
Gustav Vasa – arvkungadöme 

Gustav Vasa inför arvkungadöme för att säkra att makten ska hållas inom familjen. 

Gustavs första gifte - Katarina 

Hans första fru Katarina av Sachsen gifte sig Gustav med för att få in en fot i ett tysk 

furstefamilj. Äktenskapet varade i fyra år och de fick ett barn: Erik, som senare blev Erik 

XIV (den fjortonde)  

Katarina dog som 22 åring. En del menar att Gustav dödade henne, men antagligen dog hon i 

samband med ett missfall. 

 

Gustavs andra gifte: Margaretha 

Nästa fru hämtar han från den svenska högadeln: Margaretha  Eriksdotter av ätten 

Leijonhufvud. 

Hon var mycket kompetent och viljestark. Hon får militära åligganden. Hon är en 

maktmänniska och trivs i rollen som mäktig drottning. 

Hon blev en viktig del av Gustavs maktimperium. 

Under det 15-åriga äktenskapet  föder hon sammanlagt 10 barn varav 8 blir vuxna. Fem 

döttrar och tre söner, de två som senare blir kungar är Johan, Magnus och Karl. Gustav ger 

dem alla hertigdömen i olika delar av Sverige: 

Johan III – blir hertig i Finland och rustar bl.a. upp Åbo slott. 

1551 dör Margaretha av sjukdom 

 

Gustavs tredje gifte – Katarina Stenbock 

Efter Margaretas bortgång gifter han sig med Katarina Stenbock, 16 år gammal,  

Hon blir Gustav Vasas sista fru när Gustav är 56 år gammal. Margareta var Katarinas moster. 

De får inga barn. 

Gustav Vasa dör efter ca 40 år på tronen ca 70 år gammal 

 

Erik XIV (den fjortonde) 

Erik friade som kronprins till Englands drottning Elisabeth och skickade sitt portrtätt till 

Elisabeth, men Elisabeth nappade inte 

Efter Gustavs död blir Erik den fjortonde kung. Han var konstnärlig och atletisk, han skriver 

dikter och musik. 



När Eriks bror Johan gifter sig med den polska prinsessan Katarina Jagellonica blir Erik 

avundsjuk och sänder efter Johan till Åbo slott och fängslar dem i Gripsholms slott. Där är de 

i fyra år och får bl.a. sonen Johan Sigismund. 

Erik blir kär i en vanlig flicka Karin Månsdotter och hon blir Eriks älskarinna. Det blir en 

period av många krig, bl.a med Norge och Danmark. Stora utgifter och höga skatter blir 

följden.  

Erik låter halshugga sin kock och misshandlar en annan till döds. Han blir alltmer mentalt 

sjuk och dödar en högadelsman med sitt eget svärd. 

Erik befriar Johan och tvingar ärkebiskopen att viga honom med Karin Månsdotter – hon var 

inte adlig, vilket var chockerande. 

Eriks halvbröder KARL och Johan iscensätter ett uppror och Erik avsätts och Johan tar över 

kugatronen. Han blir Johan III. 

 

Johan III 
Johan III har också ett våldsamt temperament och drar sig inte för att avrätta t.o.m. egna 

familjemedlemmar. 

Johan håller Erik fängslad och skiljer åt hans fru från honom. Hon skickas till Finland 

I februari 1577 låter Johan mörda sin bror Erik XIV – kanske med förgiftad ärtsoppa? 

 

Johan Sigismund 
När Johan II dör blir hans son Johan Sigismund kung. Han är också kung i Polen eftersom han 

var dotter till den polska prinsenssan Katarina Jagellonica. 

Han gör Warschawa till huvudstad i Polen och besegrar Ryssland i strid. Han gör ett gott 

jobb, men... Gustav Vasas yngsta son intigrerar och Karl besegrar Sigismund i ett slag vid 

Stångebro 1598 och tar makten som Sveriges kung. 

 

Karl IX (den nionde) 
Karl lurar Sigismunds vänner att komma till honom för att de ska benådas – men Karl avrättar 

dem. Karl var den grymmaste av Vasas söner. Han var psykopatisk. Efter nederlaget 

återvänder Sigismund till Polen. 

Karl blir krönt till kung som Kung Karl den nionde (Karl IX). Han inför stränga lagar och 

många blir avrättade. 

Nya krig startas mot bl.a. mot Danmark. 1611 dör Karl och den sextonårige Gustav II Adolf 

tar över styret.   


