
18

©
 P

oh
jo

la
-N

or
de

n 
rf

D
et stora nordiska kriget 1700-21 gjorde slut på 
Sveriges stormaktsställning och förändrade makt-
balansen i Östersjöområdet. Kriget bröt ut våren 
1700, då Ryssland, Polen och Danmark försökte 

återta sina förlorade områden eftersom Sveriges kung Karl 
XII var bara 17 år . Men svenskarna landsteg på Själland och 
tvingade danskarna till fred redan sommaren 1700 och Karl 
XII fortsatte sedan till Narva där han i en överraskningsat-
tack besegrade den ryske tsaren Peter den stores armé. 
Följande år fortsatte den svenska armén mot Polen, där 
den slogs de följande fem åren. 

RySSlaND RePaDe sig snabbt och tsar Peter trängde 
år 1703 på nytt in i svenska Ingermanland och lade – på 

svenskt territorium - grunden till en fästning och en stad, 
Sankt Petersburg. Karl XII lät ryssarna hållas till år 1708 då 
han inledde han sitt ryska fälttåg med omkring 40 000 
man. Företaget misslyckades fullständigt. I juni 1709 möt-
tes de ryska och svenska arméerna vid Poltava i Ukraina. 
Slaget slutade i en katastrof för svenskarna och den 
sårade Karl XII lyckades med 1 000 man komma undan till 
Turkiet. 

PolTava INNebaR undergången för den svenska stor-
makten. Ryssarna erövrade år 1710 bl.a. viborg och det 
svenska baltikum, vilket inledde den ryska tiden i estlands 
historia. våren 1713 ockuperade ryssarna Finland, vilket i 
finländsk historia kallats ”Stora ofreden”. 

KUNg KaRl XII återvände först 1715 till Sverige. Han 
försökte tvinga Danmark till fred genom att 1718 
angripa Norge, som han ville ansluta till Sverige. 
Planen gick i stöpet då Karl XII den 30 november 1718 
stupade vid gränsfästningen Fredrikssten vid Halden. 
Sverige var nu en krigstrött stormakt. 

eFTeR KaRl XII:S DÖD gav Sverige upp de flesta av 
sina tyska områden och måste i freden med Ryssland 
i Nystad 1721 avträda sina områden i baltikum och 
sydöstra Finland inklusive viborg åt ryssarna. Därmed 
hade Ryssland fått tillgång till Finska vikens sydkust 
och framstod som Östersjöns nya stormakt. Tsar 
Peter den store utropade S:t Petersburg till Rysslands 
huvudstad. 
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