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Erik XIV blir Sveriges nya kung
När Gustav Vasa dör 

1560 har han delat ut 

olika delar av 

konungariket Sverige 

till hans söner Erik, 

Johan och Karl. Dessa 

landområden kallas 

för hertigdömen. Han 

har gjort det för att 

undvika att bröderna i framtiden ska slåss 

mot varandra om makten.

Eftersom Gustav Vasa har infört arvsrike så 

blir Erik nu kung. Han tar titeln Erik XIV. Den 

höga siffran 14 tar han för att det ska se ut 

som att familjen Vasa har varit på tronen i 

många, många  år. 

Erik XIV - en renässanskung
Erik tog till sig all kunskap som kom med 

renässansen och fick en bra utbildning. Han 

var duktig på främmande språk och 

matematik och lärde sig om Antiken och 

retorik och logik. Han var även välbevandrad 

inom astrologi (läran om planeterna och 

stjärnorna). Han var dessutom en mästare i 

ridderliga idrotter, sjöng och spelade luta var 

en utmärkt konstnär. Men det fanns också en 

annan sida av Erik XIV som han hade ärvt av 

sin pappa Gustav. Han var  sjukligt 

misstänksam och hade ett hetsigt humör. 

Söndagen den 29 juni 1561 kröntes Erik XIV i 

Uppsala domkyrka. Kröningen var mycket 

påkostad. För första gången skulle det arvrike 

som Eriks far Gustav Vasa inrättat visas upp i 

en kunglig ceremoni. Erik skulle genom 

kröningen få sin makt av Gud. Vid uttåget ur 

kyrkan kastades kröningspenningar och folket 

bjöds på fest utanför bondkyrkan. Kungen och 

gästerna festade i slottssalen. Gästernas 

festmåltid bestod av 300 får, 64 oxar, 500 

gäss och tusen höns.

Erik och hans bror Johan i konflikt
Efter att Erik blivit kung 1560 skyndade sig 

Erik att ta stärka sin makt, framför allt 

gentemot sina bröder. Bland annat införde 

han en lag som gjorde att hans bröder bara 

kunde vara undersåtar till honom. Erik ville 

snabbt vinna nya landområden och intog 

Estland. Han var nu väldigt nära sin bror 

Johans hertigdöme. Det blev nu en konflikt 

där Johan också ville ha mark inom samma 

område. För att lyckad med det vände han sig 

till Polen och han gifte sig med den polska 

prinsessan Katarina Jagellonica. När han 

gjorde det fick han också en massa pengar av 

den polske kungen och han kunde erövra 

ytterligare land. Dessa nya områden  

gränsade mot Eriks landområden och den 

svenske kungen blev vansinnig. Han bad 

Johan komma till Stockholm för att svara på 

anklagelser för högförräderi. Då Johan 

vägrade och samlade sina styrkor  i Åbo, lät 

Erik anfalla honom. Johan gav sig och blev 

fånge. Erik lät sedan riksdagen döma honom 

till döden. Han blev senare benådad från 

dödsstraffet men spärrades in på Gripsholms 

slott.

Sverige och Vasatiden - Erik XIV



Sverige och Vasatiden - Erik XIV

Erik och Karin Månsdotter
Med Johan sitter fängslad lever Erik XIV livets 

glada dagar. Frierierna till de engelska 

kungahuset går inget vidare, men han roar sig 

med hovdamerna. En dag får han upp ögonen 

för en mycket enkel flicka Hon är dotter till en 

fångvaktare och heter Karin Månsdotter. Vid 

14-års ålder får hon jobb som barnpiga i 

kungens hov. Men snart ska hon få ett helt 

annat jobb. Som kungens nya fru.

Nordiska sjuårskriget
Samtidigt som detta händer drar Karl XIV in 

Sverige i en rad krig. Denna period brukar 

kallas det Nordiska sjuårskriget. Kungens 

ordspråk under kriget 

var: Bränn, plundra, 

slå ihjäl! Det ledde 

till ökat skattetryck, 

massmord, 

avfolkning och 

förödelse. 

Människorna led svårt. 

Erik XIV och Sture morden

Kung Eriks vredesmod och vilda humör 

fortsätter hålla hans hov i skräck. Han blir 

alltmer galen. Han slår ihjäl sin kock och en 

gammal rådgivare. I sin dagbok noterar Erik 

själv att han tar medicin mot depression. Erik 

är hela tiden misstänksam mot högadeln, de 

rika familjerna i Sverige. Överallt ser han 

konspirationer och sammansvärjningar för 

att ta kronan och makten ifrån honom. Till 

slut går han attack själv. Med kniv dödar han 

den unge högfrälsen Nils Sture och beordrar 

att ytterligare 4 rikemän dödas och även hans 

gamla lärare. Kung Erik drabbas av en psykisk 

kollaps och flyr sedan ut i skogen. Han förs 

tillbaka till Stockholms slott och är i mental 

obalans i flera månader. Nu tar han också ett 

beslut som han kommer att få ångra: Han 

släpper sin bror Johan från fängelset. 

Erik XIV gifter sig och fängslas

Erik XIV tvingar nu biskopen att gifta honom 

med Karin Månsdotter. Det blir skandal i 

svenska högadeln. Det betyder att sonen, 

Gustav, som är släkt till en fångvaktare 

kommer att bli Sveriges nästa kung. Nu har 

båda Eriks halvbröder, Johan och Karl IX, fått 

nog och sätter igång ett uppror. Efter ett kort 

tag har de vunnit över Eriks styrkor och Erik 

och Karin fängslas.



Sverige och Vasatiden - Johan III & Sigismund
Johan III på tronen 
Nu kröns nästa Vasakung - Johan III. Den nye 

kungen har dessvärre ärvt åtskilliga av 

Gustav Vasas 

psykopatiska 

drag. Hans 

temprament är 

ökänt och han 

drar sig inte för 

att mörda egna 

familjemedlemmar om det skull krävas. Trots 

att Johan har satt Erik i fängelse är han 

konstant orolig över att Erik ska fritas. Han 

flyttar runt Erik och Karin mellan olika 

fängelser och till slut särar han på dem och 

skickar Karin till Finland. Till sist blir Johan så 

paranoid att han låter mörda Erik på Örbyhus 

slott. Sägnen säger att han åt förgiftad 

ärtsoppa. Johan III regerade i 24 år och såg till 

att bygga många vackra byggnader bland 

annat Vadstena slott, Uppsala slott och 

renoveringar av Stockholms slott. 

Kung Sigismund
När Johan III dör 1592 tar enligt arvsrätten 

han son Sigismund 

över tronen. Hans 

mamma Katarina 

Jagellonica har 

fostrat honom i 

den katolska tron. 

Tack vare hennes 

släktband så är nu Sigismund också kung i 

Polen. Sigismund tillåter dock att Sverige är 

protestantiskt. Han är en god kung och värnar 

om bönderna när det är krig, gör Warzawa till 

huvudstad i Polen och ser till att stärka 

centralmakten. Han vinner också över 

Ryssland i ett krig.

Sigismund utmanas av hertig Karl

Men, som vi kommer ihåg så hade Gustav 

Vasa tre söner. Nu är bara en kvar i livet och 

det är hertig Karl. Han har spenderat sitt liv 

med att öppna järnbruk, gruvor och bygga 

städer och har på så sätt blivit rik. Religiöst är 

han strängt protestantiskt. Han är utan 

tvekan också den mest psykopatiske i hela 

Vasa släkten. Han drar sig inte för att bryta 

löften, anordna offentliga halshuggningar och 

skapa hemliga allianser. Han vill nu ta makten 

av Sigismund. Högadeln håller på Sigismund 

men vid ett avgörande slag vid Stångebro 

vinner hertig Karl. Efter nederlaget vid 

Stångebro åker Sigismund tillbaka till Polen

Karl vill nu lugna ner situationen och säger till 

Sigismund att allt är förlåtet och att de nu ska 

titta framåt. Sigismund skickar därför sina 

viktigaste rådmän till ett möte på 

Lindköpings slott. Hertig Karl säger att om det 

nu är så att någon är skyldig så ska detta 

avgöras av utländska rådmän.



Sverige och Vasatiden - hertig Karl (Karl IX)
Blodbadet på Linköpings slott

De utländska rådmännen kallas in för att det 

ska bli rättvisa rättegångar. Men hertig Karl 

ljuger. Han har ingen som helst avsikt att 

hålla sitt löfte och han vill bli av med sina 

motståndare. En efter en döms de till döden 

och blir halshuggna. Några år senare blir 

hertig Karl krönt till kung i Sverige under 

namnet Karl IX.

Hårda lagar och dödsstraff

Han inför hårda lagar och säger att Bibelns 10 

budord är Sveriges lag. Det gör att minsta 

snedsprång från dessa regler gör att man kan 

dömas till döden. Människor anger varandra 

till höger och vänster och det slås nationellt 

rekord i antal avrättningar. Om inte 95% hade 

benådats efter rättegångarna så hade så 

många människor dött att Sveriges 

folkmängd skulle minskat.

Karl IX ger sig in i en rad krig mot Danmark, 

Ryssland och Polen som inte alls går bra. När 

han får reda på att Sverige förlorat 

Kalmarkriget får kungen ett slaganfall som 

påskyndar hans död. Nu står hans 9-årige son 

Gustav II Adolf redo att ta över tronen. 

Vi är nu på väg in i nästa epok i svensk 

historia - Stormaktstiden.

Erik XIV

Johan III

Karl IX


