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å 1500-talet började en lång pe-
riod av krig och ändrade gränser i 
Östersjöområdet. Religionsstriderna 
mellan katoliker och protestanter 

satte också sin prägel på perioden. Både 
Danmark och Sverige hörde till det protes-
tantiska lägret, men var samtidigt varandras 
svurna fiender i maktkampen om herraväl-
det i Skandinavien och Östersjöområdet då 
Hansans och Tyska ordens makt bröts på 
1530-talet. Samtidigt fanns en massa för-
vecklingar som då Gustaf Vasas son Johan, 
sedermera kung Johan III, 1561 gifte sig med 
den katolska polska prinsessan Katarina 
Jagellonica och levde i tron att han kunde 
förena katolicism och protestantism.

De SVeNSKa KuNGaRNaS ville göra 
Östersjön till sitt innanhav, ett svenskt ”mare 

nostrum”, en ambition som stöddes speci-
ellt av den svenska adeln, som såg chanser 
till nya inkomster och höga ämbeten. ett 
stort problem för dem var Danmark, som 
vid den här tiden också omfattade områden 
som Skåne, Blekinge och Halland. Därmed 
kontrollerade den danska kungen de danska 
sundens bägge kuster och kunde både iso-
lera Sverige och hindra svenska fartyg från 
att ta sig från Östersjön ut i Nordsjön.

MeN ocKSå PoleN och Ryssland hade 
ambitioner i Östersjöområdet. Tsarerna i 
Moskva ville komma åt de baltiska områ-
dena och få starkare fotfäste vid Östersjön. 
Polen, med Gustav Vasas sonson Sigismund 
som kung, ställde sig på katolikernas sida 
i de pågående religionskrigen i europa, 
medan Sverige framstod som en av protes-
tanternas ledande makter. 

i Östersjöområdet
SVeRIGe fIcK ReDaN 1561 kontroll över 
estland. efter ett 25 år långt krig (1570-95) 
mellan Sverige och Ryssland flyttades Sve-
riges östgräns i freden i Teusina (Täysinä) 
1595 österut och norrut mot enare träsk 
och därifrån vidare till Varangerfjorden vid 
Ishavet. 

I RySSlaND utkämpades därefter en inre 
maktkamp, som i rysk historia kallas ”den 
stora oredan”, vilket lockade både Polen 
och Sverige med i de ryska tronstriderna. 
Maktkampen vanns av stormannen Michail 
Romanov som år 1613 tog över kejsartronen 
och lade grunden till den kejsardynasti som 
sedan styrde Ryssland fram till 1917. Sverige 
lade i freden i Stolbova 1617 beslag på både 
Kexholms län och Ingermanland, vilket helt 
stängde Ryssland ute från Östersjön. Sedan 
också Polen fått ge sig och överlåta livland 

med Riga åt svenskarna på 1620-talet hade 
Sverige vuxit till en av de till ytan största 
staterna i europa.    

I VäSTeR uTKäMPaDe Sverige blodiga 
krig mot Danmark. Sverige tvingades i 
två repriser (1570 och 1613) köpa tillbaka 
älvsborg, sin enda ort vid Nordsjökusten, 
av danskarna för ofantliga lösensummor. De 
här krigen drabbade civilbefolkningen hårt. 
De svenska trupperna brände gårdar i Hal-
land och Blekinge och lät bl.a. döda 2 000 
personer i Ronneby. Danskarna gjorde lika 
brutala räder in i Sverige.

åR 1618 INleDDeS det 30-åriga kriget mel-
lan den tyska kejsarens katolska trupper 
och de nordtyska protestantiska furstarna 
som sökte oberoende från kejsaren i Wien. 
Danmark utgjorde i början protestanternas 

Bild 27. Tåget över Bält 1658. 
Karl X Gustav ser ut över isen.

Krig och maKtKamP
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Bild 28. Efter 1658 var stormakten Sverige som störst 

Röd: det egentliga riket MöRKGRön: Kexholms län ljuSGRön: ingermanland 
MöRKBlå: Estland MaGEnTa: livland MöRKGRå: Svenska områden i Tyskland 
BRun: Skåne, Gotland, Bohuslän, Blå: Trondheims län ljuSBlå: jämtland 
och Härjedalen GulT: sv:Bornholm, norra gränsen mot norge och Ryssland är 
odefinierad.

starkaste stöd, men det danska in-
gripandet i kriget misslyckades och 
förändrade den militärpolitiska si-
tuationen i Norden. Sverige trädde 
in i kriget 1630 och kung Gustaf II 
adolf ledde sina trupper bestående 
av 30 000 man fotfolk och 8 500 
ryttare ner mot södra Tyskland, 
med den klara ambitionen att 
göra Sverige till Östersjöområdets 
dominant. 

TIll eN BÖRJaN gick kriget bra 
men svenskarnas krigslycka vände 
abrupt när Gustaf II adolf stupade 
vid lützen nära leipzig den 6 
november 1632. Sverige var slaget, 
men frankrike trädde då in som 
protestanternas stöd och kriget 
fortsatte ännu i mer än ett decen-
nium. I freden i Westfahlen år 1648 
erhöll Sverige slutligen ekonomiskt 
och strategiskt viktiga områden i 
Tyskland som ön Rügen och flo-
derna elbes och oders mynningar.

SaMTIDIGT GaV det danska miss-
lyckandet i 30-åriga kriget Sverige 
övertaget också i deras inbördes 
maktkamp. år 1645 fick Sverige 
danskarnas Gotland och Ösel samt 
områden i Jämtland och Härje-
dalen. Sedan kung Karl X Gustaf i 
januari 1658 våghalsigt tagit den 
svenska armén över de isbelagda 
sunden till Själland och där bese-
grat de överrumplade danskarna 
tog Sverige i freden i Roskilde över 
en tredjedel av det danska riket och 
den danska befolkningen. Skåne, 
Blekinge, Halland och Bohuslän, 

Basen i Sveriges armé var 
tvångsutskrivna bönder, även 
om en avsevärd del av den 
svenska armén under stor-
maktstiden bestod av vär-
vade utländska trupper. Att 
hålla en armé av den storlek 
som krävdes för en stormakt 
utgjorde en stor ekonomisk 
påfrestning för kronan. För 
att lösa problemet införde 
Karl XI år 1682 det s.k. indel-
ningsverket. Det gick ut på 
att två till fyra bondgårdar 
bildade en rote, som skulle 
utrusta en soldat för armén. 
Soldaten avlönades genom 
att roten gav honom ett torp, 
som han skulle sköta om och 
leva av. Större bondgårdar, 
som bekostade en ryttare 
med häst och utrustning, 
betecknades som rusthåll 
och fick i gengäld vissa skat-
telättnader. Officerarna fick 
tjänstebostäder, s.k. officers-
boställen, och kunde i freds-
tid fungera som jordbrukare 
på sina gårdar.

På det här sättet fick Sverige 
en stående armé. I Karlskrona 
byggdes rikets första örlogs-
hamn och varv för flottan.

samt därtill Bornholm och Trond-
heims län i Norge blev nu svenskt. 
Bornholm och Trondheim gavs 
dock tillbaka år danskarna 1660.

DäRMeD HaDe Sverige utveck-
lats till ett till ytan ett av europas 
största länder. Men befolkningen 
uppgick bara till 1,2 miljoner, varav 
ca 350 000 levde i den finska 
riksdelen. Hela europas befolkning 
uppgick vid den här tiden till 100 
miljoner. också stadsnäringarna 
var svagt utvecklade i Norden. I det 
svenska riket bodde bara 5% av in-
vånarna i städerna, medan 25% av 
den mellaneuropeiska befolkningen 
var stadsbor. Detta bådade inte 
gott får en stat som ville framstå 
som en europeisk stormakt.

SToRMaKTSSTällNINGeN krävde 
att man effektivt utnyttjade både 
människor och sina ekonomiska 
resurser. att kunna upprätthålla en 
tillräcklig armé var en stor påfrest-
ning. Kungen behövde stöd från 
alla samhällsgrupper, och tog 
därför ständernas åsikter i beak-
tande. en centraliserad förvaltning 
var nödvändig och rådet fick en 
allt starkare ställning i Sveriges 
styrelse. en ny riksdagsordning 1617 
(Ro 1617) stärkte riksdagens roll 
i beslutsfattandet och ständerna 
(adel, präster, borgare och bön-
der) skulle höras när kungen och 
riksrådet skulle besluta om krig och 
fred, nya lagar eller skatter. en ny 
regeringsform (Rf 1634) centralise-
rade makten i Sverige i högadelns 
händer. 
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Diskutera

hur var det möjligt för 
Sverige att utvecklas till Norra 
europas stormakt på 1600-talet?

BÖRJaN ocH MITTeN av 1600-talet 
var adelns storhetstid i hela Skandi-
navien. I Sverige hade adeln i början 
av 1600-talet fått ta över en massa 
skattehemman som ersättning för 
sina insatser i krigen. 600 familjer 
ägde rätten till att bära upp skatter 
från 2/3 av rikets alla hemman, vilket 
snart ledde till ekonomiska problem 
för kronan. 

fÖR DaNMaRK blev 1600-talet när-
mast snudd på katastrof. förutom den 
förlorade maktkampen mot svenskar-
na, drabbades landet av farsoter och 
inre schismer mellan kung och adeln 
förde landet till randen av ett inbör-
deskrig. Den danska kungamakten 
hade varit svag, men de misslyckade 
krigen gjorde det möjligt för kung 
fredrik III att få ett slut på den gamla 
adelsdominansen. Han införde med 
borgarnas och böndernas hjälp år 
1660 kungligt envälde och gjorde lan-
det till ett arvkungadöme. Danmark-
Norge hade sedan kungligt envälde 
under hela 1700-talet. 

ocKSå I SVeRIGe lyckades kungen 
mot slutet av 1600-talet - med de an-
dra ståndens hjälp - dra in högadelns 
privilegier. Genom reduktionen 1680 
återtog den svenska kronan en stor 
del av adelns gårdar. för bönderna 
innebar förändringen främst att de 
måste betala skatt till kronan istället 
för till adeln. De svenska bönderna 
fick en starkare ställning än i något 
annat europeiskt land. 

SaMTIDIGT STäRKTeS kungarnas 
makt. Sverige fick under Karl XI:s 
tid i likhet med flera andra euro-
peiska stater ett kungligt envälde. 

BaSeN I SVeRIGeS armé var 
tvångsutskrivna bönder, även om 
en avsevärd del av den svenska 
armén under stormaktstiden 
bestod av värvade utländska 
trupper. att hålla en armé av 
den storlek som krävdes för en 
stormakt utgjorde en stor ekono-
misk påfrestning för kronan. för 
att lösa problemet införde Karl 
XI år 1682 det s.k. indelningsver-
ket. Det gick ut på att två till fyra 
bondgårdar bildade en rote, som 
skulle utrusta en soldat för armén. 
Soldaten avlönades genom att ro-
ten gav honom ett torp, som han 
skulle sköta om och leva av. Större 
bondgårdar, som bekostade en 
ryttare med häst och utrustning, 
betecknades som rusthåll och fick 
i gengäld vissa skattelättnader. 
officerarna fick tjänstebostäder, 
s.k. officersboställen, och kunde i 
fredstid fungera som jordbrukare 
på sina gårdar.

På DeT HäR SäTTeT fick Sverige 
en stående armé. I Karlskrona 
byggdes rikets första örlogshamn 
och varv för flottan.


