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Stormaktstiden är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan åren 1611 
och 1718. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och 
upprätthöll en stormaktsställning i Europa. 

Forskare tror att Sverige hade runt 800.000 invånare vid den här tiden. Man kan ju 
inte låta bli att undra hur Sverige med en sådan lite folkmängd kunde bli en 
stormakt nere i Europa.

Kan Du ge exempel på hur Gustav II Adolf löste problemen med för få 
svenska soldater?

Hur lyckades man ekonomiskt genomföra krigen?

Gustav den II Adolf ärver en del krig som hans far har startat. Det första kriget blir 
mot Danmark. Danskarna tar Älvsborgs fästning och kräver lösen på en miljon 
riksdaler.

Varför var Älvsborgs fästning så viktig för Sverige?

Gustav Adolf spenderade många år nere i Europa och krigade.

Vem hjälpte till att administrera och styra Sverige under hans frånvaro?

Gustav den II Adolf krigar även i Polen mot sin kusin Sigismund. Historikerna kallar 
det för ett släktbråk.

Vad var det för orsaker som låg bakom det kriget?

När Gustav Adolf utkämpat tre krig vänder han blicken mot Tyskland, där krigen 
pågått i elva år. Protestanter mot Katoliker. 

Varför ger sig Gustav den II Adolf sig in i det som sedan ska kallas 
”Trettioåriga kriget”?

Slaget vid Breitenfeldt var en av de största triumferna som Gustav den II Adolf 
upplevde i Tyskland. Svenskarna vann en stor seger. Men historien slutade inte 
lika bra i slaget vid Lützen. 

Kan Du berätta vad som hände?

När Gustav Adolf dog så ärvde hans sexåriga dotter Kristina tronen. 
Men vem styrde egentligen landet?

Gustav II Adolfs liv.

• Ca. 1620: Stormaktstiden börjar med att Gustav II Adolf krigar mot Polen  
 och Ryssland 
• 1628: Regalskeppet Vasa sjunker 
• 1631: Slaget vid Breitenfeldt 
• 1632: Slaget vid Lützen och Gustav II Adolf dör.
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