningar. Inte ens frun som födde honom en son, Jane Seymour, 
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nämns i någon större utsträckning. Det kan bero på att biografierna behandlar Henrik i 

huvudsak och inte hans fruar eller relationen till desamma.  

Angående Henriks giftermål har flera av författarna ställt sig frågande kring huruvida Henrik 

förväxlade äktenskap och lust, något som jag är beredd att stödja. Att Henrik var lustfylld kan 

nog de som har förkunskaper om eller vetskap om Henriks giftermål i allmänhet stämma in i. 

Han var väldigt nyckfull och att låta lusten styra för stunden var inget ovanligt för Henrik. 

Han tycks ha varit en väldigt impulsiv man som avverkade sex fruar under sin levnadstid och 

som dessutom, i resultat av det, isolerade sig från den katolska kyrkan i Rom. Jag anser att 

kärlek drabbas man sällan av i livet men lust eller kanske snarare attraktion kan förekomma 

ofta under en livstid. Möjligen var det därför Henrik tröttnade på sina fruar eller sökte 

anledningar till att få gifta om sig med nya kvinnor när en vackrare eller intressantare 

framträdde i hans närhet. Henrik skulle därför i min mening kunna ses som en naiv eller 

enbart pilsk man när det kommer till äktenskap.  

Historien, i Henriks fall, beror mycket på tillfälligheter och ”tänk om”-situationer som jag 

finner intressanta. Vad hade hänt om Henriks bror inte avlidit i tidig ålder, om Henrik fått en 

son tidigare eller om Henrik inte varit prins? Det får vi aldrig veta. Om Henrik enbart varit 

adlig eller bonde, hur hade Henriks personlighet sett ut? Hade han beskrivits på ett annat sätt? 

Troligtvis, att leva i det offentliga livet och särskilt sedan tidig ålder, torde utsätta människor 

för enorm press, stress och osäkerhet.  

Jag anser därför, i huvudsak, att mycket av Henriks personlighet grundas i att han var en 

offentlig person, och att situationer och tillfälligheter påverkade mycket. Jag är av samma 

åsikt när det kommer till hans värderingar och hans relation med familj, barn och fruar. Dessa 

torde också varit annorlunda om hans uppväxtförhållanden varit ett annat och om Henrik getts 

ytterligare frihet att vara en man till skillnad från kung och landsfader.  

Henriks popularitet har som nämnts tidigare i uppsatsen ifrågasatts och skiftat ett flertal 

gånger, antagligen på grund av hur han framställts över tid. David Starkey och John Matusiak 

är de författarna som anser att Henrik var revolutionerande och attraktiv. De beskriver honom 

främst som minnesvärd för de sammantagna förändringar han gjorde, till skillnad från hans 

enskilda gärningar som ofta tillskrivit honom som tyrann. Detta överensstämmer med de 

tankar även jag har om att Henrik var situationsbunden i sitt beteende och sin personlighet, att 

Henrik inte hade ett utstuderat och tydligt sätt att vara.  
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Wooding är särskilt negativ i sin bild av Henrik som jämför honom med sin egen make som 

till skillnad från Henrik verkar göra allt möjligt, istället för att ständigt vara motsägelsefull. 

Det verkar som att biografierna skrivna under 2000-talet vill skapa en mer mänsklig och 

sanningsenlig bild utav Henrik. Det är ofta en mörk bild de målar upp men kanske är det 

också den bilden som är sann. Henrik må ha varit en tyrann, men är en tyrann alltid en tyrann? 

Det får vidare forskning utvisa.  

Jag anser att Henrik VIII kan diskuteras, analyseras och undersökas vidare utifrån flera 

aspekter. Henriks liv har inte studerats fullt ut, det finns ytterligare aspekter och perspektiv att 

utgå ifrån: hans fruars, hans föräldrars, hans närmasta män och så vidare. Min undersökning 

kan också inspirera andra att studera vissa områden djupare, som jag enbart berört flyktigt, 

såsom Henriks brytning med kyrkan i Rom och påven. Möjligheten finns också att försöka 

finna ytterligare värderingar och åsikter, som Henrik kan ha haft då jag haft svårt att finna 

svar kring denna fråga utifrån de valda biografierna.  

Henriks liv har intresserat många och gör fortfarande, även om jag upplever att jag i denna 

undersökning har funnit svar på mina frågeställningar så har det bildats nya. Jag är fortfarande 

fascinerad och intresserad av mannen och regenten Henrik VIII. Det är svårt att förklara vad 

som intresserar mig med denna man. Jag har alltid funnit honom svår att förstå och kanske är 

det därför jag ständigt finner mig sökande efter mer kunskap. Kunskap jag söker för att få svar 

på ständiga frågor om honom.  

Han är ständigt aktuell i populärkulturen i form av skönlitteratur, tv-serier, spelfilmer och så 

vidare. Han verkar inte enbart vara en fascination för mig utan även ständigt fascinera och 

intressera andra då nya adaptioner skapas om hans liv. Möjligen är det just det som gör 

honom så intressant, att det inte finns en avslutad och klar bild utav honom. Möjligen är det 

därför han blivit en legend. En legend som även skapar myter utanför den offentliga sfären, 

myter om mannen bakom kronan.  
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