
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en vilja av järn och nävar av stål 

Hertig Karls väg till makten sett ur ett machiavellistiskt 

fursteperspektiv 

 

 

Josef Slättman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-uppsats i historia   Handledare: Erika Sandström 

Högskolan på Gotland   Avdelningen för historia  

Vårterminen 2011 



 

 

Abstract 

In 1513 the Florentine humanists Niccolò Machiavelli composed one of the most famous, but 

also ambiguously interpret, work in the history of politics, Il Principe. Machiavelli´s book 

The Prince revealed the true nature of politics in Italy in the beginning of the sixteenth 

century and gives very straightforward advice on how to act to become a successful and 

powerful political being. Machiavelli´s creation and insights in the reality of politics have be 

much discredited and condemned in its lack of moral consideration and violent nature. Still it 

has been read under the centuries with a fascination and eager to understand the structure of 

power and how to master it. My purpose with this study is to apply this Machiavellian idea of 

the capable prince on to the earlier research of the Swedish duke Karl, later on King Karl IX. 

My study falls therefore into the field of historiography. With this in mind the title of the 

study is: Will of Iron and Fists of steel. Karl´s way to power from a Machiavellian perspective 

of the prince. 

 

This study is focusing on the turbulent years of 1599 and 1600, a period of which great 

domestic tension in the Swedish kingdom exploded in an outburst of violence. In the midst of 

this political maelstrom stood Karl as the director and main participant of the events, with an 

iron will and fists of iron he defeated his opponents and took control over the state. The 

earlier research is on certain points concordant in their descriptions in how Karl obtained the 

ultimate political power in the Swedish kingdom. With a ruthless use of military means and a 

far-reaching moral pragmatism the duke’s most prominent political enemies systematically 

was persecuted and killed. The previous research is also, more or less, concurrent to the fact 

that Karl had a bad and unstable temper mixed with a burning desire for vengeance.   

 

From the previous research I have drawn the conclusion that in some areas Karl did fulfil the 

requirements to be called a Machiavellian ideal prince, above all in his ability of exploit the 

opportunity to gain absolute power and how he effectively dominated the politic with military 

means. Although it cannot be stated that Karl fulfilled the Machiavellian ideal to its fullest. 

His bad temper and revengeful state of mind hindered him from be in charge of more delicate 

situations. The final judgement of Karl is illustrated very well with Machiavelli´s bestial 

metaphors; the duke was as strong and daring as a lion, both as a political being and in 

personality, what he lacked was the coolness and cunning of the fox. 
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1. INLEDNING 

I Linköping avrättades på skärtorsdagen den 20 mars 1600 fem män varav fyra tillhörde det 

absoluta toppskicket av svensk rådsaristokrati. Dessa dödsdomar var på flera sätt klimax i 

efterspelet till konflikten mellan den svensk-polske kung Sigismund och dennes farbror, den 

segrande hertig Karl. I Wikipedia, den främsta källan till information för många svenskar, går 

det under noden Linköpings blodbad att läsa att händelsen: ”[…] gått till historien som en 

rättsskandal utan like.”
1
 och Lars Neselius, författaren bakom boken Linköpings blodbad 

sammanfattar händelsen på följande sätt: ”Skipades rättvisa i Linköping vårvintern år 1600? 

Absolut inte. Blev de dömda och avrättade rådsherrarna oskyldigt dömda, offer för ett 

justitiemord? Ja!”
2
  

 

Med ett tryggt avstånd på dryga 400 år kan det vara lätt att sluta sig till denna uppfattning om 

”rättsskandal” och ”justitiemord”. Men är inte detta att göra våld på historien, att påtvinga 

historien våra värderingar, vår moral och vår uppfattning om hur världen ska se ut. Är inte 

detta att göra sig skyldig till grov anakronism? I fokus för denna studie kommer inte hertig 

Karls beskrivna handlande dömas som gott eller ont, rätt eller fel utifrån vårt moderna 

västerländska perspektiv. Jag kommer istället att låta en av den moderna politiska 

idéhistoriens giganter, en del säger dess fader, vara domare över hertigens handlande så som 

det är beskrivet i den tidigare forskningen. Jag talar naturligtvis om den florentinske 

humanisten och moralfilosofen Niccolò Machiavelli, en man vars litterära gärningar ständigt 

dyker upp i vår nutida debatt, ofta misstolkad och förvrängd men alltid högaktuell.  

   

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att lyfta fram tidigare forskning rörande hertig Karl och dennes 

roll i den händelse som i allmänna ordalag kallas för Linköpings blodbad. På denna tidigare 

forskning kommer jag sedan att applicera en machiavellistisk teori, skapad ur dennes verk 

Fursten, en teori som framhåller synen på den ideala fursten. I studien kommer jag således att 

koppla detta fursteideal till forskningen om hertig Karl. Syftet för min studie blir således 

tudelat. Först kommer jag undersöka hur hertig Karl framställts i den tidigare forskningen 

angående dennes maktkonsolidering åren 1599 – 1600 som kulminerar i Linköpings blodbad, 

                                                 
1
 www.wikipedia.se Uppslagsord: Linköpings blodbad. ( 2011-02-07) 

2
 Neselius (2000) sid. 64 

http://www.wikipedia.se/
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därefter granskar jag dessa beskrivningar ur det teoretiska perspektivet. De forskningsfrågor 

som ligger till grund för studien formuleras därför som följer: 

 

 Hur beskriver tidigare forskning hertig Karls konsolidering av makten under 1599 – 1600, i 

synnerhet i anslutning till vad som kallas Linköpings blodbad? Hur ska dessa beskrivningar 

tolkas i ljuset av det fursteideal som framkommer ur det teorietiska perspektivet? 

 

1.2  Metod och källmaterial 

Nedan presenteras den valda litteraturen för min studie. I det första avsnittet presenteras den 

litteratur jag använt mig av i min historiografiska undersökning. Denna litteraturgenomgång 

är aningen djupare än den som gäller teoridelen. Detta dels av rent praktiska, omfångsskäl, 

men också för att den teori som presenteras i grund och botten är en produkt av ett gemensamt 

arbete och egna reflektioner. Det teoretiska avsnittet är således en skapelse sprungen ur ett 

samarbete mellan mig och min studiekamrat Johanna Karlsson. Mer om detta nedan. Den 

observante har således nu redan uppmärksammat att min studie är av det kvalitativa slaget. 

Utöver detta använder jag mig av en komparativ metod där de aktuella författarnas 

beskrivningar ställs emot varandra.  

 

Det är värt att nämna att den tidigare forskningen angående hertig Karl är överraskande 

sparsam. På något sätt hamnar Karl i skymundan mellan framställningar som berör dennes 

bröder, renässansfurstarna Erik XIV och Johan III, och Karls son den store krigarkungen 

Gustav II Adolf. Den information som ges om hertigen görs så i allmänhistoriska 

översiktsverk eller genom andras biografier.   

 

1.2.1 Historiografisk litteratur 

Den bakomliggande tanken i urvalet av den historiografiska litteraturen har varit att ett så 

brett material som möjligt skulle ligga till grund för min studie. Från sex stycken olika 

författare synliggörs hertig Karls handlande under ett turbulent år. En strävan hos mig har 

även varit att använda mig av litteratur som når ut till ett brett spektrum av människor. Lars-

Olof Larsson och Lennart Hedberg representerar här den samtida historiekåren och ett mer 

vetenskapligt förhållningssätt. Den förenklade, och för en bredare publik tilltalande, 

historieskrivningen representeras av Herman Lindqvist och Lars Neselius; i synnerhet 

Neselius framställning är riktad till barn och ungdomar. Vidare ville jag även uppmärksamma 



7 

 

hur Karl beskrivits i den äldre litteraturen och inkluderade även Erik Gustaf Geijer samt Carl 

Grimberg i studien. 

 

Lars-Olof Larsson är ett välkänt namn inom historiekretsar och en av Sveriges främsta 

kännare av medeltiden, där ett särskilt intresse för Småland och Vasatiden kan urskiljas. 

Larsson har arbetat både vid Lunds universitet och Växjö universitet samt skrivit en rad 

böcker och artiklar, bland annat har han arbetat med den svenska Nationalencyklopedin. Med 

sin Gustav Vasa – Landsfader eller tyrann? vann han Augustpriset 2002 för bästa fackbok. 

Larsson följde upp sin sitt hyllade verk med ytterligare ett verk om Sverige under andra 

hälften av 1500-talet i sin Arvet efter Gustav Vasa (2005). Jag har tagit fasta på Larssons 

expertis på området och den uppmärksamme läsaren kommer också snart att inse att Arvet 

efter Gustav Vasa är mycket frekvent förekommande i min undersökning. Detta ska inte ses 

som att Larssons åsikt om Karls handlande fått företräde i förhållande till de övriga 

forskarnas. I grund och botten handlar det om att skapa en struktur som för historien framåt, 

undersökningen ska helt enkelt vara tacksam att läsa. Vidare är källmaterialet kring hertig 

Karl och de turbulenta åren kring Linköpings blodbad är tunt och fragmentariskt.  Jag har inte 

påträffat någon annan forskare som på ett bättre sätt kan ge sammanhang till de handlingar 

som hertig Karl utförde dessa år än vad Larsson gör. 

 

Lennart Hedberg är en historiker som har nyanserat bilden av hertig Karl genom att anta ett 

företagarperspektiv på denne. I boken Karl IX – Företagarfursten & envåldshärskaren (2009) 

framträder hertig Karl som en driven affärsman och entreprenör som genom en aktiv 

näringspolitik inom exempelvis järnbruken och gruvdriften ökade tillväxten. Denna 

framställning kryddas med hertigens karaktärsdrag och inrikespolitiskt tumult. Hedbergs bok 

har mötts med uppskattning och fått goda recensioner.  

 

Herman Lindqvist är bekant för de flesta som journalist och populärhistoriker. Kritiken emot 

Lindqvists idealiserande av historien har bitvis varit hård och intensiv.  Just Lindqvists något 

skamfilade rykte inom historieskrået var en av anledningarna till att jag valde att inkludera 

hans Historien om Sverige – Gustav Vasa och hans söner och döttrar (1993). Detta eftersom 

det för mig finns ett intresse också i en sådan framställning. Det har dock fallit sig så att jag i 

min studie inte ger Lindqvist en så framträdande roll på grund av en tunnhet i beskrivningen 

av det rörda ämnet.   
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Lars Neselius har en bakgrund som kommunalpolitiker och nämndeman i Linköpings 

kommun, därvid har han under dryga 30 år arbetat som historielärare på grundskolans senare 

år. Neselius bok Linköpings blodbad. Med bakgrund och följder (2000) är knappast någon 

akademisk skrift, snarare är den en dramatiserad skildring av Linköpings blodbad avsedd för 

barn och ungdomar. Mitt beslut att använda mig av denna källa grundar sig således inte på 

dess vetenskapliga tyngd. Tanken med detta urval ligger snarare i att denna skrift lägger 

grunden för barn och ungdomars historiska förståelse av händelserna i Linköping. Med ett 

lättförståligt språk försöker Neselius förklara ett komplex historiskt skeende samtidigt som 

han gärna refererar till hur vårt samhälle ser ut idag. All heder till Neselius att han försöker 

skapa ett historiskt medvetande hos barn och ungdomar men han gör detta till priset av 

vetenskapligheten. 

 

Carl Grimberg, historiker, lärare och docent vid Göteborg högskola var verksam kring det 

förra sekelskiftet. Grimberg har hyllats för sitt engagemang och levandegörande av historien. 

I sin nio band långa följetång Svenska folkets underbara öden berättas en svensk 

kulturhistoria, dock med en något idealiserad bild av den svenska historien och de 

vikingaättlingar som bebodde landet. Populariteten hos Grimberg visar sig i att han var en av 

de första historiker som kunde livnära sig på sitt skrivande. I min studie har jag använt mig av 

Grimbergs Svenska folkets underbara öden II • 1521 – 1611 (1959).   

 

Erik Gustav Geijer var verksam under första hälften av 1800-talet och räknas till en av 

giganterna inom svensk litteratur. Han var professor i historia vid Uppsala universitet och 

författare till ett flertal historiska böcker. Dessa historiska verk var nationalistiskt färgade, helt 

enligt den rådande tidsandan, och syftade till att fabricera en nationell identitet. Det verk som 

jag har valt att inkludera i min studie är Erik Gustaf Geijer – Samlade skrifter – femte delen 

(1926).  

 

1.2.2 Teoretiskt litteraturunderlag 

Som jag nämnde tidigare i det inledande avsnittet är min studie tudelad, dels ska jag göra en 

historiografisk undersökning av hertig Karls maktkonsolidering dels ska jag använda detta 

resultat i en analys som baseras på Niccolò Machiavellis Fursten. Jag och min studiekamrat 

Johanna Karlsson antog utmaningen att skapa den teoretiska bas som båda våra studier utgår 

ifrån. Syftet med detta samarbete grundar sig på att arbetet med att sammanställa en sådan 
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teori inte skulle vara möjligt att själv utföra under de givna tidsramarna för en D-kurs i 

historia.   

 

I centrum för vårt arbete står föga förvånande Niccolò Machiavellis Il Principe som nyligen 

utkommit i svensk översättning av Marco Morner under titel Fursten (2008). Vidare har 

ytterligare forskare av vikt gällande Machiavelli och dennes furstefilosofi använts. Denna 

litteratur utgörs av forskare som den italienske Machiavellikännaren Maurizio Virolis 

Niccolòs leende. Historien om Machiavelli. (2004), engelsmännen Quentin Skinners 

Machiavelli. En introduktion (1994) och Peter Burkes The Italian Renaissance samt den 

svenske idéhistorikern Sven-Eric Liedmans Från Machiavelli till Habermas. (1992). Vidare 

har också Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyrs Idéhistoriens huvudlinjer (2005), Svante 

Nordins Det politiska tänkandets historia (2006) samt Sverker Sörlins Världens ordning. 

Europas idéhistoria 1492 – 1918 (2004) tjänat som tacksamt stöd. Icke att förglömma är den 

internationellt erkände svenske idéhistorikern Mikael Hörnqvist som med sina webbaserade 

texter bringat klarhet i den machiavellistiska snårskogen. 

 

1.3 Avgränsningar och definitioner  

Tidsramen för min undersökning kommer att utbreda sig knappt tio månader, från mitten av 

maj år 1599 till mitten av mars år 1600. Tidsavgränsningen grundar sig på att denna period i 

mångt och mycket kan betraktas som slutfasen i hertig Karls kamp om makten över Sverige. 

Vidare har jag valt att ge mina rumsavgränsningar något diffusa gränser. I min undersökning 

följer jag som ovan nämnt hertig Karls framfart från och med senvåren 1599 fram till 

vårvintern 1600. Detta får till följd att jag gör nedslag inom främst tre geografiska rum, 

Kalmar, Åbo och Linköping. Ytterligare kan det påpekas att mitt historiografiska 

litteratururval i sig självt är en avgränsning då det är just ett urval av litteratur som behandlas. 

 

Jag vill kort kommentera mitt medvetna val att inte kalla Karl för dennes kunganamn ”Karl 

IX”. Vid tiden för min studie tillskansade han sig titeln av regerande arvsfurste och han styrde 

i praktiken som en konung. Karls officiella kröning dröjde dock på grund av ett känsligt 

politiskt läge till år 1604. Jag har därav valt att i min studie benämna honom som ”hertig 

Karl”.  
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2. TEORI 

Den teori som nedan presenteras är sprungen ur ett gemensamt arbete mellan mig och 

Johanna Karlsson och återfinns således i dels denna studie dels i Modig som ett lejon och 

listig som en räv. Historieskrivningen kring Monaldescos avrättning sett ur Machiavellis 

fursteteori. I skapandet av denna teori har vi valt att använda oss av den senast utkomna 

översättningen av Fursten (2008), översatt av Marco Morner. När Fursten för första gången 

utgavs offentligt 1532 sällade den sig till genren av furstespeglar som då under lång tid varit 

populära i Europa. Men som också Nordin framhåller så var det en ny sorts furstespegel som 

Machiavelli skrev. Istället för den förskönade och romantiserade bilden av en furste och 

realpolitiken är det den krassa verkligheten som slår emot läsaren i Fursten.
3
 

 

Det kan inte ha undgått någon att utgångspunkten för våra studier kommer att vara Niccolò 

Machiavellis Fursten och de ideal som den framhåller. Detta kan tyckas vara ett vanskligt val 

av utgångspunkt, Machiavellis verk är mycket uppmärksammat och dess vägledning till att bli 

en framgångsrik makthavare har inte enbart intresserat personer med maktambitioner utan har 

även blivit föremål för vida forskning, något som resulterat i hyllmetrar av olika tolkningar.  

Vår utmaning ligger därför i att själva återgå till den faktiska källan, således Fursten om 

ändock i en svensk översättning, för att utforma den teori som kommer ligga till grund för 

våra respektive uppsatser. Syftet med uppsatserna är, som även diskuterats i de inledande 

kapitlen, att belysa utvalda maktutövningssituationer så som de är beskrivna av tidigare 

forskare för att sedan använda den egenhändigt utformade machiavellistiska fursteteorin på 

undersökningarna.  

 

2.1 Att tolka Machiavelli 

Som ovannämnt är Fursten ett mycket omdebatterat verk och har tolkats ur en rad olika 

perspektiv. Väsentligt att uppmärksamma är att Machiavelli i mångt och mycket talar om 

människor och hur människor fungerar. Morner framhåller att: ”Politik byggs på vad 

Machiavelli skulle ha kallat »människans natur».”
4
 Ett av verkets grundläggande budskap är 

således att en furste måste lära känna den mänskliga naturen, i syfte att kunna härska över 

andra människor samt kunna behärska sin egen känslonatur.
5
 Burke framhåller också hur 

Machiavellis realpolitiska erfarenheter fick honom att inse att det bakom alla politiska beslut 

                                                 
3
 Nordin (2006) sid. 55 

4
 Machiavelli (2008) sid. 22 

5
 Machiavelli (2008) sid. 23-24 
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finns människor som är ”[…] ‘ungrateful, fickle, liars and deceivers’, and that force, not 

reason, was decisive in politics.”
6
 Detta förhållningssätt att se och undersöka det världsliga 

och mänskliga, låg också i tidens natur och var en del av den kulturströmning vi benämner 

renässansen. Humanismen med sin studia humanitatis hade vid mitten av 1400-talet fått ett 

brett genomslag i Italien
7
 och det är i denna kontext som renässanshumanisten Machiavelli 

författar sin verklighetsbaserade furstespegel. Även Sörlin betonar Machiavellis 

verklighetsbaserade analyser och framhåller att realismen är ett utmärkande drag i alla hans 

skrivna verk.
8
 Det som Machiavelli försöker beskriva i Fursten är således hur makten 

fungerar i verkligheten, i en värld där politiska beslut och maktkamper inte grundar sig på 

förnuft och välavvägda argument utan drivs av otillräckliga och känslostyrda människor. Som 

Machiavelli själv uttrycker det i dedikationen till Lorenzo de´ Medici: 

 

Landskapsmålaren placerar sig nere på slätten för att rätt kunna uppfatta berg och höjder, och uppe 

bland bergen för att förstå sig på slätten. På samma sätt måste man vara furste för att verkligen 

förstå folkets natur, och tillhöra folket för att verkligen förstå furstens natur.
9
 

 

Vi har valt att tolka Fursten som ett realpolitiskt verk där författaren förespråkar ett 

pragmatiskt förhållningssätt till den politiska sfären. Således anser vi att Machiavellis Fursten 

behandlar de konkreta maktsituationer som en furste möter, helt enkelt situationer där fursten 

utför en politisk handling och maktdemonstration. Centralt för dessa maktsituationer, och för 

att förstå Machiavellis uppsåt, är de båda begreppen Fortuna och virtù, dessa begrepp 

kommer att preciseras och diskuteras nedan. 

 

2.1.1 Fortuna  

Fortuna, ödet, lyckan eller slumpen som hon också kallades, innehade en stor popularitet 

under renässansen och tillskrevs makt över allt som var ombytligt exempelvis, krigslyckan, 

vinden, vattnet och inte minst makten.
10

 Begreppet går att dela in i två skilda kontexter, båda 

med religiösa undertoner men i skilda sammanhang. Hörnqvist framhåller en kristen och en 

antik/hednisk tolkning av Fortuna. Hos kristna tänkare sågs Fortuna som ett uttryck för den 

outgrundliga viljan hos Gud. Att människor uppfattar denna kristna Fortuna som nyckfull och 

oförutsägbar grundar sig i det mänskliga sinnets svaghet och oförmåga att förstå den 

                                                 
6
 Burke (1999) sid. 240 

7
 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm (2010-11-30)  

8
 Sörlin (2004) sid. 274 

9
 Machiavelli (2008) sid. 44 

10
 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm (2010-11-29) 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm
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gudomliga planen. I kontrast till denna Guds försyn ställs den antikinspirerade uppfattningen 

om Fortuna som en oberäknelig, grym och likgiltig gudinna som utan någon som helst hänsyn 

styr över människorna.
11

 Denna antik/hedniska gudinna är alltså den kraft som Machiavelli 

syftar på när han hänvisar till Fortuna, detta blir således även den tolkning av begreppet som 

vi sluter oss till. Det kan sammanfattas som att Fortunas ande ständigt svävar kring fursten 

och kastar ömsom möjligheter ömsom olyckor emot denne.  

 

Vi kan också se hur Machiavelli själv anser sig utsatt för Fortunas grymma nycker i ett brev 

till vännen Francesco Vettori, skrivet den 10 december 1513. I brevet klagar Machiavelli över 

sin ofrivilliga exil från Florens och den politiska hetluften och att den trisstes han lider av på 

sitt lantställe ska: ”[…] satisfy the malice of this fate of mine, being glad to have her drive me 

along this road, to see if she will be ashamed of it.”
12

 Viroli beskriver hur Machiavelli känner 

sig grundligt förnedrad och bedragen av Fortuna, att gudinnan leker en grym lek med 

honom.
13

  

 

2.1.2 Virtù  

Läsaren bör vara uppmärksam på att begreppet virtù redan under renässansen var ett begrepp 

som var tvetydigt och föremål för granskning. Hörnqvist belyser dess dubbla betydelse genom 

att särskilja två användningsområden för virtù. Dels förknippades detta med ett 

avståndstagande ifrån världen och en koncentration på det andliga livet, vita contemplativa.
14

 

I ett sådant sammanhang är det möjligt att begreppet dygd skulle vara en träffande benämning 

av virtù. Den andra tolkningen av begreppet faller under det som Hörnqvist benämner vita 

activa. Inom detta världsliga sammanhang sågs virtù således som ett medel för människor att 

bli framgångsrika och möta Fortunas nycker.
15

 Detta mångbottnade, svårdefinierade och 

ständigt återkommande italienska begreppet virtù översätter Morner kort och gott med 

duglighet. Inte sällan översätts virtù som dygd men i Machiavellis Fursten är detta inte någon 

bra eller en helt fullkomlig definition. För att till fullo förstå detta begrepp har Morner försökt 

finna en passande definition som måste ses ur det sammanhang i vilket det är tänkt att 

användas. I en viss situation vill fursten uppnå ett visst mål, exempelvis erövringen av en stad. 

För att nå detta mål måste fursten ha förmågan att bedöma vilka medel som bör eller kan 

                                                 
11

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm (2010-11-29) 
12

 Machiavelli (2000) sid. 137 
13

 Viroli (2004) sid. 186 
14

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt (2010-11-29) 
15

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt (2010-11-29) 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt
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användas för att nå målet, exempelvis genom belägring, mutor eller diplomati men också var, 

när och hur dessa bäst ska används. Kort och gott, ju bättre fursten behärskar det politiska 

spelet desto större duglighet uppvisar denne. Vidare framhåller Machiavelli att denna 

duglighet är den enda kraft som fursten har att sätta emot det andra centrala begreppet, 

Fortuna.
16

 Trots svårigheterna i att översätta ett italienskt begrepp som under renässansens 

innehade en annan funktion och betydelse än vad vi idag associerar till, har vi valt att i studien 

översätta och referera virtú som just duglighet. 

 

2.1.3 Fortuna och virtú i kontext 

Nordin beskriver Machiavellis politiska filosofi som en kamp mellan begreppen Fortuna och 

virtù, och även han definierar virtù med duglighet, men också kraft, virilitet och manbarhet.
17

 

Att fursten aktivt kan påverka Fortunas verkningar klargör Machiavelli också med brutal 

tydlighet när han säger att: ”[…] ödet är en kvinna och vill man bemästra henne, måste man 

slå och tvinga sig på henne.”
18

 Essensen i Machiavellis politiska budskap blir således att 

fursten måste besegra Fortuna med sin duglighet, eller i alla fall försöka. Det är i detta 

samspel med Fortuna som virtú måste förstås. Måttet för en furstes duglighet mäts i hur denne 

möter och förbereder sig inför de möjligheter och olyckor som Fortuna ställer fursten inför. Ju 

bättre fursten möter och förbereder sig för Fortunas skiftningar ju högre duglighet.  

 

En passande benämning på Machiavellis furstefilosofi skulle kunna vara att den är 

situationsbaserad, där en furstes handlingar alltid ska vara till gagn för staten. Det är i ljuset 

av detta inte konstigt att furstens privata moral och den allmänna etiken kommer i konflikt 

med vad som är bäst för staten. Machiavellis råd är på denna punkt tydliga:  

 

En furste, och framför allt en ny furste, kan inte iaktta allt det som gör att människor anses goda, 

eftersom han för att behålla makten ofta är tvungen att motarbeta hederlighet, barmhärtighet, 

godhet och gudstro.
19

 

 

Fursten kan således inte ha moraliska betänkligheter om denne ska uppnå en hög duglighet. 

Detta är något som Eriksson och Frängsmyr belyser då de menar att de privata moraliska 

                                                 
16

 Machiavelli (2008) sid. 24 
17

 Nordin (2006) sid. 55 
18

 Machiavelli (2008) sid. 160 
19

 Machiavelli (2008) sid. 124 
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värderingar måste ge efter för det som är viktigt för staten.
20

 Det är i ljuset av dylika 

uttalanden som den hårda kritiken som Machiavelli har fått utstå blir tydlig. Viroli noterar 

exempelvis att Fursten har betraktats som ett ont verk skrivet av en ond man.
21

 En uppfattning 

som den engelske religiöse 1600-tals revolutionären Gerrard Winstanley sällar sig till då han 

med hetta i rösten talar om ”Machiavelliska ränker”.
22

  Bilden är dock mer komplicerad än så, 

Machiavelli förordar inte grymma och omoraliska handlingar bara för sakens skull. Det är 

som sagt situationen som avgör vilken handling som är den bästa för staten och fursten måste 

vara så pass duglig att denne kan se handlingsmöjligheterna och kunna utföra dessa. Vi vill 

återigen göra läsaren uppmärksam på att det är i detta övervägande av handling som en furstes 

duglighet visar sig samt hur komplexa dessa val av handlingar egentligen är. Något som 

illustreras väl av Machiavellis resonemang om grymhet när han säger: ”[…] att varje furste 

bör eftersträva att anses barmhärtig och inte grym. Han bör dock akta sig för att använda 

denna barmhärtighet fel.”
23

 

 

Detta visar på Machiavellis pragmatiska inställning till handlingar som kan anses goda eller 

onda. Så länge en barmhärtig handling ligger i statens intresse bör fursten handla barmhärtigt. 

Om en sådan barmhärtig handling inte är möjlig ger Machiavelli det lugnande beskedet till 

fursten att:  

 

En furste bör […] inte bry sig om han blir känd för sin grymhet om det hjälper honom att hålla 

undersåtarna enade och lojala. Med ett fåtal våldsdåd som statuerar exempel kommer han ändå att 

vara mildare än dem som på grund av för stor barmhärtighet skapar oreda, med mord eller rån som 

följd.
24

 

 

Här har vi Machiavellis resonemang i ett nötskal, målet är överordnat allt och målet är att 

behålla makten, stärka staten och expandera på andra staters bekostnad, allt annat är 

ointressant. Nödvändigheten blir furstens rättssnöre och moraliska utgångspunkt
25

 där varje 

enskild handling måste vägas emot situationens krav.  

 

                                                 
20

 Eriksson och Frängsmyr (2004) sid. 77 
21

 Viroli (2004) sid. 192 
22

 Liedman (1992) sid. 38 
23

 Machiavelli (2008). sid. 118 
24

 Machiavelli (2008). sid. 118  
25

 Skinner (1994) sid. 52 
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En furste som vill behålla makten kan inte alltid vara god. Han måste därför lära sig under vilka 

omständigheter han kan tillåta sig vara god – och när han inte kan det.
26

 

  

De överstående citaten visar prov på de medel som fursten måste behärska för att anses 

duglig. Om vi kort skulle sammanfatta Machiavellis furstefilosofi kan denna ses som ett 

dynamiskt samspel mellan furstens duglighet och Fortunas nyckfullhet som avgör när, var och 

hur en furste ska handla. Vidare måste en furste kunna välja rätt medel för sitt handlande efter 

det som situationen kräver, något som vi kommer att behandla ytterligare nedan. 

 

2.2 Den dugliga fursten 

Det är ingen hemlighet att Machiavelli behandlar statsmannakonsten i Fursten och i synnerhet 

hur en furste bör agera för att nå framgång. Denna strävan efter färdighet i statskonsten kan 

vidare sönderdelas i olika ämnesområden, där fursten har värdefulla råd och lärdomar att 

hämta. Det övergripande målet i Fursten innebär i korthet att en furste skall sträva efter att 

skapa en stark och i sinom tid expansiv stat. Machiavelli ger i Fursten flera exempel 

(exempla) på sådana lärdomar, i sin helhet har vi valt att benämna dessa som: etik, religion, 

våldsutövning och djurisk förklädnad; det är dessa begrepp som i detta avsnitt kommer att 

behandlas och tydliggöras. Notera att stor vikt kommer att läggas vid den etiska aspekten 

eftersom det etiska förhållningssättet genomsyrar allt vad en furste företar sig.  

 

2.2.1 Etiken 

Detta första område är ett ständigt återkommande ämne i Fursten och är menat att ligga till 

grund för en furstes personlighet, och är praktiskt taget involverat i allt beslutsfattande. 

Machiavelli är nyskapande i sin syn på etik och moral varvid han bröt med tidigare 

definitioner av dygd och moralisk rättvisa. Detta gjorde Machiavelli genom att framhålla 

furstens egennytta som moraliskt rättesnöre samt hävda att världslig rättvisa och politisk 

legitimitet är något som varje furste själv måste skapa åt sig. Där den traditionella 

moralfilosofin förespråkade det moraliskt hedersvärda framför egennyttan gör Machiavelli 

precis tvärtom. Genom en kall rationalism framhåller Machiavelli att de handlingar som är 

allmänhet accepterade som goda ofta kan leda till ondska och lidande och tvärtom. Fursten 

borde istället väga sitt samvete mot hur nyttigt hans handlande är och alltid sätta nyttan före 

det hedersvärda.
27

 Detta, förhållandevis, rättframma rådet kompliceras dock genom att fursten 

                                                 
26

 Machiavelli (2008) sid. 113 
27

 Machiavelli (2008) sid. 122 - 125 
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måste tänka på hur dennes offentliga handlande uppfattas, det vill säga det som allmänheten 

anser som omoraliska handlingar bör inte utföras i offentlighetens ljus. Fursten måste spela 

rollen som dygdig och rättrådig, härska väl samt sköta den smutsiga delen av sin politik i 

skymundan. Väl värt att nämna i sammanhanget är också att Machiavelli är en varm 

förespråkare för hedersvärda handlingar, med sådana kan fursten skapa sig ett gott rykte och 

anseende, men bara så länge som de inte inkräktar på fursten eller statsnyttan. Det är 

exempelvis bättre för en furste att anses vara grym än barmhärtig om ett sådant rykte är till 

gagn för staten. Således ges rådet till fursten att denne måste begrunda och omvärdera de 

allmänna uppfattningarna om rätt och fel, gott och ont samt inse att det inte alltid går att agera 

efter dessa inom politiken.   

 

2.2.2 Religionen 

I ljuset av den egennyttiga moralfilosofi som Machiavelli förespråkar ter det sig naturligt att 

också en furstes religiösa åsikter faller inom ramen för det allomfattande politiska spelet. 

Religionen ska användas som vilket maktmedel som helst, således i furstens och statsnyttans 

tjänst.
28

 Om fursten kan spela en from roll ger det denne fördelar, men fursten får aldrig känna 

sig hämmad av religionen i sitt beslutsfattande.
29

 Vidare beskriver Machiavelli vikten av att 

spela en god furste inför folket med orden: ”När man ser och hör honom ska han framstå som 

full av barmhärtighet, hederlighet, trofasthet och gudstro – och det finns inget viktigare än att 

synas ha denna sista egenskap.”
30

 Machiavelli är dock inte heller sen med att framhålla 

religionens makt över människor och han säger själv att religiösa furstendömen är de mest 

stabila och säkra då de är uppbyggda av heliga lagar och vars makt sitter så djupt rotad i 

människors medvetande att ingen hotar det.
31

 Det är inte svårt att förstå Machiavellis budskap 

för den religiösa aspekten, en furste kan knappast inneha en större makt över människor än 

makten över deras världsbild och tro. 

 

2.2.3 Våldet 

Även denna aspekt omfattas till stor del av den etiska egennyttan och då i form av att fursten 

inte får känna någon tvekan i att utföra grymma handlingar. Uttryck för sådana handlingar 

kan vara offentliga avrättningar i syfte att statuera exempel eller hemlighetshöljda lönnmord 

på politiska aktörer som blivit för obekväma. Som alltid gäller det för fursten att anpassa 

                                                 
28

 Machiavelli (2008) sid. 144 - 145 
29

 Machiavelli (2008) sid. 94 
30

 Machiavelli (2008) sid. 124 
31

 Machiavelli (2008) sid. 94 
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dessa våldsamheter till den politiska situationen. Machiavelli understryker i detta 

sammanhang att det bör finnas en god ursäkt för och en påtaglig orsak till dylika 

våldshandlingar.
32

 Det krävs dock något mer än en flexibel moral för att kunna utföra sådana 

våldsdåd, en furste måste ha tillgång till lojala krigare som fysiskt kan utföra dessa 

handlingar. Machiavelli framhåller därför starkt vikten av att en furste skaffar sig en egen 

våldsapparat och armé. Detta i syfte att inte bli beroende av andra aktörer på den politiska 

scenen för beskydd och bistånd. Att skaffa sig en trogen armé och uppnå våldsmonopol inom 

staten är ett av furstens viktigaste medel då denne vill konsolidera och upprätthålla sin makt. 

Dessutom är det en förutsättning för de långsiktiga målen för fursten, att expandera sin stat på 

andra staters bekostnad. Machiavelli anser till och med att en furstes främsta uppgift är att öva 

sig i samt att föra krig.
33

 Notera dock att Machiavelli framhåller det faktum att en välavvägd 

och grym våldshandling i det långa loppet ger större lugn och frid i staten än om fursten vill 

visa sig barmhärtig och förlåtande.
34

 Det hela skulle kunna sammanfattas som att fursten 

aldrig få visa sig svag eller känslig, om inte situationen kräver detta då är det istället fritt fram 

för fursten att ta till ”krokodiltårarna”.  

 

2.2.4 Djurisk förklädnad 

Ett välkänt och talande råd ifrån Machiavelli angående överlevnad på den politiska scenen är 

att fursten med fördel kan lägga sig till med vissa djuriska egenskaper. Detta råd grundar sig i 

Machiavellis uppdelning av politiken i två plan, ett mänskligt sådant styrt av skrivna lagar och 

förordningar samt ett djuriskt där rävens list och lejonets styrka blir nödvändiga maktmedel.
35

 

Han menar således att en furste måste kombinera de egenskaper som förknippas med räven 

respektive lejonet eftersom ”[…] lejonet kan inte försvara sig mot fällorna och räven kan inte 

försvara sig mot vargarna. Man måste alltså vara räv för att känna till fällorna och lejon för att 

skrämma bort vargarna.”
36

 Machiavelli premierar dock rävens egenskaper då menar att de 

furstar genom tiden som innehaft sådana egenskaper är de som klarat sig bäst.
37

  

 

2.3 Det politiska skådespelet 

För att ytterligare konkretisera Machiavellis ideala furste har vi valt att illustrera denna i form 

av en scen, en politisk skådeplats. Av största vikt är det att läsaren medvetengörs om själva 

                                                 
32

 Machiavelli (2008) sid. 120 
33

 Machiavelli (2008) sid. 109 - 112 
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37
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hörnstenarna för Machiavellis politiska tänkande. För Machiavelli återfinns politiken överallt 

och det går inte att undfly den, politiken genomsyrar således samhället och allt vad människor 

företar sig. Detta gäller också i synnerhet för en furste som, metaforiskt talat, står väl upplyst 

och beskådad på politikens scen där denne spelar en av huvudrollerna i det politiska 

skådespelet. Detta drama är ett hänsynslöst sådant och lever efter sina egna regler och lagar. 

Den furste som inte klara av att delta i denna teater kommer inte heller att bli långlivad på 

tronen. Utspelad av mer dugliga aktörer faller denne furste ifrån makten och blir i bästa fall en 

av skådespelets bakgrundsstatister eller, i värsta fall, död rekvisita. I detta sammanhang är det 

också passande att lyfta fram det politiska skådespelets publik, den stora massan eller folket. 

Fursten måste vara medveten om sin granskande publik likaväl som sina motspelare på den 

politiska scenen. Vid vissa tillfällen kan dock också publiken ta en mer aktiv roll i skådespelet 

och då äntra scenen, svepa bort alla skådespelarna och riva kulisserna. Ett effektivt sätt att 

förebygga sådana omstörtande händelser ligger i att skapa sig ett rykte. Som det konstateras i 

Fursten så kan en furstes rykte vara ett kraftfullt maktmedel och Machiavelli ger det generella 

rådet att det är bättre att vara fruktad än älskad av sina undersåtar eftersom människor har mer 

respekt inför det som de fruktar.
38

 Däremot ska fursten till varje pris undvika att bli hatad av 

sina undersåtar då detta lätt slår över i folkliga uppror.
39

 För att bli en verkligt mäktig, ansedd 

och framgångsrik furste krävs den, ovan nämnda, personliga dugligheten, virtù, för att kunna 

fånga de möjligheter som Forutna ger. En sådan excellent furste deltar inte bara i det politiska 

skådespelet utan styr i någon mån också handlingen. Fursten förstår vikten av att byta mask 

ifrån rävens till lejonets och från den fromma härskaren till den grymme erövraren, fursten 

använder sig således av etiken, religionen, våldet och den djuriska förklädnaden, under 

skådespelets gång. Inte sällan visar en sådan furste upp en mask inför en utvald del av 

publiken samtidigt som en annan del ser andra sidor hos denne. I ljuset av detta ser det ut som 

att det politiska skådespelet ligger nära djungelns lag, det är ”äta eller ätas” ”döda eller 

dödas”. Som exempel på detta framhöll Machiavelli den romerske kejsaren Septimius Severus 

som en mycket bra förebild för en furste och menade att denne var: ”[…] ett extremt grymt 

lejon och en extremt slug räv.”
40

  

 

I förlängningen är detta en av de större förtjänsterna med Machiavellis filosofi, att han 

framhåller furstens möjlighet till motstånd emot Fortunas nyckfullhet, statsmannakonstens 
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hemlighet ligger helt enkelt i att kunna gripa de växlande tillfällena då de ges och på detta sätt 

betvinga Fortuna.
41

 Det finns något stärkande och pådrivande i denna framställning, att 

människan kan stå upp mot omständigheterna och att med en stor personlig duglighet finns 

möjligheten att forma sitt eget öde. Sörlin framhåller också detta självbestämmande och 

uttrycker Machiavellis ”[…] mest grundläggande tanke: att människorna själva formar sitt 

öde.”
42

     

 

2.4 Kommentarer till Machiavellis ideala statsskick 

I ljuset av vår strukturering av teori ser den kunnige läsare direkt att det saknas ett ämne som 

engagerade Machiavelli i hög grad, strävan mot ett enat republikanskt Italien. Denna idé var 

troligen ett bakomliggande syfte till Furstens tillkomst och utformning. I synnerhet det 

omdebatterade kapitel XXVI visar ämnets betydelse. Machiavellis agitation för ett 

republikanskt enat Italien var dock ett inlägg i samtidspolitiken och faller därför utanför 

ramen för våra studier. Det är ändock av vikt att vara medveten om att det var just denna 

styrelseform som låg Machiavelli varmt om hjärtat, något som visar sig tydligt i hans 

välkända verk Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531).
43

 Vidare kommenterar 

Viroli Machiavellis republikanska tankar som att det i skapandet eller återskapandet av en 

republik krävs en statsstruktur som liknar ett furstendömes och som enar folket och gör sig av 

med republikens motståndare.
44

 Det ska dock framhållas att Fursten tillhörde en specifik 

genre genom att det var en furstespegel och i kapitel II exkluderar också Machiavelli att tala 

om republiker och koncentrera sig på furstendömen.
45

 

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska mallen 

Då tolkningarna av Machiavellis Fursten är många och av skiftande karaktär, har vi valt att 

tolka verket som ett realpolitiskt sådant där Machiavelli visar på ett resultatinriktat 

förhållningssätt till det politiska.  Vidare krävs för att en furste skall bli framgångsrik, att 

denne först och främst behärskar det egna jaget men även innehar en känsla för människors 

natur i allmänhet; bakom alla politiska beslut som fattas återfinns alltid människor.  
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Centralt i en diskussion kring Machiavellis furste är de båda begreppen Fortuna och virtù. 

Fortuna är detsamma som ödet, lyckan eller slumpen och det är hon som förser fursten med 

tillfällen vilka det sedan anstår denne att bemästra. Begreppet virtù använder vi, i likhet med 

Morner, för att referera till furstens duglighet. För att nå en god duglighet krävs exempelvis 

att fursten vet vilka maktmedel som bör användas för att nå ett visst mål. Det är även denna 

duglighet som fursten använder i sin kamp mot Fortuna.  

 

Machiavellis fursteteori handlar om ett samspel mellan furstens duglighet och Fortunas 

nyckfullhet, det är slutligen detta som avgör när, var och hur en furste skall agera. En furste 

måste även vara duglig nog att kunna välja rätt medel för sitt handlande. För att handla på ett 

lämpligt sätt använder sig fursten av medel i form av etik, religion, våld och djurisk 

förklädnad. Vad gäller etiken återfinns denna i praktiskt taget alla beslut som fattas. En furste 

måste inse att det inte alltid lämpar sig att agera efter det som samhället anser som etiskt eller 

moraliskt riktigt, utan måste vara beredd att sätta nyttan före det hedersvärda. Religionen i sin 

tur skall användas som vilket annat maktmedel som helst: för att nå det mål som fursten satt 

upp. När det kommer till våldet är det viktigt att en furste inte tvekar att utföra handlingar som 

kan anses grymma, denne måste dock vara noga med att anpassa våldsutövandet till 

situationen. Slutligen bör en furste, för att överleva på den politiska skådeplatsen, använda sig 

av rävens list och lejonets styrka efter vad situationen kräver. 

 

I våra respektive studier kommer vi att utgå ifrån situationer där Fortuna tvingar eller ger 

fursten möjligheten att visa sin duglighet. I dessa situationer kommer således furstens 

duglighet till uttryck och de maktutövningsmedel (etiken, religionen, våldet och den djuriska 

förklädnaden) denne använder åskådliggöras. Denna teoretiska mall blir sedan 

utgångspunkten i våra studier av tidigare forskares framställningar av de utvalda 

maktsituationerna, för att urskilja om den tidigare forskningen har skildrat furstarna som 

dugliga i machiavellistisk mening.  

 

 

3. BAKGRUND 

Larsson beskriver hur Gustav Vasa på ålderns höst plågades av en gnagande oro. Själv hade 

Gustav skapat en stabil stat men hur skulle det gå med detta livsverk efter hans frånfälle, det 

var denna fråga som gnagde i honom. År 1560 lagfästes Gustavs testamente och däri 
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formaliseras den inrikespolitiska spelplanen inför de nästkommande 40 åren. Eftersom 

Sverige varit ett arvkungarike sedan Västerås riksdag 1544 kom kronan vid Gustav Vasas död 

att tillfalla Erik XIV, varpå hans bröder gavs hertigdömen att styra över. Gustavs 

förhoppningar hade varit att sönerna skulle samarbeta i endräkt och verka för en fortsatt stabil 

statmakt.
46

 Med facit i hand framstår den gamle kungens oro som helt befogad, kanske hade 

han till och med ett allt för stort förtroende till sina söner och deras förmåga att se till rikets 

bästa.  

 

Den politiska maktbasen i Sverige under stora delar av 1500-talets andra hälft bestod i en 

balansgång mellan en förmögen rådsaristokrati, den krönte kungen och någon av kungen 

bröder. Detta gav upphov till en rad olika allianser mellan de inblandade, i synnerhet Erik 

XIV:s och Johan III:s förlitan på icke- eller lågadliga män för rikets affärer var en ständig 

nagel i ögat på rådsaristokratin. Nedan ska jag ge en kort bakgrund till hur den yngste av 

Gustav Vasas söner, hertig Karl, levde och verkade i detta politiska landskap. 

 

3.1 En ung hertig och hans domäner  

Karl föddes den 4 oktober 1550 och var den yngste av Gustav Vasas söner. Vid faderns död 

1560 tilldelades han ett hertigdöme som motsvarar dagens Värmland, Närke och 

Södermanland.
47

 Det skulle dock inte dröja länge innan Karls ambitioner för sitt hertigdöme 

kom på kollisionskurs med brödernas politik. Den unge hertigen var en energisk och drivande 

man, knappt fyllda 18 år men med stora planer för sitt hertigdöme. Efter brodern Eriks fall 

1568 såg sig Karl som en i praktiken självstyrande furste, dock med begränsningarna att han 

ej fick starta krig samt att han skulle stödja sin broder Johan III.
48

  

 

Hertig Karl verkade mycket aktivt för att utveckla och maximera sitt hertigdömes avkastning 

och produktionskapacitet. Karl förde en ambulerande tillvaro, kontroll och organisering var 

hans gebit och med en stor nit drev han tjänstemännen i den nyskapande 

förvaltningsapparaten.
49

 Vidare beskrivs hertig Karl som en företagarfurste och vars gärningar 

inom hertigdömet syftade till att skapa en stabil ekonomisk bas, i synnerhet bergsbruket 

utvecklades och nyodlingar uppmuntrades. Denna ekonomiska bas skulle sedermera användas 
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till hans allt större politiska ambitioner.
50

 Därvid kom Karl att forma sitt hertigdöme till att bli 

”[…] en stat i staten.”
51

   

 

3.2 Ett triangeldrama 

Den 17 november 1592 avled Johan III. Under de kommande åren skulle intensiteten i det 

politiska maktspelet stegras alltmer. Tiden fram till de kyliga marsdagarna år 1600 då fem 

män mötte skarprättaren på stora torget i Linköping kom att präglas en stegrande aggressivitet 

ifrån hertig Karls sida. Det är svårt att i korthet ge en tillfredsställande bild av denna politiska 

malström där hårklyverier av avtal, flyktiga allianser och religiösa komplikationer kan ge ett 

förvirrat intryck. Larsson fångar dock andemeningen i denna tid i att det från mitten av 1590-

talet och framåt utspelade sig ett ”[…] blodigt maktspelsdrama med få motsvarigheter i 

svensk och nordisk historia.”
52

 

 

Krasst går det dock att sammanfatta som att hertig Karl agiterade och hetsade bönder mot 

rådsadeln och kung Sigismunds ståthållare för att samtidigt säga sig stödja Sigismund. Denna 

ambivalenta politik hade det underliggande syftet att pressa fram ett militärt ingripande ifrån 

Sigismunds sida. Något som Karl också lyckades med sommaren 1598, ett inbördeskrig var 

under uppsegling. 

 

3.3 Ett märkligt inbördeskrig  

Under våren och sommaren 1598 stod det allt klarare för alla inblandade parter att en militär 

kraftmätning var oundviklig. För att sammanfatta läget så hade i stort sett hela den svenska 

rådsaristokratin flytt fältet och anslutit sig till Sigismund i Polen, hertig Karl uppviglade 

frenetiskt bönder och förberedde sig för batalj och Sigismunds tålamod med sin bångstyrige 

farbror började tryta. 

 

Den 31 juli 1598 landsteg Sigismund med sin armé vid Kalmar. Inom loppet av ett par veckor 

hade flera befästningar fallit i kungens händer, hela Finland var fortfarande trogen Sigismund 

och Karls situation försämrades snabbt. Till synes verkade det som att Sigismund hade goda 

chanser att vinna tillbaka sitt arvsrike utan att ett skott avlossats, något som hertig Karl inte 

var det minsta intresserad av. Efter de sedvanliga anklagelserna och kraven på att 

                                                 
50

 www.ne.se Uppslagsord: Karl IX. (2011-02-08) 
51

 Hedberg (2009) sid. 40 
52

 Larsson (2005) sid. 352 

http://www.ne.se/


23 

 

motståndaren skulle lägga ner vapen drabbade de båda arméerna samman vid Stegeborg den 8 

september. Sigismunds styrkor fick snart övertaget och drev hertigens män på flykten. 

Sigismund avstod dock att krossa sin fiende totalt i syfte att visa sina svenska undersåtar 

barmhärtighet och förlåtelse. Förhandlingar inleddes, misslyckades och inleddes igen. Under 

förespeglingen om vapenvila och förhandlingar sänkte Sigismund garden. Något som hertigen 

inte var sen att utnyttja genom att göra ett överraskande anfall vid Stångebro den 25 

september varvid Sigismunds styrkor besegrades.
53

 Vägen till kungakronan låg nu öppen för 

hertig Karl och han kom 1599 att formellt få titeln som regerande arvsfurste.
54

      

 

3.4 Orimliga villkor och fagra löften 

Redan samma dag som striden vid Stångebro avslutats krävde hertig Karl att få ett antal 

riksråd utlämnade till sig, däribland dramat i Linköpings huvudpersoner Erik Sparre, Ture 

Bielke samt Sten och Gustav Banér. Dessa överlämnades av Sigismund efter att hertigen lovat 

dem en rättegång med en opartisk domstol. Vidare fastslogs att Sigismund skulle hemförlova 

sina trupper, likaså Karl och att de tvister som fanns mellan de båda skulle avgöras i 

Stockholm av ståndsriksdagen.
55

 En avgörande punkt i detta fredsfördrag var att kung 

Sigismund snarast skulle infinna sig i Stockholm och sammankalla ständerna till riksdag, en 

riksdag som hertig Karl troligtvis hade i sin hand. Vidare avtalades det att om någon part bröt 

emot överrenskommelsen skulle makten över Sverige tillfalla just ständerna.
56

 Krasst uttryckt 

hade Karl trängt in Sigismund i ett hörn. De val Sigismund hade var att antingen resa till 

Stockholm, med endast en handfull av sina soldater, till en ståndsriksdag som behärskades av 

hertigen eller utebli från Stockholmsmötet och då förlora makten över Sverige. Kungen valde 

det senare alternativet och reste hem till Polen. Sigismunds hemresa gav utrymme för Karl att 

utnyttja sin seger maximalt och han var inte sen att göra detta heller. De så kallade 

herredagarna i Jönköping den 26 januari 1599 blev en viktig milstolpe i hertig Karls kamp om 

makten över Sverige. Hertigen manövrerade en församling bestående av präster och adelsmän 

till att fastslå kung Sigismunds svek emot det ingångna avtalet efter slaget vid Stångebro. 

Därtill gavs hertigen den officiella titeln som regerande arvsfurste.
57

 Larsson kommenterar 
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detta politiska spel med att: ”Ridån var redan på väg upp för nya blodiga scener med hertigen 

som hårdhänt regissör.”
58

 

  

3.5 Vilka avrättades i Linköping? 

Fyra av de män som kom att avrättas i Linköping den 20 mars år 1600 tillhörde det absoluta 

toppskiktet av svensk rådsaristokrati. Samtliga av dessa före detta rådsmedlemmarna var 

välutbildade män, skolade i Tyskland och Italien, med en lång erfarenhet av den svenska 

inrikespolitiken. Herr Erik Sparre framstår dock som något av en galjonsfigur, inte bara på 

grund av dennes framgångsrika försvar under rättegången utan också som en personifiering av 

den politiska agendan som rådsaristokratin alltjämnt sedan Erik XIV:s dagar fört. Denna 

agenda innebar en reglering av den kungliga makten där adelns medbestämmanderätt skulle 

skrivas in i konstitutionen tillsammans med ökade adliga privilegier. Högadeln ville helt 

sonika befria sig ifrån ett kungligt godtycke och få sina politiska rättigheter lagstadgade. I 

synnerhet efter Erik XIV och Johan III:s ”sekreterarregemente.”
59

 Missämjan mellan hertig 

Karl och Erik Sparre startade redan under 1580-talet, i synnerhet Sparres polemiska skrift För 

lagen, kungen och folket (1587) förtörnade hertigen. Dessa slitningar mellan hertig Karl och 

rådsaristokratin förklaras med att dessa hade fundamentalt skilda politiska agendor.
60

 Krasst 

uttryckt så krockade monarkistiska och oligarkiska projekten med varandra, gång på gång. 

Dessutom arbetade den just nämnda Erik Sparre på ett mycket aktivt sätt emot hertig Karl 

under sin tillfälliga landsflykt i Polen åren innan Stångebro.
61

 

 

 

4. UNDERSÖKNING 

Den kommande undersökningen är indelad i fem större avsnitt. De tre första avsnitten 

behandlar kronologiskt hertig Karls maktkonsolidering åren 1599 - 1600. Det fjärde avsnittet 

berör den religiösa aspekten i Karls maktsträvan. Det femte avsnittet ägnas åt forskares 

direkta hänvisningar till Machiavellis fursteideal. Vidare är dessa fem avsnitt uppbrutna i 

underrubriker som lyfter specifika händelser som är av vikt för min studie. Som mitt 

bakgrundsavsnitt har visat så hade hertig Karl år 1599 ett gyllene tillfälle att tillskansa sig mer 
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makt än han någonsin tidigare innehaft. Mer precist så lyfter undersökningen nedan fram hur 

tidigare forskning beskriver hur hertigen utnyttjar detta tillfälle. 

 

4.1 Med makten inom räckhåll 

Med vind i seglen efter segern vid Stångebro, Sigismunds avfärd och herredagarna i 

Jönköping i början av 1599 skred nu hertig Karl till verket för att skaffa sig kontrollen över 

hela det svenska riket. Faktum var att segern var allt annat än säker, Sigismundtrogna och 

diverse fiender till hertigen var fortfarande ett reellt och påtagligt hot. Karl tog sig nu an 

arbetet med att befästa och utöka sin maktposition, en uppgift som skulle resultera i många 

faderslösa. 

 

4.1.1 En försmak av vad som komma skall 

Efter en längre belägring av Kalmar slott stormades denna viktiga gränsfästning den 12 maj 

under hertig Karls överseende och föll i dennes händer. Flera av Sigismunds män, däribland 

framstående adelsmän, dömdes efter en provisorisk rättegång till döden. Larsson menar att 

Karl helt slog dövörat åt alla böner om förlåtelse. Inte ens den egne frillosonen Karl 

Gyllenhielms vädjan om nåd för de dömda lyssnade hertigen på; till och med slottskaplanen 

dömdes i den militära ståndsrätten och avrättades. Hertig Karl gjorde här ”[…] en blodig 

markering om vad som komma skulle.”
62

 Som en visuell uppvisning spetsades också de 

avrättades huvuden över stadsportarna. I en barmhärtighetens gest fick dock änkan, och tillika 

hertig Karls kusinbarn, Margareta Brahe sin makes ståthållare Johan Sparres huvud sänt till 

sig.
63

 Hedberg är i sin beskrivning av vad som skedde i maj 1599 återhållsam och nämner 

endast i förbifarten att ett fåtal Sigismundtrogna avrättades.
64

 Grimberg beskriver, i likhet 

med Hedberg, hertig Karls agerande vid Kalmar slott mycket spartanskt och kortfattat. 

Grimbergs enda kommentar till händelserna nämner att Johan Sparre och ett tjugotal andra 

avrättades.
65

 Geijer sammanfattar det våldsamma regemente som hertig Karl kunde släppa lös 

efter Sigismunds tillbakadragande med orden: ”Ty Karl visste ej vad det var att […] glömma, 

och straffade sina egna fiender såsom rikets förrädare.”
66

 Således en passande introduktion av 

vad hertigens fiender hade att vänta. Vidare beskriver Geijer hur Kalmar slott togs med storm 

och att Karl själv varit mycket aktiv då han stridit på stormstegarna och manat på sina 
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soldater. I efterdyningarna av Kalmar slotts fall menar Geijer att Johan Sparre, två andra 

adelsmän och ett flertal av lägre börd avrättats och fått sina huvuden uppsatta över 

stadsportarna.
67

  Neselius använder sig av en starkare vokabulär då han beskriver Karls 

agerande vid händelserna i Kalmar som att hertigen skulle ha behandlat sina besegrade fiender 

med en ”[…] fruktansvärd grymhet.”
68

 Därtill framhåller Neselius att de tillfångatagna 

fienderna helt sonika avrättades utan rättegång och att Karl inte visade prov på någon 

barmhärtighet överhuvudtaget. Vad gäller skildringen av ståthållare Sparres huvud menar 

Neselius att det var en av dennes trogna tjänare som efter mörkrets inbrott lyckas stjäla sin 

forne herres huvud ifrån det spett det satt på och överlämnat detta till den sörjande Margareta 

Brahe.
69

 

 

4.1.2 Den östra rikshalvan kuvas 

Under sensommaren och hösten 1599 genomförde hertig Karl ett fälttåg till Finland. Denna 

rikshalva svor sig fortfarande till Sigismund och en militär konflikt var till synes oundviklig. 

 

Larsson beskriver det finska fälttåget under hösten 1599 som idel segrar för hertig Karl. Med 

överlägsna militära styrkor till hands föll snart Kastelholm på Åland, Viborg fästning och Åbo 

slott. Många av de besegrade adelsmännen och officerarna fick hastiga rättegångar och snabba 

avrättningar vanligtvis genom halshuggning, dock fick flera ickeadliga officerare utstå det 

mer förnedrande och plågsamma straffet stegling.
70

 Geijer framhåller hertig Karls effektiva 

och snabba kuvande av den östra rikshalvan, och säger att med: ”[…] obeveklig stränghet 

förfor hertigen i Finland.”
71

  

 

Vad gäller hertig Karls finska expedition under hösten 1599 är Hedberg lika kort som saklig 

då han snabbt nämner att Åbo slotts erövring mynnade ut i att dryga tjugo personer dömdes 

till döden som förrädare och kom sedermera att avrättas.
72

 Vidare uppmärksammar Hedberg 

inte några andra av hertig Karls handlingar i Finland hösten 1599 än just händelserna i Åbo. 

Lindqvist är likaså mycket sparsam med detaljer kring hertig Karls framfart i Finland hösten 

1599 liksom Grimberg. Deras framställningar skiljer sig dock på så vis att Lindqvist menar att 

ett femtiotal personer avrättades sammantaget i Finland och deras huvuden sattes upp på 
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stänger,
73

 Grimberg utelämnar spetsningen av huvuden och framlägger att endast tjugo 

adelsmän och krigsbefäl halshöggs.
74

  

 

Larsson ger dock mer utförliga beskrivningar av hertig Karls hårda politik vid belägringen av 

Åbo slott i september 1599. De belägrade fick ett ultimatum, ge upp annars avrättas den 

tillfångatagna besättningen ifrån Kastelholm. Detta hot verkställdes också och inför ögonen 

på Åbo slotts besättning halshöggs fångarna. När Åbo slotts försvarare likväl efter en tid 

sträckte vapen mötte också flertalet av dessa samma öde. En hastigt sammansatt 

ståndsdomstol bestående av höga officerare och ett antal Åboborgare dömde samtliga fångar 

till döden. Ett fåtal gavs nåd eller fick sina domar uppskjutna, men huvuddelen avrättades. 

Värt att notera är också att Karl personligen la fram anklagelserna emot de åtalade. Larsson 

uttrycker det som att huvuddelen av de avrättade var politiska brottslingar, de hade gått emot 

hertigen och fick nu sona sina val. Vidare belyser Larsson hertig Karls behandling av två 

specifika motståndare, Olof Gustavsson (Stenbock) samt Johan Fleming. Relationen mellan 

Karl och Olof Gustavsson beskrivs som minst sagt kylig. Gustavsson hade bland annat 

misshandlat den avsatte Erik XIV i fängelset och senare agiterat för att Karl skulle fängslas. 

Larsson belyser hur Gustavsson blir tillfångatagen och på Karls direkta order skjuten och 

begravd i ett kärr, det sistnämnda en gammal sedvänja för att straffa grova brottslingar.
75

 

Geijer beskriver också denna hårda behandling av Olof Gustavsson med tillägget att han då 

han sköts var han fjättrad vid ett träd.
76

 I samklang med Larsson och Geijer framhåller 

Grimberg Olof Gustavssons öde. I Grimbergs beskrivning ”[…] måste den för sin råa natur 

beryktade mannen [Olof Gustavsson] ödmjukt tigga om försoning.”
77

 Gustavssons böner var 

dock förgäves och på Karls order bands han vid ett träd och blev skjuten.
78

  

 

Johan Fleming var 21 år när han föll i händerna på hertig Karl och var son till en av 

Sigismunds mest trogna tjänare, den avlidne friherren, amiralen och marsken Klas Fleming 

som under sitt liv varit en ständig nagel i ögat på hertigen. Larsson belyser ett intressant 

händelseförlopp där Karl erbjuder Johan Fleming nåd på villkoret att han går i hertigens 

tjänst. Fleming vill dock inte överge Sigismund men ber ändock om nåd, något som Karl 

avslår. Johan Fleming blev den förste att avrättas av det tjugotal som förlorade huvudet i Åbo 
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hösten 1599, däribland fanns också Flemings halvbroder Olof Klasson. Larsson hävdar att 

Karls hämndgirighet samt tillfället att eliminera potentiella politiska motståndare som var de 

främsta syftena till Flemings avrättning. Kort och gott hade släkten Fleming gjort en alltför 

tydlig politisk markering som Sigismundtrogna än vad Karl fann bekvämt. Dock innehåller 

historien ännu en aspekt som Larsson trycker på. När de avrättades huvuden i sedvanlig 

ordning skulle spikas upp ovanför stadsportarna så saknades just Johan Flemings huvud. 

Larsson spekulerar i om detta kan vara ett utfall av barmhärtighet ifrån hertigens sida, Johan 

Fleming var nämligen Karls styvmors systerson. Dock kan detta utfall också vara ett kallt 

beräknande av hertigen som inte ville förlora popularitet hos lokalbefolkningen, den unge 

Fleming hade nämligen varit omtyckt bland dessa.
79

 Grimberg berättar också utförligt om 

dramat mellan hertigen och den unge Johan Fleming. Han refererar till en gammal anteckning 

som beskriver hur Karl sträcker ut en försoningens hand emot Fleming. Kravet för nåd och 

försoning är dock att Fleming svär trohet till Karl. I likhet med Larssons framställning vägrar 

Fleming överge kung Sigismund men ber ändock om nåd. Grimberg menar dock att droppen 

som fick bägaren att rinna över var när Fleming vägrade att knäfalla på marken med båda 

knäna framför hertigen. Denna gest var en ynnest som ”[…] han [Fleming] Gud och sin 

konung allena hade sparat en sådan heder.”
80

 Grimberg menar att hertigen nu såg att Johan 

Fleming hade ärvt sin faders högmod och ovett. Med detta i åtanke såg Karl ingen annan råd 

än att döma Fleming till döden.
81

 Larsson sammanfattar hertig Karls agerande och de många 

avrättningarna i Finland hösten 1599 genom att trycka på den politiska aspekten. De avrättade 

var politiska motståndare som öppet hade trotsat hertigen och gett sitt fortsatta stöd till 

Sigismund. Dock menar Larsson även att också hertig Karls personliga hämndbegär lyser 

igenom i hans handlande.
82

  

 

4.2 Klimax i Linköping 

Larsson beskriver det som att riksdagen, rättegången och avrättningarna i Linköping 

vårvintern 1600 var ”[…] den slutgiltiga uppgörelsen med motståndarna och 

”landsförrädarna” bland rikets rådsherrar.”
83

 Händelserna i Linköping kan således med rätta 

ses som slutakten i ett inrikespolitiskt spel som pågått i dryga 40 år och nu skulle få sin 

dramatiska upplösning. 
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4.2.1 Med domsrätten i sin hand 

I början av år 1600, i samband med en ståndsriksdag, inleddes rättegången i Linköping. En 

rad anklagade män ställdes inför en ständerdomstol bestående av 155 personer. Drygt hälften 

av domstolen bestod av krigsbefäl, fogdar och lagläsare och var således direkt kopplade till 

hertig Karl. Dessa blev dock formellt lösta från sin trohetsed till hertigen. Domstolens 

sammansättnig kan inte sägas vara opartisk och var således ett direkt brott emot löftet om en 

rättvis rättegång. Det var sammantaget ett tiotal, i huvudsak adelsmän, som anklagades för 

högmålsbrott. Ett antal av dessa kom sedermera att erkänna sina brott, ansöka om nåd och få 

förlåtelse. Vissa av dem fick inte detta nådebesked förrän de vallats fram till sin tänkta 

avrättningsplats.
84 

När domarna föll hade sju män dömts till döden och fem av dessa domar 

kom att verkställas den 20 mars 1600. Fyra av dessa avrättade män, Erik Sparre, Ture Bielke 

samt Sten och Gustav Banér, tillhörde det rådsaristokratiska toppskiktet. Den femte bland 

dessa, Bengt Falck, benämns som ”den gamle finske krigsmannen” men härstammade ifrån 

Linköping som son till en protestantisk biskop. Larsson pekar på hur politiskt och moraliskt 

laddad avrättningen av Bengt Falck var. En Linköpingsson som i bojor återvänder till sin 

hemstad efter att ha förrått sitt land får nu sitt rättmätiga straff.
85

 Geijers huvudsakliga 

förklaring till att även Bengt Falck förlorade huvudet är krass, Falck var katolik.
86

  

 

Neselius menar också att domstolens sammansättning var emot all rättvisa och att de 

välrepresenterade hertigtrogna krigsbefälen numera kunde räknas till ett eget stånd. 

Förklaringen till att adelsmän intog sina platser i domstolen menar Neselius vara att de 

riskerade sina egna liv om de inte hörsammande kallelsen.
87

 Även Lindqvist och Geijer 

nämner den rikliga förekomsten av krigsbefäl i domstolens sammansättning.
88, 89

 Också i 

Hedberg går det att utläsa att den enskilt största guppen inom domstolen var krigsbefäl.
90

 

Grimberg däremot nämner inte någonting om domstolens sammansättning eller om hertig 

Karls inflytande över den.
91
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4.2.2 Åklagaren hertig Karl 

Neselius framhåller att hertig Karl var mycket aktiv som åklagare samt att hertigen utövade 

ett mycket stort inflytande över domstolen. Neselius beskriver hela rättegången som en fars 

där argumentationen som hertig Karl för i åklagarens roll smulas sönder av Erik Sparres 

försvar. I dessa situationer föll hertig Karl tillbaka på öppna hot om domstolen inte följde 

hans tolkning av händelserna.
92

 Neselius förenklar det inrikes politiska spel som förts ända 

sedan Erik XIV:s avsättning och menar att hertig Karls anklagelser var ”[…] långsökta och 

obetydliga […].”
93

 Vidare säger Neselius att ”Det går inte ihop. [---] Karl skruvar fram 

anklagelser på ett närmast sjukligt sätt. Det är tydligen meningen att de anklagade ska framstå 

så värdelösa och brottsliga som någon människa kan bli.”
94

 Lindqvist väljer att framhålla 

hertig Karls häftiga attacker mot de anklagade och sammanfattar hertigens agerande med 

dennes egna ord: ”Sjutusand dieflar hafver jag lofvat dem, och det skall jag hålla.”
95

 Även 

Geijer menar att hertig Karl gjorde mycket kraftiga attacker emot de åtalade och att de 

församlade då sjöd av ett mumlande gillande och bifall.
96

 Även Grimberg trycker på att det 

förekom mycket häftiga diskussioner mellan hertigen och de anklagade, därtill menar 

Grimberg att hertig Karl under rättegångens gång ingrep för att framföra nya anklagelser med 

en skarp röst.
97

 Hedberg kommenterar hertig Karls agerande kort som mycket aktivt, det var 

han som höll i taktpinnen.
98

 Larsson menar att Karl i rollen som högste åklagare hyste mycket 

starka personliga känslor inför de anklagade och bevismaterialen. I synnerhet väcktes 

hertigens vrede när de anklagade i sina brev till varandra hade gett honom öknamn. Genom 

häftiga anklagelser kunde den högste åklagaren, hertig Karl själv, skjuta ner de anklagades 

försvar och driva igenom dödsdomarna. Larsson noterar också att Erik Sparre försvarade de 

anklagades sak så framgångsrikt att han börjat svänga domstolen till ett frikännande. Detta var 

dock något som hertig Karl med kraft satte stopp för, i synnerhet vägde hertigens nyligen 

befästa status som kunglig arvsfurste tungt.
99

  

 

Vidare framhåller Neselius att hertig Karl lade ner mycket besvär på att få erkännande av de 

åtalade. Detta i syfte att göra rättegången mer legitim i omvärldens ögon.
100

 Hedberg menar 
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att det fanns en inneboende spänning hos Karl då denne i mångt och mycket styrdes i sitt 

handlande av de realpolitiska förutsättningar som låg för handen samtidigt som hertigen 

kände vördnad och respekt för makten och ville vinna den med legitima medel.
101

 Därvid 

beskriver Lindqvist hur många furstehus ute i Europa rynkade på näsan åt den nyuppstigne 

fursten då Karls legitima krav på makten var något oklara, kort och gott skulle Karl ses som 

en kung eller simpel upprorsman.
102

 Larsson och Hedberg framhåller att Karl själv var 

övertygad om sin legitima rätt till makten. Det var Sigismund som brutit flera ingångna avtal 

och riksråden hade svajat i sin lojalitet, summa summarum Karl var den rättmättige fursten 

som straffade rikets förrädare.
103

 

 

Värt att notera är också att samtliga författare mer eller mindre framhåller ödet för en viss 

Jöran Posse. En adelsman som ställts inför domstolen i Linköping 1600 men erkänt, kastats i 

fängelse och sedermera frisläppts.
104

 Hedberg skriver att ”Jöran Posses hat var gnistrande.”
105

 

Efter en treårig fängelsevistelse svor Posse trohet till Karl och fick sin frihet åter. Strax efter 

sin frisläppning började Posse dock utarbeta en konspiration riktad emot Karl. Efter att 

planerna avslöjats flydde Posse, som så många andra adelsmän gjort tidigare, till Sigismunds 

Polen. Väl i säkerhet skapade Posse den kanske mest bitande propagandaskriften emot hertig 

Karl och dennes maktanspråk, Hertigh Carls slaktarebenk som gick i tryck 1617.
106

 Genom 

sitt idoga arbete med att svärta ner Karls rykte och sprida bilden av honom som en grym 

tyrann åtnjöt denne Posse stöd och gillande ifrån Sigismund.
107

 Hedberg menar även att 

eftervärldens bild av Karl som en makthungring och hänsynslös tyrann i mångt och mycket 

går att spåra till Sigismunds propagandamaskineri i Polen.
108

 

 

4.3 Järnfursten 

De olika författarna beskriver en mängd troliga bakomliggande orsaker till hertig Karls 

agerande under vårvintern 1600. Inte sällan framhålls hertigens karaktäristiska 

personlighetsdrag för att illustrera och förklara händelseförloppet. Nedan sammanställs dessa 

olika förklaringar där fokus läggs på Karls persona. 
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Larsson menar att hertig Karl redan innan avrättningarna i Linköping, i kölvattnet av det 

föregående årets framgångsrika militära kampanjer, stod som oemotsagd segrare men att 

dennes ”[…] mentala status hindrade honom från att slå sig till ro och att njuta av 

framgångens frukt.”
109

 Vad Larsson vill trycka på är att hertig Karl var fallen åt en 

misstänksamhet, inte helt obefogad, om att inre och yttre fiender konstant hotade hans 

ställning.
110

 Ytterligare ett attribut som Larsson tillskriver hertig Karls ”mentala status” är 

dennes hämndgirighet.
111

 Det behöver knappast nämnas att en kombination av båda dessa 

mentala drag kan ge obehagliga konsekvenser.   

 

Hedberg är av den åsikten att hertig Karl i och med avrättningarna i Linköping såg rättvisan 

segra. Den hårda politik som hertig Karl drivit i Linköping och tidigare i Kalmar och Åbo 

ansåg Karl vara nödvändiga medel i maktkampen.
112

 Hertig Karl ansåg även att 

avrättningarna i Linköping vilade på en laglig grund.
113

 De var fiender till hertig Karls ökade 

politiska makt och därmed måste de straffas.Vidare menar Hedberg att hertig Karls juridiska 

och rättskipnings medvetande troligtvis inte skilde sig i någon högre grad från andra 

maktharvare i liknande positioner men att den förstärktes av hertigens långsinthet. Hedberg är 

av den uppfattningen att det som utspelades sig hösten 1599 och vårvintern 1600 var ett 

uttryck för hertig Karls långa kamp för politiskt oberoende, en kamp som tagit sin början 

redan i slutet av 1560-talet.
114

 Som jag tidigare visat fanns det under större delen av 1500-

talets andra hälft konstanta spänningar i den svenska inrikespolitiken om hur makten skulle 

fördelas. Ur hertig Karls perspektiv kunde detta problem endast lösas på ett sätt, ”[…] med ett 

Alexanderhugg”.
115

 

 

Även Neselius framhåller den fundamentala skillnaden i politisk åskådning som en 

grundläggande orsak till hertig Karls agerande. Rådsaristokratins strävan efter ett ökat 

medbestämmande gjorde dem till hertig Karls fiender. Den politiska agenda som rådsherrarna 

eftersträvade var utan tvekan en för dem gynnsam sådan. Neselius menar dock att denna 

högaristokratiska politik troligtvis var den bästa politik som fanns till handa. Alternativet hade 
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varit ett kungligt envälde.
116

 I sin beskrivning av händelserna i Linköping 1600 koncentrerar 

sig Lindqvist till stor del på att förmedla känslostormarna kring de dömda och deras familjer. 

”Prästerna försökte få hertigen av Holstein att medla och vädja om nåd, [---] de anhörigas 

hustrur och barn stod gråtande och knäböjde i snödrivorna längs vägen då han kom. Detta 

påverkade honom inte alls. Han vände bort blicken.”
117

 Även Geijer framhåller hur orubblig 

hertig Karl var inför gråtande hustrur och barn.
118

 Grimberg trycker också på hur hertig Karl 

utan en blick red förbi anhöriga till de dömda som knästående i snön bad om nåd för sina 

makar och fäder.
119

 Trots att Lindqvist talar förhållandevis lite om hertig Karls handlande ger 

han ändå ett slutgiltigt omdöme av hur hertigen drivit rättegången i Linköping och över 

dennes karaktär: ”Karl visade aldrig under resten av sitt liv den minsta ånger över dessa 

justitiemord.”
120

 Även Grimberg menar att hertig Karl ansåg sig själv ha rätten på sin sida i 

Linköping och att Karl kallsinnigt makthungrig aldrig ångrade sitt illdåd.
121

 Intressant 

sammanfattande är att Lindqvist väljer att framhålla Gustav II Adolfs omdöme över sin faders 

handlande som en vidare förklaring till varför hertig Karl behandlade sina motståndare som 

han gjorde: ”Emot starka sjukdomar behövs starka mediciner.”
122

   

 

4.4 Ett religionskrig? 

I äldre framställningar intar de religiösa motiven till maktkampen mellan hertig Karl och kung 

Sigismund en framträdande roll och kriget mellan dessa var ett religionskrig. Denna 

uppfattning har av allt att döma i nyare forskning reviderats och de religiösa motiven skjutits i 

bakgrunden medan realpolitiken erkänts ett allt större utrymme. 

 

Lindqvist menar att hertig Karl inte hade några egentliga religiösa syften med sin kamp om 

den svenska tronen. Religionen var helt enkelt underordnad de mer realpolitiska målen.
123

 

Neselius menar dock att om kung Sigismund hade segrat vid Stångebro så hade Sverige med 

stor sannolikhet fått en religionsfrihet efter polsk modell. Dessvärre segrade hertig Karl och 

den svenska religionsfriheten fick vänta på sig i ytterligare några hundra år.
124

 Larsson 

framhåller att bilden av Sigismund som en reaktionär katolik i mångt och mycket är en 
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produkt av hertig Karls propaganda. Vidare menar Larsson, i likhet med Neselius, att ett 

religiöst öppnare klimat skulle kunna ha utvecklats om unionen mellan Sverige och Polen fått 

bestå.
125

 Därvid talar Larsson om hur Karl aktivt spred religiös propaganda som utmålade 

kung Sigismund som en marionett i händerna på illvilliga jesuiter.
126

 Hedberg uttrycker det 

som att hertig Karl egentligen aldrig såg katolicismen som ett reellt hot emot det lutherska 

Sverige, ett religionsskifte var i praktiken en omöjlighet.
127

 

 

Förutom att Geijer frekvent talar om de religiösa motiven i konflikten mellan Karl och 

Sigismund framhåller han Karls ord vid den summariska rättegången av Johan Sparre efter 

Kalmar slotts fall. Det går utav detta att utläsa att bland annat religionsfriheten var en av 

anklagelserna emot Johan Sparre. Det förkastliga i Sparres agerande var att denne skull ha 

lovat Sigismund religionsfrihet inom det svenska riket.
128

 Grimberg talar även han i svepande 

ordalag om hur Sverige skulle kunna skydda sig emot ”[…] den katolska faran […].”
129

 

Vidare beskriver Geijer Karl som en den sanna kristendomens, således protestantismens, 

klartänkte och rättrådige förkämpe.
130

  

   

4.5 Hertig Karl och Machiavelli i historieskrivningen 

Den ovanstående texten består av referat ifrån en rad olika forskare och har gett en inblick i 

hur de har beskrivit hertig Karls våldsamma maktkonsolidering. Utöver sina beskrivningar har 

en del av dessa forskare på ett eller annat sätt kopplat samman hertig Karls agerande under 

hösten 1599 och vårvintern 1600 med det vad de anser vara Machiavellis fursteideal. Här 

nedan följer en genomgång av dessa sammankopplingar. 

 

Hedberg menar att om Gustav Vasa tillmätes titel som en machiavellisk furste så framstår 

hertig Karl ”[…] i ännu högre grad som en verklig sinnebild för Machiavellis idealfurste.”
131

 I 

synnerhet vad gäller användningen av våld trycker Hedberg på att Karls agerande i sviterna 

efter segern vid Stångebro i stora avseenden kan ses som en direkt användning av 

Machiavellis fursteideal.
132

 Lindqvist kommenterar också likheterna mellan hertig Karl och 
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dennes fader ”[…] medan Gustav kunde skälla mer än han bet, var Karl IX den som både 

skällde och bet. Han var obarmhärtig.”
133

 I anslutning till nidskriften Hertigh Carls 

slaktarbenk, som bekant var en reaktion på Linköpings blodbad, menar Lindqvist att det krävs 

av eftervärlden att se Karls hänsynslösa handlande ur ett vidare perspektiv. Hertigens 

agerande grundade sig inte endast på dennes personliga godtycke, Karls politik syftade till att 

se till det svenska rikets bästa.
134

  

 

Jag har redan i studiens inledning valt att framföra Neselius övergripande slutsats av 

Linköpings blodbad. Rättvisa skipades definitivt inte och de avrättade var oskyldiga utsatta 

för ett justitiemord. Neselius nämner dock helt kort att hertig Karls handlande också ska ses ur 

ett statsbyggande perspektiv och att hertigen möjligtvis haft Machiavellis Fursten som 

teoretisk handbok. En bok där författaren Machiavelli menar att en furste ibland måste 

använda sig av bedrägeri, lögn och våld. Dock gör Neselius anmärkningen att om Karls mål 

med sitt handlande var att skapa en stabil stat så var dennes redskap för detta ändamål ytterligt 

grymma och hemska.
135

  

 

Larsson är i detta sammanhang en aning speciell, inte endast därför att han är den forskare 

som enskilt mest ingående behandlar hertig Karls agerade under 1599 och vårvintern 1600, 

utan även i hans frekventa användning av kopplingar mellan Machiavelli och hertigen. 

Larsson väljer till och med att citera Machiavellis kapitel XV, Om de saker för vilka 

människor, och särskilt furstar, antingen beröms eller klandras, innan han påbörjar sin 

redogörelse av hertig Karls slutgiltiga maktkonsolidering. Larsson menar att hertigen var väl 

införstådd i dessa råd och praktiska tillämpning.
136

 Sedermera ger Larsson en mycket utförlig 

beskrivning av hertig Karl som en lärjunge till Machiavelli. Där i synnerhet Karls retoriska 

skickligheter och förmågan att bedra människor framhålls samt att ingen kände till fullo 

hertigens sanna natur.
137

 Det är dock högst väsentligt att framhålla hur Larsson beskriver 

hertigens personlighet då han menar att Karls bottenlösa misstänksamhet samt bristande 

empati ”[…] ger honom klart psykopatiska drag. Karl var hård som järn i såväl sitt personliga 

som politiska agerade.”
138
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5. ANALYS 

I början av år 1599 log Fortuna emot hertig Karl. Tack vare en snubblande seger över kung 

Sigismund vid Stångebro hösten 1598 hade ett lysande tillfälle uppenbarat sig, kronan var 

inom räckhåll. Som mitt bakgrundsavsnitt kort belyst var Karl ingen främling för det politiska 

skådespelet när han fick denna möjlighet till ökad politisk makt. Ända sedan hans fars, Gustav 

Vasa, död år 1560 hade komplexa politiska intriger med tillhörande rockader varit ett 

återkommande bekymmer för alla med maktambitoner, kungar som rådsherrar. Denna 

bakgrund är ytterst väsentlig för att förstå Karls agerande under åren 1599 och 1600. Det är 

nu ingen hemlighet att det mesta dessa år gick hertigens väg och att han så småningom lade 

till sig med kungatiteln. Frågan blir istället hur pass dugligt Karl agerade i slutfasen i kampen 

om kronan, vilken virtù, således duglighet, tillskriver de utvalda forskarna honom. Detta är 

vad mitt analysavsnitt kommer att utreda.  

 

I avsnitten nedan kommer jag framhålla de olika forskarnas beskrivningar och omdömen av 

hertig Karls handlande och person. Inom ramen för de politiska händelserna väljer flera 

författare att också beskriva hertigens hantering av enskilda individer. Dessa beskrivningar är 

värdefulla eftersom de avser att kasta ljus över Karl på ett personligt plan och avslöja dennes 

karaktär. Därvid inkluderar jag dessa i min analys. Slutligen ges kommentarer till forskarnas 

egna reflektioner mellan hertigen och Machiavellis fursteideal.  

 

5.1 Med våldet som medel 

Under detta första avsnitt avser jag utreda beskrivningarna av hertig Karls handlande under 

senvåren och hösten 1599. De beskrivningar jag tagit fasta på är framför allt Karls agerande 

vid erövrandet av Kalmar respektive Åbo slott. I samtliga beskrivningar av hertig Karls 

agerande vid dessa fästningar är det ständigt förekommande temat behandlingen av 

tillfångatagna motståndare. Återkommande är också hur de avrättade behandlades efter 

döden, i synnerhet deras huvuden. De våldsamma händelserna i Kalmar och Finland beskrivs 

mest utförligt av Larsson, Geijer och Grimberg. Hedberg och Lindqvist nämner endast i 

förbifarten hur Karl avrättade sina motståndare och spetsade deras huvuden. Neselius ger ett 

svavelosande bidrag till dessa händelser när han säger att hertigen for fram med en oerhörd 

grymhet och total avsaknad av barmhärtighet. Hos Larsson beskrivs hertig Karls framfart i 

Kalmar och Åbo som en effektiv upprensningskampanj. Behandlingen av Kalmar slotts 

besättning och dess befälhavare var med Larssons egna ord ”[…] en blodig markering av vad 
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som komma skulle.”
139

 Geijer och Grimberg ansluter sig i andemeningen också till detta. 

Geijer beskriver dock en något förskönad bild av hur Karl strider tillsammans med sina 

soldater och genomför en lyckad stormning av Kalmar slott.  

 

Larsson, Geijer och Grimberg beskriver alla Olof Gustavssons oblida öde, Larsson och 

Grimberg mest utförligt. I huvudsak överrensstämmer deras skildringar, hertigen och Olof 

Gustavsson är sedan gamalt bittra ovänner och nu ser Karl sin chans att göra upp med denne 

en gång för alla. Gustavsson binds vid ett träd, skjuts sedan och begravs därefter i ett kärr. 

Förnedringen av den döde pågår således även i döden då begravning i kärr var ett straff som 

endast grova brottslingar utsattes för. Grimberg refererar dock till Gustavsson som ”[…] den 

för sin råa natur beryktade mannen […].”
140

 något som ger sken av att han endast fick ett 

rättmätigt straff.  

 

Intressant är att det finns två konkurrerande skildringar av hur Karl hanterar omständigheterna 

med den unge adelsmannen Johan Fleming. Först har vi Larssons beskrivning där Karl ger 

den unge mannen erbjudandet att träda i tjänst hos honom, något som Fleming avböjer 

samtidigt som han ändock söker nåd. Detta förkastar Karl och låter Fleming bli ett huvud 

kortare och i samma veva avrättas Olof Klasson, Flemings halvbror. Larssons förklaring till 

Karls handlande är att dennes personliga längtan efter hämnd på släkten Fleming samt att 

Johan Fleming var politiskt obekväm. Grimberg beskriver det dock som att Karl efter långt 

övervägande och uppenbara samvetskval tvingas att avrätta den unge adelsmannen. Detta 

eftersom han visat sig alltför bångstyrig och respektlös. Således vill Grimberg förmedla en 

skönmålad bild av hertigen. I sammanhanget är det värt att uppmärksamma Larssons 

anmärkning om att det enda huvud som inte spikades upp över Åbo stadsportar tillhörde just 

denna Johan Fleming. Larssons förklaring till detta är att Fleming varit populär bland 

lokalbefolkningen och att hertig Karl inte ville uppröra denna.  

 

Utifrån dessa beskrivningar går det att dra intressanta slutsatser vad gäller den teoretiska 

utgångspunken. Larsson beskriver hur Karl uppvisade ett hårdnackat motstånd emot alla 

övertalningsförsök till nåd för Kalmar slotts besättning och samtliga författare framhåller hur 

hertigen genomdrev avrättningarna av sina motståndare i Finland. Betänk Machiavellis råd: 
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”En furste bör […] inte bry sig om han blir känd för sin grymhet […].”
141

 detta eftersom: 

”Med ett fåtal våldsdåd som statuerar exempel kommer han ändå vara mildare än dem som på 

grund av för stor barmhärtighet skapar oreda […].”
142

 Karl visade således häri en god 

duglighet när han inte sparade något liv och skickade ett tydligt budskap till sina fiender med 

spetsningen av de avrättades huvuden. Detta är också ett råd som Karl verkar ha tagit fasta på 

och levde efter i ur och skur. Under fälttågen år 1599 ges ständiga exempel på detta som i sin 

tur ger hertigen tillfälle att skapa en visuell manifestation av sin makt, de spetsade huvudena. 

Värt att notera i sammanhanget är också hur avrättningsmetoderna i Finland blir allt råare. 

Larsson framhåller exempelvis att stegling praktiserades. Det skulle kunna ses som ett uttryck 

för våldsstegring. Logiken är enkel. Trots de drakoniska avrättningarna i Kalmar fortsatte 

motståndet i Finland, hårdare nypor behövs således. Det som beskrivs hos de ovanstående 

författarna är helt enkelt hur hertig Karl ikläder sig våldets mask. Som den fruktade krigaren 

går han bärsärkargång på den politiska scenen, och det är ryktet om den hårdföre fursten han 

vill sprida. Detta tal om avrättningar leder oss naturligt in på Larssons, Geijers samt 

Grimbergs mer intima beskrivningar av hur Karl behandlade fiender, både politiska och 

personliga sådana. 

 

Utifrån författarnas skildringar verkar det som att Karl mer än väl spelade rollen som 

krigarfurste och som setts i beskrivningarna av Olof Gustavssons och Johan Flemings öden 

verkar denna våldsamma furste sammansmälta med hertig Karl som person. Det är i ljuset av 

detta intressant att framhålla Machiavellis råd om att fursten aktivt bör få människor att frukta 

honom och ”[…] endast bemöda sig om att undvika hatet.”
143

 I Larssons beskrivning av Johan 

Flemings öde anser jag att en sådan handlig återspeglas. Den bland folket populäre Fleming 

avrättas men hans huvud spikas inte upp för allmän beskådan. Häri visar Karl prov på en 

medvetenhet om betydelsen av att vara fruktad men inte hatad. Vidare beskriver Larsson hur 

Karl utförde en likande handling efter avrättningarna i Kalmar tidigare under året. Det var då 

ståthållare Johan Sparres huvud som Karl barmhärtigt nog sände till änkan och tillika 

kusinbarnet Margaretha Brahe. Neselius skildrar också denna händelse, dock skiljer sig 

dennes beskrivning på en väsentlig punkt, det är inte Karl som frivilligt sänder Sparres huvud 

till änkan Brahe. Istället tar en modig och trogen tjänare i skydd av nattens mörker ner Sparres 

huvud ifrån stadsporten. I Larssons beskrivning skulle Karl kunna visa prov på en givmild 

                                                 
141

 Machiavelli (2008) sid. 118 
142

 Machiavelli (2008) sid. 118 
143

 Machiavelli (2008) sid. 121 



39 

 

barmhärtighet som det anstår en duglig furste när denne har möjligheten så bör varje furste 

”[…] eftersträva att anses barmhärtig och inte grym.”
144

 Hos Neselius lyser dock detta 

barmhärtighetens drag med sin frånvaro. Oemotsagt beskriver samtliga författare att både 

Johan Sparre och Johan Fleming avrättades. Om vi dock tar fasta på Larssons beskrivning att 

Karl utförde en medveten handling genom att inte inkludera dem i sina visuella ”huvud på 

spett” manifestationer så framträder ett maskbyte hos honom. Från att ha varit den hårdföre, 

grymme men rättvise bestraffaren visar Karl sidan som barmhärtig och hänsynstagande. De 

båda Johan var fortfarande ett huvud kortare men förnedringen och skammen fortsatte inte 

efter döden.   

 

Beskrivningarna av Karls handlande gällande Olof Gustavsson gör dock att bilden av Karl 

förändras en aning. Missämjan mellan dessa två sträckte sig flera decennier bakåt i tiden och 

det är ingen överraskning att Gustavsson miste livet. Däremot visar Karls förnedrande 

behandlig av Gustavsson, bunden, skjuten och satt i ett kärr, ett hämndlystet 

personlighetsdrag hos hertigen. Därvid faller den första fläcken över Karl som en 

machiavellistisk idealfurste. Om en furste låter sina känslor grumla omdömet för hur det 

politiska spelet bäst ska spelas kommer detta att föra med sig problem. Detta diskuteras 

utförligare nedan. 

 

Intressant är även Karls val att ta till våld för att bemästra och göra sig till herre över den 

uppkomna situationen våren 1599 återfinns som råd hos Machiavelli. En duglig furste äger 

duglighet nog att inse om en väpnad konflikt inte går att undvika. Att i en sådan situation 

uppskjuta krig försvagar furstens förmåga och gör dennes fiender starkare.
145

  

 

5.2 Linköpings blodbad 

Vad gäller händelserna i Linköping vårvintern år 1600 innehåller litteraturen ett antal 

gemensamma hänvisningar angående hertig Karls handlande. I litteraturen beskrivs det hur 

rättegången kan ses som en slutgiltig uppgörelse mellan hertig Karl och rådsaristokratin där 

en långdragen inrikespolitisk kamp nu når sitt klimax. I avsnittet nedan kommer jag 

koncentrera mig på vad litteraturen framhåller gällande ståndsdomstolens sammansättning 

samt hur Karl beskrivs i rollen som åklagare. Särskilt intressant för analysen är hur flera 

författare väljer att sammankoppla Karls politiska handlande med dennes personlighet.  
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5.2.1 Militär närvaro och symbolik 

Larsson är den som mest utförligt belyser domstolens sammansättning, Karls makt över 

deltagarna och löftesbrottet att ge de anklagade en opartisk rättegång. De övriga författarna, 

Grimberg exkluderad, beskriver också dessa omständigheter där Neselius är den som i de 

hårdaste ordalagen fördömer hertigens agerande. Intressant att framhålla i detta är hur 

författarna väljer att beskriva den militära närvaron i domstolen. I olika ordalag beskriver 

författarna vilken central plats militära befäl innehade i domstolens sammansättning, återigen 

är det Neselius som uttrycker sig mest kraftfullt när han menar att krigsbefälen numera kunde 

räknas som ett fristående stånd.
146

 Karl beskrivs således i litteraturen som medveten om 

vikten av att inneha makten över våldet och även i ståndsdomstolen såg hertigen till att 

manifestera sin militära förmåga. Det väsentliga i att en furste besitter militär duglighet ger 

också Machiavelli uttryck för när han säger att kriget är ”[…] den enda färdigheten som är 

lämplig för en härskare, och [---] Orsaken till att du lyckas erövra staten är att du bemästrar 

krigskonsten och den främsta orsaken till att du förlorar staten är försummandet av denna 

färdighet.”
147

 

 

5.2.2 Den hetlevrade åklagaren 

I beskrivningarna av Karl som åklagare framhåller i synnerhet Larsson, Neselius, Hedberg 

och Lindqvist hertigens personlighet som en bidragande orsak till händelseutvecklingen. Vad 

gäller Karls agerande som åklagare är det föga förvånande att Neselius återigen ger en negativ 

beskrivning av hertigen som: ”[…] skruvar fram anklagelser på ett närmast sjukligt sätt.”
148

 

Neselius målar upp en blid av hertigen som förvirrad och burdus hetsporre utan respekt för 

lag och rätt. Lindqvist väljer att beskriva Karls känslor och agerande med dennes egna ord 

”Sjutusand dieflar havfer jag lofvat dem, och det skall jag hålla.”
149

 Geijer beskriver också 

hur Karl gjorde häftiga utfall emot de anklagade men menar att dessa utfall möttes av ett 

mumlande bifall ifrån domarna. Larsson framhåller också Karls personliga agg emot de 

anklagade, i synnerhet då dessa i brev kallat honom vid öknamn. I dessa beskrivningar av 

Karls personliga engagemang är det Larsson som ger den mest uttömmande beskrivningen av 

de bakomliggande personliga karaktärsdragen hos hertigen. Larsson menar att Karl redan 

innan rättegången hade säkrat den reella makten över Sverige men att längtan efter hämnd och 

misstänksamheten gnagde i hertigens sinne och fick honom att se fiender överallt. Om vi 
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betänker dessa beskrivningar av Karl som tydligt känslomässigt engagerad i rättsprocessen ur 

det teoretiska perspektivet framgår det att Karl ville spela rollen som drivande åklagare. De 

motspelare han mötte i rättssalen var män ur det rådsaristokratiska toppskiktet, välutbildade 

och vältaliga. I synnerhet beskrivs Erik Sparre som huvudmotståndaren. Sett ur det 

machiavellistiska fursteidealet var detta en akt i det politiska skådespelet som Karl inte 

behärskade. Den hetsige hertigen kom helt enkelt till korta emot män med juridiska och 

retoriska färdigheter. Karl, sin natur trogen, spelade på sin kraftfullhet när han egentligen 

borde förutsett svårigheterna i detta. Neselius och Larssons beskrivningar av Karl bättrar inte 

på denna bild utan tvärtom. Det skulle kunna uttryckas som att i den mer reglerade juridiska 

miljön i Linköping, långt ifrån slagfältets provisoriska och hastigt sammansatta domstolar, 

visar sig en stor brist hos Karl. Rollen som kraftfull krigare fungerar i detta sammanhang 

mycket dåligt och hertigen kan inte byta skepnad till att bli en listig räv, därvid beskrivs Karl 

snarare som en rabiat hund.  

 

5.2.3 Att känna den mänskliga naturen 

Händelsen med Jöran Posse kastar ljus över en intressant aspekt angående vikten av att en 

furste känner till ”människors natur”. Denna sociala färdighet som framhålls i det teoretiska 

avsnittet skulle förenklat kunna beskrivas som människokännedom. Som bekant tillhörde 

Posse rådsaristokratin och hade tillsammans med de ståndsbröder som avrättades i Linköping 

utelämnats av Sigismund till Karl efter slaget vid Stångebro. I Linköping erkände sig Posse 

skyldig till de anklagelser som framlades emot honom och benådades. Efter diverse 

fängelsevistelser och uppviglingsförsök flyr Posse till Polen och Sigismund, där han är den 

ledande kraften bakom nidskriften Hertigh Carls slaktarebenck. Detta illustreras mer eller 

mindre av samtliga författare. 

 

Vad författarna har beskrivit i denna fråga skulle kunna ses som att Karl brast i sin 

människokännedom angående Posse. Hedberg beskriver det som att ”Jöran Posses hat var 

gnistrande.”
150

 I ljuset av detta går det att uttrycka som att Karl brast genom att han inte 

förstod Posses natur. Detta skulle Karl få återkommande politiska och publicistiska problem 

av. Ur det teoretiska perspektivet så var Karls behandling av Posse således alltför barmhärtig. 

För att uttrycka det rent krasst så skulle det ur en politisk synvinkel varit bättre för Karl och 

hans eftermäle om Posse varit en av de som blev ett huvud kortare i Linköping den 20 mars år 
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1600. Om jag tillåter mig friheten att jämföra den propaganda som Posse spred om Karl ute i 

Europa med ett gift som befläckar dennes anseende så blir följande fursteråd talande; ”[…] 

när man förutser konflikter i tid kan man enkelt råda bot på dem, men om man väntar till de 

närmar sig kommer medicinen för sent och sjukan har blivit omöjlig att bota.”
151

 I det aktuella 

fallet skulle medicinen varit att låta även Posse möta sin skapare i Linköping den 20 mars. 

 

För att kunna uppnå en hög duglighet som härskare krävs denna ovannämnda sociala 

färdighet, fursten är konstant omgiven av människor med högst skiftande politiska och 

personliga agendor. Dock slutar inte en furstes människokänsla med att bara förstå andra 

människor, fursten måste även äga en självkännedom och veta hur denne ska förhålla sig till 

andra människor under skiftande omständigheter. Kort och gott: fursten måste veta när han 

ska spela rollen som grym eller barmhärtig när han ska vara lejon eller räv. Denna 

självkännedom är en verklig akilleshäl för Karl. Med sitt häftiga humör, hämndgirighet och 

långsinthet tappar han upprepade gånger besinningen. När dessa beskrivningar ses ur det 

teoretiska perspektivet breddas framställningen av hertig Karl som skådespelare på den 

politiska scenen. Det som framkommit ur analysens första avsnitt, hur Karl med effektiv 

hänsynslöshet betvingat sina motståndare, kompletteras härmed med en illa dold 

hämndgirighet, något som lyser igenom redan i behandlingen av exempelvis Olof Gustavsson.  

 

5.2.4 En legitim fars 

När vi betänker vilka svårigheter Karl brottades med i rättegångssalen kan det te sig märkligt 

att Karl i offentlighetens ljus valde att spelade upp denna rättegångsliknande fars. Som ovan 

beskrivits var Karls personlighet olämplig i en rättegångssal, i synnerhet då han skulle möta 

några av dåtida Sveriges mest slipade tungor i en retorisk batalj. Var verkligen Karls 

självkännedom så svag att han inte insåg sina egna begränsningar? Att tillskriva Karl en total 

avsaknad i självkännedom är att gå alltför hårt fram, bilden måste nyanseras mer än så. 

Rättegången i Linköping kan inte endast ses som ett medel för Karl att ta livet av ett antal 

politiska fiender som hotade hans ställning. Som Larsson beskriver situationen så stod ju Karl 

efter det finländska fälttåget redan som segrare.
152

 Häri framhåller flera författare att Karl 

ville ge sitt maktövertagande ett sken av legitimitet. Hedberg menar att Karl, samtidigt som 

han var en realpolitiker ändock, hyste en ”[…] respekt för maktens legitimitet,”
153

 och 
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uppfattade det som att de domar som fallit över dessa förrädare stod på en laglig grund.
154

 

Detta uttalande om respekt för det legitima kan möjligtvis te sig problematiskt eftersom 

Hedberg tidigare beskrivit Karl som ”[…] en verklig sinnebild för Machiavellis 

idealfurste.”
155

 i synnerhet efter slaget vid Stångebro. Larsson framhåller även han Karls 

starka kopplingar till det machiavellistiska fursteidealet och han citerar Machiavelli själv då 

han menar att Karl var en furste som ”[…] alla ser hur han verkar vara […].”
156

 men att ingen 

egentligen vet var de har honom. Samtidigt liknar kärnan i Larssons framställning Hedbergs, 

Karl ägde och styrdes av ett rättspatos. Den motsägelse som jag vill framhålla ligger i att en 

machiavellistisk idealfurste i grund och botten inte får känna sig bunden av 

legitimitetsprinciper i sin strävan efter makt. Detta framgår med all tydlighet genom vikten av 

militära förmågor samt att kriget är ett politiskt medel som vilket annat. Att expandera på 

andra staters bekostnad förutsätter ju erövring. Missförstå mig inte. Hedberg och Larssons 

bedömning om att hertig Karl hyste genuina känslor inför att legitimt upphöjas till furste och 

anta kungatiteln kan säkerligen vara välgrundade. Däremot är sådana känslor inte förenliga 

med det machiavellistiska fursteidealet. De båda förbiser att Karl inte kan sägas vara ett fullt 

dugligt fursteämne hos Machiavelli så länge han är psykologiskt bunden till att grunda sina 

maktanspråk på en legitim rätt till makt. Hos Machiavelli framgår det att makten tillhör den 

som är dugligt nog att ta och behålla den. Att maktövertagandet är legitimt i omvärldens ögon 

underlättar behållandet av makten men avsaknaden av ett legitimt krav på makt är inget skäl 

till att avstå ifrån makt. Det är i dessa situationer som en furstes militära förmågor och 

våldsanvändande kommer så väl till pass. 

 

Det ska i sammanhanget nämnas att Hedberg och Larsson baserar sina analyser av Karls 

strävan att ha en legitim grund för sina maktanspråk på dennes hela politiska liv och att de 

dragit sina slutsatser därefter. Kan det då vara så att Karl egentligen var en extremt slug räv, 

att hans livslånga syn på legitim makt endast var ett spel för gallerierna? Jag ser inte detta 

som rimligt. I författarnas beskrivningar av hur Karl såg på vikten av en legitim grund för sina 

maktanspråk finns således en brist hos hertigen. I ett resonemang baserat på det teoretiska 

perspektivet skulle Karls strävan efter en legitimering av sitt maktanspråk endast tjänat till 

som en uppvisning för omvärlden. Den reella makten hade hertigen redan tillskansat sig 

genom militärt våld och nu skulle denna makt befästas genom juridiska processer. 
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Rättegången i Linköping där domarna befästes av ständerna skulle i ljuset av detta bli ett 

nödvändigt inslag i det politiska skådespelet.  

 

Listig räv eller ej. Författarna har beskrivit hur Karl aktivt verkade för en legitimering av sin 

maktställning. Oavsett om hertigen begränsades i sitt handlande av ett rättspatos eller inte 

framstår det som att Karl försökte efterleva ett av Machiavellis mest grundläggande råd: ”De 

viktigaste grunderna som alla stater har – nya, gamla eller sammansatta – är goda lagar och en 

stark här.”
157

 Karl hade med militära medel tagit makten över det svenska riket, nu befästes 

och legitimerades denna makt på juridisk grund. Detta beskrivna rättspatos kräver även en 

kommentar till Karls moraliska inställning under det aktuella året. Vid en första åsyn av 

författarnas skildringar av de många avrättningarna och partiska rättegångar målas bilden upp 

av Karl som en pragmatiker, motståndare undanröjs snabbt och effektivt. När Larsson och 

Hedberg framhåller Karl som bunden vid tanken på ett legitimt maktövertagande så antyder 

dessa indirekt att Karl trots allt inte handlade helt moraliskt frisläppt under sitt 

maktövertagande. Som ovan nämnt är detta rättspatos till last för Karl då det begränsar dennes 

handlingsfrihet. Utifrån den genomgånga litteraturen vill jag inte dra alltför långtgående 

slutsatser av hur Karl i sitt handlande begränsades av sitt samvete och rättskänsla. Hos 

samtliga författare finns det ständigt återkommande beskrivningar av hur Karl är befriad ifrån 

moraliska bojor. Slutsatsen blir att Karl till största delen var en moralisk pragmatiker.  

 

5.3 Hertig Karl: människa och furste 

Vad som är intressant att framhålla i Larssons och Hedbergs kopplingar mellan Karl och 

Machiavelli är hur dessa tydligt beskriver hertigen som människa. De båda tecknar en form av 

psykologiskt porträtt av Karl, ett porträtt som rymmer både kyligt politiskt handlande liksom 

impulsiva personliga drag. 

  

Så hur ska Karls gärningar bedömas ur vårt teoretiska perspektiv, vilken duglighet uppvisar 

hertigen under de turbulenta åren som min studie berör? Som en röd tråd genom alla 

beskrivningar är att Karl ägde en hårdhet som furste och inte bands av några moraliska 

betänkligheter när han väl bestämt sig för att slå emot sina politiska motståndare. Karl 

tillskrivs således lejonets djuriska egenskaper. Vidare skulle det kunna uttryckas som att Karl 

i sin personlighet var naturligt kallsinnig för andra människors öden och inte tvekade att gå 
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över lik i jakten på politisk framgång eller hämnd. Hertigen var en hård man helt enkelt, något 

som samtliga författare illustrerar; exempelvis genom Karls kallsinniga bemötande av fruar 

och barn som knästående i snön bad om nåd för sina makar och fäder. Detta innebär att Karl 

tillskrivs, direkt eller indirekt av författarna, en hög duglighet som furste när det gäller 

användningen av våld och till största delen i hertigens inställning till moral. 

  

I detta sammanhang är det även relevant att lyfta beskrivningarna av hur Karl använde sig av 

religionen som ett maktmedel bland andra. Larsson, Hedberg och Lindqvist beskriver 

uttryckligen hur Karl såg den religiösa problematiken som underordnad målet att ta makten 

över Sverige och att hertigen medvetet underblåste de religiösa motsättningarna i sin 

propaganda. Att protestantismens ställning i Sverige skulle vara hotat av katoliken Sigismund 

är en felaktig uppfattning menar de. Geijer och Grimberg avviker här genom att tillskriva den 

religiösa aspekten en mer framträdande roll rent i allmänhet, liksom Geijer även gör i fallet 

med Bengt Falck, en inställning som ofta återfinns i äldre litteratur. 

   

Bilden av Karl som machiavellistisk idealfurste solkas dock ytterligare när det kommer till 

vikten av att byta skepnad i det politiska spelet. De våldsamma och stundom kontraproduktiva 

personlighetsdrag som beskrivits i de ovanstående avsnitten framhålls av författarna. Larsson 

menar att den benhårde Karl uppvisade ”[…] klart psykopatiska drag.”
158

 Talande är även hur 

Lindqvist sammanfattar hertig Karls intellektuella bedrifter med att ”Han skrev inte eleganta 

brev på latin, däremot inhämtade han till fullo alla sidor i Machiavellis lärobok, de som talar 

om den skrupelfria makten och nödvändigheten av starka nävar hos fursten.”
159

 Som ovan 

belyst var Karl i sin personlighet fallen åt att med rå styrka driva igenom sin politik. 

Beskrivningar av hur Karl förlorar fattningen samt hans starka hämndbegär är ständigt 

återkommande och speglar detta. Häri återfinns en stor brist hos Karl. När handlingen i det 

politiska skådespelet höll på att glida honom ur händerna föll han tillbaka på den roll han bäst 

behärskade att agera i. Sin natur trogen blev Karl järnfursten som med våld eller hot om detta 

drev sin vilja igenom.   

 

                                                 
158

 Larsson (2005) sid. 446 
159

 Lindqvist (1993) sid. 407 



46 

 

Hedberg beskriver detta på ett utmärkt sätt: ”För krigsherren Karl IX blev det ödesdigert att 

han saknade förmåga att lägga band på den explosiva styrka i ord och handling, som han i 

andra sammanhang hade så stor nytta av.”
160

 

 

5.3.1 En machiavellistisk furste? 

Från den aktuella litteraturen går det att dra ett antal slutsatser. För det första så är det 

intressant att uppmärksamma hur varken Geijer eller Grimberg gör några uttryckliga 

kopplingar mellan Machiavellis idealfurste och hertig Karl. En tänkbar anledning till detta 

skulle kunna vara att de båda skalderna inte gärna såg Karl förknippas med Machiavelli. Som 

jag nämnde i inledningen har denne humanist fått ett, enligt mig, oförtjänt dåligt rykte om sig. 

Något som tagit sig uttryck genom det engelska alias för djävulen, ”Old Nick”, sägs 

härstamma ifrån just Niccolò Machiavelli.  

  

Vidare använder sig både Lindqvist och Neselius av uttryckliga machiavellistiska kopplingar. 

Dock använder sig dessa författare av Machiavelli på ett icke utvecklande sätt. De nämner de 

machiavellistiska fursteidealen i förbifarten och i huvudsak i sammanhang när de vill tycka på 

egenskaper som de tillskrivit Karl så som grymhet eller hårda nypor. Ur detta drar jag 

slutsatsen att de båda använder det machiavellistiska fursteidealet mest för att krydda sina 

bilder av hertigen. 

 

Som avsnittet ovan visat prov på så är det hos Hedberg och Larsson som de allra tydligaste 

och direkta hänvisningar mellan Karls handlande och Machiavelli hittas. Båda ger utförliga 

resonemang till varför Karl borde anses som en svensk motsvarighet till Machiavellis 

idealfurste. De grundar denna slutsats till stor del på den hänsynslöshet och järnvilja som Karl 

uppvisade i samband med sin maktkonsolidering. Häri refererar också Larsson vissa stycken 

ur Machiavellis Fursten för att ge ytterligare tyngd åt sina analyser. Som ovan nämnt baserar 

Larsson och Hedberg sina kopplingar mellan Karl och Machiavelli ofta på dennes 

livsgärningar. Det är ur detta perspektiv som de båda ser Karls livslånga strävan efter ökad 

makt och självständighet. Ett sådant perspektiv berör min studie indirekt då Karls 

maktkonsolidering det aktuella året beskrivs som slutfasen i Karls kamp om makten över 

Sverige. Deras beskrivning av Karls politiska mål är således ett gott exempel på hur 
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Machiavelli definierar en furstes politiska agenda där ökad makt är den främsta drivkraften 

bakom alla politiska strävanden.   

 

Ovan har jag redan i avsnitt ”5.2.4 En legitim fars” berört problematiken med att allt för 

lättvindigt tillskriva en furste den duglighet som Machiavelli talar om. Min invändning ligger 

i att samtidigt som de beskriver Karl som en sinnebild för Machiavellis idealfurste eller 

lärjunge till honom så framhåller de även drag i Karls personlighet som är oförenliga med en 

duglig furste enligt Machiavelli. De beskriver Karl som hämndgirig och långsint, eller än 

värre en psykopat med ett hett temperament. Dessa egenskaper rimmar illa med bilden av 

Machiavellis idealfurste och den ovanstående teorin. Hos Machiavelli framgår det exempelvis 

att en furstes överdrivna ”[… ] misstänksamhet gör honom outhärdlig.”
161

 och som ovan 

berörts uppvisar Karl brister inom känslokontroll och i sitt påstådda rättspatos. Utifrån min 

teoretiska utgångspunkt är dessa attribut avgörande brister för att Karl skulle få kallas för en 

duglig machiavellistisk furste.  

 

Anledningen till att både Larsson och Hedberg framhåller en sådan bild av Karl tror jag 

grundar sig på dennes hårdföra och med järnvilja genomdrivna maktövertagande. Detta är 

också en aspekt som Karl uppvisar stor duglighet i. Att gripa tillfället och slå ner sina 

motståndare hårt och skoningslöst. Rollen som den hårdföre fursten är onekligen en roll som 

Karl spelar mycket väl och med gott utfall, kanske därför att han, som Larsson beskriver det 

”[…] var hård som järn i såväl sitt personliga som politiska agerande.”
162

 Personen Karl och 

järnfursten var en och samma. Detta kan även tjäna som en förklaring till Karls övriga 

politiska agerande. I tillspetsade lägen som när Karl skulle spela rollen som orator låg hans 

hetsiga och våldsamma natur under ytan, illa dolt i bästa fall, ofta uppvisad i explosiva utfall 

emot omgivningen. Dessa känslostormar är något som samtliga författare skildrar.  

 

Som sammanfattande omdöme av Karl går det, utifrån min studies avgränsningar samt ifrån 

den valda litteraturen att hävda att Karl uppvisade en machiavellistisk duglighet i sin förmåga 

att fånga tillfället Fortuna skänkt honom, ha ökad politisk makt som drivkraft till sin politik 

samt i hur han iklädde sig rollen av hårdför krigarfurste. Däremot innehar Karl inte den 

avgörande förmågan att byta mask och kontrollera sin känslonatur på ett tillräckligt gott sätt 

för att kunna sägas vara fullt duglig.   
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6. SAMMANFATTNING 

I studien ovan har jag belyst hur ett machiavellistiskt fursteideal återfinns i vald litteratur 

angående hertig Karl, sedermera Karl IX. Min studie är således en historiografisk sådan. I ett 

samarbete med min kollega, Johanna Karlsson, har vi egenhändigt konstruerat den teoretiska 

utgångspunkt som ligger till grund för studien ovan. En teori som baseras på Niccolò 

Machiavellis verk Fursten. Denna teori har således applicerats på det valda källmaterialet och 

det ovanstående resultatet har utkristalliserats.  

 

Den tidsperiod ur hertig Karls liv och politiska handlande jag har valt att belysa är utan tvekan 

en våldsam sådan. År 1599, efter dryga 40 år av inrikespolitiskt tumult, gav Fortuna hertigen 

en möjlighet till att tillskansa sig makten över det svenska riket, ett tillfälle som Karl inte var 

sen att greppa. Utifrån den valda litteraturen framgår det att hertig Karl i mångt och mycket 

lutar sig emot sin militära överlägsenhet för att ta och befästa sin makt över Sverige. Ur 

källmaterialet framgår det även att Karl med summariska militära ståndsdomstolar i Kalmar, 

Åbo och med en militärt dominerad domstol i Linköping skapar en tunn fernissa av 

rättsväsende. Förutom denna ständiga förlitan på militära medel i Karls politik beskriver 

författarna dennes personlighet. Vad som framträder är en hänsynslös, beräknande och 

makthungrig furste med en övervägande pragmatisk inställning till moral. Dock skildras han 

även som en man med ett explosivt humör och ett långsint hämndbegär, egenskaper som inte 

alltid var till dennes fördel.   

 

De olika författarna skiljer sig kraftigt åt i hur de uttryckligen sammankopplar Karls agerande 

i sin maktkonsolidering med vad de hänvisar till som machiavellistiskt handlande. I den äldre 

litteraturen återfinns inga sådana kopplingar alls i motsats till den nyare litteraturen som 

utförligt och direkt länkar Karl till det machiavelliska fursteidealet.  

 

Det som min studie mynnat ut i är att författarna på flera punkter tillskrivit Karl en 

machiavellistisk duglighet som furste, i synnerhet Larsson och Hedberg. Dock fläckas 

hertigens duglighet av dennes oförmåga att tillräckligt väl anpassa sitt handlande efter 

situationens krav. Därav kan den sammantagna bilden av Karl som alstrats genom författarnas 

beskrivningar inte sägas visa en fullt duglig machiavellistisk furste. Karls våldsamma 

slagkraft och järnvilja ligger som en skugga över allt han företar sig. När situationen kräver 

ett mer finkänsligt agerande passar sig inte detta lejonets styrka och när Karl försöker spela 
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den listiga räven sätter hans våldsamma personlighet käppar i hjulet och han beskrivs snarare 

som en rabiat hund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

REFERENSLISTA 

Tryckt material 

Burke, Peter. (1999). The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. Cambridge.  

 Polity Press. 

 

Eriksson, Gunnar & Frängsmyr. (2005). Tore. Idéhistoriens huvudlinjer. Falun. Wahlström &  

 Widstrand. 

 

Geijer, Erik Gustav. (1926). Samlade skrifter. Femte delen. Stockholm. P.A. Norstedt  

 & söners förlag.    

 

Grimberg, Carl. (1959). Svenska folkets underbara öden. II • 1521 – 1611. Stockholm. 

 P.A. Norstedts & söners förlag. 

 

Hedberg, Lennart. (2009). Karl IX: företagarfursten och envåldshärskaren. Stockholm. 

 Prisma. 

 

Larsson, Lars-Olof. (2005). Arvet efter Gustav Vasa: en berättelse om fyra kungar och ett  

 rike. Prisma. Stockholm.  

 

Liedman, Sven-Eric. (1992). Från Machiavelli till Habermas. Texter i politisk idéhistoria i  

urval med med inledningar och kommentarer av Sven-Eric Liedman. Stockholm. 

Bonnier Fakta Bokförlag AB. 

 

Lindqvist. Herman. (1993). Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner och döttrar.  

 Stockholm. Norstedts Förlag.  

 

Machiavelli, Niccolò. (2000). ”Letter to Francesco Vettori” i Elmer, Peter m.fl. The  

 Renaissance in Europé. An Anthology. London. Yale University Press. 

 

Machiavelli, Niccoló. (2008). Fursten. Stockholm. Natur och Kultur. 

 



51 

 

Neselius, Lars. (2000). Linköpings blodbad: med bakgrund och följder. Linköping. Futurum. 

 

Nordin, Svante. (2006). Det politiska tänkandets historia. Lund. Studentlitteratur. 

 

Skinner, Quentin. (1994). Machiavelli. En introduktion. Göteborg. Daidalos. 

 

Sörlin, Sverker. (2004). Världens ordning. Europas idéhistoria 1492-1918. Stockholm. Natur  

 och Kultur.  

 

Viroli, Maurizio. (2004). Niccolós leende. Historien om Machiavelli. Stockholm. Bokförlaget 

 Atlantis AB. 

 

 

Elektroniskt material 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt, 2010-11-29 

 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm, 2010-11-29 

 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm, 2010-11-29 

 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm, 2010-11-30 

 

www.ne.se Uppslagsord: Karl IX. 2011-02-08 

www.wikipedia.se Uppslagsord: Linköpings blodbad. 2011-02-07 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm
http://www.ne.se/
http://www.wikipedia.se/

