
SVERIGE UN DER VASAÄTTEN
Av Gunnar Dahlvig

Att bygga upp en motivsamling - eller närmare definierat en tema-
samling - med historia som ledmotiv är ur systematisk synpunkt täm-
ligen enkelt . Man behöver sällan få bekymmer om i vilken ordning objek-
ten skall placeras. Den kronologiska följden ger nästan alltid det bästa
resultatet . Självfallet med rimliga undantag.

Begreppet historia är ju vidsträckt och kan användas i sammanställ-
ningar som t ex musikhistoria, matemat ikens historia, roliga hist orier eller
et t lands (t ex Sveriges) historia. Det sista av dessa exempel är det mest
vidlyftiga, eft ersom det i sig innefattar alla andra historiebegrepp . H ur
vidlyftigt det blir, är beroende av hur man geografiskt och tidsmässigt
begränsar det .

Att t ex filatelistiskt skildra Sveriges historia fr ån begynnelsen till nu,
är naturligtvis fullt tänkbart . En sådan samling skulle emellert id dels bli
oerhört omfattande och dels få en våldsam slagsida mot 18- och 1900-
talen. Dessutom skulle framför allt t iden före 1500 bli mycket punktvis
belyst .

Omfattningen av samlingen blir naturl igtvis också beroende av efter
vilken pr incip motivurvalet görs. Jag anser t ex att följande motiv bör
tas med i en samling »Sveriges historia»:

1. Alla personer eller händelser av betydelse för landets historia.

2. Alla motiv som skildrar dagligt liv eller näringsliv i landet

3. Alla orter som spelat någon roll t ex i krigshistorien (genom beläg-
ring, ockupation o dyl). Förutsättn ingen är dock att motivet visar en
vy som existerade vid t idpunkten i fråga.

Med dessa definitioner kommer i stor t sett alla svenska bildmärken att
hamna i samlingen. Likaså en lång rad finska. Under punkt 1 faller dess-
utom en mängd utl ändska kungar , polit iker , generaler m fl och under
punkt 3 en rad städer i Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Balt ikum m fl
länder . H ärt ill kommer helsaker och framför allt stämplar en masse från
både Sverige och utlandet .

P roblemet med en historiesamling är alltså inte bristen på material utan
tvärt om. Mängden gör att man måste finna rimliga begränsningar . Man
kan naturligtvis välja at t skildra 1700-talet, 1800-talet eller vilket val-
fr itt sekel som helst . Men svagheten i denna urvalsmetod är att historien
sällan har den vänligheten att påbörja eller avsluta några skeenden just
vid sekelskiften.
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Själv har jag valt att begränsa min historiesamling till att omfatta den
period när Vasaätten satt på Sveriges t ron. Dels ger detta en mycket
naturlig tidsavgränsning och dels ger det en lagom stor och överblickbar
samling. Att perioden dessutom i mitt tycke är den intressantaste i Sveriges
historia har förstås bidragit till valet.

At t beskriva hela samlingen skulle naturligtvis låta sig göras, men jag
föredrar att här begränsa mig till de historiska personer som jag i sam-
lingen lyckats fi latelistiskt belägga.

R egenterna

Främst kommer förstås Vasarna själva med dynastigrundaren Gustav
som första namn. H an finns på märken frän 1921, 1941 (bibeljubile et) och
1972 (Svart sjödalern) och dessutom tronar han i sit t imponerande majestät
på brevkortet till N ordiska Museets 50-ärsjubileum 1930. Mora bidrar
med en rad Vasaloppsstämp lar med Gustav på skidor samt med en stämpel
från 1966, visande ortens Gustav Vasastaty .

l dste sonen Erik X IV finns som 8-år ing på bibelmärkena och som
vuxen på en Uppsala-stämpel från 1961.

Eriks bror Johan III var den färglösaste av de regerande V asarna och
är signifikant nog också den ende som inte finns avbildad på nägot filate -
listiskt sätt.

Tredje brodern Karl IX tillhör inte heller de fl it igast avbildade men
förekommer i varje fall en gång, på en Karlstadstämp el frän 1970.

Mellan Johan och Karl gjorde ju den förres son Sigismund et t gästspel
på tronen. Svenska postverket har inte funnit anledning att hägkomma
detta, men i Polen, där han också var kung, är han ett större namn och
har fått et t magnifikt port rät tmärke 1974. H an står dessutom staty i
Warszawa och denna staty finns på två märken fr ån 1925 och 1955, på
en stämpel från 1971 samt som sidobild på några postkorr.
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Gustaf II Adolf, som var ett par nummer större än sin kusin, både
bokstavligt och bildligt, finns på märken fr ån 1920 och 1932, på Post-
musei postkort från 1974 och på stämplar från Göteborg 1958, 1968 och
1969. Dessutom på 3 märken från Göteborgs Stadspost 1888.

Kristina slutl igen, finns endast på et t märke (1939), et t postkort (Post -
musei 1976) och en stämpel (Stockholm 1968). I samlingen finns därtill et t
brev till drottningen, avsänt den 9 mars 1636, 17 dagar efter postverkets
grundande. På baksidan finns ett lacksigill som visar att avsändare var
Knut Drake, dåvarande ståthållare på Jönköpings slott .
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»Den Stormechtige H ögborne Furstinna och Frök en, Frök en Christina, Sw eriges R ijk es
utk orade D rotningh och A rv f urstin na . . . » . (9.3.1636).

Gustaf Vasa-tiden

Till persongalleriet »kring» Gustav Vasa bid rar reformationen med
flert alet . Bröderna O lof och Lars P et tersson, eller som de mera impone-
rande kallade sig, O laus och Laurent ius Petri , f inns båda på bibelmärkena,
där även Lars Andersson alias Laurentius Andrea: förekommer . D en sist-
nämnde var kungens k ansler, O laus var ju svensk reformator och hans bror
ärkebiskop .
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En som förmodligen påskyndade Gustavs införande av den Lutherska
läran var påven H adrianus VI (märke från Belgien 1959), som vägrade
godkänna några av Gustav utnämnda biskopar, vilket naturl igtvis retade
den koleriske kungen. H adrianus efterföljare Paul I II , (Vatikanen 1953)
gjorde ett sista försök att återföra Sverige till den sanna tron, men Gustav
hade då upptäckt vilken inbringande verksamhet det var att konfiskera
klostrens och kyrkornas rikedomar, varför han ignorerade påvens inbjudan
till kyrkokonciliet .

Fin land var ju vid denna tid en del av Sverige, men höll sig med en
egen reformator, Michael Agricola, som finns på 3 finska märken fr ån
1933 och 1948.

9.ö +

Gustav utövade ett hårt regemente och blev naturl igt nog tämligen
impopulär på många håll. Vilket bl a avspeglar sig i att han fick utstå
inte mindre än 5 uppror, av vilka det sista och allvarl igaste var Dacke-
fejden. Ett port rätt som får antas föreställa N ils D acke finns på en stämpel
från Bäckaskog 1965 och på ett flertal stämplar fr än Virserums ärliga
marknad förekommer en Dackestaty.
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D ackes uppror ingav katolska ky rkan vis sa förhoppningar och den
tysk-romerske kejsaren K arl V (på flera märken fr ån Spanien och Belgien)
inledde vissa kontakter med D acke. Som en motvikt utnyttjade Gustav
det dip lomatiska och dynast iska rävspelet pa kontinenten och ingi ck en
allians med den franske kungen Frans I (Frankrike 1967), et t närmande
t ill det katolska Frankr ike, som sonsonen Gustaf II Adolf sedermera
fr amgångsrikt fullföljde.
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N i r Lube ck med stöd av borgarna i Köpenhamn och Malmö försökte
återinsät ta Gustav arvfiende K rist ian II som kung i D anmark , ilade den
svenske kungen t ill sin betryckte danske kollegas, Kr ist ian II I , hjälp .
Svenskarna inföll fr amgångsrik t i Skåne och bidrog t ill at t Malmös strid-
bare borgmästare Jörgen Kock fick kap itulera . D enne, som återfinns på
Skånemässans årl iga stämpel, lyckades med den dip lomatiska akrobat-
konsten at t sit ta kvar även sedan upproret k rossats.

T iden f ör Vasa-sönerna

D e personella anknytningarna t ill Erik X IV blir mera periferiska, men
såväl Erasmus R otterdamus (H ol land 1936 och 1969, Belgien 1967) som
Machiavelli (Ital ien 1969) bör räknas h it. Erik upp fostrades efter Erasmus
»Lärobok för unga prinsar » men hans regim p räglades i hög grad av de te-
ser som Machiavelli ställ t upp i »Fursten». Luther och Melanchton (BRD
1960) finns också med i ut kanterna, eftersom de båda rekommenderade
Gustav Vasa at t anställa den av h istorien så illa behandlade Göran Pers-
son som Eriks sekreterare. Slutl igen får också Elisabeth I av England en
plats i samlingen eftersom Erik hade a llvarliga p laner på at t gifta sig med
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henne. Bl a var han pa väg t ill Engl and för att fria när Gustaf avled.
H an fick avbryta resan och sedan kom ju Karin Mänsdotter emellan .
Elisabeth finns på märken fr ån England (1968) och Guernsey (1969) samt
på ett aerogram fr ån sistnämnda ö.

Den enda person jag lyckats kny ta t ill J ohan I II är hans kollega Filip II
av Spanien (Span ien 1961 och 1962). D essa två potentater hade v issa
meningsskiljaktl igheter om en del italienska ( !!) furstendömen, vilka J ohan
gjorde ansp råk på . D vs det var egentl igen Johans hustru, den polska
p rinsessan Katarina J agellonica, som ansågs arvberät tigad t ill ifr åga-
varande områden. N ågra svenska kolonier i It alien blev det dock inte.

Persongalleriet k ring Sigismund skulle kunna bli ganska omfattande om
man lät samlingen omfatta även hans t id som kung av Polen, vilket ju
dock st rider mot den uppstäl lda mälsät tningen . J ag har därför nöjt mig
med at t ta in hans morbror och föret rädare som polsk kung, Stefan Batory
(Polen 1938).

Sigismund är ju annars den Vasakung som har den i särklass längsta
regeringst iden, i 45 år höll han sig kvar på den omvit tnat instabila polska
tronen , vilket i sig var en p restat ion.

Karl I X avsatte Sigismund och fick som en naturl ig följd därav et t
polskt k rig på halsen. Karl förlade ju dock, liksom flert alet and ra svenska
kungar, sina kr ig på annan p lats än Sverige, och den polske överbefäl-
ha va ren Chodkiewiecz (Polen 1938) och hans svenske motsvarighet J acob
de la Gard ie (Finland 1934) drabbade samman i Balt icum.
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Gustav II A dolf s tid

Jacob de la Gardie skötte ä ven under Gustav II Adolf de östl iga affä-
rerna och hade så när, efter att ha intagit Moskva, fått Gustav Adolfs
yngre bror Karl Filip (stämpel Filipstad 196 1) vald t ill rysk tsar . D e la
Gardie var också under K rist inas t id en av de mest inflytelserika perso-
nerna i Sverige, i samlingen illust rerat med ett brev t ill honom från d rott-
nmgen.

D en tidigaste anknytningen t ill Gustav Adolf har T ycho Brahe (D an-
mark 1946), som vid den blivande hjältekungens födelse stä llde ett horo-
skop , i vilket han bl a förutsade a t t den nyfödde skulle bli kung av Sve-
rige. Denna gissning var inte så naturlig som det v id första anblicken kan
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tyckas. Sigismund var nyinsta llerad regent och de tongivande kretsarna i
Sverige var ytterst kungatrogna. Eventuella kupplaner fr ån Karls sida
torde knappast ha kunnat vara speciellt välutvecklade och än mindre
kända i D anmark .

Vid sitt trontillträde ärvde Gustav Adolf dels ett krig mot Ryssland,
där förutom de la Gardie även Evert H orn (Finlan d 1934) var en av de
ledande krigsherr arna, och dels ett krig mot D anmark och dess kung
Krist ian IV (Danmark 1924 ). Det senare avslutades med fr eden i Knäred,
där Axel Oxenstierna (Sverige 1936) för första gången framträdde som
rikskansler och förhandlare.

Gustav Adolf är kanske mest känd som krigarkungen, men hans insatser
på hemmaplan var väl så betydelsefulla. H an förbättrade undervisningen,
Johannes Rudbeckius (stämpel Västerås 1973) grundade t ex Sveriges
första gymnasium, och näringslivet rycktes upp med hjälp av inkallade
holländare. Av dessa har Louis de Geer hedrats med stämpel i N orrköp ing
1956 och Willem Usselinx med frimärken i Curacao 1934. Att de Geer
grundade Finspångs järnverk vet kanske flert alet läsare, men Usselinx är
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t roligen obekant . H an grundade handelsföretaget »Söderkompaniet » och
var genom sina sk rifter om kolonialism en kraft igt bid ragande orsak t ill
Sveriges Delaware-ävent yr.

Innan Gustav Adolf inträdde i 30-är iga k riget sökte han bundsförvanter
och förhandlade i det ärendet bl a med sin svåger Bethlen Gabor, protestan-
t isk furste av Siebenbi.irgen (Unger 1939). Förhandlingsresul tatet blev
dock magert och han fick ensam starta k r iget mot den österrikiske kejsaren
Ferdinand II , vilken man finner på en österr ikisk stämpel fr ån 1976.
Kejsaren har y t terligare dokumenterats med et t av honom undert ecknat
brev från 1633.

Andra personer som genom brev införlivats i samlingen är herti g Chri -
st ian Ludwig av Braunschweig, som blev Gustaf Adolfs förste, om än
rnotvillige bundsförvant bland de tyska furstarna, samt lantgreven Ludwig
av H essen-D armstadt , som också påtvingades et t förd rag med svenskarna.

En som däremot högst fr ivilligt allierade sig med Gustaf Adolf var
Frankrikes kardinal R ichelieu (Frankrike 1935, 1970 och 1975), som sin
t itel t ill t rots hade större politi ska amb it ioner än katolsk övertygelse.

Av alla Gustav Adolfs berömda generaler är det endast en av de mindre
betydande, Torsten Stålhandske (Finland 1934 ), som finns filatelistiskt
avbildad medan den farl igaste motståndaren och Gustav Adolfs indi rekt e
baneman, Albrecht av Wallenstein, f inns på et t par tyska stämplar .
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K ristina-tiden

Till Kristinas tid kvarstår de förut omnämnda Jacob de la Gardie och
Axel Oxenstierna som de fr ämsta inhemska personerna. Till dessa sällar
sig genom brev Clas Fleming (även märke 1944 ), ståthållare i Stockholm,
industriidkare, flottans nydanare och riksamiral. Brev finns också till Erik
Runing, riksamiral efter Clas Fleming samt brev f rån Per Brahe, Sveriges
rikaste man, guvernör i Finland och detta lands store nydanare. Brahe
finns också i form av staty på et t finskt märke fr ån 1949.

H ugo Grotius, Europas store rätts lärde (H olland 1947 och Frankrike
1963) var svensk ambassadör i Paris 16344 5 och pedagogikens fader
Amos Comenius (ett flertal märken och stämplar fr ån Tjeckoslovakien,
BRD, DDR, Polen, Bulgarien och Rumänien) engagerades för att refor-
mera den svenska undervisningen och skriva nya läroböcker.

Såväl den kejserl ige överbefälhavaren, ärkehert ig Leopold Wilhelm
som hans bror, kejsaren själv, Ferdinand III finns dokumenterade i form
av brev.

NORGE
164 7 Posr 194 7

Andra personer med anknytning till tidsperiodens svenska historia är
H annibal Sehested, dansk guvernör i N orge (N orge 1947), som gjorde
infall i Västsverige under danska kriget 1643; kardina l Mazarin (Spanien
1959) som var ungefär lika religiös som sin företrädare R ichelieu och som
förnyade dennes allians med svenskar n a ; de franska marskalkarn a Conde

20



(Frankrike 1944) och T urenn e (Frank rike 1960), vi lka hjälpte Wrangel
at t förh ärja Syd tyskland und er 30-äriga krigets senare år ; samt den tyske
ingenjören och fysikern O t to von Guericke (Tyskland 1936) som bistod
svenskarna i di verse befästningsarbeten.

Kr ist ina ansågs som sin t ids lärdaste regent och hon älskade a t t omge
sig med lärda män. Exempel på dylika är Georg Stiernhielm (märke 1972),
den svenska poesins fader samt den store franske filosofen och matema-
tikern Rene D escartes (Frank rike 1937) som till sit t eget fördärv lät sig
lockas till Stockholm. H an tålde inte det bistra klimatet i det gamla
slot tet T re K ronor utan avled efter kort t id i lunginflammation .

Ytterligare et t antal namn skulle kunna nämnas, men de uppräknade
får räcka för at t exemplifiera at t man genom idogt botaniserande i historie-
böcker , fr imärks- och auk tionskataloger kan få en nog så blandad samling
av personer med anknytning t ill svensk histor ia .
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