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Översikt kulturerna vid östra Medelhavet (Levanten).
År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Bronsålder 1500-500 f.Kr

Stenålder

Jordbruk 4000 f.Kr -

Järnålder 500 f.Kr-500 e.Kr

Vikingatid 790-1080 ca

Kungafejdernas tid 1060-1397

Kalmarunionen 1397-1523

Vasatiden 1523-1654

Stormaktstiden 1610-1721

Frihetstiden 1721-1772

Unionstid med Norge 1813-1905

10000-1500 f.Kr

Gustaviansk tid 1772-1809

Översikt Sveriges historia.

Modern tid 1866-20xx



Översikt Sveriges under krig

År  1500                                               1600                                                1700              1800     
1521-1523 Befrielsekriget mot Danmark

1534-1536 Grevefejden i Danmark
1554-1557 Stora ryska kriget

1563-1568  Första polska kriget 
1563-1570  Nordiska sjuårskriget 

1570-1595  25-årskriget mot Ryssland 
1598-1599 Kriget mot Sigismund 

1600-1629 Andra polska kriget 

1609-1610 De la Gardies fälttåg mot Ryssland 
1611-1613 Kalmarkriget mot Danmark 

1610-1617 Ingermanländska kriget mot Ryssland 
1618-1648 Trettioåriga kriget. Tyska stater/Habsburg 

1643-1645 Torstenssons krig mot Danmark 

1653-1654 Första kriget mot Bremen
1665-1666 Andra kriget mot Bremen

1657-1658 Karl X:s första krig mot Danmark
1658-1660 Karl X:s andra krig mot Danmark

1655-1660 Karl X:s krig mot Polen

1656-1661 Karl X:s krig mot Ryssland
1655-1661 Karl X:s krig i Preussen/Brandenburg

1675-1679 Skånska kriget mot Danmark
1675-1676 Karl XI:s krig mot Brandenburg

1675-1676 Karl XI:s krig mot Habsburg
1675-1676 Karl XI:s krig mot Nederländerna

1700-1721 Preussen, Hannover, Sachsen
1705-1721 Krig mot Polen

1707-1721 Krig mot Ryssland 
1701-1705 Krig mot Danmark

1708-1721 Krig mot Danmark 
1741-1743 Krig mot Ryssland 

1757-1762 Pommerska kriget 
1788-1790 Gustav III:s ryska krig 

1788-1789 Teaterkriget med Danmark 

1805-1810 Första Napoleonkriget 
1808-1809 Finska kriget mot Ryssland 

1808-1809 Dansk-svenska kriget
1810-1812 Krig mot Storbritannien

1812-1814 Andra Napoleonkriget
1812  Fälttåget mot Norge

1688-1697 Pfalsiska tronföljdskriget

1801-1802 Barbareskkriget

= Krig mot Ryssland

= Krig mot Danmark

Denna bild visar krig som Sverige 
deltagit i från år 1500.

Översikt Sveriges historia.



Översikt Sveriges historia.

- 650 Ynglingaätten

650-9xx Ivarska och Lodbroska ätten

-993 Erik Segersäll

993-1022 Olof Skötkonung

1022-1050 Anund Jakob.

1022-1060 Emund Gamle

1060-1066 Stenkil

1066-1070 Halsten ca

1070-1079 Håkan Röde ca

1079-1082 Inge dä

1082-1085 Blotsven

1085-1110  Inge dä

1110-1120  Filip och Inge dy

1120-1130  Oklart. Ragnvald Knaphövde?

1130-1156  Sverker dä

1156-1160  Erik Jedvardsson

1160-1161  Magnus Henriken

1161-1167  Karl Sverkersson

1167-1195  Knut Eriksson

1195-1208  Sverker dy Karlsson

1208-1216  Erik Knutsson

1216-1222  Johan Sverkersson

1222-1229 Erik XI. ”Läspe och halte”.

1229-1234 Knut Långe.

1234-1250 Erik XI. ”Läspe och halte”.

1250-1275 Valdemar Birgersson

1275-1290 Magnus Birgersson. ”Ladulås”.

1290-1318 Birger Magnusson.

1318-1319 Mats Kettilmundsson.

1319-1364 Magnus III Eriksson.

(+Erik XII Magnusson 1357-1359)

1364-1388 Albrekt av Mecklenburg.

1388-1396 Drottning Margareta 

1396-1434 Erik av Pommern

1434-1435 Rådstyre.

1435-1435 Engelbrekt Engelbrektsson.

1435-1436 Erik av Pommern.

1436-1436 Engelbrekt Engelbrektsson.

1436-1436 Karl Knutsson Bonde.

1436-1439 Erik av Pommern.

1439-1441 Karl Knutsson Bonde.

1441-1448 Christoffer av Bayern.

1448-1448 Bengt Jönsson Oxenstierna.

1448-1448 Nils Jönsson Oxenstierna.

1448-1457 Karl VIII Knutsson Bonde.

1457-1457 Jöns Bengtsson Oxenstierna.

1457-1457 Erik Axelsson Tott.

1457-1464 Christian I.

1464-1464 Kettil Karlsson Vase.

1464-1465 Karl VIII Knutsson Bonde.

1465-1465 Kettil Karlsson Vase.

1465-1466 Jöns Bengtsson Oxenstierna.

1466-1467 Erik Axelsson Tott.

1467-1470 Karl VIII Knutsson Bonde.

1470-1497 Sten Sture dä.

1497-1501 Hans. (=Johan II).

1501-1503 Sten Sture dä.

1504-1512 Svante Nilsson Sture.

1512-1512 Erik Trollle.

1512-1520 Sten Sture dy.

1520-1521 Christian II.

1521-1560 Gustav Vasa.

1560-1568 Erik XIV.

1569-1592 Johan III.

1592-1599 Sigismund.

1599-1611 Karl IX.

1611-1632 Gustav II Adolf.

1632-1654 Kristina.

1654-1660 Karl X.

1660-1697 Karl XI.

1697-1718 Karl XII.

1718-1720 Ulrika Eleonora.

1720-1751 Fredrik I (av Hessen).

1751-1771 Adolf Fredrik.

1771-1792 Gustav III.

1792-1809 Gustav IV.

1809-1818 Karl XIII.

1818-1844 Karl XIV.

1844-1859 Oskar I.

1859-1872 Karl XV.

1872-1907 Oskar II.

1907-1950 Gustav V.

1950-1973 Gustav VI Adolf.

1973- Carl XVI Gustaf.

Sveriges regenter.



År 1000 f.Kr år 0                 

Oerhörda mängder smältvatten skapade en stor 
insjö som benämns Baltiska issjön.
Skåne satt ihop med Själland. Öresund fanns 
sålunda inte.
Danmark hängde också ihop med Brittiska öarna. 
Man vet att Doggers bankar mellan Danmark och 
Brittiska öarna var bebodda under en ganska lång 
tid.

Billingens norra del rasade. Vättern blev en del av 
Baltiska issjön. En förbindelse öppnades med 
havet. Det medförde att vattennivån på den 
instängda sjön minskade med cirka 25 meter på 
bara några år. 

För 11.700 år sedan avslutades istiden på 
Skandinaviska halvön. Isen hade täckt hela norra 
Europa. Istäcket var över en kilometer högt och 
tyngde ned jordskorpan.
Isen hade legat i uppskattningsvis under 80.000 år.

Man har i Skåne hittat lämningar efter människor 
som är omkring 14.000 år gamla! Det var jägare 
som jagade mammut, vildhästar, långhårig 
noshörning m.fl.
I Halland och Bohuslän har man funnit boplatser 
som är cirka 13.000 år gamla.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Isen lämnade efter sig ett landskap likt ett tundra.

Nu började människor komma till Skandinavien.
På en liten ö i Hornborgarsjön i Västergötland har 
man funnit en boplats från denna tid.

Istid före år 10.000  f.Kr 8.000 f.Kr 6.500 f.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Littorinahavet.
Klimatet blev allt varmare och landmassan 
höjdes. 
Nu uppkom Öresund och Stora Bält. Saltvatten 
trängde in från havet och vattnet blev bräckt.
Innanhavet kallas Littorinahavet efter en snäcka 
med namnet Littorina. 

Landmassan fortsatte att höja sig. Vättern blev 
isolerad från den stora sjön som brukar kallas 
Ancylussjön.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

De första människorna kom till Sverige söderifrån 
och från väster. Det var ett blandfolk likt dem i 
Europa. 
Numera vet vi också att folk kom via Ryssland över 
Finland till Sverige. Kanske var det samernas 
förfäder.
Människor som möttes förstod sällan varandras 
språk eftersom de kom från olika håll.

Via DNA har man kunnat spåra mängder av 
människor som kom till Skandinavien. 
Yamnakulturen kom från stäpperna norr om 
Svarta havet och spred sig över stora delar av 
Europa. Det lär vara från denna kultur som vi 
skandinaver tål mjölk dvs laktostoleranta.

6500 f.Kr 5.000 f.Kr ca 5.000 f.Kr ca 

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Ibland kallas tiden 10.000-1500 för jägarstenålder 
eftersom jakt och fiske utgjorde grunden för 
matinsamling 

Ljusterspetsar att fånga fisk med från äldre 
stenålder.

Omkring år 4000 f.Kr hade människor spritts över 
nästan hela Sverige.

Sten var det huvudsakliga bruksverktyget. Yxor 
och vapen var viktiga inslag i kulturen.
. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Stenyxor från äldre stenålder

Stengravar.
Redan för 6.000 år sedan började befolkningen 
resa dösar dvs stengravar.
Det finns fyra huvudtyper av stengravar. Dösar, 
gånggrifter, hällkistor och skeppssättningar. 
Runt Falköping finns särskilt många gånggrifter. 
I Småland finner man många hällkistor.

Stenålder 10.000-1500 f.Kr Stenålder 10.000-1500 f.Kr Stenålder 10.000-1500 f.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Kanaljorden i Motala.
För 9-11 tusen år sedan låg nuvarande Östersjön 
ganska nära Vättern. Isen hade precis dragit sig 
tillbaka. Då utgjorde det som nu heter Motala 
ström en idealisk plats att bo på.
Människorna levde fortfarande på jakt , fiske och 
samlande av ätbart.
I Motala ström fanns fisk och kommunikationerna 
via vattnet var utmärkt.

Arkeologer har funnit kranier och benrester efter 
tio personer varav ett barn. Benen låg på en 
massiv stenpacke i en forntida sjö. Flera redskap 
har också hittats.

Bredgårdsmannen i Marbäck.
Genom sjön Åsunden vid Ulricehamn rinner Ätran.
Så sent som 1994 fann man i närheten av Marbäck 
vid Åsunden ett unikt fynd som är cirka 9.700 år 
gammalt!

Det är en av Sveriges äldsta fynd av lämningar 
efter människor. 
Mannen kallas Bredgårdsmannen efter gården där 
fyndet gjordes. Han hade levt ett strävsamt liv 
vilket framgår av muskelfästen mm.                                
A              

Bredgårdsmannens kranium och rekonstruktion

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Tågerup nära Landskrona.
Vid Tågerup rinner Saxån. Här har man funnit 
mängder av arkeologiskt intressanta fynd.
I Tågerup kan man följa ett samhälles utveckling 
från omkring 8.000 år sedan till några tusen år 
senare.

Yxskaft från utgrävningarna i Tågerup.

Människorna i Tågerup levde på stenålderstiden 
på jakt, fiske och samling av ätbart från naturen. 
Noterbart jagade man även säl och tonfisk!

7700 f.Kr 9000-7000 f.Kr 6500-4500 f.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Idag anser man att jordbruket i Sverige startade 
redan omkring år 4000 f.Kr.

Forskarna trodde länge att jordbruket kom till 
Sverige via invandring. Numera anser man att den 
inhemska befolkningen startade jordbruk på eget 
bevåg därför att man var tvungen till det.

Dessutom kom invandrande jordbrukare som 
kompletterade de redan bofasta i Sverige.
Oftast bodde djur och människor i samma boning.

Klimatförändringar.
Omkring år 2500 f.Kr inträffade klimatförsäm-
ringar. Detta påverkade livsförhållandena i 
Skandinavien. 
Befolkningen blev mer bofast och byggnader 
gjordes mer avancerade.

Hus och fäbodar  krävde nya tekniska lösningar. 
I sin tur förändrades kraven på nya redskap och 
verktyg.

Nya kläder.
När bönderna blev bofasta började man tillverka 
kläder av ull som man färgade med växtfärger.
Skinn och pälsar var fortfarande förhärskande.
Som tråd användes oftast senor från djur.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Båtyxefolket.
Omkring år 2000 f.Kr kom ett folk söderifrån i 
Europa som hade båtformig yxa. Därav namnet 
båtyxefolket.
Fynd visar att båtyxefolket gjorde grovt våld på 
männsikor som kom i dess väg. I gravar har man 
funnit krossade skallar och andra skador på folk 
som dödats.  

Jordbruk 4000 f.Kr ca Jordbruk 4000 f.Kr ca Jordbruk 4000 f.Kr ca

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Tillvaron blev ganska god för människorna under 
bronsåldern. Hushållningen underlättades och 
kläder mm gav ett intryck av att ingen större 
skillnad förelåg mot dagens människor.

Rekonstruktioner av bostäder från bronsåldern 
finns på ett flertal ställen i Sverige.

Redan för cirka 4.000 år sedan dök det upp yxor 
av brons i Sverige. Det var troligen gåvor från 
kontakter med utlandet.
Från omkring år 1800 f.Kr tillverkades vapen och 
redskap av brons i Sverige. 
Bronsåldern kom att vara i en så lång period som 
tusen år! 
Det var en tid som 
förändrade levnads-
villkoren på ett 
omvälvande sätt. 
Att använda metall 
i verktyg istället för
sten skapade 
möjligheter till 
utveckling av 
bostäder och 
revolutionerande 
föremål.

Brons består av 
koppar till 90 % 
och resten utgörs 
av tenn. Ingen av 
metallerna fanns 
i Sverige vid denna 
tid utan fick 
importeras. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Hjulet var uppfunnit och fyrhjulingar användes för 
transporter.
Nedanstående bild illustrerar en begravning.

Vackra vaoen och smycken från bronsåldern har 
bland annat återfunnits i Västergötland och Skåne.

Bronsålder 1800-500 f.Kr Bronsålder 1800-500 f.Kr

Översikt Sveriges historia.

Bronsålder 1800-500 f.Kr



År 1000 f.Kr år 0                 

Kontakter med Rom.
Historikern Herodotos nämnde i sina skrifter från 
400-talet f.Kr om ett land norr om skyternas rike. 
Där var det kallt åtta månader om året.
Enligt Herodotos sände folk från detta land 
offergåvor till gudar i Grekland vilket ansågs vara 
ganska civiliserat. 
Även Vergilius, död år 19 f.Kr, berättar i sina 
skrifter om ”Ultima Thule”, landet vid jordens 
ände, om skandinaviska halvön.

Scandza från en antik karta.

Länge uppfattade folken vid Medelhavet att 
Skandinavien var en ö som benämndes Scandza.
Spekulationer har svävat runt att goterna skulle 
ha kommit från Scandza.

Redan omkring år 500 f.Kr tillverkades järn i 
Sverige. 

Järnet kom från myrmalm som hettades upp i 
blästerugnar. Metoden för tillverkning av järn kom 
att användas i mer än tusen år.
Järnet var hårdare än brons och kunde slipas 
vassare. Dessutom var det en fördel att järnet 
fanns inom landet.

Klimatet blev kyligare vid järnålderns början men 
inga större folkförflyttningar har kunnat iakttas. 
Människorna utvecklade sannolikt ny teknik med 
de bättre redskapen och verktygen. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Yxa från järnåldern.            Bruksföremål från järnåldern.

Yxor, svärd, sköldar, spjut i järn blev effektiva 
vapen. Men det kanske viktigaste var att 
redskapen förenklade livet och medförde att 
betydligt mera avancerade projekt kunde utföras.

Illustration av en trolig järnåldersgård

Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Folk under förflyttning till nya boplatser.

Hunnerna skrämde slag på européerna. Hunnerna 
nådde ända till andra sidan Östersjön innan de 
vände.
I Sverige måste man känt till denna fara!

Folkvandringar.
Tiden efter Kristi födelse var en orolig tid där 
mängder av olika folk vandrade till nya områden 
för att bosätta sig.

Särskilt när romarriket föll samman i slutet av 400-
talet var situationen i Europa i kaos. Under 
romartiden rådde ”pax romana” innebärande en 
tid av fred under romerskt beskydd.
Folkvandringarna påverkade också Skandinavien. 
Folk från andra kulturer spred kunskap men också 
våld.
Handeln utvecklades över Europa där även den 
Skandinaviska halvön ingick i handelsvägarna.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Fornborgar.
Till skydd mot främmande folk byggdes omkring 
1.100 fornborgar i Sverige. Fornborgarna finns 
spridda över en stor del av landet.
På Gotland och Öland är fornborgarna särskilt 
rikliga.

Fornborgen Eketorp på Öland.

Torsburgen på Gotland.

Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Små kungar i utspridda områden.
Lokala kungadömen eller hövdingadömen 
uppstod omkring små centralorter.
Slöinge i Halland, Uppåkra utanför Lund och 
Helgö i Mälaren var några av dessa små kunga-
dömen.
Centralorterna drev handel med långväga 
kontakter. Man har hittat statyetter från Indien, 
egyptiska föremål, biskopskräkla från Irland, mynt 
från Bysans mm som visar på ett omfattande nät 
av kontakter.

Uppland expanderade.
Från denna tid är  också Uppsala högar viktiga 
minnesmärken. Uppland hade växt  i betydelse. 
Väster- och Östergötland  var dominerande 
landskap dessförinnan.  
Norrlandskusten hade befolkades lite före 
perioden. Nu utvidgades den mänskliga 
bebyggelsen längs vattendragen.

Uppsala
högar.

Guldhalskragar och kontakt med kontinenten.
Guldhalskragar från perioden 400-500 e.Kr har 
hittats i Västergötland och på Öland . Kragarna var 
gjorda av romerska guldmynt som smälts ned i 
Sverige. 

Mynten och andra fynd visar att man hade kontakt 
med det mäktiga romerska riket. 
Den romerska expansionen stoppades endast cirka 
50 mil söder om Sverige vid slaget i Teutoburger-
skogen.  
Även runstenar visar att man  hade kontakt med 
kontinenten. Bland annat hyllas goten Theoderik
den store vilken härskade över stora delar av den 
italienska halvön från huvudstaden Ravenna. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Vendeltid 550-750 ca.
Inte långt från Uppsala i orten Vendel har man 
funnit båtgravar med mängder av arkivalier.
Långa båtar 7-10 meter långa innehöll begravda 
människor med fantastiska svärd och sköldar.
Hästar, hundar och jaktfalkar hade begravts 
tillsammans med människorna. 
Fynden är de mest omfattande från denna tid.

Sköld och hjälm från Vendel.

Vendeltiden lade grund till svearnas kommande 
mäktiga region.
Ibland sägs det att hövdingarna i Vendel tillhörde 
Ynglingaätten.

Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr Järnålder 500 f.Kr – 500 e.Kr

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Svenska vikingar riktade sig främst österut mot 
det väldiga Ryssland. Via flodsystemen nådde 
vikingarna ända till Konstantinopel som var 
västvärldens dåvarande centrum.

Vikingatiden är känd för räderna mot byar och 
städer runt Europa.
Mest känd är överfallet år 793 då danska vikingar 
plundrade och dödade vid klostret i Lindisfarne i 
nordöstra England.

Färderna på de unika skeppen gick långväga. Bland 
annat for man ända till Nordamerika under Leif 
Erikssons ledarskap.
Vid ett antal tillfällen for vikingarna längs floden 
Seine och hotade Paris. Mot tribut avstod man 
från att skövla staden.
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Vikingar från främst mälarområdet kallades för 
varjager. 
En man vid namnet Rurik byggde med sina bröder 
borgen Gorodisce utanför Novgorod. Befolkningen 
i dessa trakter benämnde vikingarna och dess 
avkommor för ruser. Många hävdar att ruserna
har gett namn åt Ryssland.

Vikingarna ägnade sig mycket åt handel vilket gav 
långväga kontakter. Mycket kunskap överfördes 
från främmande land till Sverige. 

Vikingaby.

Vikingatiden 790-1080 ca Vikingatiden 790-1080 ca Vikingatiden 790-1080 ca
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Ansgar - Sveriges apostel.
År 829 anlände den 28-åriige Ansgar med följe till 
Birka i Mälaren. Efter en strapatsrik resa, där 
följet blev plundrade på den större delen av sitt 
gods, mötte Ansgar kung Björn.
Det var inledningen på kristnandet i Sverige. Det 
skulle ta flera hundra år att övergå till kristen-
domen från de gamla lärorna om asagudarna 
Oden, Tor och Frej. 

Ansgar var benediktinermunk utsänd av Ludvig 
den fromme som behärskade större delen av den 
europeiska kontinenten.
I Birka koncentrerade Ansgar sig på kristna slavar. 
Även en och annan viking lät sig döpas.

Fimbulvinter?
I Snorre Sturlassons ”Eddan” omtalas svåra vintrar 
under perioden 536-540. I Eddan kallas vintrarna 
för ”fimbulvinter”.

Några forskare hävdar att det under denna period 
vräkte vulkaner ur sitt innanmäte vilket gjorde att 
inte solen nådde genom de mörka molnen. 
Temperaturen gick ned och vintrarna var pinande. 
Kanske var det samma utbrott som orsakade 
Mayarikets undergång.

I nordisk mytologiv levde 
myten (?) om fimbulvinter 
länge kvar.
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Centralorten Sigtuna.
Man anser att 
Sigtuna blev 
stad år 980. 
Det är därmed 
den första 
riktiga staden 
i Sverige.

Mängder av gravfält och runstenar finns i trakten. 
Staden anlades troligen av politiska skäl. 

Den framväxande kyrkan och kungamakten hade 
gemensamma intressen av en centralort. 

Kungamakten präglade mynt med kungliga 
förtecken för att hävda sin makt. Engelska 
myntexperter deltog i myntpräglingen och 
överförde kunskap. 

Runt Mälaren stod det kristna Sigtuna ganska 
ensamt mot de hedniska sederna där gamla 
Uppsala utgjorde ett centrum med blotoffer. 
Blot var en tillställning där djur och även 
människor offrades åt gudarna.  

År 536-540 År 829 År 980
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Kristendomens stora betydelse.
Kristendomens införande i Sverige har påverkat 
vårt kulturarv enormt. 
Under mycket lång tid erbjöd den kyrkliga 
gemenskapen den enda kontinuerliga processen i 
en politisk omgivning med avbrutna ledarskap 
och arvsstrider. 

Skara domkyrka med anor från början av 1000-talet.

I Väster- och Östergötland hade kristendomen 
utbretts. Skara blev stad runt år 1000 och där 
byggdes också en domkyrka. Staden kom att bli 
ett viktigt centrum både kyrkligt och politiskt. 
Flera kvinnor blev helgon då kristendomen 
spreds. S:t Helena i Skövde och S:t Ragnhild i 
Södertälje är exempel på dessa.

Kristnandet gick trögt i Sverige.
Det gjordes kraftigt motstånd mot kristendomen 
vid införandet i Sveriges. 
Några tidiga bevis på övergång till kristendomen 
har dock hittats.
I en grav på Birka har man funnit en kvinna med 
smycken som har kristna symboler. Sättet som 
man begravt henne på utgör också bevis på ett 
kristet förhållningssätt.

Smycken från kristen grav i Birka.
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Olof Skötkonung (995-1022).
Enligt traditionen lät Olof 
Skötkonung döpas sig  i Husaby 
kyrka i Västergötland. 
Han är därmed Sveriges förste
kristne konung. 
På mynt från Sigtuna står det ”Olof svearnas 
kung”. Det vittnar om att en centralmakt började 
växa fram med tyngdpunkt från Svealand.  Det var 
dock fortfarande svårt att få makt över 
landskapen Väster- och Östergötland. 
Likt rika män på den tiden hade Olof flera kvinnor 
varför arvstvister kom att uppstå. 

Olof Skötkonung döps av biskop Sigfrid. 

900-talet 1000-talet 1000-talet
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Slaget vid Svolder.
Enligt Snorre Sturlasson stod ett slag vid Svolder 
år 999 eller år 1000. Svolder antas ligga utanför 
Rügen eller i Öresund.
Olav Tryggvasson var en mäktig kung i Norge där 
han införde kristendomen. 

Olav hade varit i Pommern och var på väg hem då 
han mötte en flotta med Olof Skötkonung, danske 
kungen Sven Tveskägg och norske jarlen Erik 
Håkonsson. 
Olav kämpade väl men när alla hans skepp 
förlorats lär han ha hoppat i vattnet.
Norge delades och Olof Skötkonung fick regionen 
kring Trondheim landet mellan Svinesund och 
Göta älv.
De norska områdena förlorade Olof Skötkonung 
1015 då Olav Haraldsson återupprättat norska 
riket. Stridigheter kom att råda under lång tid om 
rätten till norska kronan.

Splittrat rike.
Olof Skötkonung var son till Erik Segersäll (-993) 
som är den förste namngivne ”ledaren” för riket.
Riket var dock inte enhetligt utan splittrat i många 
”hövdingadömen” vars ledare uppträdde som 
småkungar. Den som kunde samla och rusta flest 
män utgjorde härskare.
Gränserna för Svea rike var flytande. Danmark var 
en stormakt och dominerade också Norge.

Under Olof Skötkonung samlades dagens Svealand 
och norra Götaland under konungen. Ett embryo 
till en enad stat började.
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Slaget vid Helge å 1025.
Olof Skötkonungs son Anund Jakob slöt förbund 
med norske kungen Olav Haraldson och tågade 
mot kung Knut den store i Danmark.
Knut den store härskade också över stora delar av 
England och hade enorma styrkor till sitt 
förfogande.
Slaget stod vid Helgeå men platsen har inte 
kunnat fastställas.

Knut segrade och lade under sig Norge vilket kom 
att vara flera århundraden.
Olav Haraldsson hyllas som Olav den helige efter 
sin död.

Nyodlingar.
Under 1000-talet
skapades stora
nyodlingar i Sverige.

1000-talet 1000-talet 1000-talet
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Kamp om regeringsmakten.
Inge d.y. av stenkilska ätten avled 1120.
Flera släktingar gjorde anspråk på tronen i 
Sverige. Det ledde till inbördes strider där Sverker 
d.ä. segrade och den 
sverkerska ätten kom 
att inneha makten för 
en tid. 
Sverker lär ha mördats 
på Omberg år 1156.

Visingsö blir centralpunkt.
Det dåtida Sverige bestod i stort av Östergötland, 
Västergötland och Uppland. Ingen riktig 
huvudstad med riksstyrelse fanns. Varje landskap 
hade sina lagar och seder för rättskipning. 
På Visingsös
sydspets 
anlades 
en kungaborg 
omkring 1150. 
Under många 
år kom platsen 
att utgöra det 
säkraste tillhållet för Sveriges härskare. 

Kung Stenkil (1030-1066).
Kung Stenkil var regent under perioden 1060-
1066. Han var kristen och hyllades av det kristna 
Europa. 
Stenkil var västgöte och omtalas i västgötalagen.
Han försökte hjälpa den norske jarlen Håkan 
genom att ge honom en fristad i Sverige. Det var 
aldrig omtyckt i Norge. 

Efter Stenkils död återkom hedendomen till viss 
del i Sverige.
Stenkils söner regerade i Sverige under lång tid i 
slutet av 1000-talet.
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Krigarnas utrustning på 1100-talet.
Vapnen hade utvecklats till en god nivå enligt 
samtiden. Yxhuvud och svärd var av järn. Hjälm 
och sköld skyddade bra mot slag.
Standarden höll europeisk nivå.

Folkförflyttningar.
Befolkningen hade varit mycket bofast. Under 
1100-talet ökade rörligheten avsevärt.

1060-1066 1100-talet 1100-talet
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Klosterrörelsen och kunskapsspridning, 
Klosterrörelsen och kyrkan var den enda 
sammanhållande kraften i västerlandet under 
många århundraden. 
I klostren dokumenterades kunskap som spreds 
via handavskrifter. Klostren var lärcentra och 
så småningom skapades katedralskolor. 

Cisterciensorden i Sverige.
I Sverige grundades klostren Alvastra i 
Östergötland 1143, Varnhem i Västergötland 
1148, Nydala i Småland 1143, Vreta nunnekloster 
i Östergötland 1162, Riseberga nunnekloster i 
Närke 1180 och Gudhems nunnekloster i 
Västergötland cirka 1150. 
Samtliga instiftades av cistercienserorden

Alvastra kloster avbildad.

Lund ärkebiskopssäte 1104.
Skåne tillhörde Danmark . Stiftet i Lund bildades 
redan 1060. 
År 1104 blev Lunds stift ärkestift. Det var Erik 
Ejegod som vid en pilgrimsresa till Jerusalem fick 
rätten att bilda ett ärkestift över de tre nordiska 
länderna.

Lunds domkyrka.
Uppsala blev svenskt ärkestift 1164.
År 1164 installerades  i Uppsala ett ärkebiskops-
säte för Sverige. 
Domkyrkan var då den kyrka som nu kallas Gamla 
Uppsala kyrka.
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Skiss över Varnhems kloster.

Nydala kloster avbildad.

Gudhems kloster avbidlad.

1100-talet 1100-talet 1100-talet
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Med Erik Jedvardssons död startade en period där 
kungamakten växlade under dödlig kamp mellan  
Eriksläkten i Västergötland och Sverkersläkten i 
Östergötland. Det är denna epok som Jan Guillou 
skriver om i böckerna där Arn är hjälte.

Kung Karl Sverkersson dog på Visingsö 1167.
Efter mindre än ett år som kung mördades 
Magnus Henriksson av Karl Sverkersson (regent 
1161-1167) som i sin tur blev kung. 

Erik Jedvardssons son Knut hade flytt till Danmark 
när fadern mördats. Nu återkom han och seglade 
under stort hemlighetsmakeri till Visingsö där Karl 
Sverkersson avlivades. 

Karl Sverkersson fick vara regent endast i sju år.

Borgen Näs på södra Visingsö i Vättern

Kungafejdernas tid. 
Kung Erik Jedvardsson
(regent 1156-1160) 
kom efter sin levnad 
bli Sveriges national-
helgon och kallas 
”Erik den helige”. 

Eriks konstiga efternamn kommer från det 
engelska Edvard vilket visar att det fanns mycket 
kontakter med England. 
Kung Erik blev mördad av Magnus Henriksson 
(regent 1160-1161) efter högmässan i Uppsala 
domkyrka.     

Sveriges nationalhelgon Erik den helige
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Knut Eriksson regerade i nästan 30 år.
Knut Eriksson (regent 1167-1195) 
kom att regera en ovanligt lång
period för 1100-talet.
Knut strävade efter att få sin
far Erik helgonförklarad. Men
påven tillät inte detta.
Knuts strävan ledde dock till att
fadern blev Sveriges national-
helgon Erik den helige.

Bjälboätten växte fram.
Under denna tid växte Bjälboätten fram som en 
stabiliserande faktor i landet. Genom jarlen Birger 
Brosa (jarl 1174-1202) erhölls en centralgestalt 
som var i ledningen utan att vara kung.
Kung Knut lät med Birger Brosas hjälp teckna ett 
handelstraktat med Lübeck vilket var det första 
handelsavtalet med utlandet.

Nu växte ätten från
Bjälbo i Östergötland
fram som en makt-
faktor. Ätten som
blev folkungar.

Kyrkan i Bjälbo.

1100-talet 1100-talet 1100-talet
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Åter strider om regentmakten.
Under 1200-talet blossade tronstrider upp igen. 
Striderna ingår i berättelserna om Arn.

Striderna vid Lena och Gestilren.
Erik Knutsson stod i tur att bli kung. Han fick 
konkurrens av Sverker Karlsson som fick stöd av 
Danmark. Erik hade i sin tur stöd från Norge.
1205 hade Erik Knutsson lyckats undkomma ett 
bakhåll vid Älgarås i Västergötland. Eriks bröder 
omkom vid Älgarås.
Öppet slag tvingades fram år 1208 vid Lena i 
Västergötland. Traditionen säger att danskarna 
som stödde Sverker tvingades ned i ett kärr varvid 
många blev tillintetgjorda. Sverker flydde.

1210 återkom Sverker med en stor dansk här. 
Med hjälp av folkungarna från Östergötland 
segrade Erik och Sverker dog i slget.

Uppgörelser om regentmakten?
Knut Eriksson dog en naturlig död till skillnad från 
sina närmaste föregångare.
Efterträdare på tronen blev Sverker d.y. Karlsson 
(regent 1195-1208) ur den rivaliserande ätten.
Birger Brosa fick kvarstå som jarl med innebörden 
av kungens närmaste man.
Sverker gifte sig med Birger Brosas dotter. 

Eftersom vi vet att kommande regenter kom att 
växla mellan Eriksätten och Sverkerätten anses en 
uppgörelse ha gjorts för att lösa släktfejderna. 
Birger Brosa är känd för att ha skapat lugn och 
ordning i riket under sin levnad.

Birger Brosa i filmen om Arn.
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Erik Knutsson (1208-1216).
Erik Knutsson var gift med Rikissa, syster till 
Valdemar den store i Danmark. Ett typiskt politiskt 
giftermål. 
De fick sonen Erik som valdes till kung 1222 endast 
sex år gammal. Erik  kallades ”läspe och halte” på 
grund av kroppsfel.
Innan Erik ”läspe och halte intog kungamakten 
lyckades en sista sverkerättling ta kronan än en 
gång och regera i sex år. Efter dennes död var 
sverkerättens makt utdöd.

Erik ”läspe och halte”
regerade länge.

Knut den långe (regent  1229-1234) fördrev 
barnkungen Erik ”läspe och halte” till Eriks morfar 
Valdemar I Danmark. Knut utnämnde sig själv till 
kung men halshöggs sannolikt vid ett slag utanför 
Enköping. Erik ”läspe och halte” återkom som 
kung och innehade makten till 1250.

1200-talet 1200-talet 1200-talet
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Stockholm grundades.
Stockholm anses vara grundad år 1252 genom 
Birger Jarl. 
Maktförskjutning skedde därmed från Väster- och 
Östergötland mot Mälaren. 
Det blev en början till ett Sverige under en regent 
styrd av ett gemensamt lagverk. 

Skiss över en del av Stockholm under 1200-talet. 

Riksbyggaren Birger Jarl.
Birger Magnusson (1210-1266)  kallad ”Birger jarl” 
kom från en stormannasläkt i Östergötland.  Två 
släktingar till Birger hade haft det viktiga jarl-
ämbetet tidigare. 
Flera släktingar var inriktade på juridik och 
hävdade att lagar skulle gälla i riket.
Släktens huvudsäte var Bjälbo i Östergötland. Ägor 
fanns också i Västergötland och kring Mälaren.

Birger jarl var trots att han var storman lojal mot 
kungamakten. 
När kung Erik ”läspe och halte” avled 1250 valdes 
Birger jarls son Valdemar till kung.
Sönerna till Knut den långe gjorde uppror mot 
kungamakten.  Birger jarl slog ned upproret vid 
Herrevadsbor 1251. Knut den långes söner 
avrättades. Birger lyckades stoppa  ständiga 
uppror. 
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Birger jarl stiftade lagar.
Birger jarl stiftade de viktiga fridslagarna. Lagarna 
omfattade hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och 
kvinnofrid. 
Lagen om hemfrid förbjöd våldsgästning vilket 
blev mycket uppskattat av bönderna. 

Erövrade delar av Finland.
Åbo var huvudstad i Finlandsregionen sedan 1100-
talet. En biskop fanns också i Åbo.
Bland Birgers historiska gärningar ingick också att 
med stöd av kyrkan kristna och därmed också 
erövra delar av Finland.
Under perioden 1238-1239 ledde Birger jarl 
kampanjen som lade grund för svenskt inflytande 
under hundratals år i Finland.

Åbo

1200-talet 1200-talet 1200-talet
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Utveckling av städer och tätorter.
Vid inledningen av 1200-talet fanns endast tre 
mindre tätorter i riket. Det var Lödöse, Skara och 
Sigtuna.f
Vid inledningen av
1300-talet hade ett
flertal nya tätorter
och städer vuxit
fram.

Tätorter i början av
1200-talet och 
början av 1300-talet.

Stridigheter mellan Birger jarls söner.
Birger jarl avled 1266. Han hade med hårda nypor 
lyckats hålla ihop det lösta sammansatta riket.
Birger jarls äldste son Valdemar hade utsetts till 
kung och regerade i 24 år under perioden 1250-
1275.

I Hova uppmärksammar man slaget.

Valdemars bröder Magnus (Ladulås) och Erik var 
inte nöjda med maktfördelningen i riket. De sökte 
stöd hos den danske kungen som med en armé 
besegrade Valdemar vid Hova i Västergötland år 
1275.
Valdemar fick avsäga sig kungatiteln till Magnus 
som en följd av nederlaget. 
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Magnus Ladulås skapade skattefrälse.
På ett stormannamöte 1280 på Alnsö i Mälaren 
skapades en ny lag som gav stormän skattefrihet 
mot att man ställde upp med krigsfolk då kungen 
så begärde. Lagen kallas Alsnö stadgar och innebar 
att en ny samhällsklass skapades i adeln.

Magnus Ladulås hyllad på frimärke.

Brodern Valdemar sökte flera gånger återta 
kronan varvid Magnus tvingades spärra in 
Valdemar.
För att säkra kronan och minska tronstrider 
överlät Magnus Ladulås kronan till sonen Birger 
innan han hade avlidit. 

1200-talet 1200-talet 1200-talet
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Brödrastrider.
Birgers bröder Valdemar och Erik strävade hela 
tiden efter makten. Birger Magnusson  tvingades  
till slut  avstå stora delar av riket till sina två 
bröder. 

I Håtuna i Uppland tog bröderna kung Birger till 
fånga 1306. Kungen sattes i fängelse i 
Nyköpingshus men släpptes efter att ha gett 
bröderna  förläningar. Händelsen går under 
namnet ”Håtunaleken”.
Kung Birger tappade större delen av makten till 
sina bröder där Erik var den ledande.
Brodern Erik erhöll makten över stora delar av 
västra Sverige. Det var Erik mycket tillfreds med 
eftersom han också trånade efter Norge.

Birger Magnusson regent.
Birger var endast tio år då han utnämndes till 
kommande kung. Hans far Magnus Ladulås hade 
ombesörjt ett starkt stöd till Birger från stormän 
under ledning av Torgils Knutsson. 

Torgils Knutsson var en 
mäktig man med ett 
stort gods på Kinnekulle 
i Västergötland. Bland 
hans meriter var att 
ha erövrat stora delar 
av östra Finland.

År 1306 hade Torgils blivit för mäktig och avrättades.
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Kung Birgers revansch och tvångsflykt.
År 1317 bjöd kung Birger in sina bröder Erik och 
Valdemar till Nyköpingshus. Det som skulle vara 
ett festtillfälle slutade med att bröderna fick sitta i 
Nyköpingshus tills de dog av svält. Händelsen 
kallas ”Nyköpings gästabud”.

Målning över Nyköpingshus

Birger sökte med tilltaget på nytt ena riket. Men 
uppror startades av anhängare till de inspärrade 
bröderna. 
Trots stöd från Danmark tvingades Birger fly via 
Gotland till Danmark där han avled 1321.

1290-1318 1290-1318 1290-1318
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Riket expanderade.
Kung Magnus Eriksson var kraftfull och smart. 
Redan vid sexton års ålder började han regera.
Magnus lyckades köpa Skåne, Blekinge och delar 
av Halland samt några öar för reda pengar. 
Skåne var Danmarks rikaste landskap. Lund och 
Visby var rikets största stad vid denna tid.

Orostider. 
Digerdöden kom till landet 1349 och folkmängden 
uppskattas ha minskat med en tredjedel!

Klimatet blev kallare och regnigare viket ledde till 
missväxt. Ekonomin stagnerade och skatterna 
ökade.

Viktiga  nya lagar i riket. 
Brorsonen till den avsatte kung Birger valdes till ny 
konung över Sverige där också Finland ingick. 
Magnus Eriksson (regent 1319-1357) var endast 
tre år då han utsågs till regent. Magnus hade strax 
dessförinnan också utsetts till kung av Norge efter 
sin morfar.

Sverige var det största
landet i Europa under
1300-talet!

Åren under Magnus Eriksson var en lugn och 
lyckosam tid i riket. 
Stormännen lyckades år 1319 genomdriva ett 
frihetsbrev som hade stora likheter med Magna 
Charta i England. 
År 1335 avskaffades träldomen genom ”Skara 
stadga”. Ett lagverk för hela dåvarande Sverige 
instiftades  år 1350. 
Mitten på 1300-talet var en medeltida kulturell 
högtid. Litteratur och annan kultur blomstrade.
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Kung Magnus avsätts.
Den tidigare så populäre kungen föll i onåd. 
Danmark, Ryssland och Hansan förklarade krig och 
landet säckade ihop.
1357 tog sonen Erik makten. Erik och hela hans 
familj dog i pesten 1359. Magnus återkom som 
kung. Under stort missnöje bland adeln 
förklarades Magnus avsatt år 1364. 
Magnus Eriksson var den siste regenten av 
Bjälboätten.

Tyskt inflytande under Albrekt av Mecklenburg. 
Sverige regerades i själva verket av stormannen 
Bo Jonsson Grip. Under  ledning  av Grip kallades 
Albrekt av Mecklenburg (regent 1364-1388) till 
Sverige för att bli kung.
Albrekt var systerson till den 
avsatte kungen. 

Det blev en hård tid under 
Albrekt tyska fogdar och 
legotrupper. Albrekt avsattes 
men kom med legotrupper 
För att återta kronan. 
Efter slaget vid Falköping 
1389 var Albrekts tid över. 

1319-1357 1319-1357 1357-1388
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Valdemar Atterdag plundrade Visby.
Den danske kungen Valdemar Atterdag gick år 
1361 i land på Gotland. Utanför Visby stod ett av 
Nordens blodigaste slag.

Carl Gustaf Hellquist målning över Visbys brandskattning.

Myter har gett olika skildringar om vad som 
hände. 
Mängder av kvarlevor i massgravar vittnar om 
massakrer på den gotländska bondehären som 
stoppades utanför Visbys portar där de sökte 
skydd.
Visbys portar öppnades för danskarna vilka enligt 
icke belagda källor brandskattade Visby. 

Den heliga Birgitta (1303-1373).
Birgitta var född i en stormannasläkt med stort 
politiskt inflytande. Hon blev känd i kyrkokretsar i 
stora delar av Europa. 

Vid 13 års ålder giftes hon bort mot sin vilja med 
Ulf Gudmarsson. De bosatte sig vid Ulfåsa vid sjön 
Boren i Östergötland och fick åtta barn. Maken Ulf 
avled 1344.
Med maken gjorde hon flera pilgrimsresor.
Birgitta hade hela tiden uppenbarelser. 

För att fira kyrkans jubelår 1350 for Birgitta till 
Rom. I Rom fick hon lov av påven att grunda en ny 
klosterrörelse med stöd av påven. Klostret i  
Vadstena upprättades och fick mycket stor 
betydelse.
Birgitta reste till Rom och påverkade kyrka och 
politik. Hon är Sveriges mest kända helgon.  
1391 blev Birgitta helgonförklarad.
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Sverige i nordisk union – ”Kalmarunionen”.
Drottning Margareta (regent i Sverige 1388-1396) 
var dotter till den store Valdemar Atterdag i 
Danmark. Margareta hade gift sig med Magnus 
Erikssons son Håkan av Norge. Håkan avled endast 
sjutton år gammal.
Margareta blev därmed drottning över både 
Danmark och Norge.

Kalmarunionens omfattning.

Stormännen i Sverige bad Margareta om hjälp att 
avsätta Albrekt av Mecklenburg vilket hon gärna 
gjorde.
Margareta valdes till regent i Sverige.  En nordisk 
union upprättades som kom att bestå under 
perioden 1397-1523.

1303-1373 1361 1397
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1400-talets maktkamper.
Bara genom att betrakta 1400-talets regentlängd 
förstår man att det under perioden var ett 
ständigt byte av makten över riket. Centralmakten 
var svag och stormännen var stridsvilliga.

Mecklenburgarna gjorde motstånd.
Albrekt av Mecklenburg hade fråntagits kunga-
titeln efter slaget vi Falköping 1389. Albrekt hölls 
fången men Stockholm, Kalmar och några mindre 
orter hölls fortfarande av Mecklenburgarna.
Sjöröveri och plundring av svenska områden var 
vanligt från de nordtyska hansestäderna.
Efter en uppgörelse 1395 släpptes Albrekt ur 
fångenskapen mot att stridigheterna slutade.

Unionen startade bra. 
Under drottning
Margareta fungerade
den nordiska unionen 
ganska bra. Efter hand 
kom allt fler danskar 
och tyskar i statens 
tjänst. 
Befolkningen sögs ut. 
Fogdarna fick dåligt 
rykte.
Margareta dog av pesten 1412.
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Ländernas som ingick i Kalmarunionen hade 
tillsammans det absolut största ytan i Europa.  
Det var egentligen en supermakt. Problemet var 
att endast cirka 1,5 miljoner invånare bodde där. 
De flesta bodde i Danmark. Sverige och Finland 
hade omkring 650 tusen invånare tillsammans.

Erik av Pommern blev kung.
Drottning Margareta hade inga egna barn. Därför 
utsåg hon sin systers barn Erik till regent.
Erik av Pommern (regent 1396-1434) kröntes till 
kung över hela unionen 1396. 
Erik var endast 
14 år gammal. 
Margareta behöll 
mycket av makten 
till sin död 1412.

Beskattningsrätten, stormännens förpliktelser och 
rättigheter reglerades för att skapa lugn.
Erik tvingades föra krig mot bland annat 
handelskonglomeratet Hansan som blockerade 
stora delar av den svenska järnexporten.

1400-talet 1400-talet 1400-talet
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Kung Erik avsätts.
Erik av Pommern avsätts 1439 i Sverige  och i
Danmark 1442. 
Kungamakten var svag och splittring rådde. 
Kung Erik fick tillbringa sin tid på Gotland. Snart
kunde han återvända till sitt hemland Pommern. 

Karl Knutsson Bonde.

Karl Knutsson Bonde hade stor makt och stödde 
upproret under Engelbrekt. 
Karl var riksföreståndare och ibland också kung.
Som kung kom han i konflikt med kyrkan då 
tvister om jordegendomar ofta resulterade i att 
kyrkan förlorade. 
Under krig med Danmark ledde en biskop uppror 
mot Karl Knutsson som var tvungen att fly till 
Tyskland. 
Under svag kungamakt fortsatte kampen mellan 
olika stormän. Nordiska unionen började svikta. 

Engelbrekt Engelbrektsson (1390-1436).
Engelbrekt är en av Sveriges stora frihetskämpar. 
Han ledde uppror under åren 1434-1436.
Bönderna  och bergsmän utsåg den kraftfulle 
Engelbrekt att förhandla med kung Erik om att 
avsätta den hårdföre fogden Jens Erikssen i 
Västerås. Men kung Erik lyssnade inte. 
Upproret startade i Dalarna och Bergslagen men 
spreds sig snabbt till hela det dåvarande riket.
Stockholm belägrades och intogs utan strid. 
Snart var hela riket i händerna på upprorsmännen. 
I Halland, som tillhörde Danmark, intogs flera 
viktiga städer. I Halmstad ingicks vapenvila. 
Vid ett riksmöte i Arboga 1435 utsågs Engelbrekt 
till rikshövitsman (överbefälhavare).
Men bönderna var ej nöjda. Nya uppror spreds 
som slutade med att ett riksråd bildades som 
motvikt mot kungamakten. 
När Engelbrekt var
på väg till riksrådet 
i Stockholm mördades 
han av en svensk 
storman som han låg 
i konflikt med. 
Kungen och riksrådet 
försonades genom 
en överenskommelse 
om maktdelning. 
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Svag kungamakt och kaos.
Efter Erik av Pommerns avsättning valdes Kristofer 
av Bayern (regent 1441-1448) till kung. Kristofers 
mor var syster till Erik.
Den svaga kungamakten ledde till anarki och kaos. 
Släktfejder och stridigheter tillhörde vardagen.

Slaget vid Brunkebergsåsen 1471.

Stormannasläkter kämpade om makten. 
En av de stora fejderna utkämpades på Brunke-
bergsåsen i Stockholm år 1471. Där kämpade Sten 
Sture d.ä. tillsammans med andra stormän mot 
Kristian I, stödd av andra stora släkter, i ett regel-
rätt inbördeskrig.
Sten Sture segrade och kunde bygga upp en stor 
förmögenhet.

1434-1436 1439 1441-1471
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Sten Sture d.y.
Sten Sture d.ä avled i Jönköping 1503. 

Sten Sture d.y. skadad och på återtåg till Stockholm.

Sten Sture d.y. var riksföreståndare 1512-1520. 
Han var inte släkt med föregångaren utan hette 
Sten Svantesson. Men namnet ”Sture” klingade 
gott hos befolkningen varför efternamnet 
ändrades till ”Sture”.

Sten Sture d.y. mötte danske kungen Kristian II i 
ett slag vid sjön Åsunden som är belägen vid 
Ulricehamn (Bogesund).
Danskarna var helt överlägsna. Sten Sture sårades 
och fördes med släde mot Stockholm. Han avled 
under färden. 

Sten Sture frihetshjälte?
Efter slaget vid Brunkebergsåsen lyckades Sten 
Sture förmedla en bild av att ha räddat Sverige 
från utländskt inflytande. Under en period ansågs 
han som en frihetshjälte. 

Sten Sture var riksföreståndare.

Positiv utveckling.
Det utländska inflytandet minskade. I Uppsala 
grundades Nordens första universitet 1477. 
Gråmunkar öppnade det första tryckeriet i 
Stockholm 1483. Böcker började ges ut på 
svenska. Bergsbruket kom igång på allvar.

Maktkamp.
Sten Sture växte sig allt mäktigare. Kungamakten 
innehades av flera olika slappa härskare. Försök 
gjordes att ta tillbaka makten till härskaren.
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Stockholms blodbad.
Kristian II mötte fortsatt motstånd men folk ur 
högadeln anslöt sig till Kristian efter hand. Därmed 
kunde Kristian inta Stockholm. Han lovade 
adelsmän och alla amnesti för eventuellt 
samarbete med Sten Sture.

Kristian II bjöd in all svensk högadel och kyrkomän 
till sin kröning till svensk konung. 
Kristian bröt omedelbart sina löften om amnesti 
och fängslade 82 viktiga personer bland adel och 
kyrka för avrättning.
Avrättningarna skedde på Stortorget i Stockholm 
år 1520. 
Kung Kristian kom att kallas ”Kristian tyrann” i 
Sverige.

1470-1503 1512-1520 1520
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Nn
Gustav Vasas intåg i Stockholm.

Gustav Vasa hette ursprungligen Gustav Eriksson. 
Idag känner vi honom bara som Gustav Vasa.
Det var en hårdhänt man i tidens anda. Han 
lyckades genomdriva det mesta av sin vilja när 
övriga stormän mist sina huvuden vid Stockholm 
blodbad.
Stundtals betraktade även Gustav Vasa som en 
tyrann likt Kristian II.
Kristian II tvingades lämna även Danmarks tron 
1523 och fördrevs ur landet.
Med Gustav Vasa brukar man anse att Sverige 
lämnade medeltiden och gick in i en ny tid. 

Riksbyggaren Gustav Vasa (1496-1560).
Bland de avrättade var Gustav Vasas far. Gustav  
fängslades och fördes till Danmark men lyckades 
fly via Lübeck och anlände till Dalarna. Berättelsen 
om ”Vasaloppet” uppstod. 

Gustav Vasa agiterar hos dalkarlarna.

Gustav lyckades övertyga dalkarlarna om uppror 
och ett befrielsekrig inleddes.  
Stockholm intogs med stöd av en flotta från 
Lübeck. 
Den 6:e juni 1523 utsågs Gustav Vasa till Sveriges 
konung. Den 6:e juni är nu Sveriges nationaldag. 
Kungamakten blev ärftlig. Unionen upphörde.
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Protestantismen infördes.
Gustav Vasa var inte intresserad av religion. Den 
katolska kyrkan ägde drygt 20 % av all jord och 
hade också den bästa jorden. Kronan ägde drygt 5 
% av jorden. Dessutom var kyrkan skattebefriad.
Det fanns kritik mot avlatshandel och påvedömets 
förfall.
Några svenska präster närvarade då Martin Luther 
spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg.

Olaus Petri.

Olaus Petri och Laurentius André förespråkade att  
protestantismen skulle införas. Staten behövde 
dessutom inkomster. 
På riksdagen i Västerås 1527 gjordes Gustav Vasa 
till kyrkans överhuvud. Kyrkliga egendomar 
reducerades och tillföll staten. Delar av kyrkans 
inkomster fördes över till staten. 
Gustav Vasas bibel på svenska språket utkom 
1541. 

1523 1523 1527-1541
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Gustav Vasa (1496-1560).
Gustav Vasa var en karismatisk och kraftfull 
person. Han hade god arbetsförmåga och var 
praktisk. Gustav var också en god talare.
Förutom dackefejden fick Gustav bekämpa fem 
andra uppror. 

Gustav blev utsatt för flera mordförsök. Bland 
annat stod Hansan bakom flera av mordförsöken.
Trots uppstudsiga stormän och andra intriger 
lyckades Gustav skapa en stark centralmakt.

Efter Gustavs kamp mot kyrkan ägde kronan cirka 
28 % av jorden, adeln drygt 20 % och bönderna 
cirka 50 %. Bönderna ägde dessutom oftast 
jorden själva till skillnad från de flesta andra 
länder.

Dackefejden  1542-1543.
År 1536 hade Nils Dacke slagit ihjäl en av Gustav 
Vasas skattefogdar. En annan skattefogde hade 
flytt till skogs. Nils Dacke klarade sig med böter 
men blev urfattig.
Orsaken till uppror var främst de höga skatterna 
men också den ökade centralmakten.

1542 uppviglade Dacke bönderna att resa sig mot 
kungamakten. Det blev det största bondeupproret 
i Norden.
Ett våldsamt inbördeskrig rådde under flera år. 
Kungens soldater hade oerhört svårt att komma åt 
upprorsmännen i de djupa skogarna. 
Våldsamma strider med tusentals stridsmän ledde 
ibland till massakrer. Råa tyska legoknektar på 
kungens sida begick urskillningslösa mord. 
Upprorsmännen var också brutala. 
Nils Dacke sårades vid ett slag utanför Virserum i 
Småland. Han avled av såren. Striderna tog slut.
Släktingar och deltagare i upproret skonades inte 
utan mängder av folk avrättades.
Det sista upproret mot Gustav Vasa var avslutat.
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Kampen om östersjöväldet började.
Under århundrade skulle det råda en kamp om 
makten över Östersjön. Det var attraktivt att 
lägga under sig de enorma tullarna som handeln 
mellan Ryssland och Västeuropa gav.
År 1561 erövrade Sverige sina första områden i 
Baltikum med omnejd. Krig i dessa områden 
skulle pågå i cirka 160 år!

Åren efter Gustav Vasas död.
Gustav Vasa fick elva barn. Fyra söner och fem 
döttrar blev vuxna. Tre av sönerna kom att bli 
konungar i Sverige.
Krig mellan Sverige och Danmark kom att råda 
under långa perioder.  

Gustav Vasas söner Johan III, Erik XIV och Karl IX.

Erik XIV var den förste som intog tronen. Därefter 
Johan III och senare Karl IX.
Gustav Vasa hade delat upp landet och utnämnt 
sönerna till hertigar. Johan hade residenset i Åbo 
där han började driva egen utrikespolitik. Erik 
tvingades ingripa och inbördeskrig rådde. Johan 
förlorade och fördes till Gripsholms slott.
Enligt traditionen blev Erik senare förgiftad av en 
ärtsoppa som han ätit. 
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Nordiska sjuårskriget.
Danmark, Lübeck och Polen förklarade krig mot 
Sverige. Missnöje rådde med att Sveriges makt 
över Östersjön ökade. Danmark var också missnöjt 
med att unionen hade upplösts.
Ett sju år brutalt krig kom att råda till land och till 
sjöss.

1561 1561 1563-1570
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Danska armén under Rantzau härjade i Sverige.
År 1567 tågade 6.000 danskar under den fruktade 
Rantzau från Halmstad mot Jönköping. Danskarna 
följde Nissans flöde. 

Invånarna i Jönköping brände sin egen stad och 
flydde till Visingsö. Danskarna fortsatte mot 
Vadstena som brändess och plundrades.
Linköping, Norrköping och Söderköping brändes 
av svenskarna då danska hären ankom.
Danskarna vände om och invånarna i Eksjö 
brände själva sin stad. Under färden till Danmark 
förstörde dansarna allt i sin väg.

Sjöslaget vid Ölands norra udde.
Vid Ölands norra udde mötte svenskarna en flotta 
från Danmark och Lübeck i ett stort sjöslag.
Svenskarna hade 38 skepp med omkring fem 
tusen man.
Danskarna tillsammans med Lübeck hade 39 skepp 
med cirka 6.600 man.

Det blev en fruktansvärd batalj som pågick i flera 
dagar.
Sveriges amiralsfartyg Mars, även kallad 
”Makalös” gick under. Fartyget var fruktat av 
fienden. 
Mars sprängdes varvid fler än tusen människor 
följde med henne i djupet.
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Nordiska sjuårskriget slut.
År 1565 hade Sverige erövrat Varbergs fästning 
men denna tog danskarna tillbaka 1569.
När kriget slutade 1570 hade danskarna också 
erövrat Älvsborgs fästning. Västerhavet var 
därmed stängt för svenskarna.

Danmark erbjöd Sverige att få tillbaka Älvsborgs 
fästning mot jättesumman 150 tusen daler i silver. 
Detta återköp kom att plåga den svenska 
befolkningen under lång tid framåt i form av 
tionde på allt.

1564 1567 1570
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Personalunion med Polen.
Johan III var gift med Katatrina Jagellonica som 
kom från Polen. Paret hade en gemensam son 
som hette Sigismund.
Polen var en stormakt vid denna tid. När Polens 
tron blev ledig erbjöd Johan III sin son Sigismund 
att bli regent i Polen vilket han också blev 1587. 
Kröningen skede i Krakow.
1592 avled Johan III varvid Sigismund också blev 
kung i Sverige.

Sigismund kung i Sverige 1592-1599

Johan III:s bror hertig Karl blev riksföreståndare i 
Sverige. Sigismund var ofta i Polen och Sveriges 
angelägenheter måste skötas vid frånvaron.

Johan III kung.
Konung Erik XIV var pressad av kriget och hade 
psykiska bekymmer.
1569 utfördes en kupp där Erik XIV avsattes och 
brodern Johan utnämndes till regent.
Eriks närmaste man Jöran Persson var avskydd av 
upprorsmännen. Erik tvingades lämna ut Jöran 
Persson som fick det ohyggliga straffet tortering, 
halshuggning och rådbråkning.

Johan III var regent under åren 1569-1592. Johan 
var mest lik sin far Gustav Vasa av bröderna.
Han byggde och renoverade många vilktiga
byggnader under sin regeringstid. Ekonomin 
försämrades dramatiskt.
Johan försökte få ett närmande mellan protestant-
ismen och katolicismen. Dessutom sökte han 
försköna kyrkan och skapa ordning.
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Den kraftfulle (hänsynslöse) Karl IX.
Karl började bygga Göteborg på Hisingen. Han 
skulle öppna handeln västerut. Karl anlitade 
mängder av holländare att bygga Göteborg. 
Staden var ett tag helt holländsk. Danskarna tålde 
inte tilltaget med Göteborg och brände staden.
Kung Sigismund skapade missnöje i Sverige. Han 
försökte i små steg föra in katolicismen igen. 
Konflikten ledde till ett slag utanför Linköping 
1598 där Karl segrade.

Karl IX

Under ledning av riksföreståndaren Karl gjordes 
revolt  1599 och Karl kröntes till konung. 
De stormän som stött Sigismund halshöggs på 
torget i Linköping år 1600. 
Sigismund kände sig tvingad att lämna Sverige.
Karl hade makten och började kalla sig kung 1603.

1569-1592 1592-1599 1599-1611
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Sverige en stormakt. 
Under åren 1620-1718 var Sverige en stormakt. 
Karl IX:s son ärvde faderns kraftfulla egenskaper 
och kom att bli ”lejonet från Norden” Gustav II 
Adolf.
Kring Gustav II Adolf  (1594-1632) skapades ett 
rykte om skicklig krigskonst som spreds i Europa. 

Karl IX hade inlett ett krig mot Ryssland 1610. Nu 
fick Gustav Adolf blott nitton år ta tag i kriget. 
Trots sin bristande erfarenhet lyckades Gustav 
segra. Efter medling av engelska och holländska 
diplomater slöts en fred 1617 i Stolbova. 
Sverige blev etablerat på andra sidan Östersjön.

Kamp om Östersjön.
Både Polen och Danmark kämpade mot Sverige 
om makten över Östersjön i början på 1600-talet.
Flera gånger försökte Karl IX lägga under sig delar 
av Baltikum. Ibland var det fiasko för den svenska 
armén i bataljerna.

Jakob de la Gardie
var befälhavare
för den svenska
armén i Baltikum.

En märklig händelse utspelade sig i mars 1610. 
Jakob de la Gardie lyckades inta Moskva med en 
armé. Den ryske tsaren hade avlidit och strid 
rådde om efterföljaren. Händelsen kallas ”den 
stora oredans tid”.
Den svenska armén mottogs med jubel i Moskva. 
Men polackerna drog snart in i Moskva med en 
egen tsarkandidat.
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Gustav hyllades och kröntes till kung.
Hyllningarna var massiva när Gustav kom hem till 
Sverige.
I Uppsala domkyrka kröntes Gustav II Adolf 
formellt till konung över Sverige.

Kungen moderniserade armén efter holländskt 
mönster. Utrustningarna förnyades. En av Europas 
effektivaste arméer blev resultatet.

1600-1612 1610-1632 1610-1632
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Krig med Danmark 1611-1613.
Danmark inneslöt Sverige från västkusten och 
behärskade Öresund. Dessutomst behärskade 
danskarna Gotland.
Kring Kalmar rådde hårda strider under åren 
1611-1613. Danskarna lade beslag på Kalmar.

Illustration av Kalmarstriderna 1611-1613

Gustav Adolf härjade svårt med räder i Skåne. 
Danska flottan trängde in i Stockholms skärgård. 
Älvsborgs fästning låg i danskarnas händer. 
England och Holland medlade än en gång och fred 
slöts i Knäred 1613.
Sverige fick för andra gången lösa Älvsborgs 
fästning till ett gigantiskt belopp.

Rikskanslern Axel Oxenstierna 
Axel Oxenstierna (1583-1654) utnämndes till 
rikskansler 1612. Han 
skapade den modernaste 
statsapparaten i Europa. 
Många andra statsmän 
sökte efterlikna Axel 
Oxenstiernas verk.
Den moderna organisationen
utgjorde en av de goda 
förutsättningarna för 
stormaktstiden.

Louis de Geer (1587-1652).
De Geer invandrade från 
Belgien till Sverige. 
Han skapade ett industri-
imperium av modernaste 
snitt under tidsperioden.

Sveriges framstående 
metallhantering växte 
fram vilket påverkar oss 
än idag,  

Centrum för de Geers industri blev Norrköping. 
Sverige blev ledande kanontillverkare i Europa.
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Expansion i Baltikum 1621-1629.
Större delen av dagens Estland och Lettland föll i 
svenskarnas händer under perioden 1621-1629. 
Riga var Sveriges största stad med cirka 30.000 
invånare.
Stormakten Polen blev utestängd från Östersjön.
Tullinkomsterna ökade till Sverige i och med att 
svenskarna behärskade de stora hamnarna.  

1610-1632 1610-1632 1610-1632
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Regalskeppet Vasa förliste.
Sverige var en ny stormakt kring Östersjön. 
Regalskeppet Vasa skulle bli en symbol för den 
nya stormakten.
I augusti 1628 förliste Vasa strax efter hon 
sjösatts. Besättning och materiel följde henne i 
djupet.

Skeppet var instabilt. Bland annat belastade 
mängder av tunga kanoner Vasa.
Skeppet Vasa kan nu beskådas på Vasamuseet i 
Stockholm. Det var en världsnyhet då skeppet 
bärgades. 

Konflikter med Polen 1600-1627.
Karl IX hade tagit makten i Sverige från Sigismund i 
Polen som var den rättmätige regenten. Det 
föranledde att konflikter ständigt förekom under 
de inledande 25 åren på 1600-talet.
I Altmark år 1629 slöts ett stillestånd emellan 
parterna som kom att vara under flera år.

Sverige erhöll stora tullinkomster via avtalet i 
Altmark. Den stora och viktiga hamnstaden Danzig 
ingick bland annat i Sveriges tullområden.
Tyvärr beräknas manfallet i de hård striderna i 
Baltikum ha övergått 50.000 döda personer.
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Sverige gick in i 30-åriga kriget.
På norra Europas kontinent pågick det brutala krig 
som vi kallar 30-åriga kriget.
Det var ett skövlande av städer och byar fram och 
tillbaka med plundringar och massakrer.
Ursprungligen startade kriget som en kamp mellan 
katoliker och protestanter. Men kriget var också 
belastat med politiska maktambitioner.

Sverige var en stormakt men hade mycket liten 
befolkning. Motståndaren var det mäktiga kejsar-
dömet med mångfaldigt större invånarantal.
Norra Tyskland med omgivningar kom att lida av 
kriget och dess följdverkningar under hela 
århundrandet.

1610-1632 1628 1630-1632
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Slaget vid Lützen.
Efter segern vid Breitenfeld fortsatte den svenska 
armén söderut med plundringar och skövlingar.
Man nådde ända in i Bayern där bland annat 
München plundrades.
I en stor batalj utanför Nürnberg mötte den 
svenska armén motståndarna under fältherren 
Wallenstein.

År 1632 möttes den svenska armén fienden vid 
staden Lützen sydväst om Leipzig. 
Dimman låg tät och Gustav Adolf kom ifrån hären. 
Kejsarens trupper nådde kungen och fällde 
honom. 
Gustav Adolfs död var en chock för den svenska 
armén trots att man ansåg sig ha segrat.

Slaget vid Breitenfeld.
I den svenska armén ingick också sachsare. 
Utanför Leipzig mötte man den kejserliga armén 
under den berömde härföraren Tilly. 

Den kejserliga armén byggde sin strategi på 
massiva fyrkantiga formationer som marscherade 
rakt på mot fienden.
Gustav Adolfs armé var lättrörlig och betedde sig 
inte på ett traditionellt sätt vid bataljer.
Den kejserliga armén led ett enormt nederlag. 
Förlusterna rörde sig om 25.000 soldater. 
Prestigeförlusten för Tilly med kejsarens armé var 
gigantisk.
Gustav Adolf erhöll ett anseende som fältherre 
som spred sig över hela Europa. Han står avbildad 
än idag på monument och tavlor i norra Tyskland.
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Kriget fortsatte.
Johan Banér utnämndes till befälhavare för den 
svenska armén. Efter honom kom Lennart 
Torstensson.
Båda befälhavarna blev berömda för sina fram-
gångar på krigsfältet.
År 1645 ryckte svenskarna mot Danmark vilket i 
freden i Brömsebro bland annat gav Halland på 30 
år.  Sverige kunde öppna sig västerut.

Det rådde utmattning bland krigshärarna efter det 
långa kriget. År 1648 slöts fred. Det var den 
westfaliska freden efter vilken Sverige var stort 
och mäktigt.

1631 1632 1645-1648
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Erövrarkungen Karl X.
Efter drottning Kristinas abdikation blev kusinen
Karl utsedd till kung.
Karl X (1622-1660) kom att expandera Sverige i 
norra Tyskland och i Baltikum. 
1658 tågade Karl X med armén över Bälten i 
Danmark och hotade Köpenhamn. Tilltaget ledde 
till freden i Roskilde samma år.

Drottning Kristina abdikerade.
Efter Gustav II Adolfs död utsågs dottern Kristina 
till regent i Sverige 1632.
Drottning Kristina var en mycket bildad person. 
Hon läste bland annat filosofi, konst, litteratur och 
statskunskap.
Kristina var drottning över en stormakt. Hon 
anordnade fester och tillställningar därefter. 
Tyvärr strödde hon ut förläningar i stor mängd.

Kristinas far hade stridit för protestantismen.
När drottning Kristina 1654 abdikerade och 
övergick till katolicismen var det näst intill en 
världssensation.
Kristina bosatte sig i Rom. Hon återvände på besök 
till Sverige två gånger.
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Sverige erhöll Skåne, Halland, Blekinge och 
Bohuslän från Danmark. 
Kontakten med haven i väster var enormt viktig. 
Sverige har aldrig varit större efter Karl X:s 
erövringar.

1654 1654-1660 1660
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Krig med Danmark igen 1675.
1675 gick Sverige med sin bundsförvant Frankrike 
i krig mot Brandenburg. Det resulterade till allas 
förvåning i ett stort nederlag.
Danmark, som förlorat de stora landområdena i 
södra Sverige, förklarade krig. Nederländerna och 
kejsaren stod i allians med Danmark.

Danska armén trängde in i Bohuslän och 
Västergötland där byar och städer brändes.
1676 möttes flottorna från Sverige och Danmark 
allierad med Nederländerna söder om Öland.
Svenska flottans stolthet regalskeppet Kronan 
exploderade och gick i djupet med 800 man. 
Kronan var Östersjöns största fartyg bemannat 
med hundratals kanoner.
Svenska flottan led stort nederlag.

Boskapsskötsel och åkerbruk.
Karl XI (1655-1697) var endast fyra år när han blev 
kung 1660.
Sverige kom att styras under en förmyndar-
regering där även Karl XI:s mor Hedvig Eleonora 
ingick. Från det att Karl XI var femton år fick han 
sitta med på regeringsmötena.
Förmyndarregeringen fick nogsamt bevaka sina 
yttre gränser.

Då Karl fyllde 17 år blev han myndig och krönt till 
kung. Därmed kom han att visa egen vilja. 
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Nordens största slag.
Danskarna seglade över Öresund med över 300 
fartyg. Ombord fanns 15.000 soldater. Skåne 
invaderades.
Slaget om Skåne kom att vara i tre år.
Danskarna togs emot med jubel av befolkningen 
som längtade efter att bli befriade.
Svenskarna drevs tillbaka upp i Småland.
Karl XI lär sim gamle vän Gyllenstierna leda armén. 
Norr om Halmstad segrade äntligen svenskarna 
och fick nytt mod.

I december 1676 stod slaget vid Lund. Det var ett 
av de blodgaste slagen i Europa. Nästan 9.000 dog 
på några timmar. Av de döda var flest danskar.
Kriget varade i flera år under fruktansvärda räder. 
Snapphanarna förde gerillakrig mot svenskarna. 

1660-1697 1675 1676-1679
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Karl XI:s giftermål 1679.
På Skottorps slott i Halland vigdes kund Karl med 
sin trolovade Ulrika Eleonora. Ulrika kom att få 
stor betydelse för kungen. 

Skottorps slott i Halland.

Karl XI och Ulrika Eleonora fick sju barn. Tre barn överlevde 
makarna.

Fred med Danmark 1679.
I freden fastslogs att Skåne, Blekinge och Halland 
skulle förbli svenska.
Prästerna förbjöds att predika på danska och 
tvingades bära svensk utstyrsel. 
Kyrkoherdarna fick ansvaret att lära byborna 
svenska.
Svenska lagar skulle gälla.
Cirka tio procent av befolkningen valde att flytta 
till Danmark.

Jakten på snapphanar var brutal.
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Reduktion av egendomar.
Under 1680-talet återtog kronan mycket av de 
jordegendomar som givits bort till adelsmän som 
ersättning för deltagande i krigen. Adelns makt-
ställning minskade kraftigt genom reduktionen. 

Alla pengar som kom i till kronan användes till att 
bygga ett starkt försvar.
Karl XI levde ganska enkelt och krävde relativt lite i 
omkostnader.
För första gången sedan Gustav Vasa hade kronan 
en ordnad ekonomi.

1679 1679 1680-talet
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Domedagsstämning.
Under 1690-talet vändes euforin från de tidigare 
krisframgångarna till saktmod.
Karl XI:s hustru avled endast 36 år gammal 1693. 
Kungen tog bortgången med mycket djup sorg.

Strax efter drabbades landet av nödår. Det blev 
missväxt och epidemier.

1697 avled 
Karl XI själv
i cancer.

Karoliner och indelningsverket.
Kung Karl XI genomförde formen för den militära 
rekryteringen som kallas indelningsverket. Redan 
Gustav Vasa hade haft liknande indéer.
Det var dyrt att avlöna legosoldater. Lojaliteten 
mot den som hyrde legosoldater brast inte sällan 
eftersom det endast handlade om pengar.

Indelningsverket byggde på att en kontrakterad 
person fick ett torp eller liknande. Han blev också 
försörjd med ved och utsäde mm.
Som motprestation fick den indelte soldatträning 
och var tvungen att ställa upp vid krig.
Staten fick tillgång till tusentals tränade soldater. 
Indelningssystemet levde kvar till 1901.
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Slottet Tre Kronor brann.
Till råga på allt elände brann slottet Tre kronor när 
kungen låg på lit de parade.
Inventarier vräktes ut för att rädda vad som 
räddas kunde.
Även kungens lik kunde räddas i sista stund.

Spiran med Tre kronor föll
vilket symboliskt anspelade på
förvarningar om stormaktstiden 
ändlighet.

1690-talet 1690-talet 1697
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Den svenska armén fortsatte genom Baltikum till 
Polen där man gick i vinterläger i Krakow. 
År 1705-1706 gjorde svenskarna räder in i 
Ryssland. 
Utanför Berlin besegrades sachsarna. Segersviten 
medförde att Karl XII stod på karriärens topp.

År 1708 marscherade svenskarna in i Ryssland där 
man besegrades vid Poltava år 1709. 
Karl XII tvingades fly till Turkiet där han blev  kvar 
en lång tid. Ryssland erövrade Baltikum och 
grundade S:t Petersburg. 
Slaget vid Poltava betraktas ofta som det reella 
slutet på Sveriges stormaktstid. Förlusterna var 
stora och krigsmoralen blev låg.

Krigarkungen Karl XII (1682-1718).
Karl XII var endast 15 år när han blev kung. 
Från år 1700 till sin död 1718 låg han i fält och 
krigade. 
Karl XII var regent över Europas till ytan största 
rike undantaget Ryssland. Sveriges befolkning 
uppgick till cirka tre miljoner.
Sverige hade haft en lång period av fred. År 1700 
gick kungen i fält för att aldrig mer återse 
Stockholm.
Karl XII började med att ockupera Själland och 
hota Köpenhamn. Det ledde till att danskarna lät 
Sveriges områden söder om Danmark vara ifred.

Vi arton års ålder vann Karl XII och den svenska  
armén slaget vid Narva i Ryssland år 1700. Segern 
gav eko i hela Europa.
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Kung Karl XII stannade i staden Bender i Turkiet i 
cirka fyra år. År 1713 tvingades kungen hastigt 
lämna Bender för att anonymt t sig genom Europa 
till Sverige. Händelsen kallas kalabaliken i Bender.
Efter femton år i utlandet återkom Karl XII till 
hemlandet.
1718 tågade Karl XII mot Norge som behärskades 
av danskarna. Armén var försedd med nytt folk 
och upprustning av all materiel hade skett. Dock 
var krigströttheten stor.

Vid Fredrikstens fästning föll Karl XII för en 
förlupen kula. Kungen var död.

1700-1718 1700-1718 1700-1718
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Katastrofen vid fjällövergången 1719-1720.
När Karl XII hade dött skulle cirka 5.000 soldater i 
den svenska armén kring Trondheim återvända 
till Sverige.
Befälhavare var Carl Gustaf Armfeldt. Färden över 
fjällen till Sverige blev en mardröm och katastrof.

Händelsen utgör en av de mest tragiska inslagen 
under stormaktstiden.
En rykande snöstorm med stark kyla omgav 
armén. Massor av soldater frös ihjäl. Grupper 
skingrades i snöstormen.
3.000 soldater dog på fjället. Ytterligare 1.500 fick 
frostskador och avled.
Armfeldt själv klarade sig och kunde återvända till 
Finland.
Kringrännande invalider kunde beskådas länge 
efter katastrofen. 

Det stora nordiska kriget.
Perioden 1700-1721 brukar benämnas ”Det stora 
nordiska kriget”. Det har uppskattats att cirka 
200.000 svenskar dog av krigen.

Vid Karl XII:s död fanns 24.000 svenskar som 
fångar i Ryssland. Fångarna visades upp på 
parader i Moskva. Cirka fem tusen kunde 
återvända till Sverige. Övriga dog eller skaffade 
nya yrken som försörjning.

Slutet för de stolta
karolinerna närmade sig.
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Ryssarna plundrade svenska kusten 1719-1721.
Hundratals galärer och skepp från Ryssland gjorde 
brutala räder mot svenska byar och städer på 
ostkusten.
Norrköping, Nyköping, Trosa och Södertälje 
brändes helt eller delvis. Gävle klarade sig men 
många orter kring och i Gästrikland våldfördes.
I Stockholm skärgård pågick våldsamma 
sammandrabbningar mellan svenskar och ryssar i 
mer än en månad.

Samtidigt bröt danskarna in i västra Sverige. 
Marstrand och Uddevalla hotades. 
En annan dansk armé hotade Värmland.
Sverige var riktigt illa ute!

1700-1721 1719-1720 1719-1721
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Efter att ryssarna bränt en mängd städer mellan 
Gävle och Piteå tvingades en fred fram med 
Sverige. Freden tecknades i Nystad i augusti 
1721.Sverige fick lämna större delen av de 
baltiska områdena.

Fred med Hannover.
En av Sveriges kombattanter var Hannover som 
var lierat med England.
I november 1719 fick Sverige lämna hertigdömena 
Bremen och Verden till Hannover mot en summa 
pengar. Därmed kunde fred slutas med Hannover.

Fred med Preussen.
I januari 1720 slöts fred med Preussen. Sverige fick 
lämna de flesta erövringarna i norra Tyskland.
Även här fick Sverige också en summa pengar.

Fred med Danmark.
I juni 1720 slöts f red med Danmark. Här fick 
danskarna en summa pengar. Danmark fick till 
Sverige lämna Rügen, Stralsund och Wismar. 
Därmed behöll Sverige delar i norra Tyskland.
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Sveriges stormaktstid slut.
Med freden i Nystad 1721 var stormaktstiden i 
Sverige till ända. Det hade mer eller mindre rått 
krig i 160 år. Krigströtthet rådde.
Sverige hade tur som inte blev delat anser många 
historiker. Polen hade styckats mellan stormakter.

Ryssland stormakt.
Från denna tidpunkt 
kan Ryssland räknas 
som en mäktig aktör. 
Ryssland expanderade 
och behärskade nu 
Östersjön.

Preussen blev också mäktigare.
Tyskland var splittrat i små furstendömen. Under 
Preussens ledning växte enhet fram som gjorde 
Presussen allt mäktigare.

Danmark svagare.
Danmark hade varit en stormakt från 1000-talet. 
Nu minskade Danmarks inflytande.

1719-1721 1721 1721
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Ulrika Eleonora regent 1718-1720.
Karl XII:s syster Ulrika Eleonora valdes till regent 
men abdikerade efter några år för att ge sin make 
företräde till regentskapet.

Fredrik I och Ulrika Eleonora.

Fredrik I.
Fredrik av Hessen var gift med Ulrika Eleonora. 
Han var konung av Sverige 1720-1751 under 
namnet Fredrik I.
Kungens makt var begränsad så Fredrik blev 
uttråkad. Fredrik I ägnade tiden mest åt jakt och 
kvinnor.
Kungen slutade till och med att närvara vid 
sammanträden och lät sitt namn stämplas om 
underskrift krävdes av dokument.

Frihetstiden.
I Sverige rådde krigströtthet efter cirka 160 år i 
krig. Befolkningen fick respit från krig under lång 
tid. 
En ny regeringsform instiftades och en ny 
riksdagsordning infördes. Det kungliga enväldet
avskaffades. 
Reformer som genomfördes var unika för dåtiden 
och innebar en form av parlamentarism där 
kungamakten var starkt begränsad. 
Politisk kamp mellan fraktionerna ”hattar” och 
”mössor” växlade styret. 

Tiden kallas frihetstiden och varade 1721-1772.
Folkmängden växte och ganska goda tider rådde. 
Omkring 90 % av befolkningen bodde på lands-
bygden. 
Mellan adeln och bönderna rådde strider om olika 
privilegier. 
Ett kort krig inträffade med Ryssland 1741-1743.
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Arvid Horn var den store statsledaren.
Finländaren Arvid Horn (1664-1742) hade flera 
befattningar. Han var statsminister, utrikes-
minister, kanslipresident och lantmarskalk.
Det innebar en samlad makt som ingen annan 
statsman haft i Sverige.
Arvid Horns ledning skapade lugn och ro vilket gav 
stora framsteg i hela landet.

Arvid Horn

Det var bara riksdagen som kunde stifta lagar och 
besluta om skatter samt hur skatterna skulle 
användas.
Adeln var fortfarande det mäktigaste ståndet.
Prästerna betydde mycket för att de var lärda.
Det fanns i Sverige cirka hundra städer. Borgarna 
representerade städerna.
Omkring 80 % av befolkningen var bönder. 

1721-1772 1771-1772 1771-1772
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Adolf Fredrik kung 1751-1771.
Drottning Ulrika Eleonora avled 1741. Hon hade 
inga barn. Det fanns ingen arvinge till Sveriges 
krona.
Sverige fick tillbaka största delen av Finland 
genom att Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp
valdes till tronarvinge i Sverige. Han var släkt med 
ryska tsaren.
Bönderna motsatte sig förslaget till kung och 
gjorde uppror. När upprorsmakare från dalarna 
ankom till Stockholm mejades de ner av militären.
Adolf Fredrik valdes till tronföljare.

Adolf Fredrik gifte sig med Lovisa Ulrika av 
Preussen som var syster till Fredrik den store.

Krig mot Ryssland 1741-1743.
Hattpartiet kom till makten 1738 och började inta 
en aggressiv hållning mot Ryssland. Partiet var 
revanschsuget efter tidigare nederlag.
1741 ansåg partiet att kriget skulle starta fast 
kunniga militärer avrådde.

Det blev ett snöpligt nederlag där hela Finland 
ockuperades av ryska trupper. I Åbo bosatte sig 
den ryske överbefälhavaren.
Sverige hade tur att ryssarna erbjöd största delen 
tillbaka av Finland om man valde en släkting till 
ryska tsaren som kung i Sverige.
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Danmark anföll – Ryssland räddade.
En mycket märklig händelse skedde 1743.
Danmark anföll Sverige med stora trupper. Sverige 
var ju försvagat och hade inga krigsresurser.
Svenskarna bad arvfiende Ryssland om hjälp och 
fick det!
Tusentals ryska soldater kom till Sverige och 
installerades bland annat i Stockholm. Sverige löd 
under Ryssland!

Ryssarna paraderade genom Stockholm.
Sverige lyckades utan ryssarnas vetskap skapa fred 
med Danmark. Därmed kunde svenskarna köra ut 
ryssarna igen.
Många svenska kvinnor blev gravida med ryssar. 
Flera ryssar stannade kvar i Sverige.

bl
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Fiaskokrig mot Preussen.
I Europa rådde ett stort krig där flera stora 
nationer ingick.
Frankrike lyckades locka med hattarna att starta 
krig mot Preussen. Man lockades av erövringar i 
norra Tyskland. Allt skulle gå lätt trodde man. 

Trupper landsattes i Pommern. Utrustningen var 
undermålig. Tekniska problem med vapen 
uppenbarades och organisationen var bristfällig.
Kriget var tvunget att avslutas 1762. 

Omkring 30.000 svenska soldater hade förlorats. 
Massor av pengar hade förslösats. 
Efter kriget bröt Sverige alliansen med Frankrike 
och vände sig istället mot England som också var 
allierat med Ryssland.

Kuppförsök avslöjat.
Drottning Lovisa Ulrika var som syster till Fredrik 
den store i Preussen ovan vid ett parlamentariskt 
förhållande  i ledningen av Sverige. Hon var ju van 
vid envälde. 
Kring hovet fanns lojala rojalister som stödde 
Lovisa Ulrika. En kupp planerades där man skulle 
skapa ett upplopp som i sin tur skulle kväsas av 
kungalojala medarbetare.
Ett fyllo bland kuppmännen avslöjade den 
planerade kuppen. Under tortyr fick polisen 
information om de ledande kuppmakarna.

Alla adelsmän som ingick i konspirationen utsattes 
för tortyr vilket ledde till en god bild av kupp-
försöket. De ledande kuppmakarna halshöggs. 
Lovisa Ulrika klarade sig med en stor utskällning.
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Gustav III – en upplyst envåldshärskare.
Kung Adolf Fredrik dog 1771. Omedelbart valdes 
tronföljaren Gustav till kung. 
Gustav III  (1746-1792) blev en av Sveriges mest 
kända kungar.

Kungen var kulturellt mycket intresserad. När den 
tidigare kungen avled var Gustav i Paris omgärdad 
av kulturpersonligheter.
Frankrike och fransk kultur blev förhärskande i 
slutet på 1700-talet. Gustav talade flytande 
franska 
Gustav III instiftade bland annat Svenska 
Akademien.  
Opera var Gustav III:s stora intresse. 
Kungen tog gärna emot intellektuella och var 
bevandrad i upplysningens idéer.

1756 1757-1762 1771 

Översikt Sveriges historia.



År 1000 f.Kr år 0                 

Många reformer.
Det skapades ny optimism och försoning i Sverige 
som resulterade i ett antal viktiga reformer i en 
anda från upplysningens idéer.

Tortyr förbjöds och tortyrredskapen förstördes. 
Politiska straffdomar upphävdes. Färre brott gav 
dödsdomar. Kvinnans rättigheter förbättrades. 
Insatser gjordes mot hungersnöden.

Ekonomiska reformer genomfördes. Antal 
helgdagar minskades så att produktionen ökade. 
Det blev lättare att starta eget.

Den offentliga administrationen effektiviserade. 
Judar och katoliker fick bosätta sig i landet  osv.

Gustav III gjorde statskupp.
Flera utländska makter, bland annat Ryssland och 
England, gav mutor till adelsmän och ledande 
personer i Sverige för att motverka att Gustav III 
gjorde sig enväldig. Stormiga riksdagar med stor 
antagonism mellan adel och ofrälse medförde 
oordning och kaos.
Skördarna slog fel och svält uppstod. Statsskulden 
växte.

Med lojala militärer och högt uppsatta adelsmän 
genomförde Gustav III en oblodig statskupp 1772. 
Envälde återinfördes i Sverige. 
Få personer gjorde motstånd mot statskuppen. 
Istället hyllades kungen av stora folkmassor.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Hovliv under Gustav III.
Gustav IIII efterapade det franska hovlivet med en 
hyperflott omgivning där fester och förfining 
dominerade. 
Det gav prestige till kronan och storhet kring 
kungen.
Aldrig har Sverige haft ett hovliv i nivå med tiden 
under Gustav III.

1772 1772-1792 1772-1792
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Anjalaförbundet.
Den svenska forceringen stoppades av något som 
kan likna myteri. 
Huvudparten av officerarna ansåg att kriget var 
olagligt. Man ville ha tillbaka frihetstiden. Finska 
officerare ville ha ett självständigt Finland.

I det s.k. ”Anjalaförbundet” fick kungen göra en 
uppgörelse med officerarna. 

Finska officerare hade förhandlingar med 
Katarina den stora i Ryssland om ett eventuellt 
självständigt Finland. Det gick om intet.

Kungen for hem till Sverige där danskarna hade 
gått in i Bohuslän och Jämtland samt hotade 
Skåne. 

Krig mot Ryssland igen.
Missnöje rådde inom flera grupper. Adeln hade 
förlorat sitt forna inflytande. Inom prästerskapet 
krävdes mutor för att erhålla befattningar. 
Borgarna gillade inte den öppna konkurrensen i 
affärslivet. Bönderna avskydde begränsningen att 
bränna hembränt osv.
Kungen kände det nödvändigt att främst få adelns 
stöd igen. Ett krig brukade tillfredsställa adeln och 
vid framgång hyllas av alla parter.

Den svenska flottan seglade över Östersjön och 
mötte den ryska i Finska viken. Där krutade 
flottorna på varandra i några dagar utan 
avgörande.
Gustav III drog med armén in mot S:t Petersburg 
som låg vidöppet. Invånarna i den ryska huvud-
staden fruktade en kommande invasion.
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Krig mot Danmark igen.
Uddevalla, Vänersborg, Lilla Edet och Kungälv föll 
för danskarna. Göteborg hotades.
Den svenska huvudarmén befann sig i Finland. 
Kungen lyckades med stöd av den erfarne Gustaf 
Mauritz Armfelt skapa en bondearmé.

Då grep engelska och preussiska sändebud in och 
medlade. Kriget tog slut.
Gustav III blev hjälteförklarad och hyllad av folket.

Gustav III förnedrade adeln.
1789 samlades ständerna i Rikssalen. Adelsmän i 
hundratal blev utskällda och förnedrade av 
kungen. Adelns rättigheter minskades. Ledande 
adelsmän sattes i husarrest.

1788-1789 1788-17989 1788-1789
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”Viborgska gatloppet” 1790.
Den svenska flottan var instängd i Viborgska
viken. Vinden låg helt fel och svenskarna kom 
ingen vart omringade av ryska kanoner på land 
och sjöss.

Plötsligt ändrade sig vinden och i nattmörkret 
bröt sig de svenska fartygen ut under intensivt 
bombardemang från ryssarna.

Svenskarna förlorade ett tiotal fartyg och cirka 
1/3 av manskapet. Men huvuddelen var räddad!

Svenska flottan kunde anlägga i närheten av 
fästningen Sveaborg och där pusta ut.

Kriget mot Ryssland avslutades.
Gustav III gick själv i fält 1789. Svenskarna 
besegrade ryssarna vid några tillfällen men kriget 
gick fram och tillbaka.

I Finska viken hade svenska och ryska flottan stora 
bataljer. Sverige led stora förluster.

Svenskarna lyckades återkomma efter att ha 
skrapat ihop en jätteflotta på 349 fartyg 
bemannade med 21.000 man. 
Flottan drog mot Finska viken. Det var den största 
sjöstyrkan någonsin från Sverige.

Med hjälp av vindriktning och list lyckades 
ryssarna stänga in den svenska flottan i Viborgska
viken.
En katastrof hotade.
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Sjöslaget i Svensksund 1790.
Majoriteten av officerarna ville återvända till 
Sverige. Men det skulle leda till att den svenska 
armén utelämnades till ryssarna.
I förväntan av en lätt seger anföll ryssarna. 
Gustav III höll ett brandtal och beordrade ett 
snabbt motanfall.

Sverige och Ryssland hade vardera cirka 250  
fartyg. Bemanningen var över 12.000 soldater på 
vardera sidan. 
Svenskarna lyckades inringa ryssarna och sänkte 
fartyg efter fartyg.  Flera ryska fartyg kunde 
erövras av svenskarna.
Sjöslaget vid Svensksund är det största sjöslaget 
någonsin i Östersjön och den största sjösegern för 
Sverige. 

1789-1790 1790 1790
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Bestraffningen.
Mördaren Anckarström piskades offentligt under 
flera dagar. Därefter halshöggs han och höger 
hand höggs av. Hela kroppen skars upp och 
kroppen delades för att sättas upp för 
beskådning.

Polisen härledde inblandade adelsmän men 
avbröt efterforskningarna. 
Ett flertal adelsmän dömdes till döden men 
benådades och fick gå i landsflykt.
Vrede rådde inom flera befolkningslager.
Kung Gustav III begravdes under spektakulära 
former.

Gustav III mördades 1792.
Adelsmännen hatade kungen. Adelns privilegier 
hade avskaffats och inflytandet hade minskat. 
Adelsmännen hade förnedrats av kungen inför 
hela ståndsriksdagen.
En grupp adelsmän var inspirerade av franska 
revolutionen.
Konspirationsgrupper mot kungen uppstod.

Vid maskeradbalen på kungliga operan i 
Stockholm sköts Gustav III av Jakob Johan 
Anckarström. 
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Orolig tid under Gustav IV.
Gustav III:s son var tretton år då fadern mördades. 
I väntan på Gustav IV:s artonårsdag kom en 
högädling vid namn Gustaf Adolf Reuterholm att 
vara den mest inflytelserika personen i Sverige.
Reuterholm såg direkt till att Gustav III:s vänner 
försvann från scenen.
Bland annat förpassades den berömde Armfelt till 
Neapel.

Gustaf Adolf Reuterholm

Reuterholm ägnade sig åt ockulta aktiviteter och 
andra mystiska saker.
En kupp planerades mot Reuterholm under 
ledning av Armfelt. Planerna kom till känna och 
hotet avvärjdes.
När Gustav IV blev myndig avskedade han 
Reuterholm under förödmjukande former.

1792 1792 1792-1809
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I krig med Napoleon.
Gustav IV tyckte väldigt illa om Napoleon. Gustav  
var nästintill besatt av hat mot fransmannen.
Sverige gick 1805 in i alliansen mot Napoleon 
bestående av England, Österrike och Ryssland.
En offensiv i norra Tyskland blev ett fiasko. 
Stralsund som tillhörde Sverige belägrades av 
Napoleon. 
Under striderna mot Napoleon mötte svenska 
officerare marskalk Jean Baptist Bernadotte som 
man beundrade.

Ett tag var det bara England och Sverige under en 
envis Gustav IV som var motståndare mot 
Napoleon.

Viktiga beslut.
Det var ekonomiskt svåra tider kring sekelskiftet 
1799-1800.
Gustav IV var tvungen att sammankalla en riksdag 
i Norrköping . Kungen krävde högre skatter och 
fick adeln helt emot sig. Slutligen avlägsnade sig 
adelsmännen från mötet i protest.
Kungen fick dock igenom sitt förslag.

Gustav IV Adolf

Jordreform 1803.
En viktig jordreform genomfördes för att 
sammanföra de splittrade tegarna i jordbruket. 
Skiftet kallas enskiftet.
En följd av enskiftet blev att de tätt samman-
bundna byarna med jordbrukare splittrades ur sin 
gemenskap. Den sociala urgamla närheten mellan 
människorna upphörde.
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Sverige förlorade Finland.
I februari 1808 vällde ryska trupper in i Finland 
utan krigsförklaring. I den ryska armén ingick flera 
officerare från Anjalaupproret under Gustav III.
Krigsmoralen var låg i den svenska armén. 

I mars samma år hotades Sverige av en fransk 
armé som kom via Danmark. Den franska armén 
leddes av marskalk Jean Baptist Bernadotte. Även 
Danmark hade förklarat krig mot Sverige.
I den franska armén ingick cirka nio tusen 
spanjorer. Engelsmännen lyckades få över 
spanjorerna på sin sida vilket medförde att det 
franska hotet upphörde.
I Finland kapitulerade Cronstedt som hade befälet 
över fästningen Sveaborg. Kriget mot Ryssland var 
avgjort i september 1808.
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Finland och Åland blev ryska storfurstendömen.
Hela Finland och Åland var ockuperade av 
ryssarna. Den ryske tsaren utnämnde båda till  
ryska storfurstendömen med bibehållen 
konstitution skapad av Gustav III.

Georg Carl von Döbeln höll tal till svenska armén i Umeå.

Sverige hotades i norr av en fortsatt rysk invasion.
I Fredrikshamn i Finland tvingades Sverige avstå 
Finland. Det var mycket nära att gränsen skulle 
dras vid Kalix älv och inte vid Torne älv.
En tredjedel av Sveriges yta överlämnades till 
Ryssland. Cirka en miljon svenska medborgare 
blev ryska undersåtar. 

Kung Gustaf IV avsattes.
Sverige var hotat från alla håll. Risk förelåg att 
Sverige skulle styckas och de ursprungliga danska 
landskapen skulle återgå till Danmark.
Stort missnöje rådde med Gustav IV:s hållning mot 
Napoleon. Den svenska armén lade skulden för 
olyckorna på kungens oförmåga.
Georg Adlersparre var befälhavare för den 
svenska armén i väster. Adlersparre ockuperade 
Karlstad och marscherade med sina soldater till 
Stockholm. Andra högre befäl anslöt sig och 
kungen avsattes under tumult.

En ny konstitution sammanställdes som 
reducerade kungens makt och ökade riksdagens 
inflytande.
Hertig Karl utnämndes till kung Karl XIII.
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Kungaproblem.
Den avsatte kung Gustav IV levde resten av sitt liv i 
landsflykt under namnet överste Gustafsson.
En utsedd tronavinge efter Karl XIII avled plötsligt 
under en militärmanöver. En ny tronföljare var 
tvungen att utses.
Rykte spreds om att riksmarskalken Axel von 
Fersen och hovkretsar kring den avsatte kungen 
konspirerat.

Axel von Fersen slogs ihjäl vid begravningen av 
den avlidne tronföljaren.
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Anders Celsius. 
Metoden att mäta temperatur genom att sätta 
”0” då vatten fryser och ”100” då vatten kokar 
konstruerades av Anders Celsius. 
Givet vissa omständigheter på tryck med mera är 
metoden spridd över nästan hela världen. 
”Celsiusgrader” är ett enhetligt internationellt 
mått.

Carl Wilhelm Scheele.
Scheele var en av 1700-talets viktigaste kemister. 
Han gjorde stora upptäckter om syre, klor, 
mangan, cyan med flera.

Sverige i topp inom naturvetenskaperna.
1700-talet var vetenskapernas genombrott. I 
Sverige fanns en öppen mottaglighet för nya rön 
som förklarade världen.

Vetenskapsakademi 1739.
Sverige fick 1739 en av världens första akademier 
inriktad på vetenskap. Nivån på akademin var 
minst lika hög som hos stormakterna Frankrike 
och Storbritannien.
Säkert har satsningen på vetenskapsakademin 
gynnat utvecklingen av teknik och industri inom 
Sverige.

Carl von Linné.
Carl von Linnés system för att klassificera naturen i 
familjer med underliggande objektsnamn fortlever 
och används än idag.
Linné är förmodligen 
den mest kände av 
Sveriges vetenskaps-
män. Han står bland 
annat avbildad på en 
staty i jättestaden 
Chicago.
Fler av Linnés 
lärjungar gjorde också stora framsteg inom 
forskningen. En var Per Osbeck.
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Christopher Polhem.
Ibland kallas Polhem 
”den svenska mekanikens 
fader”. Han skrev kopiöst 
många sidor om allehanda 
tekniska iakttagelser.
Genom att gruvnäringen 
utvecklades i Sverige 
kunde Polhem konstruera 
mängder av tillämpningar som underlättade 
hanteringen.
Med närliggande gruvor kunde de industriella 
arbetena på metaller utvecklas av Polhem.

Torben Bergman.
Torben Bergman var universell naturforskare. 
Inom kemi var han redan under sin livstid känd 
över hela världen. Fredrik den store försökte till 
och med värva honom.

Bergman forskade 
också inom fysik. 
Norrsken, åska, 
regnbågar mm 
försökte han 
förklaringar på. 

1700-talet 1700-talet 1700-talet
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Karl Johan ändrade utrikespolitiken.
Kung Karl XIII var inte särskilt intresserad av 
regerandet. Tronföljaren Karl Johan (Bernadotte) 
övertog allt mera av inflytandet.
Napoleon påminde svenskarna om att gå med i 
alliansen mot britterna. Men Karl Johan gjorde 
inget och ägnade sig mera åt hotet från Danmark. 
Karl Johan ville komma åt Norge som tillhörde 
Danmark. 

Ointresset att stödja Frankrike medförde att 
Napoleons trupper intog svenska Pommern 1812. 
Svenska militärer som infångades fördes till 
Frankrike.
Sverige slöt istället ett fördrag med ärkefienden 
Ryssland. Med England inleddes kontakter.
Tsar Alexander och Karl Johan möttes i Åbo. 
Sverige fick fria händer mot Danmark genom att 
Ryssland och England stödde Sverige.

Jean Baptiste Bernadotte tronföljare.
Sverige var tvunget att utse en ny tronföljare. Man 
var mycket mån att ha en god relation med 
Europas mäktige man Napoleon.
Löjtnant Otto Mörner och en medarbetare sändes 
till Frankrike för att erbjuda Bernadotte att bli 
tronföljare i Sverige med Napoleons godkännande. 
Erbjudandet föll väl ut.

Efter viss förvirring i Sverige valdes Bernadotte till 
tronföljare. Bernadotte var en av Napoleons mest 
erfarna marskalkar. Förväntningar och optimism 
uppstod hos svenska folket. 
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Sverige med i antifransk allians.
Napoleon hade gått in i Ryssland 1812 och 
kampanjen blev en fullständig katastrof. 
Av Napoleons ”grand armé” på cirka 400 tusen 
man återkom endast spillror.
1813 bildade England, Ryssland och Sverige en 
allians för att kämpa mot Napoleon. Karl Johan gav 
värdefulla råd till militäralliansen. 
Karl Johan fick befäl över nordarmén bestående av 
över 150.000 man.

I ett fruktansvärt slag vid Leipzig segrade alliansen 
mot Napoleon. 
Svenska trupper deltog i slaget vilket varit 
sparsamt i de tidigare striderna. Karl Johan 
sparade de svenska trupperna för att användas att 
inta Norge. 

1810 1812 1813
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Norge i union med Sverige.
Freden med Danmark undertecknades 14 januari 
1814. Norge fick behålla sina lagar och rättig-
heter. En union där avsikten var att den skulle 
hålla i evighet.
Sverige avträdde till Danmark sina besittningar i 
norra Tyskland.

Norrmännen protesterade mot att Sverige tog 
över Danmarks roll över Norge. Norrmännen 
skrev en egen konstitution och krävde själv-
ständighet. Den 17 maj sammanträdde ett 
storting i Eidsvoll och beslutade om författningen.
Norrmännen valde också en dansk prins till kung i 
Norge.
Norrmännen riskerade krig med Sverige.

Norge erövrades från Danmark.
Karl Johan hade en kraftfull armé och vände mot 
Jylland efter slaget vid Leipzig.
I närheten av Kiel i vid byn  Bornhöft mötte 
svenskarna den danska armén. Det blev en lätt 
svensk seger. 
Danskarna var tvungna att avstå Norge till Sverige. 
Svenskarna krävde från början även Grönland, 
Färöarna och Island men i förhandlingarna kunde 
danskarna rädda dessa.

Slaget vid Bornhöft har  militärhistoriskt ett värde 
genom att det var sista gången en svensk armé 
stred på europeiska kontinenten.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Sverige i krig med Norge.
Sverige anföll Norge 
med 45.000 drillade 
soldaterunder ledning 
av Karl Johan. 
Norrmännen kunde 
ej hålla mot den 
skickliga och kraftfulla 
svenska armén. 

I augusti 1814 accepterades Karl XIII som kung 
över Norge.
Sverige godkände grundlagen som norrmännen 
stiftat i Eidsvoll.

Landstinget i Eidsvoll gav den norska författningen.

1813 1814 1814
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Från U-land till industriland.
Sverige var ett av Europas fattigaste länder.
Industrialismens genombrott förändrade snabbt 
Sverige från jordbruksland till ett modernt teknik-
styrt land i stort sett grundat på demokrati efter 
dåtidens förhållanden.

Göta kanal.
Efter förlusten av Finland behövde Sverige ett 
ståtligt projekt som skapade framtidstro. Det 
resulterade i det enorma bygget av Göta kanal. 
Det tog 22 år att bygga. När kanalen var färdig 
1832  kom konkurrensen från järnväg och vägar.

Befolkningstillväxt.
Tidsperioden blev fredlig efter hundratals år av 
krig. 
1818 hade Sverige cirka 2,5 miljoner invånare. År 
1900 hade befolkningen ungefär fördubblats.

Karl Johan kröntes till kung.
Karl XIII avled 1818. Tronföljaren Karl Johan 
kröntes därmed till kung Karl XIV Johan.
Kröningen skedde i Storkyrkan i Stockholm.

Nu var Karl XIV kung i Sverige och Norge. Man 
antar att Karl Johan hade aspirerat på att bli 
Napoleons efterträdare i Frankrike. 
Kungen lärde sig aldrig svenska. Hustrun Desirée 
besökte Sverige men återvände snart till Paris.
Karl XIV hade svårt att förstå den svenska kulturen 
och lagstiftningen. 
Under sin karriär hade Karl Johan sett kejsare, 
kungar och potentater falla under en omvälvande 
tid. 
Hörsamhet och lydnad var Karl Johan skolad i som 
soldat.
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Skolplikt med folkskola 1842.
Sverige i förändring krävde läs- och skrivkunskap 
hos befolkningen. Den obligatoriska folkskolan 
mötte motstånd hos en konservativ bondeklass 
som inte förstod att utbildning behövdes.
Den blivande kung Oscar I var stor pådrivare av 
folkskolan.
Sverige har varit ett föregångsland att sprida 
kunskap till hela befolkningen och utbildning har 
sannolikt varit en stor framgångsfaktor för landet.

Tillvaratog teknik.
Mycket av teknisk utveckling kunde importeras till 
Sverige. Varför uppfinna allt igen? Tekniken från 
utlandet tillvaratogs och tillämpades i nya 
industrier.
Från England importerade västgötarna textil-
maskiner redan under 1830-talet. 

Sveriges äldsta existerande affärsbank.
Wermlands Provincialbank bildades 1832. Banken 
ingår i dagens Nordea.
Att förse det växande näringslivet krävde allt mer 
ackumulerat kapital för att skapa likviditet åt den 
växande industrin.

1818 1818-1900 1818-1900
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Andra måttenheter standardiseras.
De förhärskande gamla måtten att väga förnyades 
i en reform för måttet kilogram 1878.
Samma år antogs också måttet meter som 
längdmått

Tändsticksindustri i Jönköping under 1840-talet.
Genom säkerhetständstickan blev Jönköping känt 
över hela världen.
Den nya tändstickan byggde på en uppfinning 
som förbättrades av Johan Edvard Lundström. 
Från att ha varit en hemindustri rationaliserades 
allt till fabriker.
Barnarbete var vanligt. Många arbetare blev med 
åren förgiftade som förkortade livet.

Järnvägsbyggen.
Den första normalspåriga järnvägen invigdes 1856. 
Sverige låg efter många länder på grund av 
motstånd från många konservativa riksdagsmän.
Stambanorna byggdes under perioden 1856-1892. 
Det var enormt stora och kostsamma projekt. 
Vissa järnvägar byggdes av privata aktörer.

Samma tid i riket.
I Sverige rådde lokal tid till 1879. Det gick ju inte 
ha när tågen började rulla. 
Efter femton års debatt infördes normaltid 
grundad på en linje mellan Stockholm och 
Göteborg. 
Sverige var det första landet i världen som införde 
standardtid.
Behov av klockor framväxte.
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Alfred Nobel och dynamiten.
I hela världen byggdes vägar, tunnlar, kanaler, 
bostäder och fabriker mm.
Med dynamiten revolutionerades det tunga 
arbetet. 
Uppfinnaren Alfred Nobel skapade en enorm 
förmögenhet. Nobelpriset är ett av väldens mest 
kända pris grundat på avkastningen av Nobels 
förmögenhet.

Alfred Nobel.

Andra stora tekniska genombrott i Sverige.
Många viktiga uppfinningar under perioden 
skapade företag som fortfarande är livskraftiga.
Gustaf de  Laval uppfann separatorn. Alfa Laval är 
ett jätteföretag idag.
Magnus Ericssons idéer ledde fram till dagens 
världsföretag Ericsson.
Jonas Wenströms kunskap inom el skapade förut-
sättningar för ABB.
Flera andra goda idéer från tidsperioden frodas 
inom andra framgångsrika svenska företag.

1818-1900 1818-1900 1818-1900
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Nära krig mot Ryssland 1855.
Ryssland låg i krig med en allians bestående av 
Storbritannien, Frankrike och Osmanska riket. Det 
var Krimkriget som pågick 1853-1856.
De stora slagen pågick i och kring Svarta havet. 
I Östersjön gjorde alliansen stora räder mot 
Ryssland med storfurstedömet Finland.
Bomarsund på Åland var en viktig utpost för 
Ryssland. Här stod ett stort slag där ryssarna 
förlorade.

Kung Oscar I av Sverige såg en chans att med 
västmakternas hjälp kunna ta tillbaka Finland.
Hemliga förhandlingar pågick. Men så slöts en 
fred snabbt mellan Ryssland och alliansen 1856. 
Det var för sent att agera för Sverige. 

Oscar I efterträdde Karl XIV Johan.
Karl XIV Johan avled 1844. Han var född och 
uppvuxen i Frankrike. Han var naturligtvis starkt 
influerad av sin franska uppväxttid.
Karl Johans son efterträdde fadern med 
kungatiteln  Oscar I.
Oscar I föddes i Paris där modern bodde. Oscar 
fick en svenskinfluerad uppväxt. Oscar fick tjänst-
göra som tolk åt fadern som inte kunde svenska.
Oscar fick också undervisning i norsk kultur och 
humaniora eftersom Sverige och Norge var i 
union.

Kung Oscar I hade begränsad makt men försökte 
påverka utvecklingen i en ganska liberal riktning. 
Men med februarirevolutionen i Paris 1848 
skrämdes kung och riksdag att bli mera 
konservativ.
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Karl XV efterträdde Oscar I.
Karl XV efterträdde fadern Oscar I som Sveriges 
och Norges kung år 1859. 
Karl XV hade inte så stort inflytande i politiken 
trots sina försök. Han drev en fråga om ökad 
gemenskap mellan Sverige/Norge och Danmark så 
kallad ”skandinavism”.
Karl XV hade lärt känna Danmarks kung Fredrik VII. 
Samvaron mellan kungarna bestod mest i glada 
fester.

Karl XV

Vide ett tillfälle lovade Karl XV stöd till Danmark i 
dess konflikt med Preussen. När krig bröt ut 
mellan Preussen och Danmark 1864 kunde Karl XV 
inte hålla fast vid sitt löfte om stöd eftersom den 
svenska regeringen inte tillät deltagandet. Kungen 
hade överskridit sina befogenheter med löftet.
Karl XV var kvinnotjusare. Han målade tavlor och 
skrev även dikter. 

1844 1855 1859
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Missväxt och svält 1867-1869.
1867 drabbades Norrland av både missväxt och 
en ovanligt kall vinter. Tragiska dödsfall och 
lidande hos den fattiga befolkningen beskrivs i 
dokument och böcker.

För hög värme med efterföljande torka drabbade 
främst de södra delarna av Sverige 1868-1869.
Nöden ledde till den stora vågen emigranter till 
Amerika.
Nödhjälp utlystes och köerna blev långa i väntan 
på en tilldelning som minskade hungern.
Svälten ledde också till reducerat motstånd mot 
sjukdomar.
Man betraktar att detta var den sista stora 
svälten i Sverige även om brist kom att föreligga 
även under första världskriget. 

Ståndsriksdagen avskaffades 1866.
I en ny riksdagsordning 1866 infördes ett två-
kammarsystem som innebar att adelsståndet 
avskaffades. Särställningen för adeln hade varat 
sedan 1279 via Alsnö stadgar.
Frågan om att reformera riksdagsordningen hade 
pågått i över femtio år. Debatten var het och 
motståndet genuint.
Bönder och borgare var för reformen medan 
präster och adel var emot.

Karikatyr över
beslutet om ny
riksdagsordning.

Med spetsig argumentation från bland annat 
friherre de Geer lyckades reformen genomföras. 
Stort jubel bröt ut hos majoriteten i landet trots 
att rösträtten var begränsad.
Riksdagsordningen från 1866 behölls i stort sett till 
1974 med vissa korrigeringar.
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Den stora utvandringen.
Utvandringen hade påbörjats före 1868 men 
missväxten och svälten 1867-1869 satte igång den 
stora vågen.
Under fem år med början 1868 utvandrade mer 
än ett hundra tusen från Sverige. Under perioden 
1850-1930 beräknas 1.2 miljoner svenskar ha 
lämnat hemlandet. Uppskattningen är att kring år 
1900 var 20 % av svenskarna bosatta i USA!
Procentuellt var utvandringen från Sverige bland 
de största i världen.

Nordamerika mottog flest svenskar. I Chicago 
bodde fler svenskättlingar än hela Göteborgs 
befolkning vid sekelskiftet 1900.
Brasilien, Australien, Tyskland, Danmark och 
Norge var också mottagarländer. 

1866 1867-1869 1868-1900
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Arbetarrörelsen.
1881 höll Agust Palm ett brandtal i Malmö inför 
något hundratal personer. Det var starten på 
uppbyggnaden av den svenska arbetarrörelsen.
August Palm hade varit i utlandet och pararllellt
med arbete lärt sig idéerna från Karl Marx.
Samma år som talet i Malmö försökte August 
Palm hyra lokal i Stockholm för ett arbetarmöte. 
Ingen vågade hyra ut varmed mötet fick hållas i 
ett skogsparti vid staden.

August Palm                          Hjalmar Branting

Med stöd från den danska arbetarrörelsen 
startades tidningen Social-Demokraten 1885.
1889 grundades Sveriges Socialdemokratiska parti 
med den ledande Hjalmar Branting.
Efter en trög start växte arbetarrörelsen. Ett 
avgörande beslut var avståndstagandet mot 
revolution och ställningstagandet för reformism.
Den radikala rörelsen resulterade i det som idag 
har lett till Vänsterpartiet.

Utökad religionsfrihet.
1726 hade regeringen utfärdat ”konventikel-
plakatet” som förbjöd bönemöten utanför kyrkan.
Man ville ha en enhetlig luthersk kyrka i Sverige.
I själva verket hade vi i Sverige en ovanligt sträng 
hållning om en statligt ledd enhetlig religion i 
jämförelse med andra länder.
Med frikyrkorörelserna förändrades allt under 
1800-talet.
Missionsförbundet, Metodistkyrkan, Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén m.fl. 
tillkom som alternativ till statskyrkan.

En loge inom
nykterhets-
rörelsen i
Jönköping.

Nykterhetsrörelsen.
Svenska folket höll på att supa ner sig under 1800-
talet. Alla drack kopiöst. Inte sällan fick man lön i 
sprit.
Superiet ledde till svåra sociala förhållanden.
Räddningen blev nykterhetsrörelsen som växte 
fram ur frikyrkorörelsen och kyrkan.
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Oscar II kung.
Oscar II valdes till kung av Sverige och Norge.
Han hade regentskapet under perioden 1872-
1907. 
Genom riksdagsordningen 1866 var kungens 
inflytande ganska liten.
Kulturellt kallar man perioden den oscarianska där 
mycket hände genom de nya liberala lagarna.

Kung Oscar II

Oscar II hade starka band med Tyskland där Otto 
von Bismarck gjorde landet mäktigt. Över huvud 
taget var banden mellan Sverige och Tyskland 
mycket varma inom alla läger under denna tid.
Den största händelsen under Oscar II:s regentskap 
var upplösningen av unionen med Norge. Kungen 
gjorde stora ansträngningar för att unionen skulle 
behållas.

1850-1900 1850-1900 1872
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Gustav V kung.
Gustav V efterträdde sin far som kung av Sverige 
utan att krönas på egen begäran. Han skulle sitta 
kvar som kung i hela 43 år dvs till 1950.
Regeringstiden kom att präglas av väldiga 
samhällsförändringar, vetenskapliga framsteg och 
teknisk utveckling.
Kungen hade bland annat statsbesök av den ryska 
tsaren.

Kung Gustav V

Kungen var emot den nedrustning som pågick i 
Sverige strax före utbrottet av första världskriget. 

I ett tal på borggården i Stockholms slott 1914 
protesterade kungen mot den förda nedrust-
ningspolitiken. 
Talet medförde att regeringen avgick. Kungen 
hade överskridit sina befogenheter.

Unionen med Norge upphörde 1905.
Unionen med Norge började 1814. 
Norrmännen hade skrivit en egen grundlag i 
Eidsvold 17 maj 1814. Lagen stipulerade Norge 
som ett fritt land. Unionen med Sverige tvingades 
på norrmännen genom krig. 
Unionstiden präglades av ständiga kriser. 
Trots att det var nära ett krig kunde Norge lämna 
unionen 1905. 
17 maj är Norges nationaldag.  

Firandet av nationaldagen 17 maj är en ovanligt 
glädjefull tillställning med stor samhörighet i 
Norge
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Storstrejk.
Sverige genomgick en grundlig omvandling under 
industrialismens och demokratins snabba 
framsteg.
Ekonomiska kriser med stor arbetslöshet avlöste 
dock varandra. Det ledde till konflikter. Under 
1908 finns över 300 registrerade konflikter.
Landsorganisationen (LO) hade vuxit sig stark med 
omkring 150 tusen medlemmar.
1909 gick LO ut i strejk med medlemmarna och 
ytterligare 150 tusen utanför LO anslöt sig.

Strejkande på
Norra Bantorget
I Stockholm

Svenska Arbetsgivarföreningen gjorde lockout. 
Den största konflikten i Sveriges arbetsliv blev 
resultatet.
Inte förrän efter ett år upphörde konflikten utan 
resultat för LO.
Besvikna medlemmar lämnade LO. Cirka 80 tusen 
stannade kvar som medlemmar.
Tusentals arbetare svartlistades och fick svårt att 
finna jobb. En våg av utvandring följde.  

1905 1907 1909
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Sverige under första världskriget.
Första världskriget startade 1 augusti 1914 efter 
den stora uppladdningen som föregått de kända 
skotten i Sarajevo.
Alla kyrkklockor i Sverige ringde dagen efter. Det 
fanns krigshetsare som gillade att kriget började. 
Ryssland hade ju erövrat Finland från Sverige och 
borde få känna på de mäktiga tyskarna.
Det fanns lockande bud att gå med på Tysklands 
sida i kriget men regeringen vidhöll sin neutrala 
inställning.
Ekonomin blev påfrestande fast mängder av järn 
och livsmedel exporterades. Sveriges export 
ströps så småningom vilket innebar att det 
uppstod brist på livsmedel då exportpengarna 
sinade.

Rysk revolution

1917 kände Sverige av revolutionsvågorna från 
Ryssland. Kravaller uppstod. 
Socialdemokraterna under Per Albin Hansson och 
Hjalmar Branting lyckades övertyga majoriteten 
mot en reformistisk linje för att driva utveckling.
I oktober 1917 fick Sverige en regering bestående 
av liberaler och socialdemokrater.

Första moderna riksdagsvalet.
För första gången i Sverige röstade man på tydliga 
politiska partier i andrakammarsvalet 1911.
Antal röstberättigade hade fördubblats till cirka en 
miljon genom nya regler för rösträtt.
Kung Gustav V tvingades trots sin motvilja utse 
liberalen Karl Staaf till statsminister.  
Liberalerna fick stöd av det i valet framgångsrika 
socialdemokratiska partiet under Hjalmar 
Brantings ledarskap.

Karl Staaf                              Hjalmar Branting

Valet utgjorde ett paradigmskifte för politiken i 
Sverige. En socialliberal reformering inleddes. 
Sverige införde som första land i världen allmän 
folkpension bland annat.
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Ökad demokrati.
Genom den social-liberala regeringen från 1917 
stärktes det parlamentariska styret I Sverige. 
Frågan om allmän rösträtt, inkluderat kvinnlig 
rösträtt, hade debatterats under många år med 
envist konservativt motstånd.
Till sist lyckades riksdagen 1919 besluta om allmän 
rösträtt från år 1921.

Demonstration
för kvinnlig
rösträtt

Konflikt om Åland.
Åland tillhörde Finland som i sin tur låg under 
Ryskt herravälde.
I Finland pågick ett brutalt inbördeskrig mellan vita 
och röda anhängare. Det var risk att Sverige skulle 
få ett rysk-kommunistiskt Åland bara några mil 
från vår gräns.
En svensk flotta seglade mot Åland. 
Efter ingripande från internationellt håll kunde NF, 
Nationernas Förbund, döma att Åland skulle 
tillhöra Finland.

1911 1914-1918 1917-1921
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Sverige under andra världskriget.
Sverige lyckades hålla en neutral linje under 
andra världskriget trots många svåra beslut med 
komplicerade avvägningar.

Tyska transporter genom Sverige.
Under åren 1940-1943 tvingades regeringen 
tillåta tyska soldater och tysk krigsmateriel 
transiteras genom Sverige. 
Främst var det transporter till Norge som 
förekom. Men vid ett tillfälle tilläts ett fullt krigs-
utrustad tysk division transporteras från Norge till 
Finland för att deltaga i anfallet mot Ryssland 
1941. Denna transport övervakades av svensk 
militär.

Flyktinghjälp.
Under och efter andra världskriget hjälpte Sverige 
många flyktingar. En belastande händelse var att 
Sverige utlämnade baltiska flyktingar till Ryssland. 

Den första socialdemokratiska regeringen 1920.
Sverige fick för första gången en socialdemokratisk 
regering under Hjalmar Branting 1920. 
Endast Australien hade före detta haft en regering 
med samma ideologi.

Skott i Ådalen 1931.
Arbetardemonstrationer i Ådalen möttes av kulor 
från militären 1931. 
En ekonomisk kris hade uppstått som ledde till 
strejker och lockouter.
Fem personer dödades och fem skadades av 
kulorna. En revolution var nära.

Saltsjöbadsavtalet 1938.
En unik samförståndsanda mellan näringsliv och 
den fackliga rörelsen skapades i ett avtal i 
Saltsjöbaden 1938.  
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Folkhemmet.
Perioden efter andra världskriget präglades av 
materiellt utveckling i snabb takt.
Reformer avlöste varandra inom alla områden.
Inte minst har utbildningsväsendet utvecklats som 
gett en unikt hög utbildad befolkning.

Vietnamkonflikten.
Under Vietnamkriget stödde den svenska 
regeringen med Olof Palme i spetsen Vietnam mot 
stormakten USA. 
Stödet till Vietnam skapade uppmärksamhet över 
hela världen. Efter krigets slut återupprättades en 
god relation med USA.

Statsminister Olof Palme mördades 1986.
1986 mördades statsminister Olof Palme på öppen 
gata i Stockholm. Mördaren är ej gripen. Det 
trygga Sverige blev omskakat.

Stöd till Sydafrika.
I Sydafrika stödde den svenska regeringen 
frihetsrörelsen. Efter apartheidregimens fall har 
Sverige unika relationer med Sydafrika.

Sverige medlem i EU.
Efter en folkomröstning 1994 blev Sverige medlem 
i EU 1:a januari 1995.
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