
Gustav Vasa 

700 000 invånare i Sverige 

6000 invånare i Stockholm 

Södra Sverige hörde till Danmark 

Sverige var katolskt 

Danmark var nordens stormakt 

Gustav Vasa togs som gisslan till Danmark efter ett slag. Men han flydde till Lübeck. Där fick han 

viktiga kontakter. 

Sedan återvände han till Sverige och försökte få stöd för kampen mot Danmark 

 

Sedan föll Stockholm och Kristian Tyrann skulle krönas till kung i Sverige. Alla adliga var inbjudna och 

de lovades förlåtelse och frihet. Men man stängde portarna och högg huvudet av ett 50-tal adliga och 

präster. Detta kallas Stockholms blodbad. Alla Gustavs nära släktingar dödades och hans släkts 

egendom konfiskerades så nu var han utfattig och måste hålla sig gömd. Gustav var nu 24. 

Enda landskapet utan fästningar och slott var Dalarna och dit flydde Gustav. Där fanns fria bönder 

som var beväpnade. I Mora försökte han övertyga Dalainvånarna, men till sist gav han upp och 

började skida från Mora till Sälen. Men då fick invånarna höra om Stockholms blodbad och man 

begav sig efter Gustav och hann ifatt honom vid Sälen. 

Som 25 åring år 1521 blev han krönt som ledare i Sverige. Han vände sig till sina kontakter i Lübeck 

och de sände 10 skepp med knektar och utrustning. Han stred nu framgångsrikt mot Danskarna. 6 

juni 1523 blev han krönt till kung av Sverige i Västerås och det är än i dag Sveriges nationaldag. 

Men ännu återstod att befria Stockholm vilket han gjorde samma sommar. 

Varifrån skulle han få pengar att betala för vad han fått från Lübeck? Den enda organisationen som 

hade pengar var den katolska kyrkan. Så Gustav Vasa lät göra Sverige protestantiskt och beslagtog 

alla katolska kyrkans skatter. 

Många blev upprörda över detta. Droppen blev för en del att kyrkklockorna skulle beslagtas. Detta 

ledde till det ”stora klockupproret” i Dalarna. Gustav straffade det här upproret hårt och lät avrätta 

många av de som ledde upproret. Han avrättade fler än vad Kristian Tyrann hade gjort. 

 

Gustav Vasa gjorde Sverige till ett arvkungadöme, så att hans söner skulle ärva tronen.  Som gammal 

var han sjuk och plågades av flera kroniska infektioner. 1560 dog han. 

Gustavs styre ledde till en god utveckling för Sverige som land. Han enade landet  


