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Abstract 

Hannes Sundkvist: Uppror. En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess 
uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och 
lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen, 2013.  
 
The following thesis is a conceptual historical study of the Swedish word uppror (rebellion) 

between the years 1525 and 1543. During this period, there occured five conflicts that in modern 

time have been named as rebellions. In my study I problematize the concept of rebellions and 

show that it is not possible to apply a contemporary definition to conflicts that erupted in the 

early 16th centrury. My purpose is to display how the word actually was defined during the time 

of the five conflicts. These conflicts are important because they coincident with the oldest known 

source of the word rebellion from 1521. The first conflict that in our days has been named as a 

rebellion occured in 1525 and the last in 1543 (during the 16th century).  

To fulfill my purpose, I have studied three actors that used the word rebellion between 1525–

1543 and analysed their use of the concept. These actors were King Gustav I, the reformatory 

friendly bishop Olaus Petri and two catholic bishops from Västergötland; Magnus Haraldsson 

and Ture Jönsson. My study is based on how they used the word over time to see if it consisted of 

a continuous pattern.  

My study of the notion rebellion shows that it in the beginning had weak features, which later 

came to be reinforced during a conflict in 1529. Hence the characteristics that I found during the 

1520s continued to figure until the end of my study in 1543. The result displays the notion’s 

definition during the 16th century as following: Rebellion was a directed threatful action that 

originated in conflicts that disputed the question of who followed the one true God, it could also 

emerge due to infringement of law. 

 

Keywords: Rebellion, conceptual history, reformation, Tyrant murder, King Gustav Vasa (1496–

1560), Magnus Haraldsson (1480–1550), Ture Jönsson (147?–1532) and Olaus Petri (1493–

1552).  
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Inledning 
 

På ett självklart sätt har uppror idag blivit en naturlig kategorisering av politiska oroligheter, både 

för nutida konflikter och för historiska händelser. Mellan 1525 och 1543 ska fem konflikter ha 

ägt rum i Sverige, som av nuvarande historiker kategoriserats som uppror. Jag vill argumentera 

för att det är ett anakronistiskt synsätt och att begreppet bör problematiseras. En anledning till det 

är för att den första kända svenska källan till begreppet är från 1521 och den tidigaste skriftliga 

definitionen av uppror kommer först 1629. I och med att det var ett nytt ord i det svenska 

vokabuläret, fanns det tydliga karaktärsdrag för nästan 500 år sedan? Använde de som då levde 

av liknande upprorsbegrepp som i efterhand har applicerats för att förklara det tidiga 1500-talets 

konflikter?  

Även om uppror får en sen skriftlig definition sett till dess uppkomst kom ändå ordet att 

värderas med karaktärsdrag varje gång det användes.  Det är dessa jag vill analysera och för att 

göra det kommer jag utföra en begreppshistorisk studie på ordet. En sådan studie visar på hur 

uppror en gång definerades, men även hur ett politiskt begrepp etableras i en föränderig och 

omvälvande tid. 

 

Syfte och avgränsningar 

Uppror som det användes på 1500-talet är format i en helt annan samhällsstruktur än den vi ser 

idag. Då byggde Sverige på ett feodalt system där den kyrkliga eliten var en konstant närvarande 

maktfaktor. Varje individ sågs som en del av en större organisk kropp som i sin tur 

representerade staten. Allmogen var de arbetande kroppsdelarna och den styrande eliten 

symboliserade huvudet och hjärtat. För att allt skulle fungera kunde ingen motsätta sig denna 

uppdelning och dess lagar. Om exempelvis allmogen gjorde motstånd skulle fötterna sluta gå och 

staten falla sönder i ett fördärv. Det här var den politiska kontexten som 1500-talets konflikter 

verkade i. Specifikt så har tiden 1525–1543 en stor betydelse för min studie av upprorsbegreppet. 

Det är en unik tid i Sveriges historia då den fylls av flera inrikes politiska oroligheter på kort tid 

samt att det är då ordet uppror för första gången börjar användas i det svenska språket. 

Valet av denna tidsrymd för min undersökning ligger inom ramen för tre avgränsningar. För 

det första måste perioden vara efter 1521, då inga källor om ett upprorsbegrepp finns innan det 

året. För det andra var det 1525 som den första oroligheten äger rum som i efterhand fått namnet 
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uppror. Det kommer också bli starten för ytterligare fyra inrikes oroligheter som har fått namnet 

uppror under 1500-talet, varav den sista avslutas 1543 som blir den tredje avgränsningen för min 

undersökning. Jag vill också argumentera för att det är en rättfärdig avgränsning då det inte sker 

fler inre oroligheter som fått namnet uppror innan den första skriftliga definitionen av begreppet 

kom år 1629. Avgränsningen blir även till en fördel då min studie kommer att bygga på att 

studera ett begrepp i den samtida användningen samt att en konfliktstät period breddar det 

empiriska materialet som innehåller ordet uppror.   

Det centrala syftet för uppsatsen är att studera hur begreppet uppror började användas och 

vilken definition det fick under perioden 1525–1543. Till mitt syfte ska jag också systematiskt 

visa hur begreppet utvecklades samt lyfta fram viktiga etableringar av olika karaktärer till ordet. 

Det är även viktigt att visa på i vilken kontext begreppet började användas och hur det kom att 

bidra till utformandet, men också fram-häva på vilka aktörer som var framträdande för konceptets 

utformning. 

För att besvara mitt syfte på ett tydligt sätt kommer jag att använda mig av följande 

huvudfrågeställning: Vilken definition fick upprorsbegreppet mellan åren 1525 och 1543? Jag vill 

även använda mig av underfrågor, vilka är följande: I vilken politisk kontext skapades 

upprorsbegreppet? Vilka auktoriteter använde sig av upprorsbegreppet? Vilka händelser är det 

som tilldelats namnet uppror och skiljer dem sig över tid? 

 

Metod och material 

Den metod jag använder för att studera uppror och uppnå mitt syfte är en begreppshistorisk 

studie.1 En begreppshistorisk metod har många fördelar. Jag kommer att kunna studera uppror 

utifrån hur det används av sin samtid. Det gör att jag kan frångå en anakronistisk synvinkel och 

lättare undvika att göra egna ställningstaganden utifrån dagens värderingar. Metoden är idag väl 

använd inom idéhistorisk forskning och den kan appliceras på flera olika forskningsområden. När 

jag utför metoden kommer jag att studera synonymer till uppror och se vilka de är som används. 

Utifrån det kan jag se vilka ord som upproret ligger nära och på så sätt ta ut språkliga riktningar. 

                                                           
1 För att utföra en begreppshistorisk studie använder jag mig av Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders 
semantik som är en samling av Reinhart Kosellecks texter i vilken han visar hur en begreppstudie utförs. Jag 
kompletterar även Kosellecks antologi med Mats Perssons kapitel ”Begreppshistoria och idéhistoria” från Trygghet 
och äventyr: om begreppshistoria. I sitt kapitel diskuterar Persson hur man för samman begreppsstudier med 
idéhistorisk forskning, vilket jag kommer att göra i min undersökning av upprorsbegreppet.  
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Denna riktning kompletteras genom att studera begreppets motsatspar och på så sätt kan jag 

lättare se vad begreppet syftar på när det används. Till den begreppshistoriska studien ingår även 

att studera sociala strukturer och maktförhållanden i användningen av begreppet uppror. 

Exempelvis vilka det var som använde begreppet och i vilka kontexter. Det kommer att ge mig en 

bild av vilken riktning begreppet tar socialt och vilken grupp det är som utför uppror. Slutligen 

kommer jag också att söka i vilket syfte begreppet användes och varför just upprorsepitetet 

valdes. Följer jag den begreppshistoriska undersökningen, utan att blanda in samtida idéer, 

kommer det visa en bild av hur uppror karakteriserades av sin samtid. För att utföra metoden 

kommer jag att använda mig av frågor för att närma mig materialet samt få ut så mycket 

information som möjligt för att besvara min undersöknings huvudfråga och syfte. De metodiska 

frågor som ställs till materialet är följande: I vilken utsträckning är materialet samtida med 

konflikterna? I vilken kontext användes ordet uppror? Vilka synonymer och motsatspar används i 

samma kontext? I vilken språklig riktning var upproren? Utifrån vilken hierarkisk riktning kom 

upproren? Vilka handligar var det som kallades för uppror?  

Materialet som jag kommer att använda mig av är samtida källor från året 1525 till 1543. Det 

är en viktig avgränsning för att genomföra min begreppshistoriska studie, vilken kräver ett 

samtida material som använder ordet uppror. Den är även viktig för att undvika konstruktioner av 

upprorsbegreppet som har tillkommit i efterhand. Därför har jag gjort ett urval i materialet och 

valt bort vissa källor som inte uppfyller mitt kriterium. En av dessa är Peder Svarts krönika över 

Gustav I från 1562 som systematiskt går igenom upproren, men den faller på att den är skriven i 

efterhand. Under 1500-talet utgavs flera krönikor, även dessa väljs bort utifrån samma kriterier 

som Peder Svarts.2  

Det källmaterial jag kommer att använda är Gustav I:s riksregistratur, svenska riksdagsakter 

och Olaus Petris samlade skrifter. De uppfyller de kriterier som en begreppshistorisk studie 

kräver då de är samtida med min avgränsning och innehåller ordet uppror. Källorna är även 

transkriberade, kronologiskt sorterade och inbundna i årsindelade upplagor, vilket är till en stor 

fördel för att komma åt hela materialet.  

Gustav I:s riksregistratur, som är min huvudkälla, är en samling brev, mötes- och 

domstolsprotokoll. De flesta är författade från kungen och hans hov där flera av dem diskuterar 

                                                           
2 Per Brahe den äldres krönika författades på 1570-talet och innehöll Dackeupproret, som Peder Svart aldrig 
dokumenterade. En anna krönika, skriven av Ernst Jöransson Tegel, utkom 1622 och behandlar i stort 1500-talet och 
Vasatiden.   
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inrikeskonflikter. Riksregistraturen innehåller även ett fåtal brev sända till kungen från bland 

annat orolighetsmakare. Det andra materialet är de svenska riksdagsakterna. Riksdagsakterna är 

ett bra komplement till riksregistraturen då den består av redogörelser från sammankomster där 

rikets alla ständer vart representerade, dock fick sällan alla göra sig hörda. I den kan jag följa 

diskussioner mellan olika sociala skikt och hur de såg på samt benämnde inrikeskonflikterna. En 

sådan källa ger också en inblick i den politiska medvetenheten mellan kungen och allmogen, och 

visar om de utgick ifrån samma definitioner av begreppet. Det tredje källmaterialet, Olaus Petris 

samlade skrifter, är olika texter som biskopen Olaus Petri författat. De flesta handlar om religiösa 

frågor, men några av dem behandlar inrikes oroligheter. Till skillnad från de tidigare två nämnda 

källorna gick Petri in mer på de politiska faktorerna bakom de konflikter som benämns 

tillsammans med ordet uppror. Den är ett bra komplement och ger även en djupare insikt i hur 

uppror argumenterades.  

Det går även att rikta kritik mot det urval jag har gjort i materialet. För det första är källorna 

uteslutande politiskt vinklade då både kungen och Olaus Petri utgår ifrån samma politiska enhet. 

Det finns endast lite utrymme i riksregistraturen och i riksdagsakterna där allmoge eller 

orolighetsmakare gör sig hörda. Det är en medvetenhet som finns med i uppsatsen, men jag vill 

argumentera för att det inte begränsar min analys av upprorsbegreppet. Jag kommer att studera 

begreppet över tid och hur ordet användes. Aktörernas politiska ställning spelar en mindre roll för 

en begreppshistorisk studie.  

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Den svenska reformationstiden är ett brett forskningsområde där många historiker har valt att 

studera de motstånd och oroligheter som skedde under perioden 1525–1543. De har även 

intresserat sig för att studera det politiska klimatet under reformationstiden. Under kommande del 

kommer jag att redogöra för de forskare som uppmärksammat upprorsbegreppet och 

problematiken kring det – att det är till synes svårdefinerat. Jag finner ingen som har gjort en 

grundlig analys av själva begreppet eller historicerat det, utan fler väljer att skapa ett 

anakronistiskt analytiskt begrepp att använda för sina studier.  

Religionshistorikern Martin Berntson har i sin bok Mässan och armborstet: uppror och 

reformation i Sverige 1525–1544 (2010) studerat den kronologiska utvecklingen av det han 

nämner som uppror under den första delen av 1500-talet. Han kommer till slutsatsen att det var 
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ett problematiskt och svårförstått begrepp. För att visa det lyfter han fram några exempel som 

sammanfattar uppror som en riktad handling mot en styrande elit.3 Det Berntson inte gör är att 

djupare analysera sina exempel, utan använder dem istället för att visa på problematiken med 

upprorsbegreppet. Det är just den här svårigheten som jag kommer att närma mig i min 

undersökning genom att studera fler exempel för att se om det fanns genomgående karaktärsdrag. 

Berntsons verk ger också en bra överblick över reformationstiden, då han diskuterar och täcker 

ett brett forskningsläge, vilket är till stor användning för mig när jag sonderar mitt material. I ett 

avsnitt diskuterar han forskningsläget för begreppet uppror och avvisar äldre forskning för att 

vara vag och anakronistisk.4 Fortsättningsvis berättar han att det saknas en bredare studie till 

begreppet under svenskt 1500-tal. Han refererar dock till två andra historiker när han diskuterar 

kring uppror och påvisar att deras forskning kan ses som relevant. Dessa två är Dick Harrison och 

Peter Reinholdsson.5  

Peter Reinholdssons avhandling Uppror eller resning (1998) är det verk vars utförande ligger 

närmast mitt syfte. Han har använt sig av samma källmaterial som mig, men har på ett mer 

kronologiskt sätt framställt handlingen uppror utan att analystiskt studera begreppet. Han 

argumenterar, likt Berntson, att uppror är problematiskt och svårdefinerat. Mycket av 

problematiken ligger i att det inte finns några konkreta karaktärsdrag och att uppror ofta blandas 

ihop med andra begrepp så som obestånd eller uppresning.6 Reinoldssons undersökning av 

upprorsbegreppet sträcker sig inte längre än mellan åren 1521 och 1527 var efter han drar en 

slutsats. Uppror ska enligt Reinholdsson ha varit en produkt som kom med den lutherska läran 

och symboliserade en våldsam konflikt.7 Jag vill argumentera för att det fanns mer karaktärsdrag 

i upprorsbegreppet under det tidiga 1500-talet och att det hade en mer komplex definiton med en 

bredare betydelse. En annan skillnad från honom är att jag kommer, som tidigare visat, att ha en 

längre undersökningsperiod i tid och det kan göra att uppror kommer skiljas ifrån närliggande 

synonymer som Reinholdsson ser som ett problem. Synonymerna kommer även att vara till god 
                                                           
3 Martin Berntson, Mässan och armborstet: uppror och reformation i Sverige 1525–1544 (Skellefteå, 2010), s. 32. 
4 De författare som Berntson avvisar som äldre och anakronistisk forskning inom området är Sten Runessons bok 
Peder Jakobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504–1527 (1947), Folke Lindbergs ”Daljunken”, i 
historiska studier tillängnad Sven Tunberg (1942) och Karl-Ivar Hildemans ”Klockupproret”, i Historisk tidskrift 
(1946).  
5 Berntson, Mässan och armborstet, s. 35. 
6 Berntson, Mässan och armborstet, s. 105. 
7 Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar? (Uppsala 1998), s. 105. 
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hjälp för min begreppshistoriska studie och jag kommer att använda dem till min fördel. Hans 

undersökning ger mig dock förvarningar om problematiken med upprorsbegreppet på ett tidigt 

stadium. Jag vill också argumentera för att han, likt Berntson, tar för enkelt på problemet med 

upprorsbegreppet och gör ingen djupare analys.  

Dick Harrison har i sin bok Uppror och motstånd i 1400-talets Sverige (1999) skapat en 

analytisk modell av begreppet som lyder följande: ”ett uppror är en handling eller serie 

handlingar som utmärks dels av våldsamhet, dels av att denna våldsamhet riktas mot överheten, 

varmed ofta avses statsmakten.”8. Hans modell baseras på hans studier av oroligheter i 1400-

talets Sverige, där viktiga karaktärsdrag för varje händelse har analyserats. Det finns dock ett 

problem med hans modell – att upprorsbegreppet inte fanns under den nämnda tiden. En annat 

svårightet är att den täcker ett långt tidsspann. Av en begreppshistorisk studie lär man sig att ett 

begrepp förändras över tid, men Harrisons formulering är ändå så vagt framförd att den går att 

applicera över en längre period. Även om Harrison inte följer en begreppsanalytisk modell kan 

jag ändå ta utgångspunkter i hans forskning, då han har visat på att det är möjligt att forma 

karaktärsdrag utifrån en begränsad empiri.  

Det är även viktigt att förstå det politiska klimatet på 1500-talet för att se i vilken kontext 

upprorsbegreppet formades. Idéhistorikern Magnus Nyman argumenterar, i sin bok Förlorarnas 

historia (2002), att idén om ett uppror inte bara kunde argumenterades utifrån ett missnöje mot 

den styrande eliten. Han visar också att det kan finnas en mer komplex bakomliggande faktor till 

hur ett uppror argumenterades och att den skulle utgå ifrån den medeltida filosofen Thomas av 

Aquinos läror. Aquinos filosofi influerade den katolska politiken under medeltiden och så även 

det klimat som varade i Sverige under 1500-talet. Den idé som Nyman tar upp är en fråga om att 

göra krig, eller Tyrannmordet som den kortfattat benämns.9 Martin Berntson följer liknande 

exempel och menar att den medeltida filosofens läror hela tiden skulle ha genomsyrat det svenska 

katolska livet. Dock påpekar han att Tyrannmordet är komplext och kan tolkas olika.10 

Tyrannmordet, eller tyranniet, är en politisk tradition som kommer ifrån när Thomas av 

Auquino skrev om faktorer för att utföra krig, och det är genom den frågan som ett uppror, enligt 

Nyman, kan argumenteras. Aquino förklarade att krig var olagligt, men att det gick att bryta 
                                                           
8 Dick Harrison, Uppror och allianser: politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle (Lund, 2004), s. 14f.  
9 Magnus Nyman, Förlorarnas historia: katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina (Stockholm, 
2002), s. 85.  
10 Berntson, Mässan och armborstet, s. 106.  
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utifrån tre punkter som han redogjorde för, dessa var följande: För det första får man endast starta 

krig mot en ond furste som förtrycker sitt folk och går med synd. Att göra motstånd kan alltså 

inte argumenteras av en ensam auktoritet, det måste vara en större församling som tillsammans 

kan visa att deras motståndare går i synd och att de själva går i den sanna läran. För det andra 

måste de som startat motståndet ha en väl argumenterad orsak till varför de har påbörjat en 

konflikt. Utan orsak blir man själv en syndare som inte kämpar mot någonting och i slutändan en 

tyrann. För det tredje, ska striden inte argumenteras utifrån att man själv vill skapa en ny suverän 

stat.11 Målet ska vara att det onda ska störtas och en ny kristen lära ska åter byggas upp. 

Genomgående för alla tre punkter är att ingen ska bryta med den sanna läran och att guds lagar 

hela tiden ska följas.12  

Att argumentera utifrån Aquino och Tyrannmordet bygger på att det måste ha funnits en 

politisk medvetenhet bland 1500-talets olika ständer. Den engelska historikern Eamon Duffy 

argumenterar för att det var en bred medvetenhet om det politiska spelet under reformationen. 

Från en studie i boken The Voices of Morebath (2001) redovisar han hur en präst i samråd med 

allmogen diskuterade den politiska händelseutvecklingen under 1500-talet. Duffy resonerar att de 

diskussioner som fördes på detta sätt visade på en politisk medvetenhet i både de argument som 

de fick mot sig och de som de själva använde sig av.13 Hur mycket av den medvetenheten som 

det fanns i Sverige är svårt att säga, men däremot var allmogen representerade i Sveriges riksdag. 

Vilket kan förstärska en idé om att det fanns en politisk medvetenhet bland befolkningen, som 

Duffy talar om, även i Sverige under det tidiga 1500-talet. Det finns dock inte mycket forskning 

om det i 1500-talets Sverige som jag kan relatera till i frågan. Duffy har tillgång till ett unikt brett 

material som har gjort hans undersökning möjlig och han visar att lägre ständer var insatt i det 

engelska politiska livet. Utifrån hans forskning kan jag ta avstamp i hur en politiskt medveten 

allmoge agerade och överföra det till min studie för att se om det fanns några likheter.  

 
 
  

                                                           
11 Aquino, Thomas av, Summa theologiae. Vol. 35 (2a2ae – 34–46) Ed. Thomas R. Heath (London 1972), s 83ff.  
12 Aquino, Summa theologiae. 35, s. 88f.  
13 Eamon Duffy, The voices of Morebath: Reformation and rebellion in an English village (New Haven, 2001), s. 73.  
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Översikt 
 
Min undersökning är upplagd efter viktiga aktörer och hur de använde sig av begreppet uppror. 

Uppsatsen kommer därför inte att bli kronologiskt ordnad och händelseförloppen kommer att få 

mindre utrymme i undersökningen. Därför vill jag kortfattat presentera de viktiga aktörerna samt 

de fem konflikter som idag namnges som uppror mellan åren 1525 och 1543. Under dessa 

händelser är användningen av upprorsbegreppet som tätast i materialet. Därför kommer flera av 

de exempel jag lyfter fram i min begrepphistoriska analys att referera till någon av dessa 

konflikter. Att redan nu redogöra för händelserna gör att det i sin tur också finns mer utrymme för 

min begreppshistoriska analys i undersökningsdelen.  

 

Aktörerna 

Det skiljer sig över tid vilka aktörer som har haft mest inflytande på upprorsbegreppet. Mellan 

året 1527 till 1529 var biskoparna Magnus Haraldsson och Ture Jönsson från Västergötland 

framträdande i diskussioner där upprorsbegreppet användes. Dessa båda herrar var lärda, efter 

fleråriga studier på europeiska universitet, och hade framträdande roller i svenskt kyrkoliv och 

därigenom politik.14 Deras politiska handlingar gjorde att de slutligen fick gå i landsflykt redan 

innan 1520-talet hade passerat.15 Även om de endast var aktiva under en kortare tid kom de att 

vara framträdade i definitionen av ett uppror som fortsatte att gälla under den första delen av 

1500-talet.  

Samtidigt som västgötaherrarna var framträdande var även kungens kyrkliga reformatör Olaus 

Petri aktiv i frågan om inrikeskonflikter. Petri var inte lika viktig för upprorsbegreppets 

utformning, men han var desto mer intressant för att förstå sig på det politiska spelet som låg 

bakom ett uppror. I sina skrifter diskuterade han tyranniets närvaro och hur ett uppror borde 

argumenteras. På 1530-talet hamnade Petri i onåd hos kungen och därför var hans roll i upproret 

mest framträdande under 1520-talet då han även producerade flest skrifter. 

 Avslutningsvis var kung Gustav I, eller Gustav Vasa som han nu ofta namnges, den största 

auktoriteten i skapandet av upprorsbegreppet. Under konflikten 1525 är det endast kungen som är 

                                                           
14 Johnny Hagberg(red.), Magnus Haraldsson och hans samtid (Skara 2010), s. 13.  
15 Hagberg, Magnus Haraldsson och hans samtid, s. 112.  
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representerad i materialet, likaså kom han även att vara det under 1530-talet och framåt då 

västgötaherrarna flytt riket.  

 

Konflikterna och händelseförloppena 

Det första av de fem konflikterna som jag kommer att undersöka upprorsanvändningen inom, 

skedde, som tidigare nämnt, 1525 och har i den historiska forskningen fått namnet det Första 

dalupproret. Här gick allmogen samman mot kungamakten i ett försök att få honom att ändra en 

hårdförd skattepolitik.16 Under händelserna skedde det inga direkta hot mot kungen eller kyrkan i 

form av trohetsuppsägelser.17 Den andra konflikten kom åter att utspela sig i Dalarna, denna gång 

1527, och benämns idag som det Andra dalupproret. Nu grundades oroligheterna i brist på 

förnödenheter tillsammans med ett hårt skattetryck. Upprorsmakarna hotade kungen med 

trohetsuppsägelser och kritiserade honom för flera förändringar av det kyrkliga bruket.18 Året 

efter, 1528, kröntes Gustav till Sveriges konung och gav löften till rikets ständer om att förbli 

dem trogna. Likaså gav de honom sina löften om deras fortsatta plikt. Kröningen kan till synes ha 

lite att göra med upproret i sig, men vad som hände under processen kommer att ha betydelse för 

utfallet av följande konflikter.  

År 1529 var det en konflikt som idag nämns som Västgötaherrarnas uppror där hoten mot 

kungen var mer hårdförda än tidigare. Västgötarna mördade en fogde, kidnappade en av kungens 

systrar och anklagade honom för att ha förändrat kyrkobruket genom att föra in lutherdomen i 

Sverige.19 År 1531 skedde det tredje och sista konflikten i Dalarna, som också har fått namn 

därefter. Händelserna namngavs också som Klockupproret och grundades i att kungen beskattade 

varje sockenkyrka med dess största klocka.20 I flera delar av riket växte kritik mot kungen för 

denna handling, men det var i Dalarna som missnöjet var störst och utvecklades till en konflikt.21 

Under händelserna misshandlades en fogde och krav ställdes på kungen att dra in de höjda 

skatterna, men det kom inga direkta hot om uppsägelse av tro till varken kungen eller den kristna 

läran. Fortsättningsvis var 1530-talet en lugn period sett till inrikes oroligheter. Det var först 
                                                           
16 Berntson, Mässan och armborstet, s. 52. 
17 Berntson, Mässan och armborstet, s. 52. 
18 Berntson, Mässan och armborstet, s. 93. 
19 Berntson, Mässan och armborstet, s. 119f.  
20 Berntson, Mässan och armborstet, s. 162. 
21 Berntson, Mässan och armborstet, s. 161.  
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1542, i Småland, som konflikter kom åter, denna gång i form av Dackeupproret som kom att 

fortlöpa fram till 1543. Det som hände i Småland skiljde sig från de tidigare oroligheterna, nu 

blev det en väpnad konflikt och det var hela tiden stränga hot mot kungen i form av upprustning 

och mindre slag.22 Frågor om kyrkligt motstånd var också närvarande, men den största 

motsättningen fanns inom kungens skattepolitik.23   

 

 

Undersökning 
 

Västgötaherrarna 

I följande del kommer jag att redogöra för och diskutera kring hur västgötaherrarna Ture Jönsson 

och Magnus Haraldsson använde sig av upprorsbegreppet. De hade under 1527 års konflikt i 

Dalarna en framträdande roll i de politiska diskussionerna och de arbetade med kungen för att 

riket inte skulle splittras.24 Två år senare, under oroligheterna i Västergötland, skulle de vara de 

stora aktörerna som var i konflikt mot kungen. Biskoparna stod då bakom de flesta av hoten som 

riktades mot kungen och ställde de krav som konflikten byggde på – att Gustav måste återgå till 

gammal och god kristen sedvänja.25 De var närvarande vid flertalet riksdagsmöten och kom att ha 

ett starkt inflytande på diskussionerna om vad ett uppror var och varför de 1529 kom att uföra ett.  

 

Västgötaherrarna under 1527 års konflikt 

I maj 1527 är det första gången Ture Jönsson är med i en källa som nämner en konflikt. Då 

skriver han angående oroligheterna i Dalarna och menade att händelserna var en uppresning: 

”[…] nogon vpresning, och komme eder på nogon oråd, moth vår nadugiste herre [...]”26. En 

resning ska här vara en hot riktat mot kungen, ”nadugiste herre”, och i samma brev skrev Jönsson 

även om begreppets motsats. Motsatserna var att följa rikets lagar och respektera dess ständer 

samt att sätta sin tro till den sanna guden. Samtidigt som brevet författade även Jönsson en skrift 

                                                           
22 Berntson, Mässan och armborstet, s. 188.  
23 Berntson, Mässan och armborstet, s. 189. 
24 GR II, s. 105. 
25 GR VI, s. 128. 
26 GR IV, s. 415. 
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tillsammans med Magnus Haraldsson där de sammanfattade konflikten i Dalarna. I brevet 

benämns händelsen som både ett obestånd och en resning. Skillnaden dem emellan nämndes i 

brevet, obestånd var det passiva motståndet som innehöll motsättningar av lagar, resning i sin tur 

var den riktade hotfulla handlingen mot antingen kungen eller gud.27  

Det var först i augusti samma år som västgötaherrarna använde begreppet uppror för att 

förklara konflikten. I ett brev till kyrkoherdar i Dalarna benämndes händelserna som ”vpror och 

obestånd”28. Denna gång ska uppror vara ett riktat hot mot kungen där varken rikets eller guds 

lagar följdes.29 Begreppet resning är också med i brevet, men det blir underordnat uppror och 

syftar endast på att vara den riktade handlingen mot kungen, ”vpresninger emott hans nade och 

rikit”30. I samband med brevet till kyrkoherdarna sände västgötaherrarna ut ett brev till Dalarnas 

allmoge angående den pågående konflikten, men det har en helt annan ton. I skriften står det att 

uppror bör avstås då det endast leder till en riktad uppresning samt inrikes splittring och 

oenighet.31 De som utförde ett uppror skulle här vara rövare eller förrädare som begick 

handlingar som bränder, röveri och mord. Gemensamt för alla användningar av ordet var att det 

var riktade hot direkt mot den styrande eliten. I brevet till allmogen avslutade västgötabiskoparna 

med att det var de kyrkliga aktörerna som var förövarna och att de hade lurat dem att motsätta sig 

kungen. Allmogen hade en möjlighet att ostraffat avsluta konflikten genom att lyda kungen och 

åter följa rikets lagar.32  Haraldsson och Jönsson har här pekat på vilka det var som låg bakom 

konflikten, det var kyrkans män och de hade bedragit allmogen. Uppror var här något som 

argumenteras från en kyrklig elit och innehöll frågan om den sanna kristna läran. Det var alltså en 

auktoritet som skulle vara den drivande delen av ett uppror. En konflikt byggde inte bara på ett 

bredare missnöje, utan även på att det fanns en elit som planerade hur det skulle utformas.  

Utifrån den begränsade användningen av ordet uppror under 1527 så fanns det ändå en viss 

betydelse i uppror när västgötabiskoparna använde det. För det första tenderar det att ha en 

övergripande betydelse och det underordnade flera begrepp, som exemplet resning visade på. För 

det andra var det en brottslig handling riktad mot kungen och gud. För det tredje, och sista, ska 

                                                           
27 GR IV, s. 414. 
28 GR IV, s. 432. 
29 GIR IV, s. 433. 
30 GIR IV, s. 433. 
31 GIR IV, s. 433. 
32 GIR IV, s. 434f. 
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begreppet ha skapat en oenighet och splittring inom riket anspelat av kyrkliga aktörer. Det var 

kyrkoherdar i Dalarna som ska ha vilselett allmogen och de låg bakom konflikten. Även om 

materialet är vagt på många ställen var det dessa karaktärsdrag som fanns 1527 och de är 

genomgående i de ställen där upprorsbegreppet användes. Jag vill visa på att det inte skulle gå att 

direkt definiera begreppet då egenskaperna fortfarade är vaga. Likt det som Peter Reinholdsson 

berättade i sin avhandling så liknar upprorets karaktär flera av dess synonymer under 1527 och att 

de språkliga gränserna inte alltid var helt klara. Det finns dock tendenser som pekar på att 

obestånd och resning hade olika kopplingar till uppror. Båda tenderar att underordnas uppror, 

men de har tydliga karaktärsdrag och kunde lika gärna själva förklara en konflikt. Obestånd var 

det passiva handlandet som motsatte sig rikets lagar och tjänster. Resning var den riktade hotfulla 

handlingen.  

 

Västgötaherrarna under konflikten 1529 

År 1529 var det åter oroligheter, nu i Västergötland. Magnus Haraldsson och Ture Jönsson var de 

bakomliggande aktörerna. I juni på ett riksdagsmöte anklagade kungen framförallt Jönsson för att 

ha varit initiativtagare till oroligheterna, ”[...] her Ture Jönson och nogre andre hans anhang, 

hvilke thenna vår, sidhen påsca, toghe sigh före et opror moth hans Nåde [...]”33. Den anklagade 

var inte närvarande på mötet, men han hade sänt med en text där han försvarade sig med följande: 

”[...] Ture hafer in för then mene man latid på han Nådes rygg föregifva nogra punctar och 

artiklar emoth hans Nåde, hvilka saken skulle vara till för:de opror[..]”34. Det som hände här är 

intressant, han erkänner att de hade utfört uppror och att det var en rättfärdig anklagelse. Här 

visar Jönsson på en medvetenhet om upprorsbegreppet och att det måste för honom ha haft en 

specifik innebörd. Det användes också som underlag till debatten i riksdagsakten och alla parter 

enades kring definitionen. I citatet från Jönssons text nämns 14 punkter och artiklar, dessa var 

anklagelser mot kungen om varför de fick utföra ett uppror. Punkterna ska vara bevis på att 

Gustav hade brutit mot rikets och guds lagar. Alla hade ett tema och utgick från samma 

grundtanke – nämligen konflikten om den sanna kyrkliga läran. I de argument som framfördes 

under riksdagssammankomsten fanns även tendenser om att den katolska kyrkan förlorade makt 
                                                           
33 SRA = Alin, Oscar & Hildebrand, Emil (red.), Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra 

tillstatsförfattningens historia. [Ser. 1], Under tidehvarfvet 1521–1718, [Afd. 1], [1521–1611], D. 1 (Stockholm, 
1887), s. 130f. Fortsättningsvis förkortas källan i fotnoter med SRA. 

34 SRA, s. 131. 
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till kungen, som skulle ha varit en del av västgötaherrarnas agitationer. Jag har gjort ett urval av 

två punkter för att visa på de båda karaktärsdragen: 

 
[…] först att han lather införa predican i rikit en nu kettyrsk lerdom. Anad at han hafver brutit sin ed, i thet 
hans Nåde ecke holler kyrkenes personer vid mact, som vant är. [---] fiortonde at hans Nåde lott tilbaka blifva 
nogra artikla i then ed, som hans Nåde giorde i hans kröning, thet är att han skulle beskerma the helgo kyrkio 
och hennes personer etc.35 

 

Kungen ska, enligt Haraldsson och Jönsson inte bara ha brutit mot gud och fört det svenska folket 

i kätteri, utan han ska även ha frångått löften som han svurit till rikets ständer året innan, då han 

kröntes. Ture Jönsson menar att det är rättfärdigt att göra uppror om kungen bevisligen hade 

brutit mot antingen lagen eller gud. Det här är ett av de starkaste argumenten som en 

orolighetsmakare använder sig av och det berättar mycket om 1529 års karaktärisering av ett 

uppror. Uppror var nu ett motstånd mot en härskare som bröt mot rikets lagar och dess kristna 

ideal. Sett till riksdagsmötet är det svårt att säga hur mycket Magnus Haraldsson verkade i 

formulerandet av de 14 artiklarna, endast Jönsson nämns: ”[...] Ture Jönson och nogre andre 

[...]”. Han skulle kunna ingå i ”nogre andre”, dock skriver Haraldsson ett brev för att kommentera 

det som hände under sammankomsten. Han anklagade här kungen i liknande tema som framgick 

från västgötarna under mötet, nämligen att han gick i okristen lära samt att han bröt mot rikets 

lagar och att han därför fick störtas genom ett uppror.36 Här tenderade Jönsson på att argumentera 

genom Tyrannmordet när hans menade att deras handling var rättfärdig för att kungen brutit både 

mot sina löften samt rikets kristna ideal. Tyranniet nämndes inte rakt ut, men det fanns tendenser 

som visade på den politiska traditionen om det rättfärdiga motståndet mot en okristlig furste som 

Magnus Nyman lyfter fram i sin forskning. I riksregistraturen finns även några brev som är 

författade av rådsherrar i Västergötland. Ett genomgående tema i dem är att kungen måste återgå 

till gamla kristliga sedvänjor, för hur han då verkade var okristligt.37 

Sammanfattningsvis var det ett genomgående tema år 1529 i västgötaherrarnas användning av 

upprorsbegreppet. Det var hela tiden frågan om förändring av det kyrkliga bruket och vem som 

följde den sanna läran. Uppror var fortsatt en riktad och hotfull handling mot en styrande elit och 

som innehöll flera lagöverträdelser. Vad som skiljer 1529 från tidigare år är medvetenheten om 

                                                           
35 SRA, s. 131f. 
36 GR VI, s. 378f. 
37 GR VI, s. 362. 
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begreppet, Jönsson argumenterade i sina 14 artiklar att de fick utföra uppror och att han hade en 

klar uppfattning om vad det var. Det betyder att det fanns en färdig idé om upproret, något som är 

tydligt i riksdagsmötet då de blev anklagade för att ha utfört uppror och erkände det. Att uppror 

som begrepp också användes som diskussionsunderlag i en riksdagssammankomst bygger även 

det på en teori om att upprorets karaktärsdrag förstärktes. När begreppet hade stärkts började 

även det politiska spelet bakom konflikten att framträda, nu i form av att motståndet var den 

rättfärdiga handlingen som också syns i Aquinos filosofi som skulle ha influerat det svenska 

1500-talet. Under 1527 fanns det tendenser till att uppror antydde om att få en övergripande roll 

bland dess synonymer, något som 1529 stärktes när begrepp som obestånd och uppresning 

användes mindre eller underordnades. Liknande karaktärsdrag kommer också att synas under 

kungens användning av upprorsbegreppet 1529. 

 

Gustav I och Olaus Petri 

I följande avsnitt kommer jag att visa hur Olaus Petri och Gustav I använde sig av 

upprorsbegreppet. En anledning till att jag redovisar dem tillsammans är för att de utgick ifrån en 

liknande politik under 1520-talet.  De två, tillsammans med de framträdande västgötaherrarna, 

har varit mest aktiva i diskussionerna kring uppror och därmed vill jag lyfta fram de som viktiga 

aktörer i hur begreppet utformades.  

 

Kungen vid tiden för oroligheterna i Dalarna 1525 

Sett till källorna skrev kungen sitt första brev angående en inrikes orolighet den 22 januari 1525. 

Då förklarades den konflikt som nu blossat upp i Dalarna med orden: ”ondt rycthe föras ther 

twedrecth och obestondt”38. I det här fallet ses tvedreckt betyda oenighet, men det är ordet 

obestånd som är det viktigaste, då det behandlar händelserna som i efterhand kom att kallas för 

uppror. Obestånd har i denna kontext betydelsen att riket drogs in i ett fördärv då lagar och 

skattebetalning uteblev. Det var ingen handling som riktades direkt mot kungen eller hans män, 

dock fanns det rykten om att han skulle ha gått emot guds lagar.39 

Fortsättningsvis var det ett liknande mönster i breven som kungen skrev när han diskuterade 

kring oroligheterna, men den 8 april 1525 förklarades obestånd mer utförligt. Obestånd ska vara 

                                                           
38 GR II, s. 10.  
39 GR II, s. 10.  
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en aktion då rikets ledare inte följs, lagar tas i egna händer och all form av ordning rubbas. Att 

obestånd skulle ha en sakral innebörd syns inte i kungens brev. Dock var ett lagbrytande en 

handling som gick emot riket, vilket indirekt var en motsättning av gud.40 Avlutningsvis skulle 

riket ha förlorat sin stabilitet då allmogen i Dalarna motsatte sig lagar och skapade obestånd. Det 

kan liknas vid det politiska läget med staten som en organisk kropp, att Sverige bara fungerade 

om alla ständer följde sina lagar. Under kommande händelser inom min avgränsning kom inte 

obestånds karaktärsdrag att ändras, endast dess ställning jämte upprorsbegreppet förändrades.  

I riksdagsmöten mellan rikets ständer och kungen gick liknande diskussioner kring obestånd, 

det var en handling som motsatte sig rikets lagar och splittrade det in i ett fördärv. Händelserna i 

Dalarna ges dock lite utrymme i diskussioner kring riket, som om det inte var en svårare politisk 

kris.41 Slutligen kom begreppet obestånd att vara överrepresenterat under 1525 och det användes 

inga synonymer till det. Det är dock av stor vikt att förstå hur ett obestånd fungerar då det kom att 

hamna i samma kontext som uppror i kommande konflikter. Resultatet av obestånd under 1525 

var att det var en handling utan riktning som bröt mot rikets lagar och åsidosatte dess tjänster. 

Begreppet kan mer liknas som ett ställningstagande från konfliktmakarna.  

 

Olaus Petri och Tyrannmordets närvaro 1527 

Två år efter att de första oroligheterna startade, började det åter hända saker i Dalarna. Då var det 

första gången som en konflikt benämndes som ett uppror i källorna, som visat i tidigare del om 

västgötabiskoparna. Under 1527 och framåt kom även Aquinos politiska tankesätt tyranniet att 

vara närvarande i texter som diskuterade ordet uppror. Olaus Petri använde begreppet uppror 

första gången 1527 och det i en skrift som heter uppå jtt ochristelight sendebreff och han visade 

på att begreppet byggde på idén om Tyrannmordet.42 Skriften i sig är ett bemötande på just ett 

sändebrev skrivet av en dansk adelsman vid namn Tyge Krabbe i vilket han visade sitt mostånd 

mot Martin Luther och en möjlig reformation. Brevet är tyvärr förlorat, men det skulle ha spridits 

i Sverige under 1520-talet och retat upp Petri till att svara.  

                                                           
40 GR II, s. 70. 
41 SRA, s. 32ff. 
42 Olaus Petri, Samlade skrifter. 1 (Upsala, 1914), s. 154. Källan kommer fortsättnigsvis förkortas med OPSS I i 
fotnoter.  
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I Petris svar nämns tyranniet och upproret som beroende av varandra.43 Inledningsvis skrev han 

om oviljan att hamna under en tyranns styre, ”Luther haffver sina falske mening och skalcheet 

infördt [...] och ey wilia wara under tyrrannij”44. I det citatet finns först Magnus Nymans idé om 

tyranniets närvaro i upprorsargument, men även Peter Reinholdssons teori om att begreppet var 

en produkt av den nya lutherska läran. Den nya lärans intåg i Sverige bidrog till en kyrklig 

konflikt, som också Tyrannmordet grundades i. Det gör att de båda teorierna inte utesluter den 

andra. Petri skrev även att allmogen hela tiden borde sträva efter att inte bryta med rikets övriga 

ständer för att det skulle fördärva riket samt att tyranniet lättare kunde undvikas. Skulle en ledare 

utföra tyranni var det enligt Petri rättfärdigat att utföra uppror: ”fatigh eller rijk, leekt eller lrd, 

såå ath sådane oproor är ther worden, som semia och kerlek wara skulle.”45. Han fortsatte med att 

uppror måste vara en genomtänkt handling, för skulle den styrande eliten vara av den rätta tron, 

så skulle man själv vara under tyranniet och endast skapa ett stort fördärv. Begreppet uppror 

skulle även hos Petri, som under västgötarnas argument 1527, vara en riktad handling som 

innehöll lagöverträdelser.  

I svaret på sändebrevet fortsatte Petri med att diskutera kring ett uppror i Tyskland där en 

tyrann hade verkat: ”[...] medh lämpe vtan storm och vproor och jngalunda falla medh them wold 

påå herrer och förster, vtan lijdha och vndragha medh them än thå ath the tyranner wore [...]”46. 

Med exemplet tolkar jag att han ville visa att det var rätt att göra uppror mot en tyrann som gick i 

okristen lära. Om nu undersåtar följde en furste som agerade tyranniskt gick även de i okristen 

lära, därav var det en plikt att störta honom och följa Aquinos politiska handlande och därigenom 

gud.47 Petris argument i frågan var dock problematiskt då han menade att Martin Luther aldrig 

uppmuntrat till att störta en härskare som gick i okristlig lära. Det var däremot av katolsk sed att 

argumentera ett motstånd genom Tyrannmordet och det kan kopplas samman med de svenska 

konflikterna där just motståndarna till kungens kyrkliga förändringar var katolska. Petris skrift 

ger mig en bra insikt att Tyrannmordet fanns närvarande under 1520-talet samt att 

argumentationerna kring att göra uppror. Hur mycket allmogen eller upprorsmakarna använde sig 

                                                           
43 Nyman, Förlorarnas historia, s. 85.  
44 OPSS I, s. 155. 
45 OPSS I, s. 155. 
46 OPSS I, s. 157. 
47 OPSS I, s. 157. 
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av Aquinos idéer är svårt att säga, men Petris skrift ger mer empiri åt teorin att uppror kunde 

argumenteras genom dem.   

Fortsättningsvis kom tendenser från tyranniet att finnas närvarande i idén om ett uppror. Dels 

genom problematiken i vem som följer den kristna läran, samt dels genom att kungen anklagades 

för att ha brutit mot löften han givit de lägre stånden. För att tyrannianklagelsen ska fungera 

behövdes det en bredare massa som visade att kungen hade brutit med gud. Likaså måste samma 

debatt föras från den styrande elitens sida – att upprorsmakarna var av falsk lära. Det var ett 

politiskt spel som jag vill visa var närvarande i kommande argumentationer, även om inte namnet 

på fenomenet nämndes. Dock kan det tolkas på flera sätt, som Martin Berntson diskuterar då han 

berättar att Tyrannmordet oftast tolkades på olika sätt beroende på situation. Det gör att 

materialet möjligtvis kommer att visa på skilda saker, men att grundidén ändå är central, det var 

frågan om vem som gick i okristen lära som fick störtas genom uppror. Det var liknande mönster 

som jag visade i västgötaherrarnas användning under 1529 då de argumenterade sitt motstånd 

genom att kungen brutit med den sanna kristna läran eller de löften han givit ständerna.  

 

Kungens användning av ordet uppror 1527 

I ett riksdagsmöte från juni 1527 inledde kungen med: ”[...] Therför hvar nogervil beginna nogit 

obestånd i riket.”48. Han benämnde händelserna som ett obestånd till en början och likställde dem 

med att bryta mot rikets lagar samt uppmuntran till att skapa oroligheter. De kopplades inte ihop 

med några kyrkliga eller riktade aktioner. Längre fram i handlingen nämner kungen ordet uppror, 

denna gång inte direkt om själva konflikten utan i en kontext om lutherianklagelser, ”[...] med 

hvilken the bedraga then mene man och vila komma them til upror och obestånd mot hans 

nåde.”49. Här blir uppror en riktad handling ”mot hans nåde”, som i detta fall syftar på gud. I 

denna plädering skedde det en skiftning mellan obestånd och uppror, nu var den senare en 

handling riktad mot kungen som innehöll ett hot om trosuppsägelse där det sakrala var 

närvarande. Dock fanns det fortfarande en problematik med begreppet under sammankomsten då 

alla ständer benämnde 1527 års konflikt med olika begrepp. Även om endast kungen menade att 

händelserna i Dalarna var ett obestånd, så nämnde han ändå uppror i en kontext som bidrog med 
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information. Uppror var, likt västgötaherrarnas användning, en riktad aktion som innehöll en 

kyrklig konflikt. 

I de brev som utgick från hovet samma år användes upprorsbegreppet vid ett flertal tillfällen 

och då som en riktad handling, men det ställdes även i parallell till begreppet uppresning. 

Uppresning eller resning ska enligt Peter Reinholdsson vara ett begrepp som användes flitigt 

under medeltiden och ska ha betytt att en rivaliserande gruppering hade brutit fredliga 

förhållanden och gått till attack. Det ska inte ha något med det kyrkliga att göra, utan endast vara 

det riktade hotet i en handling.50 Varför just uppresning och uppror uppkommer samtidigt kan 

bero på att de båda innehöll ett riktat hot som inte fanns under oroligheterna 1525. I ett brev från 

den 14 april 1527 likställs uppresning med Reinholdssons definition när kungen menade att det 

var en riktad handling mot honom som åsidosatte lagen.51  

När uppror dök upp i den politiska diskussionen var det till en början problematiskt och svårt 

att skilja från begrepp som obestånd och uppresning. Det fick då en mer övergripande roll, som 

innefattade de handlingar som skedde under oroligheterna i Dalarna 1527.52 När väl oroligheterna 

hade stillats ökade användningen av upprorsbegreppet för att förklara vad som hade hänt. I ett 

brev till Västergötland skrev kungen om konflikten: ”thetta obeståndt oc vpror som altijd haffa 

för hender vpe j dalarne”53. Han använde uppror för att summera händelsen och likställde det inte 

med några andra synonymer eller specifika händelser under oroligheterna. Slutligen, i november, 

använde kungen ordet uppror för sista gången det året, även denna gång i en sammanfattning. Nu 

kallades det för inbördes uppror och dess motsats var att göra rikets tjänster samt att vara gud och 

kungen trogen.54  

Utifrån 1527 års användning av upproret börjar det få olika karaktärsdrag. När begreppet 

nämndes handlade det om en kyrklig konflikt där gud var närvarande. Olaus Petri hade under året 

visat att ett uppror låg inom ramarna för Tyrannmordets olika förutsättningar, att fursten ska ha 

brytit mot löften till rikets ständer eller gått ifrån den sanna kristna läran. Det kan även jämföras 

med upprorsbegreppet där grunden byggde på den kristna konflikten. Något som både syns i 
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kungens användning av ordet, men även tidigare när jag studerade västgötaherrarnas 

karaktärisering av begreppet. Även om det sakta börjar antydas att det fylldes med olika 

karaktärsdrag fanns det fortfarande en problematik med uppror. Det visar riksdagsmötet när flera 

olika begrepp användes av ständerna, men även när kungen inte alltid använde begreppet uppror 

utan lät obestånd eller resning ensamma få benämna en konflikt. Under riksdagsmötet i Dalarna 

använde allmogen sig av begrepp som uppspringningar och uppstötningar, vilket också bygger på 

idén om uppror som ett vagt begrepp 1527.55 Vagheten hos kungens begreppsanvändning syns 

även, som jag tidigare har visat, hos västgötaherrarna under samma konflikt. Även om begreppet 

här var vagt syns det tendeser på det som Eamon Duffy pekade på, att det skulle ha funnits en 

medvetenhet bland allmogen om hur det politiska livet fungerade.  

 

Konfliktåret 1529 och kungens användning av uppror 

I Västergötland 1529 var det åter en konflikt, men nu var det för första gången de högre ständerna 

som stod för oroligheterna. Samtidigt användes den första adjektiviserade formen av ordet 

uppror, nämligen upprorisk. Dock endast vid en riksdagssammankomst då de konfliktskapande 

västgötarna beskrevs likt en upprorisk hop som inte lydde kungen, utan en annan ledare.56 I de 

skrifter som kungen sände ut samma år nämndes västgötarnas agitationer som obestånd, uppror, 

twist eller buller. En twist är i detta fall en synonym till oenighet mellan två parter i en fråga. 

Begreppet buller, som jag tolkar det, syftar på att vara en grund till oroligheter. Det kan 

möjligtvis liknas med en ryktesspridning om olika idéer kring att göra uppror, fast det innehåller 

inga lagöverträdelser eller någon form av riktade hot.57  

Uppror fick mer konkreta karaktärsdrag 1529 än under 1527, hoten samt motstånden mot den 

styrande eliten blev mer tydliga och även de hot om trohetsuppsägelse mot kungen stärktes. 

Några exempel på hoten var att konfliktmakarna både mördade en fogde och kidnappade kungens 

syster.58 Året innan hade kungen krönts i Uppsala domkyrka och då hade flera av rikets ständer 

förnyat sina löften mot kungen, löften som endast skulle gå att bryta om kungen bevisligen var en 
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tyrann.59 Olaus Petri skrev mässan till kröningen, som sedan sändes ut till hela riket. I den 

skriften använde Petri tyranniet som det enda möjliga argumentet till att kungen skulle få störtas 

och följande stycke visar på det:  

 
Then nw en Christen förste wara wil han moste wisseligha leggia then mening aff, at han wil wara en wellig 
herre offuer sina undersåter, och regera the epter sitt eeghit sinne sich sielffuom til godho och gagn, for ty 
hwar han sådana mening haffuer, thå är han icke en rätt Christenm vtan en tyran offuer gudz allmogha.60 

 

Jag tolkar citatet som att Gustav var krönt till en kristen kung som skulle följa det han lovat sina 

undersåtar och rikets lag. Bryter han det kan han störtas som den tyrann han då skulle vara. 

Återigen visade Petri att Aquinos politiska tankesätt om Tyrannmordet fanns närvarande, och att 

det var möjligt för de som mottagit skriften att använda sig av den mot kungen. Det var liknande 

argument som kungen fick emot sig från västgötaherrarna, att han hade brutit mot det han lovat i 

kungaförsäkran och därför gjorde de uppror. Det var inte bara konfliktmakarna som använde sig 

av den retoriken, utan även kungen själv i de brev som var författade under 1529. Det ska vara 

västgötaherrarna som hade brutit mot den rätta läran, rikets alla ständer och dess lagar. Det visade 

kungen i ett brev angående västgötaherrarnas hot: ”Ther med the wille beuka oc bedraga then 

meneman till opror och obestond emott oss.”61. I citatet har Gustav nämnt att de styrande bakom 

oroligheterna hade bedragit ”meneman”. Det var de som hade, enligt kungen, brutit mot de löften 

som de gav under kröningen. Argumenten kring upproret var samma från båda hållen, som jag 

tidigare nämnt. En person som utförde ett uppror hade frångått rikets tjänster och den sanna läran.  

Sammanfattningsvis för konflikten 1529 intensifierades den kyrkliga närvaron och blev ett av 

grundargumenten för att utföra ett uppror. Karaktärsdragen för uppror var likt tidigare konflikter 

de riktade hoten mot den styrande eliten samt lagöverträdelserna som syntes allt starkare med 

exemplet om mordet på fogden samt kidnappningen av kungens syster. Jag vill argumentera för 

att det är nu som uppror till synes får den breda definitionen som den kommer att ha under den 

fortsatta delen av det tidiga 1500-talet. Att upproret nu fick de tydliga karaktärsdragen berodde 

troligen på de två starka auktoriteterna som verkade på båda sidorna om konflikten. 

Upprorsbegreppet har också blivit ett underlag för diskussioner då de båda sidorna använde sig 
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av liknande definitioner när de diskuterade uppror under ett riksdagsmöte. Samtidigt menade 

västgötarna att de rättfärdigt kunde göra uppror eftersom att kungen hade brutit mot 14 olika 

lagar, sakrala som profana. Under 1529 började även kungen att använda begreppet för att se 

tillbaka på äldre oroligheter. 1525 års händelser i Dalarna benämndes nu som uppror av kungen 

och i den kontexten användes även argumentet att ordets motsats skulle vara att följa rikets 

tjänster samt kungen och den sanna guden.62 Att begreppet nu användes för att analysera äldre 

tider kan visa på att ordet hade fått en starkare innebörd som ett begrepp för att förklara historiska 

händelser. Under den kommande konflikten i Dalarna 1531 skulle både de kristna och riktade 

karaktärsdragen utebli och så även användningen av upprorsbegreppet, vilket är ett spännande 

resultat i min undersökning.  

 

Kungen och inrikes oroligheter 1531  

År 1531 skedde de sista oroligheterna i Dalarna inom min avgränsning. Under följande händelse 

skedde inga riktade hot mot kungen, han i sin tur menade att konfliktmakarna utförde endast 

obestånd. Både hotbilder om resningar och trohetsuppsägelser uteblev, det kan vara en anledning 

till att orolighetsmakarna inte fick upprorsbegreppet riktat mot sig.63 Händelserna 1531 kan 

jämföras med det som hände i Dalarna 1525, då uteblev också de riktade hoten och det fick 

endast benämnigen obestånd. 

I de brev som sändes ut av kungen fick inte heller händelserna något större utrymme och oftast 

nämndes de kortfattat som just ett obestånd eller ibland buller. Det var endast vid ett 

riksdagsmöte samma år som händelsen benämndes som ett uppror: ”ath thet upror, som nu här i 

rikena begyntes.”64. I skrifterna från sammankomsten fick upprorsbegreppet en mer 

sammanfattade roll och blev övergripande för att förklara fler händelser. Sett till mötet lades inte 

mycket tid på det som hände i Dalarna och upprorsbegreppet nämndes varken med 

motsatsbegrepp eller synonymer. I och med att ordet blev sammanfattande och inte förklarades 

mer kan visa på att begreppets innebörd började bli ett mer utbrett uttryck som tillhörde till 

allmänna vokabuläret. Det var inte förrän 1533 som kungen nämnde händelsen som ett uppror i 

ett brev, då i efterhand. Dock likställdes det med oroligheterna som varade i Dalarna under 1520-
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talet, vilket inte nämndes som ett enskilt uppror.65 Det visade på att kungen använde begreppet 

för att beskriva en historisk händelse och använde det för att analysera sin historia. Vilket i sin tur 

också kan visa att det fick en starkare karaktär när det sattes på händelser som i sin samtid nästan 

inte benämnts med ordet. Även om uppror till en stor del uteblev, säger ändå händelsen något om 

begreppet. Riktade hot uteblev och även de kyrkliga konflikterna. Troligen var det därför 

konflikten endast nämndes, borträknat från riksdagsmötet, som obestånd och buller. Tidigare 

oroligheter som hade beskrivits som uppror hade utmärkt sig med dessa två karaktärsdrag – som 

nu inte fanns 1531.  

 

Oroligheter i Småland åren 1542 och 1543 

I ett riksdagsmöte i september 1542 påstod kungen att det hade skett buller i södra riket med 

utgångspunkt i Småland. Detta buller utvecklades till att orolighetsmakare slutligen lade sin tro i 

tyranners händer.66 Under hela konflikten kom kungen att anspela på händelserna som ett tyranni 

mot honom. Då kom kungen på allvar att använda sig av Aquinos idéer som Petri introducerade 

som ett karaktärsdrag för uppror under 1520-talet. Gustav I sammanfattade riksdagsmötet med att 

beskriva oroligheterna som ett uppror: ”Smålenninger något effter, icke för sådana theris skalkhet 

ocj upvicklet upror skuld, utan mere till beholle hörsamhet, frid och endreckt hoss them”67. I 

citatet fanns upprorsbegreppets motsatser, som i detta fall var frid, hörsamhet och endreckt. 

Endreckt är i det här fallet synonymt till enighet. Det här var något som var genomgående i 

kungens skrifter under 1542 och 1543, genom att visa på upprors motsatspar och detta i närvaro 

av tyranniet. 

Samma år började kungen mer frekvent att använda ett ord som första gången tillämpades vid 

ett riksdagsmöte 1529, nämligen adjektivet upprorisk.68 Det fick hela tiden förklara 

konfliktmakarnas beteenden och föll inom samma ramar för de händelser som 1542 nämndes som 

ett uppror. I ett brev från samma år skrev kungen: ”will tileffuentyrs större farligheter, buller och 

vbestond ther aff födes och upuexa.”69. Citatet står i en kontext som visade att dessa begrepp 
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växte upp och blev ett uppror. Det bidrog till ett tidigare mönster somm fanns med under 1520-

talet om att uppror skulle vara överordnat dessa begrepp. Min teori om att begreppet skulle vara 

övergripande intensifierades också i kortfattade brev som beskrev händelseförloppet, då nämndes 

oftast konflikten bara som ett uppror. I längre skrifter benämndes händelsen övergripande med 

uppror, men när dess beståndsdelar förklarades kallades det för, exempelvis, obestånd eller 

buller.70 

I november 1542 hände det något intressant med begreppet uppror när konflikten gick in i ett 

stillestånd. Det som då hände i Småland nämndes inte längre med begreppet när de riktade hoten 

uteblev. Det visade på att ett uppror tenderade att vara en handling som hade en rörelse och en 

riktning.71 Agitationerna mellan orolighetsmakarna och kungen kvarstod, men själva upproret 

hade upphört att gälla. Uppror var nu händelserna i sig och inte den pågående processen av flera 

oroligheter. 72 Sett till den dåtida synen på historia överenstämmer det  när allting sågs som 

händelser och inte processer.73 Nu användes endast uppror för att förklara vad smålänningarna 

hade gjort fram tills stilleståndet. Det som hände var fortfarande ett obestånd eller buller i den 

bemärkelsen att det fortfarande skedde lagöverträdelser samt att smålänningarna belägrade delar 

av riket.  

År 1543 återupptogs oroligheterna och kungen återgick till att kalla smålänningarna för 

upproriska med följande ord: ”fått en dråpelig skada aff then vproriske förrädere hoop. Som j 

Småland och Östergötlad j tässe framlidne farlige tijder wancket haffwe, vdj så motte, Att förne 

förredere hoop haffwe”74. I citatet framgår det hur kungen menade att de upproriska gjorde riket 

skada och att de var förrädare. Den ”vproriske förrädere hoop” skulle kunna bytas ut mot uppror 

utan att betydelsen skulle förändras. Att uppror fått den utvecklingen, att det också användes som 

ett adjektiv, kan visa på att begreppet var mer självklart för gemene man. Under den fortsatta 

konflikten kom kungen att summera det som hände för ett uppror och att de som utförde 

handlingen för förrädare: ”[…] thetta vproor j spelet warit haffwa vstraffede för sådane förräderij 

vngå, Dhå tuiler oss intidt, att the jw åther j framtijden bliffwe lijke gode som the tilförende warit 
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haffwa.”75. I den del jag lyft fram ser kungen ett mål med de som utförde oroligheterna, att de i 

framtiden ska bli goda män som följer rikets lagar och tjänster.  

När väl oroligheterna blossade upp 1542 vill jag argumentera för att det inte hade hänt mycket 

med upprorets karaktärsdrag. Det hade endast blivit mer tydliga och kungen använde begreppet 

med mer säkerthet. Det som tillkom under den senaste konflikten var att tyranniet blev mer 

närvarande och att stilleståndet i november 1542 visade att ett uppror var en specifik händelse 

och inte ett längre skeende eller process. De centrala idéerna som fanns med under 1520-talet var 

fortfarande starka karaktärsdrag som hot mot den styrande eliten, lagöverträdelser och frågan om 

vem som följde den sanna läran. Under oroligheterna började även adjektivet upprorisk att 

användas för att förklara hur människorna bakom händelserna var, något som jag tror är ett 

resultat av att upprorsbegreppet blivit mer självklart bland gemene man. Dels för att det övergått 

till att förklara ett beteende, dels för att kungen inte behövde förklara faktorer som omgav 

begreppet i sina brev. 

När 1500-talets konflikter var över 1543 hade upprorsbegreppet fått en tydlig karaktär, 22 år 

efter att det först användes och fem inrikeskonflikter senare.  

 

 

Avslutning och diskussion 
 

Mitt syfte har varit att studera hur upprorsbegreppet började användas samt vilken definition som 

tillkom mellan åren 1525 och 1543. Min undersökning har sträckt sig över fem konflikter som 

alla har hjälp mig att spåra upprors definition och dess karaktärsdrag under 1500-talets första 

hälft. 

Under konfliktsåret 1525 användes inte ordet uppror av sin samtid och konflikten innehöll 

endast lagöverträdelser i form av att rikets tjänster inte följdes. Det skedde varken hot om 

trohetsuppsägelse mot Gustav I eller den sanna guden, som kungen sades följa. Konflikten kom 

att benämnas som obestånd och sett till händelserna hade den inte de karaktärsdrag som senare 

kom att definiera ett uppror. 

Det var 1527 som ordet uppror för första gången användes och det var när kungen möttes av 

en hotfull och riktad konflikt som innehöll frågan om att han hade brutit mot den sanna kyrkan. 
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Nu hade också västgötaherrarna kommit in på scenen och de använde ett upprorsbegrepp med 

konkreta karaktärsdrag, men sett till kungens användning av begreppet var det genomgående 

vagt formulerat under konflikten. Det tydligaste karaktärsdraget för uppror var den centrala 

frågan om vem som följer den sanna läran och de hotfulla handlingarna samt lagöverträdelsera. 

Vagheten som 1527 fanns i upprorets karaktär har redan Peter Reinholdsson diskuterat och han 

visade att begreppet också var svårt att skilja från dess synonymer. Det var något som var tydligt 

i kungens användning av begreppet samma år, då han skiftade mellan vilka ord han använde – i 

detta fall resning, buller och obestånd.  

När upprorsbegreppet började användas 1527 introducerades även det bakomliggande 

politiska spelet som Magnus Nyman lyfter fram i sin forskning – nämligen Tyrannmordet. Olaus 

Petri visade på att Thomas av Aquinos politiska tankesätt fanns närvarande i de diskussioner som 

fördes kring uppror. Uppror skulle enligt Petri vara en rättfärdig handling mot en furste som 

brutit sina löften eller frångått den sanna läran. Teorin om tyranniets närvaro intensifierades med 

Petri och kungen kom att använda liknande retorik under konflikten 1542 och 1543 när han 

anklagade sina motståndare för att ha fallit i tyranners händer. Den sakrala frågan kom att vara 

mer tydlig under 1529, då västgötaherrarna argumenterade att de utförde uppror av anledningen 

att kungen gått ifrån den sanna läran. 

Konfliktsåret 1529 är intressantast för min studie då ordet uppror fick sina starkaste 

karktärsdrag och en definition tenderade att framträda. Det var tydligt då kungen och 

västgötaherrarna använde begreppet som ett diskussionsunderlag och de båda utgick ifrån 

liknande karaktärsdrag. Karaktärsdragen som börjat framträda redan 1527 intensifierades 1529. 

De var först och främst frågan om vem som följde den sanna läran, de hotfulla riktade 

handlingarna, överträdandet av lagar samt att uppror var övergripande sina synonymer.  

Att begreppet år 1529 hade fått starka karaktärsdrag och en möjlig definiton syntes under 

1531 års konflikt. Då uteblev upprorsbegreppet, det till en följd av att det inte skedde några 

rikade hot eller att frågan om den sanna läran kom diskuterades. Det stärker min teori om att de 

två karaktärsdragen var viktiga för den definition uppror tenderade att få. De fanns dock åter 

med i konflikten som varade 1542 till 1543 och händelsen nämndes uteslutande som ett uppror 

av kungen. Sett till 1529 års användning var karaktärsdragen lika, den enda skillnad var att 

begreppet nu kom att symbolisera enskilda handlingar. Detta kunde lika gärna ha fortgått under 

tidigare konflikter, men ett stillestånd 1542 visade att kungen använde uppror för att benämna en 



28 
 

 
 

händelse och inte för att förklara övergripande processer. Det här är ett karaktärsdrag som både 

Peter Reinholdsson och Martin Berntson missade då de endast studerade upprorets karaktär 

under 1520-talet.  

Under 1520-talet, med störst fokus på konflikten 1527, har Peter Reinholdsson och Martin 

Berntson sammanfattat uppror som ett problematiskt begrepp som symboliderades av riktade hot 

och konflikter. Det resultat min studie visar på är en annan definition med flera framträdande 

karaktärsdrag, speciellt markanta under 1529 års konflikt, och de flesta av dem tenderar att 

finnas med under konflikten 1527. Den definition som begreppet uppror fick under perioden 

1525 till 1543 hade följande tydliga karaktärsdrag: Uppror var ett överordnat begrepp som 

symboliserade enskilda riktade handlingar mot en övermakt och kännetecknades av 

lagöverträdelser, hot samt frågan om vem som följde den sanna kristna läran.  

Från ordets uppkomst 1521 till den första skriftliga definitionen av begreppet 1629 kom 

uppror att figurera i olika sammanhang. Dessa sammanhangs definition kan ha funnits med när 

Laurentius Paulus Gothus 1629 frågade sig vad ett uppror är, varpå han gav det skriftliga svaret:  

 
Vpror är Undersåtarnas olaghligha Buller och Motstånd/emot theras rette herre och Monark/anthen thet sker i 
hemligha eller Vppenbarligga/mz inbyrdes Samsetning och förplichtelse/Eller hastigt mod och vplop.76 
 

Sett till den definition min undersökning gav finns det liknelser i form av lagöverträdelser 

”olaghligha buller”, samt riktat hot mot den styrande eliten ”Motstånd/emot theras rette herre 

och Monark”. I Gothus definition saknar dock ett karaktärsdrag som var viktigt under det tidiga 

1500-talet, nämligen frågan om den sanna läran. Begreppets kännetecken förändrades på ungefär 

100 år och omformas av sin samtid. Det gör att vi idag har en helt ny definiton på uppror som 

man använder för att naturligt kategorisera händelser, nutida som historiska.   

 

 

 

 

 

  

                                                           
76 Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 107.  
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