GUSTAV VASA
talar till folket i Mora
Material
Ljusgult A4 papper
Blyerts
Oljepastellkritor
Tuschpennor
Sax
Klister
Strykjärn/fixativ
Monteringspapper

Gustav Vasa är en av de sex svenska adelsmän, som
Kristian II tagit som gisslan på sitt skepp. Han sätts i
fängelse, men så småningom lyckas han rymma. När
han återvänder till Sverige har Stockholms blodbad
ägt rum och hans far har blivit avrättad. Hans mor
och syster har gripits och satts i fängelse i Danmark.
Gustav Vasa själv är efterspanad av Kristian II.
Därför klär han sig som en vanlig bonddräng, när han
tar sig upp till Dalarna. Han vet att bergsmännen där
är missnöjda med Kristian, eftersom han för krig mot
Hansan och de därför har svårt att få sålt sitt järn.
På kyrkbacken i Mora håller Gustav Vasa ett tal till
bergsmännen och uppmanar dem att ta till vapen och
göra uppror mot den grymme Tyrannen.

Arbeta så här
•
•

Rita först Gustav Vasa tunt med blyerts.
Rita sedan bergsmännens huvudformer,
sätt dem tätt så här:

•
•

Måla Gustav Vasa med oljepastellkritor, håret ljust, kläderna i jordfärger.
Måla bergsmännens kläder i olika jordfärger. Det är viktigt att du målar
alldeles intill Gustav Vasa.
Måla också partierna till vänster och höger om Gustav Vasa.
Stryk eller fixera bilden.
Nu kan du måla bergsmännens ansiktsdrag. De ska se missnöjda ut, för de
gillade inte Gustav Vasas tal. Måla också mössor och konturer med svart,
grå, lila och brun tuschpenna. Fyll även i alla eventuella tomrum.
Klipp ut din bild och montera den .

•
•
•
•

Roligt att veta
Folket i Mora ville inte följa Gustav Vasa. De ville inte gripa till vapen. Nej, de längtade efter
fred och de vågade inte heller sätta sig upp mot Kristian Tyrann. Besviken och arg begav sig
Gustav Vasa därför av från Mora, upp mot norska gränsen. Men efter några dagar hann två
skidlöpare från Mora upp honom. Bergsmännen och bönderna i Dalarna hade då fått bud om de
fruktansvärda halshuggningarna vid Stockholms blodbad. Och Morakarlarna ångrade sig.
De kände att de måste hjälpa till att befria Sverige från den grymme danske kungen!
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