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Stormakts
tiden

I Sverige kallas tiden mellan 1611-1718 för 
Stormaktstiden. Då hade Sverige stor makt i 
Europa och krigade till sig landområden.

Sverige har aldrig varit så stort som då.

Krigen gjorde att det blev mer ordning och 
reda i landet. Landet organiserades för att 
få fram soldater och pengar till krigen.



Gustav II Adolf-
"Lejonet från 
Norden"

Gustav II Adolf var son till Karl IX och blev 
kung redan som 16-åring. Gustav II Adolf 
fick hjälp av duktiga ämbetsmän att styra 
landet.

Kungen tog bland annat fram regler för hur 
ofta de fyra stånden och riksdagen skulle 
träffas, delade in Sverige i län som styrdes 
av landshövdingar samt gjorde Stockholm 
till Sveriges huvudstad på allvar.



Ärvde tre krig

När Gustav II Adolf blev kung var Sverige i krig med tre 
länder: Danmark, Ryssland och Polen.

I kriget med Danmark gick det inte bra för svenskarna. 
När kriget var slut hade Sverige förlorat den viktiga 
Älvsborgsfästningen på västkusten.

I kriget mot Ryssland gick det bättre. När kriget var 
slut lämnade ryssarna Ingermanland och västra Karelen 
till Sverige. Sverige hade nu allt land vid Finska viken.

I kriget mot Polen vann Sverige och där erövrade 
svenskarna bland annat staden Riga och stora områden 
runt staden.



Trettioåriga 
kriget

Sverige deltog i det trettioåriga krigetmellan protestanter och katoliker under 18 år. Katoliker 
och protestanter kunde inte alls komma överens och de kämpade om vem som skulle ha 
makten.

Några tänkbara anledningar till att Gustav II Adolf bestämde sig för att ingripa i kriget år 1630:

Försvara den protestantiska tron.

Sverige är hotat av den tyske kejsaren.

Försvara de nyerövrade områden på andra sidan Östersjön.

Utvidga Sveriges gränser.

Fred slöts i Westfalen först år 1648.

Gustav II Adolf dog i slaget vid Lützen år 1632.



Axel 
Oxenstierna

Gustavs dotter Kristina var för ung för att bli regent. 
Därför fick rikskansler Axel Oxenstierna ta över makten 
så länge. 

Rikskansler var som att vara statsminister, 
utrikesminister och finansminister på en gång.

Under hans ledning fick Sverige bland annat sin första 
tidning och han införde postväsendet. 

Sverige hamnade på nytt i krig med Danmark. Freden 
slöts i Brömsebro år 1645 och Sverige fick bland annat 
Jämtland, Härjedalen och Gotland, samt Halland.



Många nya 
städer

På 1600-talet grundades många nya städer 
i Sverige. De gamla medeltida städerna 
hade smala krokiga gränder. Nu skulle det 
vara ordning och reda. De nya städerna fick 
raka gator och fyrkantiga kvarter.

Ett exempel är Göteborg som grundades i 
början av 1600-talet.



Drottning Kristinas 
födelse

När Kristina föddes 1626 trodde barnmorskorna att 
hon var en pojke och ropade ut att det fötts en 
prins.

Men det visade sig snart att barnmorskorna hade 
tagit fel på barnets kön. Det var en flicka. Kungen 
tog leende det lilla flickebarnet i sin famn och sa: 
”Hon blir klok med tiden, för hon har lurat oss alla.”

Så ska det enligt berättelsen ha gått till när drottning 
Kristina kom till världen.



Drottning Kristina

Gustav II Adolf ville att Kristina skulle uppfostras som pojke. Hon 
fick lära sig att rida, jaga, skjuta och fäktas.

Kristina var bara 6 år när hennes pappa dog i slaget vid Lützen.

Hon växte upp tillsammans med sin kusin Karl Gustav.

Kristina var mycket begåvad och det bästa hon visste var att gå i 
skolan. När hon var vuxen talade hon franska, tyska, latin, 
holländska, italienska, spanska och grekiska.

När hon fyllde 18 kröntes Kristina till Sveriges drottning.



Kristina och 
adeln

Trots att Sverige hade blivit ett stort och mäktigt rike i Norden och 
många svenskar fört med sig stora rikedomar hem från krigen, så 
fanns det ändå dåligt med pengar i statskassan. Det berodde på att 
det kostade mycket pengar att föra krig, men det berodde också på 
att det blev dyrt att behålla makten i de erövrade områdena.

För att få mer pengar till statskassan sålde hon flera av kronans 
stora gods och gårdar till adelsmännen. 

Eftersom det var ont om pengar måste hon också ge bort många 
gods och gårdar till adelsmän som betalning för att de varit skickliga 
fältherrar i krig.



Kristina abdikerar

Kristina trivdes inte med att vara drottning och 
hon bestämde sig för att hon inte ville vara 
drottning. Hon avsade sig kronan och reste till 
Rom. Där gick hon över till katolicismen.

Att abdikera betyder att man avsäger sig 
tronen.

Kristina blev kvar i Rom och dog 1689. Hon är 
begravd i Peterskyrkan.



Den karolinska tiden

Den senare delen av stormaktstiden kallas den 
karolinska tiden. Tre kungar i rad hette Karl.

Karl X Gustav

Karl XI

Karl XII


