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Sveriges riksvapen.

Forntiden
eller Hedna tiden.

Från äldsta tider till omkring 1060.

Stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det var
en tid, då vårt fädernesland Sverige var uppfylldt af 
stora skogar ock till största delen okebodt. H är och där 
i skogarna, vid  sjöarna och älfvarna bodde människor, 
kvilka lefde hnfvudsakligen af jak t och fiske och ej 
ens kände bruket af metaller. Deras redskap och vapen 
voro till största delen gjorda af sten, och därför kallar 
man denna tid stenåldern. Y id  gräfningar i jorden 
påträffas ofta yxor, knifvar, hammare, pilspetsar och 
andra saker a f sten; äfven har man funnit nålar och 
metkrokar a f ben samt lerkärl från denna tid. In- 
vånarne bodde i jordkulor eller träkojor, de ägde 
flera slags husdjur, såsom hund, häst, ko, får och svin.



S verje rika vapen.

Tålotj aike
jala Hietnik-aike.

Kitta 1060 jake railjai jala tan paiken.

Kierke-aike, bronsa-aike ja  ruoute-aike. Muttern 
aike li, kå mia aitek-lantan, Sverjen, ittji kaunoh ietja 
kå stuorra vuomeh, ja  stuoramus åsse lantast li vani 
almatji taka. Tuonne tanne vuomi sinne, jauri ja  
änoi katten årron almatjak, kutih viesson piutost ja  
kuolle-piutemist, ja  kutih idtjin tåptåh metallait-ke. 
Anamus räitoh ja  värjoh ledjin takatum Merkest, ja  
tan tieti kåtjotuyva tat aike kierke-aiken . K å ätnamav 
pallih, te almatjah taivai kaunih aksjoit, nipit, vietjerit, 
njuolait ja  ietja räitoit, mah läh kierkest takaŧum; si 
läh kaunam naloit ai ja  vuokkait, mah läh tavtest 
takatum, ja  laire-littit ai sämma aikest. Tah tålotj 
almatjah viesson ätnama sluokkoin ja la  muorra-huot-



I Lappland hade de blott renar och hundar. Sina 
döda begrofvo de i grafkamrar, som uppfördes af väl
diga stenhällar och täcktes med jordhögar.

Med tiden fick man i Norden kännedom om bruket 
af metaller. De första metaller man lärde känna 
voro guld och brons, hvilka hitfördes från sydligare 
länder. Bronsen är bildad genom en blandning af 
koppar och tenn, och det var en tid, då man använde 
redskap och vapen gjutna af denna metall. Denna 
tid kallas därför bronsåldern. Man har i jorden funnit 
många fint arbetade och vackert utsirade bronssaker 
från denna tid, såsom yxor, knifvar, knappar och 
smycken a f olika slag.

Slutligen kom en tid, då man i Norden lärde sig 
att begagna järnet och däraf tillverkade de flesta af 
sina redskap och vapen. Denna tid, som började några 
hundra år före K i’isti födelse, kallas järn åldern . E tt 
n ytt begrafningssätt hade nu kommit i bruk: man 
brände liket pa bål, hopsamlade askan i en lerurna 
och uppkastade däröfver en grafhög. Men det förekom 
äfven, att den döde begrofs obränd och insattes i högen 
jäm te sina vapen och verktyg. Grafplatsen utmärktes 
ofta genom en större minnessten eller genom flera 
mindre stenar, som uppsattes däromkring (stensättning).

Svear ocli götar. Långt före K risti födelse, tro
ligen redan under stenåldern, var Norden befolkad af 
den slcanäinavislca folkstammen. T ill denna höra de 
tre frändefolken svenskar, norrmän och danskar. Syd
ligast bosatte sig danerna, hvilka g ifv it  Danmark 
dess namn, och västligast de, som med tiden kallade



nahi sinne; ârjeli Sverjen si atnin mâdde tamok juttosit, 
nån kå pätnakit, hästaiŧ, kusait, sautsait ja  sviniŧ, 
valla Samen-ätnamin tåssje va l påttsoit ja  pätnakiŧ. 
Japmekit krnopŧitin tah tålotj tarrolattjah kruopta- 
kammari sisa, mait ŧsieggijin  stuorra tuolpa kierkist 
ja  kåptjin multoina te kå stnorra tievaina.

Mangep aiken alkin Nuorta lanta almatjah prukot 
metallaiŧ. Yuostas metallah, maiŧ si åppin ŧåbtåŧ, 
ledjin kålle ja  bronsa, mait si årjep lantaist ŧieki 
puktin. Bronsa takatuvva kuopparist ja  tanest, maiŧ 
akti leikijih , ja  muŧtem aike li, kå almatjali prukojin 
räitoit ja  värjoit, mah ledjin leikiŧum  tat metallast. 
Tat aike kåŧjotuvva tan ŧieti bronsa-aiken. Alm atjah 
läh ätnama sinne kaunam mådde tjiepet takatum ja  
ŧjappet härvatum bronsa-kauniŧ, mah läh tan aiken 
takatum, nåu kå aksjoit, nipit, paloit ja  sladja-låk 
härvait.

Yimak påti tat aike, kå Nuorta lanta almatjah 
åppin prukoŧ ruoutev, ja  taste si tal alkin tak kat äna- 
mus räitoitisa ja  värjoitisa. Tat aike alki kallekatj 
tjuote jake Kristusa riekatimme åutål ja  kåtjotuvva 
ruoute-aiken. Å tå kruoptitim -tape li talle påtam: tålotj 
tarrolattjah påltin ietjasa japm ekit stuorra tålån, tjåggin  
kunait laire-litte sisa ja takkin stuorra kruopta-tievav 
tan nala. Valla sjattai nåu ai, atte japmek kruopti- 
tuvai vani påltema taka ja  piejatuvai kruoptai aktan 
ietjas värjoi ja  räitoi kum. Kruopta-sajev si taivai 
härvatin stuorra muito-kierkina ja la  mådde utsep kierki 
kum, raait piedjin tan pirra.

Svealattjali ja  götalattjah. Juo Kristusa rieka
timme åutål, marjo ju o  kierke-aiken, viesson slcandi- 
navalattjah Nuorta rikai sinne. Tah läh kålmå al- 
moka, tarrolattjah ja la  svänskalattjah, vuonakah ja  
danskalattjah. Árjemussai ŧakkin danskalattjali viesov, 
ja  siast lä Danmarka ådtjom ietjas namav. Alemussai



sig själfva norrmän och sitt land Norge. N orr om 
danerna bodde götarne, efter hvilka Götaland samt 
Väster- och Östergötland b lifv it uppkallade. Ännu 
nordligare, norr om de stora skogarna Tiveden och K o l
mården, bodde svearne. De bosatte sig  först norr om 
Mälaren i det landskap, som sedan kallades Uppland. 
Därifrån utbredde de sig  till landet i väster ( Väst
manland) och i söder ( Södermanland) samt öfver hela 
nuvarande Svealand, slutligen äfven t ill  södra delen af 
Norrland. Svearne blefvo med tiden det härskande 
folket i hela riket, hvilket efter dem b lef kalladt Svea- 
rilce eller Sverige. Längst i norr bodde lappar ne, 
hvilka icke äro af samma stam som de skandinaviska 
folken.

Sedan våra förfäder lärt känna järnets bruk, gingo 
de raskt fram åt i hyfsning och välmåga. Med verktyg 
af järn  kunde de bättre än förut upprödja de stora 
skogarna, bygga sig hus och bruka jorden; med jä rn 
vapen kunde de ock bättre försvara sig mot fiender. 
De lärde sig att bygga  skepp, med hvilka de drefvo 
sjöfart och handel. De skatfade sig välsmidda vapen 
och präktiga ' smycken, hvilka de själfva tillverkade 
eller införde från främmande land. De lärde äfven 
känna skrifkonsten och begagnade ett slags bokstäfver, 
som kallades runor, och som inristades på sten eller 
trä. Ända till  800 år efter K risti födelse var kristen
domen okänd i Norden; de gamla nordboarne voro hed
ningar och dyrkade flera gudar.

Nordiska gudaläran. E n ligt våra förfäders guda
lära var Oden den förnämste a f gudarne eller åsarne; 
han troddes ha skapat jorden och människorna och 
kallades därför Allfader. Han bodde i salen Valhall; 
dit skulle efter döden de tappra och redliga komma, 
de andra skulle komma till dödsgudinnan Hel. Odens



mannin tak, kutih kåttjon ietjasa vuonakin ja  ietjas 
lantav Vuotnan. Danskalattjai nuortalin viesson göta- 
lattjah, ja  sia milte lä Götalanta ja  Alle- ja  Lulle- 
götalanta namatuvvum. Y il nuortapun, Tivedena ja  
Kolmårdena stuorra vuomi nuortalin, viesson svealattjah. 
Yuostakin si alkin viessot Mälara nuortalin tan lanta 
sinne, mi kåtjotuvva Upplantan. Taste si påtin tan 
lanta sisa, mi li allelin taste ( Västmanlanta), ja  tan 
lanta sisa, mi li årjelin (Södermanlanta), ja  åbbå talatj 
Svealantai ja  vimak Norrlantai ai. Svealattjah sjaddin 
vimak åivemus almokin åbbå rikan, mi sia milte kåtjo- 
tuvai Svea-rilcan ja la  Sverjen. A llo  nuortamusan vies
son sameh, kutih älläh sämma mattost kå skandinava- 
lattjah.

Mangel kå tålotj tarrolattjah ledjin åppam tåb- 
tåt ruoutev, te si ruvva åutanin påntotakan ja  åpa- 
tusan. Kuoute-räitoi kum si m attin puoreput kå åu
tål ruoddit tuoit stuorra vuomit, tsieggit huotnahit 
allasisa ja  parkat ätnamav; ruoute-värjoi kum si ai 
maŧtin puoreput vuostalastet ietjasa vasjolattjait. Si 
åppin skippit takkat, mai kum si mannin ålko-rikaita 
ja  åsastallin. Si liassin allasisa puorakit smirjitum 
värjoit ja  tjappa härvait, mait si ietjah takkin jala 
puktin tieki ietja rikaist. Tasa v il si åppin tjallet 
ja  prukojin bokstavait, mah kåtjotuvvin runan ja  
mait satsin kierkita ja la  fielloita. K itta  800 jake 
radjai Kristusa riekatimme mangel li kristalatj lärro 
amas Nuörta rikain; Nuorta lantai tålotj viesatah 
ledjin hietnikah ja  pasotin mådde jupm elit.

Tålotj tarrolattjai lärro jupmeli pirra. Tålotj 
tarrolattjai läro milte li Oden åivatammus jupm el; 
si jakkin, atte sån li sjiunjetam ätnamav ja  almatjit, 
ja  tan tieti sån kåtjotuvai KaiJcai attjen {Allfader). 
Sån viesoi muttern sala sinne, man namma li Valhall; 
tåkko kalkin japmema mangel kaikah keurah ja  rievtes-



maka var gudinnan F r ig g. Tor, Odens son, var den 
starkaste och stridbaraste a f gudarne. Han for ofta 
i kärnad mot jättar ock tro ll; då åkte han i en vagn 
förspänd med bockar ock körde, så att det dånade i 
rymden; det var åskan, som gick, men folket kallade 
det tordön. Frej rådde öfver årsväxten, öfver regn ock 
solsken. Odens son B a ld er var den fagraste bland 
åsarne, oskuldens ock fromketens gnd. Så länge han 
lefde, gick det åsarne väl. Men det fanns äfven en 
ond och svekfull gud af jättesläkt, som hette Lolie. 
Henne narrade den blinde Höder att skjuta på Balder, 
så att han nedföll död. Därmed var gudarnes makt 
bruten, och det onda tog öfverkand i världen. Slutligen 
skulle — så trodde man — gudar och jättar drabba 
samman i en stor strid och förgöra hvarandra, hvarpå 
kela världen skulle förgås ock en ny, bättre värld 
uppstå i dess ställe.

Gudarne dyrkades mest genom offer. Dessa olfer 
förrättades än under bar himmel, än i gudahus eller 
tempel. Det mest berömda templet i Sverige var det 
i Gamla Uppsala; det glimmade af guld och var prydt 
med gudarnes bilder. V id offerfesterna gick det sålunda 
till. Först slaktades offerdjuren, hvarvid blodet upp
hämtades ock ströks på gudabilder ock väggar, och 
därefter användes köttet till gemensamma gästabud. 
Vanligen offrades djur, men stundom äfven trälar ock 
krigsfångar; ja , sagan omtalar, att folket en gång 
offrat sin egen konung för att försona gudarne. De 
årliga offerfesterna voro tre: den första på våren, den 
andra på hösten, den tredje ock förnämsta i midvintern 
eller julen. V id julfesterna offrades åt Frej en ga lt; 
med handen på denna gjorde man löften för det kom-



mielakah påtet; ieŧjatah kalkin påŧet japmema jupmela 
lusa, kän namma li Hel. Odena akka li Frigg. Tor, 
Odena parne, li keuramus ja  tårro-tjiepemns jupmel. 
Taivai sån manai tårroi jätanasai ja  staloi vuosti; 
ŧalloi sån vuoji vagnan, mav kuokte habra kiesi, ja  
tait sån kuotsati nån, atte ilme ju tsa i; tat li raite, 
mi jutsai, valla  almatjak kåttjon tav Tora jutsan  
(tordön). Frej tårjoi sjattoi pađjel, rassjo ja  peive 
paitema padjel. Odena parne B alder l i  fauromus 
kaikaist jupm elist ja  li mainetisvuota ja  låjesvuota 
jupmel. Nåu kukkev kâ sân yiesoi, sjattai kaika 
puorist jupmelita. Y alla  jätanasai mattost kaunoi ai 
muttem pahas ja  päŧtokis jupm el ja  su namma li 
Loke. Sån tjad jiti Höderav, kutti li tjalmetipme, ja  
tat vuotji Balderav, nåu atte sån jåråi jamas. Tan 
pakto li jupm eli fapmo tåjetum, ja  pakasvuota lassani 
åbbå väralŧa sinue. Si jakkin, aŧte jupmelab. ja  jäta- 
uasah vimak kalkin ŧårrokåteŧ ja  håkkitit kuoim 
kuoimiŧisa, ja  tan mangel kalkai åbbå väralt tåssjanit 
ja  tan sadjai åtå ja  puorep yäralŧ sjaddat.

Taivamusta jupmelak pasotuyvin väroi pakto. 
Mutŧin tah väroh takatuvvin âlkon, muttin jupm el- 
kåti sinne. Apme Uppsalan li Sverje kullosammus 
jupm el-ŧäm pel; tat paiti kâllesŧ ja  li kärvatum ju p 
meli kåvåi kum. Yärro-m allasah anetuvvin nâute. 
Yuosŧakin njuovvin yärro-juttosit ja  vuoitin jupmel- 
kåvåit ja  ŧämpela vätŧja iŧ malina, ja  tan mangel si 
ŧakkin kaikasatj m allasit ja  pårrin tai värro-juttosi 
pierkov. Taivamusta si värrotin juttosit, valla muttin 
svainasit ja  tårro-fankait ai; ja  suptsasa pakŧo lä kul
lom, atte almok såmes pale lä ietjas kånåkasav värro- 
tam, vai si kalkin jupm elit såpaŧiŧ. Färt jake ledjin 
kålmå yärro-pase: vuostas kitan, nubbe tjavtjan, kål
mat ja  åivamus kaska-talven ja la  jåulcin. Jåula-pasen 
si värrotin svine-årrasav F re ji; tan mangel si piedjin



mande året och tömde så högtidsskålen. Julskinkan 
är ett minne af denna gamla sed.

Ynglinga-ätten. I äldsta tider funnos i Sverige 
dera småkonungar, en i hvart landskap, men den för
nämste a f dem var konungen i Uppsala. Där regerade 
först en berömd konungaätt, som kallades Y n glin ga- 
ätten. Denna hade sitt namn af Yngve, som var 
svearnes förste konung och ansågs härstamma från 
Oden.

Den siste konungen a f ynglinga-ätten var Ingjald . 
Han var en ond och svekfull man, hvarför han också 
kallades Illråde. Då han skulle dra graföl efter sin 
fader, bjöd han till sig småkonungarne i landet och 
anställde ett präktigt gästabud. Under natten, när 
gästerna voro druckna, lät han sätta eld på gästa- 
budssalen och innebrände sex småkonungar. Därefter 
underlade han sig deras riken. Annu sex konungar 
dödade han genom svek eller våld. Slutligen bl ef han 
öfverfallen af konungasonen Ivar från Skåne, och för 
att ej falla  i sin dendes våld innebrände han sig på 
sin gård jäm te allt sitt folk.

Yikingatågen. Ragnar Lotlbrok. Våra hedniska 
förfäder voro krigiskt sinnade samt älskade faror och 
äfventyr. De voro djärfva och skickliga sjömän. 
Många af dem drogo på sina skepp till  främmande 
land, härjade och plundrade och vände sedan åter med 
rikt byte. Sådana sjökrigare kallades vikingar och 
deras krigsfärder vikingatåg. Dessa vikingar foro vida 
omkring i världen. De hemsökte Tysklands, Frank
rikes och Englands kuster med svärd och brand och 
gjorde sig mycket fruktade, hvar de drogo fram.



kietav tan nala ja  jatŧin, atte kalkin takkat tuov jala 
tav påtte jaken, ja  tan mangel si jukkin passe-kuvsev. 
Tat svine-ruoive, mav tarrolattjah prukojih pårråt 
jåula pale, lä v il udni muitolvis tat tålotj tapest.

Ynglinga-maddo. Yuostas aiken ledjin mådde 
smavva kånåkasah Sverjen, akta färta lanta-taiva 
sinne, valla åivatammus siast li  Uppsala kånåkis. 
Tanne tårjoi vuostakin muttem kulos kånåkis-maddo, 
mi kåtjotuvai Y n glinga-m addon. Tat maddo li ietjas 
namav ådtjom Yngvest, kutti li  svealattjai vuostas 
kånåkis ja  käste si jakkin, atte sån li Odena mattost.

Mangemus kånåkis Ynglinga-m attost li Ingjald . 
Sån li pahas ja pättokis ålmai, man tieti sån kåtjo
tuvai Ittråde (Pahas-rate). K å su attje li japmam, te 
sån kåtjoi smavva kånåkasait rika sinne ietjas lusa 
ja  takai stuorra kuosse-mallasav. Ijan, kå kuosseh led
jin  vuollakin, puolleti sån kuosse-huotnahav ja  pålti 
kutta smavva kånåkasa. Tan mangel sån valŧi sia 
rikait ietjas vuollai. Y il kutta ietja kånåkasa jam eti 
sån pättokisvuota pakto. Mangemusta latai su muttem 
kånåkasa parne Ivar, kutti li Skånest, ja  talloi sån 
pålti ietjas aktan kaikaina ietjas fuolkina ietjas häima 
sinne, vai sån i luluk kattjat ietjas vasjolattjai kietai 
sisa.

Yikinga-mannamali. Ragnar Lodbrok. Tålotj 
tarrolattjah ledjin tårro-vainokah ja iettsin vatait ja  
jalosvuotav. Si ledjin puosjes ja  tjiepes sävva-ålmah. 
Mådde siast mannin ietjasa skippi kum amas lantaita, 
autatin ja  rievvijin  ja  mattsin ruoptot ätna rievvim 
årai kum. Takkar sävva-tårro-ålmah kåtjotuvvin vi
king an ja  sia tårro-mannamah vikinga-m annam in. Tah 
vikingah mannin ållo mälkatin ietja rikain. Si tårotin 
Tysklanta, Frankrika ja  Englanta kattit sviertina ja  
påltemina, nåu atte si pallin siav harmatit färt sajen,



Somliga vikingar kvarstannade i främmande land, bo
satte sig där oeh grundade mäktiga riken.

De ryktbaraste af Nordens vikingakonungar voro 
Ragnar Lodbrok ock hans söner. Femton år gammal 
dödade Ragnar en ettersprutande orm. F ör att skydda 
sig mot ormens bett hade han klädt sig i ludna byxor, 
kokta i beck, och däraf fick han tillnam net Lodbrolc 
(ludenbyxa) E fter många fejder och äfventyr företog 
Ragnar på sin ålderdom ett krigståg, som skulle öfver- 
träffa alla hans föregående bragder. Han v ille  näm
ligen med endast två skepp och ringa manskap eröfra 
hela England. Men han led skeppsbrott på Englands 
kust och kom med nöd i land jäm te sitt folk. Nu an
grep honom den engelske konungen Ella  med en stor 
krigsmakt. Sedan alla Ragnars män fallit, b lef han 
inklämd mellan sköldar och så tagen till  fånga. E lla 
lät därpå kasta honom i en orm grop; pinad af ormarnas 
bett led han de grymmaste kval utan att klaga. I 
dödsstunden tänkte han på sina söner: »Grymta skulle 
grisarna», sade han, »om de visste hvad galten lider.» 
När Ragnars söner fingo budskap om faderns död, 
blefvo de mycket förbittrade och gåfvo sig ej till freds, 
förrän de fått konung E lla  i sitt våld och dödat honom. 
—  A f  Ragnars söner var 'Björn Järnsida den namn
kunnigaste. Han b le f så kallad, emedan man trodde, 
att intet svärd bet på honom.

Nordens apostel Ansgar. Den man, som först 
predikade kristna läran i Norden, var den fromme 
A nsgar (Ansgarius); han har därför b lifv it kallad 
Nordens apostel. Han var född i norra Frankrike.



kånne si mannin. Muttem vikingah patsin amas rikaita, 
viesson tanne ja  sjaddin kånåkassan fapmokis rikai 
padjel.

Knllosapmusah Nuorta lantai vikinga-kånåkasaist 
ledjin R agnar L od brok ja  su parneh. Kå Ragnar li 
vitta  jake låke nan vuoras, kåtti sån såmes stuorra 
sälka-kärmahav. Vai sån kalkai varjalit ietjas tan 
kärmaha kaskemist, li sån karvotum kuolka-påvsoita, 
mah ledjin tarven tuoltatum, ja  taste sån åttjoi like- 
namav Lodbrolc (kuolka-påkso). Ä tna tår oi ja  vatai 
mangel manai Ragnar, kå juo li ållo vuoras, muttem 
tårroi, mi kalkai sjaddat kullosappon kå kaikah su 
åutep tåroh. Sån sitai kuoros val kuovtina skippina 
ja  utses tårro-fuovaina valtet åbbå Lnglantav. V alla 
su skippe tåssjani Englanta katte kuoran ja  nietaina 
påti sån kaddai aktan ietjas tårro-ålmai kum. Talle 
Englanta kånåkis L ila  latai su stuorra tårro-fuovaina. 
Mangel kå kaikah Ragnara tårro-ålmah ledjin kåtte- 
tum, naggijin Englanta ålmah su ietjasa värjoi kaskai 
ja  valtin su fankan. E lla  palkestatti su råggai, mi 
li tievas kärmahist; sån vaivetuvai harmatit kärmahi 
kaskemist, valla  kiertai karrasammus vaivit vani luod- 
joma taka. Japmem-påttån sån muiti ietjas parnit ja  
jaulai: »Snurkat lulun svine-tjiukah, jus tietalulun, 
man ätnakav vuoras svine-åres kierta.» K å  Ragnara 
parneh kullin sakav ietjasa atje japmema pirra, te si 
måratuvvin harmatit ja  idtjin  tutah, åutål kå si led
jin  ådtjom kånåkis E llav ietjasa kietaita ja  kåddam 
su. —  Ragnara parni kaskan li Björn Järnsida (Ruoute- 
sito) kullosammus. Sån kåtjotuvai nåute, tan tieti 
atte jakkin, atte ittji mike svierte pasteh sunji.

Nuorta lantai apostel Ansgar. Tat ålmai, kutti 
vuostakin sarneti kristalatj lärov Nuorta lantain, li 
jupmel-palolatj A n sgar (Ansgarius); tan tieti lä sån 
kåtjotum Nuorta lantai apost elin. Sån li riekatam
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Redan såsom barn vände han sin håg från lekar oeh 
nöjen till Guds ord och allvarliga tankar. Han före
satte sig att troget följa apostlarnes föredöme; han 
ville  liksom de utbreda K risti lära samt lida och dö 
för denna. På den tiden hände sig, att sändebud från 
svearne kommo till den frankiske kejsaren och bådo, att 
han måtte sända kristna lärare till deras land. Med 
glädje erbjöd sig Ansgar att besöka det aflägsna, fruk
tade hednalandet. Det var en fai’l ig  resa. På vägen 
b le f han plundrad af vikingar och miste allt hvad han 
förde med sig. Slutligen anlände han till svearnes 
förnämsta handelsstad, Birlca, belägen på en ö i Mälaren. 
Här b lef han väl mottagen och förkunnade den kristna 
läran med nit och oförskräckthet. Han omvände många 
och grundade en kristen församling i Sverige; den 
första kristna kyrka här i landet b lef nu uppförd. 
Omkring tjugu år senare besökte Ansgar ännu en gång 

■ Sverige. Så länge han lefde, verkade han med nit för 
svenskarnes omvändelse. Ansgar dog såsom ärkebiskop 
i staden Bremen.

Olof Skötkommg ocli lagman Torgny. Efter 
Ansgars död dröjde det länge, innan Sverige besöktes 
af kristna lärare, och hedendomen tog åter öfverhand. 
Den förste kristne konung i Sverige var Olof, med 
tillnamnet Shötlconung. Han döptes vid Husaby i 
Västergötland af den helige Sigfrid. Denne predikade 
kristendomen i Götaland och omvände många, och han 
har därför blifv it kallad Götalands apostel.

På sin ålderdom råkade O lof Skötkonung i krig 
med Norges konung Olof Haraldsson. Detta misshagade 
i synnerhet västgötarne, som önskade lefva i fred med 
sina grannar norrmännen. Västgötahöfdingen Ragnvald 
ja r l  slöt på eget bevåg stillestånd med Norge och



nuorta Frankrikan. Juo manna-palest sån jårkåli ie
tjas vainov ståkamist ja  vuoloist Jupmela pakoita ja  
rievtes ussjolmasaita. Sån sitai jakkokislakai tjuovvot 
aposteli eksämpelit; sån sitai nåu kå si åutetit Kristusa 
lärov ja  kiertat ja  japm et tan läro åutåst. Tan aiken 
sjattai, atte pako-tålvoh påtin svea.lattjaist franskalatj 
käisari ja  anoti, vai sån lului radjat kristalatj åpatidjit 
sia lantai. Te Ansgar avoina falai, atte sån kalkai 
mannat tan alvos hietnik-lantai. Y atalatj manos li 
tat. V ikingah latin su manatin ja  valtin suste kaika, 
mi sune li. Y im ak sån påti svealattjai åivatammus 
åses-statai, BirTcai, mi li såmes suollon Mälara jauren. 
Tanne sån tuostotuvai vänakisvuotaina ja  sarneti kris
talatj lärov vissjalisvuotaina ja  vani palo taka. Sån 
jårkåli måddasav ja  vuototi såmes kristalatj tjåggål- 
vasav Sverjen; talle tsieggituvai vuostas kristalatj 
kirko mia aitek-lantan. Kuokte läkke jake tan man
gel påti Ansgar nuppatist tieki. Nåu kukkev kå sån 
viesoi, parkai sån vissjalisvuotaina, vai svänskalattjah 
lulun jårkålit ietjasa kristalatj lärroi. K å  Ansgar 
jami, li sån ärkebiskop Bremena  statan Tysklantan.

Olof Skötkommg ja  laka-ålmai Torgny. Ans- 
gara japmema mangel manai kukkes aike, åutål kå 
kristalatj åpatidjeh vast påtin mia lantai ja  hietnik- 
vuota vitani vast ätnakit. Sverje vuostas kristalatj 
kånåkis li Olof, like-namaina Skötkommg. Sån kasta- 
tuvai ailes Sigfridist Husaby kuoran Alle-götalanta 
sinne. Tat Sigfrid sarneti kristalatj lärov Grötalanta 
sinne ja  jårkåli måddasav, ja  tan tieti lä sån kåtjotum 
Götalanta apostelin.

Vuorasvuotanis alki O lof Skötkonung tårrot Vuona 
kånåkasaina, Olof Haraldssonina. A inasit A lle -göta 
lanta viesatah unuokastin tav, taina kå si sittin vies- 
sot rafen vuonaki kum, kutih ledjin sia krannah. Sia 
åive-ålmai, Ragnvald jarl, heiti tårromist V uonainaja
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följde de norska sändemän, som skulle erbjuda konungen 
fred, till det stora vintertinget vid Uppsala. Här 
samlades uppsvearne beväpnade under bar bimmel. I  
midten satt konungen på sin stol, om gifven af sina 
liofmän, ock rundt omkring stod allmogen i täta skaror. 
Först framförde norrmännen sin konungs fredsanbud, 
och Ragnvald jarl uppmanade konung O lof att förlika 
sig med konungen i Norge. Men O lof svarade honom 
med hårda och vredgade ord. Då reste sig den gamle 
lagman T orgn y, den visaste man i landet, och började
tala å böndernas vägnar. Han sade, att folket i Sverige
icke vore vant att bemötas med öfvermod a f sina 
konungar, och att bönderna ej vore sinnade att längre 
tåla slikt af honom. V ille  han ej foga sig efter deras 
önskan, så skulle de öfverfa lla  och dräpa honom, såsom 
deras förfäder plägat göra med själfrådiga konungar. 
»Säg nu Strax, hvilketdera du väljer» —  så slutade 
Torgny sitt tal, och menigheten ga f med vapenbrak och

stort gny sitt b ifall till 
känna. Nu ga f konungen 
vika och lofvade göra 
såsom bönderna ville. 
V ä l försökte han sedan 
att bryta sitt löfte, men 
då blefvo bönderna höge
ligen förbittrade och ho
tade att afsätta honom. 
Slutligen måste han in 

gå förlikning med konungen i Norge.
Olof Skötkonungs båda söner, Anund JaJcob och 

Emund Gamle, efterträdde honom den ene efter den 
andre. Emund var den siste ättlingen af den gamla 
konungaätten, hvilken med honom 
år 1060.

Sveriges äldsta m ynt, slaget i Sigtuna 
under O lo f Skötkonung.

Sverje vuostas pieinik, takatum  
Sigtunan O lo f Skötkonunga ailcen.

utdog omkring
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tjuovoi tait Yuona pabo-tålvoit, kutih kalkin kånå- 
kassai rafev fallat, stuorra talve-tiggai Uppsalan. Tasa 

j tjåkanin svealattjah ietjasa värjoi kum. Sia kuoutelin 
tjåkkåhi kånåkis ietjas ståula nanne, ja  su pirra tjuod- 
tjon su vänakah ja  teunarah, ja  tai pirra tjuottjoi 
stuorra fuovva almokist. Yuostakin sarnon Yuona 
pako-tålvoh ietjasa kånåkasa rafe-fallamav, ja  Eagn- 
vahl jarl vakoti, vai kånåkis O lof kalkai rafev takkat 
Vuona kånåkasaina. Y alla  O lof vasteti sunji karra ja 
mårras pakoi kum. Te tjuodtjeli vuoras laka-ålmai 
Torgny, kutti li lanta jiermalaimnus ålmai, ja  hålla- 
kåti påntori naman. Sån jaulai, atte Sverje almok i 
lam harjanam, atte sia kånåkasah ledjin stuorrasah 
sia vuosti, ja  atte påntorah idtjin tast sitah kukkepuv 
kiertat takkarav suste. Jus sån ittji sitah takkat sia 
sitota milte, te si kalkin latat ja  kåddet su, nåu kå 
sia åut-aitekah prukojin takkat ietj-ratak kånåkasai 
kum. »Jaulah tal talaka, kåppav tån sitah» — nåute 
låpti Torgny ietjas hålav, ja  almok tieteti ätna tjuor- 
vomina ja  värjoi jutsaina, atte tat li sia sitot. Talle 
kånåkis mieteti tasa ja  sitai takkat, nåu-kå påntorah 
sittin. Sån kättjali kalle tan mangel tådjet ietjas tåi 
votasav, valla talloi måratuvvin påntorah harmatit ja  
nittin valtet suste kånåkis-ammatav ierit. Yimak 
vierti sån rafev takkat Vuona kånåkasaina.

O lof Skötkonunga kuokte parne, Anund Jakob ja  
Vuoras Emund, sjattaika su mangel kånåkassan nubbe 
nuppe mangen. Emund li mangemus kånåkis tat vuo- 
ras kånåkis-mattost, ja  su japmemina nåkåi tat maddo 
1060 jala tain paikin.
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Det inre tillståndet under forntiden.

Rikets område. V id  forntidens slut var Nor
den deladt i tre skilda riken: Sverige, N orge ocli 
D anm ark. Gränserna mellan rikena voro ej desamma 
som nu, ty  Skåne, Halland och Bleking  körde till 
Danmark, Bohuslän till N orge, ock nndér Norge 
kommo snart äfven Jämtland ock Härjedalen. A f  
Norrland var ännu klott södra delen uppodlad, intill 
Angerm anälfven. Norr därom ströfvade lapparne om
kring med sina renkjordar.

Öfverhet ocli folk. Y id  forntidens slut voro små- 
konungarne länge sedan utrotade, ock öfver Sveriges 
rike kärskade en enda konung, kvilken kade sin bostad 
i Uppsala.

Konungen kade rätt att uppbära vissa skatter, 
att uppbåda folket till rikets försvar ock anföra det 
i krig. Men för öfrigt kade kvart landskap sin egen 
styrelse ock lag. I  kvarje landskap valde sig bönderna 
en egen köfding, kvilken b lef kallad lagman, därför 
att han skulle känna lagen, ock tolka den för folket. 
Han skulle hjälpa bönderna att skipa rätt ock kålla 
ordning inom landskapet. Han var deras förman, då 
de samlades på tinget ock rådplägade om gemensamma 
angelägenheter. T inget hölls under bar himmel. Där 
stiftades lag, afdömdes tvister ock straffades lagbrytare; 
där anställdes äfven gemensamma offer till  gudarne, 
ock tillika  kölls där marknad af den församlade menig
heten. Landskapet var deladt i flera härad; äfven 
dessa hade sina ting och sina förmän, hvilka kallades 
häradshöfdingar.

F o lk et var a f två slag: fria  ock trälar. Bland de 
fria männen voro konungar ock jarlar de yppersta, 
men de rika odalbönderna ville ej vara m ycket sämre. 
En odalbonde var en sådan bonde, som sjä lf ägde den



Rika sisngelatj vuoke hietnik-aiken.

llika vitotakka. K å hietnik-aike nåkåi, te ledjin 
Nuorta lantah juoketum  Icålmån sierra rikan: Sverje, 
Vuotna ja  Danm arka. Tai rikai rajeh ällam samma 
kå talle, jutte Skåne, Hallanta  ja  Bleking kullojin 
Danmarkai, Bohusläna kulloi Ynotnai, ja  Vuona vuollai 
påtika ruvva Jämtlanta ja  H ärjedala  ai. Norrlantast 
li kuoros val årjatj åsse ruodditum kitta Angerman- 
äno radjai. Nuortapun ledjin sameh jåttem in ietjasa 
påttso-äloi kum.

Åivalattjah ja  vuollelattjali. K å hietnik-aike nåkåi, 
te ledjin smavva-kånåkasah juo åtnå katom, ja  Sverje 
rika padjel tårjoi kuoros va l akta aina kånåkis, kutti 
viesoi Uppsalan.

K ånåkis ani famov valtet muttem skatit ja  kåttjot 
almokav tårroi aitek-lanta varjalipm ai su stiurima 
vuolen. V alla  ietjan ani färta lanta-taiva ietjas tår- 
jom-tapev ja  ietjas lakav. Färtan lanta-taivan valjijin  
påntorah allasisa stiurijidjev, kutti kåtjotuvai lagman
nan ( laka-ålman), tan tieti atte sån kalkai tåbtåt lakav 
ja  tjielkit tav almoki. Sån kalkai anetit årnikav lanta- 
taiva sinne ja  sån li påntori åive, kå si tjåkanin tiggai 
ja  ratetin aktasatj åmi pirra. T igge anetuvai ålkon 
alme vuolen. Tanne si mierretin lakait, tuobm ijin ri- 
toit ja  straffojin tait, kutih takkin laka vuosti; tanne 
anetuvvin aktasatj väroh jupm elita ja  tanne li markan 
(martna) tan almoki, mi li tjåkanam. Sämma lanta- 
taivan ledjin mådde häradah, ja  tah atnin ai ietjasa 
tikkit ja  ietjasa stiurijidjit, kutih kåtjotuvvin härads- 
höfdingin.

Alm ok li kuokte slajast: fridja ålmali ja  årjeh ja la  
svainasah. F rid ja  ålmai kaskan ledjin kånåkasah ja  
jarlah åivatapmusah, valla  påntas odal-påntorah idtjin 
sitah anetuvvat neurepun siast. Odal-påntor li takkar



gård han bebodde. Han var en m yndig man i sin ort. 
När han sade sin mening på tinget, lyssnade alla 
därtill med uppmärksamhet. I  sitt hus var han en
sam herre eller husbonde. De nyfödda barnen kunde 
han efter behag förskjuta eller upptaga; stundom u t
sattes de i vildmarken att förgås, men vanligen upp- 
togos de i faderns knä, vattenöstes och fingo namn. 
Trälarne kunde han handtera efter sitt godtycke, och 
alla i huset voro honom underdåniga. Men äfven hus
modern hade en aktad ställning och behandlades af 
mannen med kärlek och förtroende.

Seder ocli lefnadssiitt. De gamla nordboarne 
voro ett stridbart, d järft och stormodigt folk. Styrka, 
tapperhet och mod voro de egenskaper, som värdera
des högst. Dock aktades högt äfven den, som var 
rådklok och vis och förstod att väl lägga sina ord. 
G-ossarne uppfostrades så, att de fram för allt måtte 
blifva  starka och krigsdugliga, de öfvades mest i att 
härda kroppen och handtera vapen. A tt stupa i striden 
ansågs för det hederligaste dödssättet. Den fallne 
kom —  så trodde de — efter döden till Valhall, gu
darnes boning, och förde där ett lycksalig t l i f  med 
sina vänner. Det hände ofta. att den, som ej fö ll i 
strid, när han b lef gammal kastade sig utför en bergs
brant (ättestupa) hellre än att dö af ålderdomssvaghet 
på sotsängen.

Våra hedniska förfäder voro hårdsinta och hämnd
giriga. I  krig foro de fram utan skonsamhet. Segrade 
de i striden, dödade de sina fiönder eller g jorde dem 
till trälar. När en man dödades a f en annan, var 
det för hans fränder och vänner en helig p likt att 
hämnas på dråparen eller hans släkt. Detta kallades 
blodshämnd. Men de gamla nordboarne voro äfven hög-



n ort. påntor, kutti ietj li tan häima äikat, kånne sån li
alla viessomin. Sån li  ietjas tafon fapmokis ålmai. K å

11 en" sån påti tigga i ja  jau la i ietjas ussjolmasav, te kaikah
cunde kullin su _ pakoit. Ietjas häiman li sån aktok härra
11 ut" jala iset. A dtjak  riekatam manai kum ani sån famov
nPP" takkat ietjas sitota milte, juoko sån sitai padjat tait

lamn. viessot jala håkkitit ta it; muttin si piejatuvvin mät-
!, och tsai, yai lulun håkkånit, valla taivamusta si valte-
1 hus- tuvvin ietjasa atje askai, kastatuvvin tjatsina ja  ådtjon
es namav. A r ji ja la  svainasi kum sån mati tåmåtit,

kåkte ikkenis ietj sitai, ja  åbbå fuolke li sunji vuolle- 
katj. Valla iemet ai anetuvai kutnen, ja  ålmai tåmåti 
suina kieresvuotaina ja  åskeltimmina. 

oarne Tapeh ja  viessom-vuoke. Tålotj tarrolattjah led
yrka, jin  tårro-vainokah, ja loh  ja  stuorrasah. Itt ji  mike ane-
dera- tuvah takkar arvon kå keurasvuota, tjiepesvuota tåron
i var ja  jalosvuota. Tank tat ai anetuvai kutnen, kutti li

ord- jiermalatj ja  vises ja  mati hållat tjiepeslakai. Parneh
natte åpatuvvin åutemust nåu, atte si kalkin sjaddat keuran
1 Rtt ja  tårro-tjieppen, si harjetuvvin ainasammust nannotit
riden rupmahav ja  prukot värjoit. Å itatallat tåro sinne
allne anetuvai mainosammus japmem-vuoken. Tat, kutti
i gu- åitatalai tåron, påti japmema mangel, nåu kå si jak-
uied kin, Valhallai, jupm eli viessoi, ja  viesoi tanne vuorpa-
öll i lattjat aktan ietjasa vänaki kum. Taivai sjattai, atte
ergs- tat, kutti itt ji  åitatalah tåron, tjälasti, kå sån li vuor-
ighet rasin sjaddam, pavŧe (ättestupci) padjel, vai sån i luluh

japmet vuorasvuotast tauta pakto. 
mnd- Tålotj tarrolattjah ledjin karrasah ja  haddo-vaino-
;rade kah. Tåron si tåmåtin vani arjoma taka. Jus si vid-
dem nijin tåron, te si kåddin ietjasa vasjolattjait ja la  tak-
var kin siav årjen ja  svainasin. Jus kuttik kåttatalai

t  att nubbai, te Ii te kå ailes vielkokisvuota su pärrahita
'udes ja  vänakita, atte si kalkin haddotit tav ja  kåddet su

vasjolattjav jala tan pärrahit. Tat kåtjotuvai varra-



sinta och trofasta; högst akŧades den man, som var 
öppen och ärlig mot sina fiender, ädelmodig mot de 
svaga och trofast i sina löften. Kvinnan gick hellre 
i döden, än hon svek den man hon g ifv it sin tro. 
Ynglingarne plägade ingå fostbrödralag med hvarandra. 
Detta gick  så till, att de skiiro sig i armen och läto 
sitt blod flyta samman i mullen; därvid svuro de att 
i lifvet dela lju ft  och ledt och att hämnas hvarandras 
död. A tt  visa gästfrihet mot främ lingar ansågs som 
en helig plikt. En gäst hade intet att frukta, äfven 
om han var under sin fiendes tak.

En odalbondes gård  bestod af fléra sammanhäng
ande träbyggnader. Den förnämsta a f dessa innehöll 
ett större rum eller en sal i form a f en aflång fy r 
kant (stugan). Detta rum var öppet ända till tak
åsen; ljuset inkom genom en g lu gg  i taket (vindöga). 
Midt på golfvet, som var af stampad jord, fanns en 
eldstad, gjord af stenar, och därifrån uppsteg röken 
genom en öppning i taket. Utefter väggarna stodo 
bänkar och bord, där männen slogo sig ned, sedan de 
hängt upp sina vapen bakom sig. M idt på ena lång
sidan var högsätet. Där satt husfadern omgifven af 
sina män, och på den andra långsidan hade gästerna sin 
plats. V id ena gafveln var kvinnornas bänk. — Eödo- 
ämnena voro enkla. Hästkött och fläsk var den mat, 
som nordbon helst förtärde, och hans älsklingsdrycker 
voro öl och mjöd. Maten framsattes på träfat, och 
som dryckeskärl användes vanligen horn.

Näringsflit. Eastän nordboarne älskade krig  och 
vapenbragder, föraktade de dock ingalunda fred liga  
yrken . De lefde a f jak t och fiske, af boskapsskötsel 
och åkerbruk. De ägde hornboskap, hästar, får och



hađdon. V alla  tåloŧj tarrolattjah ledjin ai stuorra- 
mielakah ja  jakkokasah; stuoramussan si atnin tav 
ålmav, kntti li ärlok ietjas vasjolattjai vuosti, puorre- 
mielak famotimmi vuosti ja  jakkokis ietjas tåivota- 
sain. Kuina ienni jami, kå sån pieti tav, käsa sån 
li ietjas jakov tåivotam. Nuorra ålmah prukojin tak
kat piebmo-vielja-littov (fostbröclralag) nubbe nuppina. 
Tat sjattai nåu, atte si tjuolastin havev kietai ja  
padjin varav kålkåt akti måive nala ja  mastat, ja  te 
si vuornomina tåivotin, atte si kalkin viessot aktan 
kåppatjaka puorre ja  neures vuorpe sinne ja  haddotit 
nubbe nuppe japmemav. K uossotit apmasit anetuvai 
ailes vielkokisvuotan. Kuosse ittji tarpaheb pallat, 
vaiko sån li ietjas vasjolattja huotnahin.

Odal-påntora häiman ledjin mådde muorast tsieg- 
gitum tåpeb, mai kaskan åivamus ani stuorra nielje- 
tjiekak buotnabav ja la  salav. Tat huonai li rapas 
kitta råpe radjai; tjuoukas påti sisa riepena jala vinteka 
tjata, mi li takan. Kuolpe kuoutelin, mi li multost, 
li arran, ja  taste suovva padjani riepena tjata, mi li 
takan. V ättjai milte ledjin peuteli ja  pänkab, kåså 
ålmah tjåkkitin, mangel kå ledjin  värjoit katsostam 
ietjasa tuokai. Nuppe kukkes vättja  kasko li åivor. 
Tanne tjåkkåhi iset ja  su ålmah su pirra, ja  nuppe 
kukkes väŧtja  milte li kuossi sadje. Nuppe ånekis 
vättja milte li kuinai pänka. —- Sia piebmo i lam 
nåu tiuras ja la  njalke. Hästa-pierko ja  svine-puoite 
li tat piebmo, mav tålotj .tarrolattjah kärnasammust 
pårrin, ja  sia puoremus jukkamus li öla ja  mjöda. 
Piepmov si atnin muorra-kari sinne ja  jukkam -litten 
si taivamusta atnin vuoksa-tjårvit.

Parko. Vaiko tålotj tarrolattjah iettsin tårov 
ja  mihasvuotav, te si tauk idtjin  padjel-kätjah ta k k a r  
parkoit, m ah rafelatj aikai k u llo jin . Si viesson piutost 
ja  kuolle-piutemist, slitor-suitim ist ja  pälto-parkost.



svin samt gäss och höns. Biskötsel var äfven känd. 
Jorden brukades mest genom svedjande. K orn eller 
b jugg var det vanligaste sädesslaget; däraf maldes en 
del på handkvarnar till m jöl och användes till bröd, 
en del bereddes till malt, hvaraf bryggdes öl. Ä fven  
hafre, råg och hvete odlades redan under forntiden, 
så ock lin. Yåra förfäder förstodo sig på att smida 
goda vapen och bygga snabbseglande fartyg. K läder 
tillverkade de af skinn och pälsverk, af y lle  (vadmal) 
och linne. Smycken gjorde de a f guld, silfver och 
brons; praktfulla spännen, armringar och hängsmycken 
hafva bevarats ända till vår tid. Ä fven  idkade de 
handel och köpenskap med främmande länder. V iking- 
arne voro ofta tillika  handelsmän och hemförde från 
främmande land allehanda köpmansvaror och mynt. 
I  Sverige präglades de första mynten under O lof Sköt
konung. Sådana m ynt finnas ännu i  behåll. Städer 
funnos ej många; de förnämsta voro Sirlca, som dock 
förstördes inemot forntidens slut, Sigtuna och Uppsala.

Bildning. D et tungom ål, som på den tiden talades 
i Norden, liknade närmast det, som ännu talas på 
Island. D äraf ha sedermera de svenska, norska och 
danska språken uppkommit. Yåra förfäder kände ingen 
annan skrift än runorna*. Dessa inristades mest på 
minnesstenar, som restes öfver bortgångna fränder och 
vänner (bautastenar); det, som ristades på trä (balkar), 
är mestadels förloradt. M ycket, som nu upptecknas i 
skrift, bevarades då i minnet. Skalder och sagobe-

* Runtecknen voro följande sexton:

f  n t l  o r k ; 1 n i » i : t l  1 i  -i
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Si atnin kusait, hästait, sautsait ja  svinit ja  tamok 
kasait ja  vnontsait. Si atnin biait ai ja la  takkar hub- 
loit, maiste håningav ja la  Imblo-vnojav ådtjon. Ä t 
namav si parkin tan lakai, atte si påltin vuomev ierit 
ja sarljijin kårnit knnai sisa. Kårne jala pinke li 
tat sadjo, mav änamusta sadjijin; taste si m illijin  
muttem åsev kieta-millai kum jaffon, maste laipit tak- 
kin, ja  muttem åsse karvetuvai maltan ja  taste si 
takkin ölav. Havvarav, råkkåbav ja  väitav si ai atnin 
tålotj aiken, nåu ai linav. Tålotj tarrolattjah mattin 
smirjit puorre värjoit ja  takkat skippit, mai kum 
maŧtin happelit pårjåstit. K arvoit si takkin tuoljist 
ja naute-nakist, ullost (vatasist) ja  ai linast. Härvait 
si takkin kållest, silpast ja  bronsast; tjappa kruokeh, 
kieta-suormasah ja  katsahim-härvah läh aimon årrom 
kitta mia aikai. Si åsestin ai amas lantain. Vikingah 
ledjin taivai åsestidjeh ja  puktin faronisa amas lan- 
taist kaiklakasatj åssasit ja  pietnikit. Sverjen taka- 
tuvvin vuostas pietnikah  O lof Skötkonunga aiken. 
Takkar pietnikah kaunojih ain aimon. Talloi idtjin 
mådde statah kaunoh; åivatapmusah ledjin Birlca, mi 
tauk tåssjituvai, kå hietnik-aike li nåkkåmin, Sigtuna 
ja  Uppsala.

Äpatus. Tat kiella, mi tan aiken hålatuvai Nuorta 
rikai sinne, li halva akta-lakasatj kå tat, mi ain håla- 
tuvva Islantan. Tat kielast läh tan mangel svänska kiel
la, vuona kiella ja  danskalatj kiella påtam. Tålotj tarro
lattjah idtjin  tåptåh ietja tjallakav kå runait. * Tait 
si taivamusta satsin muito-kierkita, mait si tsieggijin 
japmam pärrahi ja  vänaki padjel (bauta-kierkéh) ;  tat, 
mi fielloita satsatuvai, lä talle tåssjånam. Ätnak, mi 
talle tjaletuvva, anetuvai talloi muiton. Laulotis-

* Runa-bokstavah ledjin kutta låke nan:

f u t k o  r k : h n i  a s : t b 1 m- r



räŧtare voro högt ansedda och välkomna gäster både 
hos hög och låg. D et gladde alla att höra dem berätta 
om märkliga bedrifter till lands och sjös, att lyssna 
till kväden, som diktats till gudars och hjältars pris. 
Dessa berättelser och kväden fäste sig noga i åhörarnes 
minne och bevarades från fader till son. Enhvar trak
tade efter att s jä lf en gång varda prisad i saga och 
sång, att vinna heder under sitt l i f  och ett frejdadt 
namn efter sin död. Så säges i ett gammalt kväde:

Gods förgår, Men ett vet jag,
i graf gå fränder, som aldrig dör:
äfven du skall dö. domen öfver den som dog.

Bautasten.

Bauta-JcierJce.



tjiepeh ja  tah, kutih suptsasit kietton, anetuvvin 
stuorra kutnen ja  tuostotuvvin kärna kuossen kåppa- 
tjaka åivapui ja  påntori lunne. K aikaita li avvon 
kullaŧ, kåkte si hållin åuŧos sakai ja  ŧåroi pirra, mah 
ledjin sjaddam äŧnama ja  säva nanne, ja  kullaŧ laulo- 
tasait, mait ledjin takkam jupm elita ja  jalos ålmaiŧa 
rampon. Taiŧ laulotasait si aneŧin muiton ja  laulon 
puolvast puolvai. Färtahatj vainoti, va i sån ietj lului 
rampatuvvat suptsasi ja  lauloŧasai pakto, ja  vai sån 
lului kuŧnev kaunat viesotines ja  kulos namav japmema 
mangel. Nåu jaulatuvva såmes ŧålotj laulotasan:

Tavverah kaŧoh, V alla  âvtâv mån tieŧav,
pärrahah mannih kruoptai, mi i kåssek jameh:
tån ai kaikah japmet. tuobmo tan padjel, kutti

jami.

ssna
pns.
rnes
rak-

» Skeppsform ig» sŧensättning (g r a f  fr å n  jä rn å ld ern ) 
vid Blomsholm i Boliuslän.

K ruopta  ruoute-aihest, man p irra  Jcierheh läk tsieggitum  
shippe muoton. Blomsholma huoran Bohuslänan.



1060.

Medeltiden

eller Katolska tiden.

Från omkring år 1060 till 1521.

Stenkilska samt Sverkerska ock Erikska ätterna.

1060— 1250.

Striden mellan hedningar och kristna. Då den
gamla konungaätten utdött, valde svenskarne t ill  ko
nung en ansedd man från Västergötland vid namn 
Stenkil. Han och hans ättlingar (Sten kilska  ätten) 
regerade sedermera omkring 70 år. Under denna tid 
rådde i landet mycken oro och tvedräkt emellan hed
ningar och kristna. Stenkils son In ge den äldre var 
en ifr ig  kristen och ville  tvinga de ännn hedniska 
svearne att antaga den kristna läran. Förbittrade 
häröfver drefvo de honom bort från tinget med sten
kastning och valde till konung hans svåger Sven. 
Denne blef kallad JBlot-Sven, emedan han biotade eller 
offrade åt de hedniska gudarne. Men efter tre år åter
kom Inge med krigsfolk ; han lät en natt omringa Svens 
gård och tände eld därpå. Sven sjä lf nedhöggs, då 
b an ville  fly ur det brinnande huset. E fter detta fick 
kristendomen utan hinder utbreda sig i Svealand och 
b lef snart rådande i hela landet.

S verkerska  och E rik sk a  ätterna kallas de konunga
ätter, som kommo efter den Stenkilska. Först valdes



Kaska-aike
jala Katolikalatj aike.

1060 jake rajest kitta 1521 jakc radjai.

Stenkilalatj maddo ja Sverkeralatj ja Erikalatj 
m a. mattoh.

1060-1250.

den Rito Metniki ja  kristakasai kaskan. K å vuoras
ko- kånåkis-maddo li nåkkåm, te svänskalattjah valjijin  1060.

amn kånåkassan muttem kulos ålmav Alle-götalanŧasŧ, kän
;ten) narama li Sten kil. Sån ja  su mangeltis-puolvah (Sten-
, tid tila latj maddo) ŧårjotin tan mangel 70 jake. Tan
hed- aiken li mia lantan ätna stuime ja  rito hietniki ja
var kristakasai kaskan. Stenkila parne, vuorrasap Inge,

iska li tuotalatj kristakis ja  sitai naggiŧ svealattjait tuostot
rade kristalatj lärov. Si måratuvvin taste ja  vuojeŧin su
den- ierit tikkest kierke-palkestimme pakŧo ja  valjijin  su
~)ven. 1 makav, kän namma li Sven, kånåkassan. Tata kåtjo-
jller tuvai Blot-Svenan, tan tieti atte sån värroti hietnikalatj
Lter- I jupmelita, jutte sia kiela milte kåtjotuvai värro blo-
vens tan. V alla kålmå jake taste mangel påti Inge ruoptot
, då tårro-fuovaina; muttem ijan sån kirmastatti Svena
lick tåpev ja  puolleti tav. Sven ietj åitatalai, kå sån sitai
och patarit tat puolle tåpest ierit. Tan mangel åutani

kristalatj lärro Svealanta sinne vani hieranimme taka 
ja  ruvva tat vitani åbbå lanta padjel. 

tiga- Sverkeralatj ja  E rik a la tj m addon kåtjotuvaika tak
Ides ! kånåkis-mattoh, mah påtika Stenkilalatj matto man-



1160.

Sverker till konung, och från honom härstammade den 
Sverkerska ätten. Men efter någon tid valde svearne 
i hans ställe till sin konung en ansedd man, soin hette 
E rik , stamfader för den Erikska ätten.

Erik den lielige. Konung Erik  var en ifr ig  kris
ten, byggde kyrkor och förordnade kristna lärare. I  
sitt lefverne var han mycket from och gudfruktig. Så
som regent var han rättvis, m ild och välgörande, och 
i krig var han en tapper hjälte. På den tiden var 
hela kristenheten sysselsatt med korstågen, och stora 
härskaror drogo till Palestina för att värna det Heliga 
landet och K risti graf mot de otrogna. E rik  ville 
också strida för den kristna tron och begaf sig  där
för med en krigshär öfver hafvet t ill  det hedniska 
Einland för att omvända dess invånare t ill  kristen
domen. Då finnarne ej v ille  låta döpa sig, utmanade 
han dem till strid, besegrade dem och tvang dem att 
blifva  kristna. Den fromme konungen fällde tårar, då 
han såg de slagna fienderna och tänkte på, huru många 
själar här gått förlorade för den sanna tron.

Återkommen t ill  Sverige b lef konung Erik  utsatt 
för ett lömskt anfall. Utan att ana något ondt satt 
han och åhörde gudstjänsten i TJppsala kyrka, då det 
kom bud, att en fientlig här var i antågande. Erik 
gick med en ringa hop emot sina fiender; efter ett 
tappert försvar fö ll han i deras händer och halshöggs. 
Det berättas, att en klar källåder sprungit upp på 
det ställe, där Eriks blod flutit, och folket trodde, att 
underverk skedde vid hans graf. E nligt folkets tro 
var han en helig man eller ett helgon och dyrkades 
under hela den katolska tiden såsom E rik  den lielige, 
Sveriges skyddshelgon.



den gel. Vuostakin va ljijin  Sverkerav kånåkassan, ja  suste
irne påti Sverkeralatj maddo. Yalla  muttem aike tan man
ette gel valjijin  svealattjah kånåkassan su sadjai muttem

kulos ålmav, kän namma li E rik , ja  sån l i  Erikalatj 
matto maddar-attje.

;ris- Ailes Erik. Kånåkis Erik li tuotalatj kristakis,
, I  tsieggi kirkoit ja  piejai kristalatj åpatidjit. Ietjas
Så- viessoma kautoi sån li aive lådje ja  jupm el-palolatj.
och Ietjas tårjotimmen sån li rievtes-mielak, lådje ja  puorre-
var takke ja  tåron sån li mihas ålmai. Tan aiken åbbå
fcora kristalatjvuota takai kruossa-tåroit, ja  stuorra tårro
liga fuovah mannin Palestinai, vai kalkin varjalit tav
dlle Ailes lantav ja  Kristusa kruoptav jakotis hietnikist.
lär- Erik ai sitai tårrot kristalatj jako åutanimme tieti,
iska ja  tan tieti sån manai tårro-fuovaina mära rasta hiet-
ten- nikalatj Suomalantai jårkåladtjit tan lanta viesatit
lade ■ kristalatj jakkoi. Kå suopmelattjah idtjin sitah kasta- 
att tattet ietjasa, te sån hasti siav tårroi, å iti siav ja  naggi

■, då siav kristakassan sjaddat. Jupm el-palolaŧj kånåkis
nga tjieroi, kå sån vuoini kåttetum vasjolattjait ja  muiti,

man mådde sieloh tanne ledjin håkkånam vani satnes 
jako tak a.

,satt K å  kånåkis Erik  li ruoptot påtam Sverji, te sån la-
satt tatalai ietjas vasjolattjaita. Yani palo taka sån tjåk-
det kåhi ja  kultali jupmel-teunastimmev Uppsala kirkon,

ilrik j a te påti pako-tålvo ja  tieteti, atte vasjolattjai tårro-
■ ett : fuovva li lakkanimme. Erik  manai utses fuovaina
ggs. ietjas vasjolattjai vuosti; karra vuostalastema mangel
) på katjai sån sia kietai sisa ja  tjiepetuttetuvai. Suptsa-
, att stuvva, atte tjielka tjatse-aja sjattai tan sadjai, kånne

tro - Erika varra kålkåi, ja  almok usjoti, atte åutos parkoh 
ades j sjaddin su kruopta kuoran. Alm oka jako milte li sån
lige, ailes ålmai, ja  åbbå katolikalatj aiken si pasotin su

ja  kåttjon su Ailes Erilcin, Sverje ailes varjalidjen.



Efter Erik den heliges död rådde mycken oro i 
landet under nära hundra år. De båda konungaätterna 
kämpade med hvarandra om kronan och innehade ko- 
nungavärdigheten skiftevis. De mäktiga i landet del- 
togo i striden. Bland de stora släkterna var ingen 
mäktigare än Folkung a-ätt en, hvilken härstammade 
från Östergötland. Ur denna släkt tog konungen van
ligen sin ja rl eller högste ämbetsman, och denne hade 
ofta mer att säga i riket än konungen själf.

Katolska läror ocli inrättningar. Den kristna 
tro, som förkunnades på denna tid, var ej den rena 
kristendomen utan den katolska läran. Denna hade 
så småningom b lifv it uppblandad med många männi- 
skopåfund. Man dyrkade ej den treenige Guden allena 
utan äfven, och kanske ännu mer, »Guds moder» (ju n g
fru  Maria) samt helgonen, d. v. s. gudfruktiga männi
skor, hvilka efter sin död b lifv it ansedda som heliga 
och tillbådos liksom gudomligheter. Man trodde äf
ven, att påfven i Bom  var K risti ståthållare på jorden 
och hela kristenhetens öfverherre. A lla  ödmjukade 
sig inför honom och kallade honom den helige fadern 
samt betalade till  honom en årlig skattepenning.

Det ansågs på den tiden Gud behagligt att draga 
sig undan världen till ensliga boningar, som kallades 
kloster, för att så m ycket bättre kunna ägna sig åt 
andaktsöfningar. I  somliga kloster bodde blott män 
(munkar), i andra blott kvinnor (nunnor). De fingo ej 
g ifta  sig ; de aflade löfte om kyskhet, fattigdom  och 
lydnad samt skulle lefva mycket tarfligt. Flera säll
skap af munkar inkallades a f konung Sverker utrikes 
ifrån och anlade klostren Alvastra i Östergötland, Värn
hem i Västergötland och Nydala  i Småland. K loster
folket gjorde först mycket gagn och undervisade a ll
mogen både i religionens läror och i åkerbruk, träd
gårdsskötsel samt i byggnadskonst, handaslöjder och
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A iles Erika japmema mangel li ätna urafe lanta 
sinne vallak tjuote jake. Tuok kuokte kånåkis-matto 
ritalika kuoim kuoiminiska kruno pirra, ja  lanta fap- 
mokis ålmak ledjin muttin nuppen pielen, muttin nap
pen. Tan aike stnorra mattoi kaskan i lam aktak 
fapmokabbo kå Folkunga-maddo, mi li Lulle-göta- 
lantast påtam. Tat mattost valti kånåkis taivamusta 
ietjas jarlav  ja la  åivatammus ammat-ålmav, ja  tata 
ani taivai stuorap famov rika sinne kå kånåkis ietj.

Katolikalatj lärro ja  årnik. Tat kristalatj jakko, 
mi talloi sarnetnvai, i lam raina kristalatj lärro, ainat 
katolikalatj åpatus. Tat li påttåst påddåi kämsanam 
almatji kaunatusai kum. Idtjin  pasotek kuoros val kålm-' 
aktes Jupmelav, ainat ai, ja  rnarjo änaput, »Jupmela 
ietnev» (neita M ariav) ja  ailes ålmait, tat lä: jupm el - 
palolatj alm atjit, kutih ietjasa japmema mangel ane- 
tuvvin ailesin ja  pasotuvvin nåu kå jupmelah. A lm a
tjah jakkin ai, atte påvva Koma statan li Kristusa 
sadjasatj ätnama nanne ja  åbbå kristalatjvuota åive- 
härra. Kaikah vuoletin ietjasa su åutån ja  kåttjon su 
ailes attjen ja  maksin sunji färt-jakasatj skatte-piet- 
nikav.

Tan aiken anetuvai Jupmeli likokassan heitet säb- 
rastallamist ietja alm atji kum ja  viessot sierra tåpin, 
mah kåtjotuvvin klåsterin, kånne matalulun puoreput 
råkkåtallat Jupmelav ja  ajatallat vuoingalatj åmi pirra. 
Såmes klåsterin viesson tåssje val ålmah (munkah), 
ietja klåsterin tåssje va l nissonah (nunnah). Si idtjin 
åttjoh valtot; si vaddin ailes tåivotasav, atte kalkin 
viessot skuornasvuotan, häjosvuotan ja  kullokisvuotan; 
si kalkin viessot ållo åvtåkärtasattjat. Mådde takkar 
munka- ja  nunna-siebrit kåtjoi kånåkis Sverker ålko- 
rikaist tieki, ja  si tsieggijin  tanne klåsterit Alvastran  
Lulle-götalantan, Varnhemin A lle-götalantan ja  Nydalan 
Smålantan. Klåster-almatjah takkin alkon ätna aukev



andra yrken. De vårdade sig om sjuka och fattiga. 
De sysselsatte sig äfven med studier samt skrefvo 
böcker. Y id  klostren uppstodo de första skolorna.

Präster och munkar vunno med tiden allt större 
makt och anseende. De tolkade Gluds vilja  för folket, 
de voro lärdare och klokare än andra. De förvärfvade 
ock allt större rikedom, ty  många fromma människor 
skänkte gods och dyrbarheter till kyrkor och kloster. 
T ill prästernas och kyrkornas underhåll anslogs en 
tiondedel af all afkastning, som folket hade a f åkerns 
frukter, af boskapsskötsel, jak t och fiske ( tionclen). Ä r  

1248 1248 besöktes Sverige af ett påfligt sändebud, som ut
lyste ett kyrkom öte i Skeninge. Där fattades det be
slut, att prästerna hädanefter skulle lefva ogifta; 
detta hade påfven förordnat, på det att ingenting 
skulle draga prästernas håg och tankar från kyrkans 
tjänst. På detta sätt blefvo prästerna alltm er af- 
skilda från det öfriga folket; de bildade ett särskildt 
stånd, som kallades prästerskapet eller det andliga stån
det. Dess förmän och ledare voro biskoparne, hvilka 
nu voro sju till antalet, en för hvart stift. Den för
nämste af biskoparne var den i Uppsala; han kallades 
ärkebiskop, och han var .den, som skulle kröna ko
nungen och därmed inviga honom till hans kall.

Folkunga-ätteD.

1250— 1389.

Birger jarl. Den siste konungen af Erikska ätten 
var E rik, kallad den läspe och halte. Han hade till



ttiga,. ja åpatin alm okav idtjin  kuoros val religiona karrai,
:refvo ainat ai ätnam-parko, urtas-kartena suitima, tåpe-tsieg-
{. gima, tuodjohimme ja  ietja aukelatj parkoi sinne. Si

atnin mårråhav skipas ja  bäjos alm atji pirra. Si låk- 
kin ätnakav ja  tjallin  kirjit. K låsteri sinne sjaddin 
mia lanta vuostas slcåulah. 

större Prästai ja  munkai fapmo ja  kudne lassani äna
diket, änaput. Si tjielk ijin  almoki Jupmela sitotav, si led-
■fvade jin lärtokappoh ja  jiermapuh kå ietja almatjah. Sia
riskor påntasvuota lassani ai äna änapuŧ, jutte mådde jup-
Loster. mel-palolatj almatjah vaddin kirkoita ja  klåsterita
igs en stuorra häimait ja  ietja tiuras tavverit. Laka pakto
Ikerns mierretuvai, atte prästai ja  kirkoi pajas-anetussai
i*). Å r  kalkai vattetuvvat tivot ja la  låkat åsse taste, mav
sm ut- almok åttjoi ätnama sjattoist, slitor-suitim ist, piutost
.et be- ja  kuolle-piutemist. Jaken 1248 påti påvvalatj pako- p248
)gifta; tålvo Sverji ja  mierreti kirko-tjåggålvasav Skeninge
enting statan. Tanne mierretuvai, atte prästah tan mangel
rrkans kalkin valtok viessot; tav li påvva kåttjom, vai i
er af- mike luluh hieretit prästai vainov ja  ussjolmasait kirko
■skildt teunastimmest. Nåute prästah äna änaput siratin ietja
i stån- almatjist ja  sjaddin sierra ståndan, mi kåtjotuvai
hvilka prästa-ståndan ja la  vuoingalatj ståndan. Tan stånda
n för- åivemusah ja  stiurijidjeh ledjin biskopah, kutih talle
illades ledjin kietjav, akta färtan stiftan. Åivatammus biskop
la ko- li fat, kutti li Uppsalan; sån kåtjotuvai ärkebiskopin,

ja  sån li tat, kutti kalkai Tcrunotit kånåkasav ja  taina 
piedjat su su ammata sisa.

Folkunga-maddo.

1250— 1389.

i ätten Birger jarl. Mangemus kånåkis E rikalatj mattost,
de t ill  Erik, kutti kåtjotuvai sjålpån ja  shierman, ani jarlan



K lostersal i Vadstena. 

K låster-sa la  Vadstenan.

ja rl en herre a f Folkunga-ätten, som hette B irger
M ånsson och var g ift  med konungens syster.* Birger 
blef den egentlige styresmannen i landet. Liksom  
E rik  den helige företog äfven Birger ja rl ett stort 
krigståg till Finland. Han inträngde i det inre af 
landet, slog hedningarne och tvang dem att låta 
döpa sig.

1250. Då konung Erik afled utan barn, b le f hans syster
son, B irger jarls äldste son V aldem ar, vald till Sve
riges konung. Valdemar var dock ännu ett barn, och 
B irger fortfor därför att styra landet såsom förm yn
dare. Han förde regeringen med vishet och kraft och 
var den bäste regent, som Sverige dittills ägt. Fred 
och ordning återställdes i landet. Handel, bergshand-

* Se stamtaflan å sid. 38.



muttem kulos ålmav Eolkunga- 
mattost, kän namma li B irger 
Månsson ja  kutti li valtom  kånå
kasa åppaina. * B irger sjattai 
tanen, kutti lantav tårjoti. Nåu 
kå Ailes Erik manai Birger ja rl 
ai Suomalantan stuorra tårro- 
fuovaina. Sån manai lanta sis- 
ngep tafoita, åiti hietnikit ja  
naggi siav kastatattet ietjasa.

K å kånåkis E rik  jam i mana- 
tipmen, te su åppa parne, B irger 
jarla vuorrasammus parne V a ld e 
mar, valjituvai Sverje kånåkas
san. Yaldem ar li ain manna, ja  
Birger tårjoŧi tan tieti lantav 
nåu kå su förmintar. Sån tårjoti 
jierm alatjvuotaina ja  famoina ja  
li puoremus tårjotidje, mav Sver
je tan radjai li atnam. Rafe ja  
årnik sjattai åbbå lantan. Äse- 
stim, parko malma-gruvai sinne 
ja kaiklakasatj ietja parko manai 
talle stuorap äljoina kå åutål.
Statah åutanin, ainasit Stockholm.
Tat stata nanostuvai murai ja  
tårnai kum ja  sjattai lanta åiva- 
tammus sadjen.

Kullosapmusin sjattai B ir
ger jarl tai åtå la k a i pakto, mait
sån mierreti. Tan radjai li kuina mddare pä i s 0 o-iaiet. urafsten 
ådtjom arpit tåssje val, jus ittji 8fT“ / X r M o Ä r,“  
kaunoh mike parne-arpolatj; ie-

Kätjah pielev 39.

Riddar '1500-aiken. K ruopta- 
kierke lakamanne Birger Pers- 
sona kruoptan Uppsala kirkon.

1250.



tering och andra näringar började idkas med större 
flit. Städerna förkofrades och bland dem i synnerhet 
Stockholm. Denna stad befästes med murar och torn 
och b lef den förnämsta orten i landet.

Mest berömd b le f B irger jarl för de n ya lagar, 
som han stiftade. D ittills hade kvinna endast då fått 
ärfva, när m anlig arfvinge ej fanns; annars var hon 
lottlös enligt det gamla lagbuđet: »Grånge hatt till 
och hufva ifrån.» Men nu stiftade jarlen den lagen, 
att syster alltid skulle ärfva hälften mot broder. V i
dare stadgades stränga straff för den, som ofredade 
någon i hans hem eller på kyrko- och tingsfärd eller 
tog sig hustru med våld, såsom dittills ofta skett. 
Detta var Birger jarls fridslagar eller lagarna om 
hemfrid, ltyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid. Genom 
allt detta gjorde sig Birger ja rl älskad af svenska 

1266. f°lket. Därför sörjdes han, när han dog, a f gammal 
och ung, och kvinnorna, hvilkas rätt och frid han 
skyddat, bådo för hans själ.

Magnus Ladulås. Konung Valdemar, som efter 
Birgers död själf öfvertog styrelsen, var lättsinnig och 
oduglig. Han blef därför snart afsatt af sin broder 
Magnus, och denne blef i hans ställe Sveriges konung.

M agnus styrde sitt rike med samma kraft och 
allvar som fadern och höll de oroliga herrarne i styr. 
Konungamakten fick genom honom ett anseende och

Folkunga-ätten.
Birger jarl,

g ift med prinsessan Ingeborg af Erikska ätten.

Valdemar. Magnus Ladulås.

B irger. Erik. Valdemar.

M agnus Eriksson. Dotter g. m. hert. af Mecklenburg.

Erik {12). Håkan, Albrekt a f  Mecklenburg.
gift m. Margareta af Danmark.
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tjan li kaina ållo åsetipme. Y alla  talle mierreti jarla 
tav lakav, atte äbia kalkai arpit åvtåv åsev ja  vielja 
kuokte åse. Tasa v il piejatuvvin karra strafFah tan
nala, kutti urafev takai käsik su vieson jala  kirko-
måkken ja  tigge-måkken, ja  tan nala, kutti rievvi
allasis akav, nåu kå åutål taivai ledjin  takkam. 
Tah ledjin Birger jarla  rafe-lakah ja la  lakah häima- 
rafe, kirko-rafe, tigge-rafe ja  Jcuina-rafe pirra. Kaika
tan tieti iettsin svänskalattjah Birger jarlav. Tan tieti 
kaikah, vuorrasah ja  nuorah, surkin su, kå sån jami, 
ja  kuinah, käi räktasav ja  rafev sån li varjalam, råk- 
kålin su sielo åutåst.

efter 
g och 
roder 
nung.

t och 
styr. 

e och

uburg.

Magnus Ladulås. Kånåkis Valdemar, kutti Bir- 
gera japmema mangel ietj alki tårjotit, li kieppis- 
mielak ja  kaunatipme. Tan tieti su vielja Magnus 
piejai su ammatist ierit ja  sjattai su sadjai Sverje 
kånåkassan.

M agnus tårjoti ietjas rikav famoina ja  tuotalatj- 
vuotaina nåu kå su attje ja  aneti urafelatj härrait 
kullokisvuotai. Kånåkis-ammat åttjoi su pakto stuo-

Folkuuga-ma<l(lo.
Birger jarl,

valtom prinsessa Ingeborgaina Erikalatj innttost.

Valdemar. Magnus Ladulås.

Birger. Erik. Valdemar.

Magnus Eriksson. Neita, valtom såmes hertigina Mecklenburgast.

Erik (12). Håkan , A lbrekt Mecklenburgast.
valtom Margaretaina Danmarkast.

1266.
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en myndighet, som den aldrig förut ägt i vårt land. 
Men konung Magnus var ingen sjä lfrådig man. Han 
öfverlade i viktiga saker med sitt råd, som bestod af 
landets yppersta män. Stundom kallade han ett större 
antal herrar till rådplägningar, hvilka då benämndes 

^280 herredagar. V id  ett sådant möte, som hölls på Alsnö 
i Mälaren, stadfäste Magnus sin faders fridslagar samt 
förbjöd våldgästning. På den tiden rådde nämligen 
den oseden, att herrarne, när de färdades i landet, 
togo af bönderna hvad de behöfde med våld och utan 
betalning. Sådan våldgästning förbjöd Magnus strän
geligen. A llm ogen älskade därför konung Magnus och 
g a f honom tillnamnet Ladulås, emedan han liksom 
hade satt lås för bondens lada.

På A lsnö möte beslöts äfven den viktiga inrätt
ning, som kallades rusttjänsten. På den tiden var det 
sed i andra länder att i krig bruka krigsfolk till  häst 
eller rytteri, och ryttarne voro från hufvud till fot 
betäckta af en järnrustning. En här a f fotfolk  kunde 
ej motstå dessa järnklädda ryttare, då de sprängde 
fram med lansarna fram för sig. E tt sådant rytteri 
v ille  Magnus skaffa sig, och därför stadgade han, att 
hvar och en, som gjorde rusttjänst, det v ill  säga krigs
tjänst till  häst, skulle slippa betala skatt t ill  konungen 
för sig och sina gods. Sådan skattefrihet kallades 
frä lse . Den, som ägde sådan frihet, hette frälseman  
och hans gods frälsegods. Frälsemannen bildade med 
tiden ett särskildt stånd, som kallades frälseståndet 
eller adeln och alltmer skilde sig från den skattskyl
diga allmogen.

De förnäm sta bland frälsemännen utnämndes af 
konungen till riddare. De voro bättre utrustade än
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rap kutnev ja  famov mia lantan kä kåssek åutål. 
Valla kånåkis Magnus i lam mike ietj-ratalatj ålmai. 
Stuorap åmi kautoi sån rateti ietjas ratina, masa 
lanta åivamus ålmah kullojin. Muttin kåtjoi sån ätna 
alla ålmait ratetipmai, ja  tat kåtjotuvai rate-härra- 
peiven. Takkar tjåggålvasan, mi anetuvai Alsnö  suol- 
lon Mälara jauren, nanosti Magnus ietjas atje rafe- 
lakait ja  puorkoi naggim-kuossomav, jutte tan aiken 
li takkar neures tape, atte kå åiveh ledjin mannamin 
lanta tjata, te si rievvosi ja  vani mavso taka valtin 
påntorist, mav si tarpahin. Takkar naggim-kuossomav 
puorkoi Magnus karraslakai. Tan tieti ietsi almok 
kånåkis Magnusav ja  vatti sunji namav Ladulås (Lato- 
lasa), taina kå sån li  te kå lasav piedjam påntora 
latoi.

A lsnö tjåggålvasan mierretuvai vil tat, mi kåtjo
tuvai rusttjänstan. Tan aiken li ietja lantai sinne 
takkar tape, atte tåro sinne atnin ritijid je tårro-ålmait 
jala ryttarit ja  tah ryttarah ledjin åivest juolkai kar- 
votum ruoute-karvoi kum. Takkar tårro-fuovva, man 
sinne ledjin tåssje val vaddse tårro-ålmah, ittji mateh 
vuostalastet takkar ruoutina karvotum ryttarita, kå si 
kuotsatin ietjasa hästait sia vuosti ja  latin siav kukkes 
saiti kum. Takkar ryttarit sitai Magnus hasatit alla
sis, ja  tan tieti sån kåtjoi, atte färtahatj, kutti takai 
rusttjänstav, tat lä tårro-teunastimmev hästa nanne, 
kalkai pässat maksemist kånåkassai skatev ietjas ja  
ietjas häima åutåst. Takkar skatte-fridjavuota kåtjo
tuvai frälsen. Tat, kutti ani takkar fridjavuotav, kå
tjotuvai frälse-ålman, ja  su häima frälse-häiman. 
Frälse-ålmah sjaddin vimak sierra ståndan, mi kåtjo
tuvai frälse-ståndan ja la  adelin, ja  si reutin äna äna
put taiste, kutih viertijin  skatev makset.

Aivatapm usit frälse-ålmai kaskan takai kånåkis 
riddarin. Si atnin puorep värjoit kå ietjatah ja  led-



andra och mera öfvade i vapnens bruk, endast de fingo 
heta herrar och bära gyllene sporrar. K onung M ag
nus, som älskade prakt och festligheter, tillställde 
stora vapenöfningar eller tornerspel, t i ll  hvilka han 
inbjöd riddersmän från både när och fjärran.

Ä fven det andliga ståndet eller prästerskapet gyn 
nades af Magnus. Han stadgade, att all kyrkornas 
egendom skulle vara fri från skatt till konungen. 
Denna skattefrihet kallades det andliga frä lset, till 
skillnad från det världsliga frä lset eller den skattefri
het, som följde med rusttjänsten.

1290. Konung Birger och hans bröder. Då Magnus 
Ladulås, dog, efterlämnade han tre minderåriga söner, 
nämligen B irger, som blef konung, samt hertigarne 
Erik och Valdemar. Så länge konungen var omyndig, 
förde T o rg ils  K nutsson rikets styrelse med stor heder 
och lycka. Torgils företog ett krigståg t ill  Finland 
och gjorde nya eröfringar i detta land. Drån denna 
tid var hela Dinland kristnadt och förenadt med 
Sverige.

K onung B irger var en svag och lättsinnig man. 
Han lät förleda sig a f sina bröder att fängsla och af- 
rätta den trogne och redlige Torgils Knutsson. Denna 
onda gärning blef ej länge ostraffad, ty  samma år 
blef konungen svekfullt öfverfallen a f sina bröder och 
tvangs att till  dem afstå stora delar af riket. Drån 
den stunden hatade B irger sina bröder och beslöt att 
hämnas. Han bjöd dem i all vänlighet till sig på 
Nyköpings slott, där han bodde, m ottog dem på det 
hjärtligaste och undfägnade dem med ett präktigt 
gästabud. Men på natten, sedan hertigarne gått till  
hvila, inträngde konungens folk med vapen och bloss 
i deras sofrum, grep dem och slog dem i bojor. Därpå 
inspärrades de i slottstornet. Här lät man dem slut-
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jin  puoreput harjanam; kuoros val ŧah ådtjon kåtjo- 
tuvvat härran. Kånåkis Magnus ietsi vuoloit ja  här
vas viessomav ja  kåtjoi taivai riddariŧ akti, vai kalkin 
harjanit ŧårrot svierti ja  saiŧi kum. Tat sjattai stuo- 
ramus härvasvuoŧaina ja  kauskoŧakaina ja  kåtjotuvai 
torner-spälan.

Magnus pälosti vuoingalatj ståndav ai ja laprästait. 
Sån kåtjoi, atte kaikah kirkoi häitnak kalkin pässat 
maksemist- skatev kånåkassai. Taŧ skaŧte-fridjavuoŧa 
kåtjotuvai vuoingalatj frälsen, ja  tat skatte-fridjavuota, 
mi påti rusttjänstaina, kåtjotuvai väralta la tj frälsen.

Kånåkis Birger ja su vieljah. K å Magnus Ladu- 
lås jami, kuoti sån ietjas mangai kålmå umintik parne, 
B irgerav, kutti sjattai kånåkassan, ja  hertigit Erilcav 
ja  Valdemarav. Nåu kukkev kå kånåkis li umintik, 
tårjoti T orgils K nutsson rik av stuorra kutnina ja  
vuorpalatjvuotaina. Torgils takai tårro-mannamav 
Suomalantai ja  valti åbbå tav lantav Sverje vuollai. 
Tan aike rajest li åbbå Suoma-lanta kristalatj ja  
akti tum Sverjina.

Kånåkis B irger li bärtotis ja  kieppis-m ielak ålmai. 
Su vieljah tjadjitika  su nåu, atte sån piejai jakkokis 
ja  rievtes-mielak Torgils Knutssonav fanka-kåtai ja  
kåtti su. Tat pahas parko itt ji  kukkev åroh vani 
straffa taka, jutte sämma jaken latika kånåkasa vieljah 
su ja  naggika su vaddet sunnoi stuorra äsit rikast. 
Tat påttåst vasjoti B irger ietjas v ielja it ja  aikoi 
haddotit. Kaika vänakisvuotaina sån kåtjoi sunnov 
ietjas lusa Nylwpinga slåttai, kånne sån viesoi, tuostoi 
sunnov stuoramus iettselisvuotaina ja  takai sunnoi 
härlokis kuosse-mallasav. V alla  ijan, kå hertigah lika 
viellitam, te kånåkasa ålmah tjaknin värjoi ja  tjuoukasi 
kum sunno åtem-kammara sisa, valtin  sunnov fankai 
ja  piedjin sunnov slåtta tårna sisa. Vim ak sån pajai
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ligen omkomma af hunger. Detta skamliga dåd, som 
plägar kallas N yköp in gs gästabud, väckte en allmän 
förbittring i landet. Öfverallt reste sig folket mot 
Birger, och han måste fly ur riket.

Magnus Eriksson. Sedan B irger b lifv it fördrif- 
ven, församlades ombud från alla Sveriges landskap 
på M ora ting nära Uppsala och valde till konung den 
treårige M agnus E riksson , som var den omkomne her
tig  Eriks ende son. E fter sin morfar, som var ko
nung i Norge, ärfde Magnus äfven Norges krona.

De första tretton åren stod Magnus under förm yn- 
derskap. af rikets förnämsta herrar. Därefter förde 
han s jä lf styrelsen, och han uträttade åtskilligt, som 
var a f gagn för landet. D å han red sin eriksgata, 
det v ill säga gjorde sin första färd omkring landet, 
afskaffade han träldomen i de delar af landet, där den 
ännu fanns kvar. Under hans regering utarbetades 
Sveriges första allm änna lan dslag. Förut hade hvarje 
landskap sin särskilda lag ( landskapslagarna); men nu 
antogs en för alla landskap gemensam lagbok eller 
landslag, äfvensom en stadslag för städerna.

Konung Magnus ville sitt land väl, men han ägde 
ej den kraft, som fordrades för att regera i så oroliga 
tider. Norge kunde han ej länge behålla utan måste 
afstå det till sin yngre son H åkan. I  början af sin 
regering förvärfvade han för en stor penningsumma 
de danska landskapen Skåne, Halland och Bleking, men 
han kunde ej försvara dem emot Danmarks konung; 
denne tog  slutligen ifrån honom både dessa landskap 
och ön Gottland.
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sunnov japmet nielkest tan tårna sinne. Tan skapmokis 
parko tieti, mi pruko kåtjotuvvat N yköpinga kuosse- 
m allasin, sjattai mårre åbbå lantan. Färtan sajen 
tjuodtjalasti almok Birgera vuosti, ja  sån vierti patarit 
rikast ierit.

Magnus Eriksson. Mangel kå Birger li vuojetum  
ierit, tjåkanin valjitum  ålmah kaikaist lanta-taivaist 
Mora, tiggai Uppsala kuorrai ja  va ljijin  kånåkassan 
kålmå-jakkasatj M agnus Erikssonav, kutti li tan äska 
kåttetuin hertig E rika aina parne. Ietjas ietne atjest, 
kutti li Yuona kånåkis, åttjoi Magnus Vuona krunov 
ai ar pen.

Vuostas kålmå jake låke nan li  Magnus förmintari 
vuolen, kutih ledjin rika åivatammus härrah. Tan 
mangel tårjoti sån ietj, ja  sån takai ätnakav, mi 
li lantai aukelatj. K å  sån riti ietjas erika-katov, tat 
lä kå sån vuostas pale manai lanta tjata, te sån puorkoi 
tav tapev, atte almatjah atnin årjit, ja  vatti takkar 
årjita fridjavuotav, kånne si ällam v il luovvasin pieste- 
tum. Su tårjotimme aiken tjaletuvai Sverje vuostas 
kaikasatj lanta-laka. Å u tå l li färta lanta-taiva atnam 
ietjas sierra lakav ( lanta-taiva-lakah);  valla talle sjattai 
takkar laka-kirje ja la  lanta-laka, mi li aktasatj kaika 
lanta-taivaita, ja  tasa v il sierra stata-laka, mi li  kaika 
stataita aktasatj.

Kånåkis Magnus sitai puorev takkat ietjas lantai, 
valla sune i lam tat fapmo, mi tarpahuvai tårjotimme 
tieti takkar rafetis aiken. Yuona v sån itt ji mateh 
kukkev aimon atnet, ainat sån vierti vaddet tav ietjas 
nuorap parnai, I i  åk an i. Ietjas tårjotimme alkon åsti 
sån ätna pietniki åutåst danskalatj lanta-taivait 
Skånev, Hallantav ja  Blekingav, valla sån ittji mateh 
varjalit tait Danmarka kånåkasa vuosti; vimak tat 
valti suste kåppatjaka tait lanta-taivait ja  Gotlanta 
suollov.

1319.



Under Magnus Erikssons regering hemsöktes vårt 
fädernesland af en förskräcklig farsot, som kallades 
digerdöden. Sjukdomen anses hafva bortryckt åtmin
stone en tredjedel af invånarne. I  vissa bygder rrtdog 
nästan hela befolkningen, gårdar och åkrar blefvo 
öde, och långt därefter återfann man gamla mossbe- 
vuxna kyrkor, som lågo bortglömda djupt inne i sko
garna. Det dröjde länge, innan landet hämtade sig 
efter denna svåra hemsökelse.

Heliga Birgitta. På den tiden lefde en af Sve
riges märkvärdigaste kvinnor, den heliga B irgitta . 
Hon var mycket from och gudfruktig och trodde sig 
hafva syner och uppenbarelser från himmeln. I  dröm
mar och syner tyckte hon sig samtala med Kristus 
och änglarne och lät uppteckna, hvad de uppenbarat 
för henne. Hennes rykte spred sig vida omkring. På 
ålderdomen begaf hon sig på vallfärd  till  Kom och 
Jerusalem. Sjuttio år gammal dog hon i Kom och 
blef någon tid efter sin död af påfven förklarad för 
helgon. B irgitta  grundade klostret i Vadstena, som 
blef det berömdaste kloster i Norden.

Albrekt af Mecklenburg. Mot slutet a f sin re
gering råkade Magnus Eriksson i oenighet både med 
herrarne och med sina egna söner E rik  och H åkan. 
Slutligen blef Magnus afsatt af de missnöjda herrarne, 
och hans systerson, en tysk  furste vid namn A lb rek t 
af M ecklenburg, inkallades och valdes till  konung. 
Detta b lef dock högst o lyckligt för fäderneslandet, ty  
A lbrekt förmådde ännu mindre än Magnus hålla ord
ningen vid makt. De stora herrarne gjorde, hvad de 
behagade. De befäste sina gårdar med murar och va l
lar och drogo genom landet med väpnade följen, lågo 
i fejd med hvarandra och förtryckte allmogen. Den 
förnämste a f dem var Bo Jonsson {Grip), som var r i
kare och mäktigare än konungen. När Bo Jonsson
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Magnus Erikssona tårjotimme aiken påti mia 
lantai muttem vuounas tauta, mi kåtjotuvai diger- 
japmemin (stuorra japmemin). Ä tasit kålmat åsse 
lanta viesatist jam i tat tautast. Såmes tafoi sinne 
jami halva åbbå almok, häimah ja  pältoh sjaddin 
autasin, ja  kukkes aike tan mangel kaunin almatjah 
åpme kirkoit, mah ledjin  åjaltum mälkatin vuome 
sinne. Kukkes aike manai, åutål kå lanta hinni vast 
keuran sjaddat tan autatimme mangel.

Ailes Birgitta. Tan aiken viesoi akta Sverje 
åutemus kuinaist, A iles Birgitta. Sån li ållo lådje 
ja  jupmel-palolatj ja  jaki, atte sån ani vuoinatasait ja  
parotasait almesŧ. Sån jaki, atte sån niekoi ja  paro- 
tasai sinne hålai Kristusina ja  ängeli kum, ja  sån 
tjaleti, mait si ledjin sunji pikotam. Saka su pirra 
kulasuvai mälkati. Yuorasvuotanis sån manai nåu 
kå pilgrim a Koman ja  Jerusalemin. Sån jam i Koman, 
kå li kietjav låkke jake vuoras, ja  såmes aike su jap 
mema mangel kulati påvva su helgonin jala ailes 
kuinan. B irgitta  tsieggi klåsterav Vadstenan, ja  tat 
sjattai Nuorta lantai kullosammus klåsterin.

Albrekt Mecklenburgast. Magnus Eriksson påti 
vimak usämasvuotai härrai kum ja  ietjas parni E rika  
ja  H åkana kum. Tah härrah valtin  suste kånåkasa 
ammatav ierit, ja  su åppa parne, muttem fursta Tysk- 
lantast, kän namma li  A lb rek t M ecklen b urgast kåtjo
tuvai tieki ja  valjituvai kånåkassan. Tat sjattai tauk 
stuorra ulikkon mia lantai, jutte A lbrekt ani vil neurep 
famov anetit årnikav kå Magnus. Stuorra härrah 
takkin, mav sittin. Si nanostin ietjasa häimait alla 
kierke-murai kum, mait si tsieggijin  käimai pirra, ja  
mannin lanta , tjata värjotum ålmai kum, tåri’on nubbe 
nuppina ja  vaivetin almokav. Aivatam m us siast li 
Bo Jonsson (Grip), kutti li påntap ja  fapmokabbo kå 
kånåkis ietj. K å Bo Jonsson jam i, te kånåkis A l-
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dog, v ille  konung A lbrekt regera s jä lf och kväsa her
rarne, men då reste sig dessa mot honom, och ett in
bördes krig utbröt.

Kalmar-unionen.
1389— 1521.
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Margareta ocli Erik af Pommern. På den tid, ^
då A lbrekt af Mecklenburg var konung i Sverige, re 
gerade i Danmark och Norge drottning M argareta, 
änka efter konungen i N orge Håkan Magnusson. T ill 
henne vände sig de svenska herrar, som g jort uppror ^
mot konung Albrekt, och de hyllade henne såsom Sve- ^
riges regentinna. Margareta utrustade en krigshär a f ^
svenskar, danskar och norrmän och skickade den mot 
A lbrekt och hans tj^skar. Nära Falköping kom det 
till  strid, och denna slutade så, att A lbrekt b lef sla
gen och tillfångatagen.

Nu var Margareta regentinna öfver de tre rikena 
Sverige, Norge och Danmark, och hon förstod att styra 
dem med mycken klokhet. Hon beslöt att för all fram- .j
tid förena dem till  ett enda stort och m äktigt rike.
Först förmådde hon stormännen i de tre länderna att 
hylla  en och samme konung, nämligen den unge E rik  p £
af Pommern, som var hennes frände. Därpå samman- ^
kallade hon ett herremöte i Kalmar, då E rik  kröntes
till konung öfver alla tre rikena på en gång. Här
uppgjordes ock den planen, att de tre rikena skulle 
för all framtid vara förenade under samme konung 
men styras hvart efter sina egna lagar. Denna för- j.=
ening har blifvit kallad K alm ar-unionen.

Så länge Margareta lefde, gick  allt lyck ligt och 
väl. Men sedan konung E rik  s jä lf öfvertagit styrel- j-
sen, började en tid  af förtryck och olyckor. Konungen

si
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tak tjuodtjalasŧin su vuosti ja  te sjattai sisngelatj 
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Kalmar-uniona.

1389— 1521.

Margareta ja  Erik Pommernist. Tan aiken, kå 
A lbrekt Mecklenburgast li Sverje kånåkis, tårjoti 
Danmarkan ja  Ytionan drottnik M argareta, kutti li 
Vuona kånåkis Håkan Magnussona arpatj. Su lusa 
jårkålin ietjasa tah svänskalatj kärrah, kutih ledjin 
stuimev ŧakkam A lbrekta vuosti, ja  si valtin su Sverje 
tårjotidjen. Margareta kasati tårro-fuovav svänska- 
lattjaist, danskalattjaist ja  vuonakist ja  rajai tav A l
brekta ja  su tyskalattjai vuosti. Falköpinga  lakkosin 
sjattai tårro, ja  tat nåkåi nåute, atte A lbrekt vidnitalai 
ja  valtetuvai fankan.

Talle li Margareta drottnik tai kålmå rikai, 
Sverje, Vuona ja  Danmarka, padjel, ja  sån tadjati 
stiurit tait ätna jierm akvuotaina. Sån aikoi mangep 
aikita aktitit tait aktan stuorra ja  fapmokis rikan. 
Vuostakin sån takai, atte tai kålmå rikai åivatam- 
mus ålmak va ljijin  sämma kånåkasav, nuorra E rik av  
Pommernist, kutti li su pärai. Taste mangel sån 
kåtjoi rikai kärrait akti Kalm ar statai, ja  te Erik 
tanne krunotuvai kaikai kålmå rikai kånåkassan. Tanne 
si ai mierretin, atte tak kålmå rika alo kalkin årrot 
åvtå ja  sämma kånåkasa vuolen, valla atte färta rika 
kalkai tårjotuvvat ietjas lakai milte. Tat aktitipme 
kåtjotuvva Kalmar-unionan.

Nåu kukkev kå Margareta viesoi, manai kaika 
vuorpalattjat ja  puorist. V alla  kå kånåkis Erik  ietj 
li alkam tårjotit, te påti neures ja  vuorpetis aike.

4
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Drottning M argaretas gra fvå rd  i Roskilde domkyrka i Danmark. 

Drottnik M argareta kruopta Roskilde kirkon Danmarkan.

invecklades i ett långvarigt krig och utkräfde af fo l
ket dryga krigsskatter och andra pålagor. Han be
sökte nästan aldrig Sverige men tillsatte i detta land Engt
utländska fogdar, hvilka förtryckte och plågade a ll
mogen. Den värste bland dessa var fogden öfver Da- 
larne Jösse Eriksson. Om honom berättas det, att då kut
bönderna ej kunde betala skatterna, tog han ifrån dem li I
deras dragare och spände dem själfva för plogen och atti
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kutih tuolmon ja  vaivetin almokav. Väramus taiste 
li Dalarne sunte Jösse Eriksson. Su pirra supŧsastuvva, 
atte kå påntorah idtjin  aimoteh skatit makseŧ, te sån

Kånåkis alki tårov, mi kukkes aikev pisoi, ja  piejai 
stuorra ŧårro-skaŧit ja  ietja nåŧiŧ almoka nala. Sån 
påti vuorjai Sverji, valla piejai tan lantai amas suntit,

Engelbrektsstoden i Örebro . Rest 1865. A f G. Qvarnström.

Engelbrekta kåvvå Örebro statan. Tsieggitum 1865. G. Qvarnström lä 
tak kam tav.



deras hustrur för hölassen. Dessa omänskligheter upp
väckte bland dalkarlarne en stark förbittring.

Engelbrekt. På den tiden lefde i Dalarne en an
sedd bergsman af frälse släkt vid namn E n gelbrekt 
Engelbrektsson . Han var liten till  växten men hug- 
stor och dristig samt rådig och vältalig. T ill honom 
vände sig dalkarlarne i sin nöd. Han åtog sig deras 
sak, begaf sig två gånger till konung E rik  i Dan
mark och framförde allmogens klagomål. Men Erik 
brydde sig icke därom utan lät Jösse Eriksson be- 

 ̂ hålla sin tjänst. Då beslöto dalkarlarne att själfva 
’ skaffa sig rätt, grepo till vapen och valde Engelbrekt 

till sin höfvitsman. De tågade söder ut, förjagade 
konungens fogdar och knektar samt förmådde allmogen 
att resa sig, hvar de drogo fram. Från hela Svea
land slöto sig väpnade bondeskaror till dem, och där
ifrån gick  tåget vidare till Östergötland. När de 
kommo dit, sporde Engelbrekt, att rikets råd var sam- 
ladt i Vadstena t ill rådplägning. Han begaf sig ge
nast dit, sammankallade herrarne och talade t ill  dem. 
Han bad dem besinna folkets nöd och frälsa landet 
från utländskt herravälde samt fordrade, att de skulle 
uppsäga konungen tro och lydnad. Då herrarne sade 
nej härtill, grep Engelbrekt en af dem i kragen och 
hotade att utlämna dem åt den förbittrade allm o
gen. Nu blefvo de spaka och gjorde som Engelbrekt 
bjöd dem.

Sedan landets befrielse var fullbordad, församla
des rikets råd, herrar och män 1435 till ett möte i 

’ Arboga  och valde Engelbrekt ti.ll riTcshöfvitsman. Detta 
är den första allm änna riksdag, som hållits i Sverige, 
den bevistades ej blott af adel och präster utan äfven 
af borgare från städerna och menige allmogen.

1435.
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valti sia käsanit ja  käsastatti ålmait plogai ja la  aurai 
ja  sia akait suoine-lassaita. Tah pahas takoh måra- 
tattin sakka Dalarne viesatit.

Engelbrekt. Tan aiken viesoi Dalarnin såmes 
kutnelatj gruvva-ålm ai, kutti li frälse-stånda mattost 
ja kän namma li E n gelb rek t E n gelbrektsson. Sån li 
utses sjattost, valla  jierm alatj ja  jallo, vises ja  hålla 
tjieppe. Su lusa påtin dala-ålmah nietanisa. Kuokte 
pale sån manai kånåkis E rika lunne Danmarkan ja  
kuotti su åutåi almoka kuitelvasav. V alla  E rik  ittji 
tav laketeh, ainat pajai Jösse Erikssonav ammatav 
aimon atnet. Talloi sittin dala-ålmah ietjah hasatit 
allasisa räktasav, valtin tårro-värjoit ja  va ljijin  Engel- 
brektav ietjasa åive-ålman. Si mannin årjas, vuojetin 
kånåkasa suntit ja  tårro-ålm ait ierit, ja  färtan sajen, 
kånne si mannin, paktjijin  si almokav vuostalastemi. 
Åbbå Svealantast tj åkanin varjotum påntorah sia lusa 
ja taste si mannin Lulle-götalantai. K å si ledjin 
tåkko påtam, te Engelbrekt kulai, atte rika rate li 
tjåkanam ratatallami Vadstena statan. Sån manai 
talaka tåkko, kåtjoi härrait tjåkkai ja  hålai siaina. 
Sån vakoti siav muitet almoka nietav ja  kadjot lantav 
ålko-rika famo vuolest ja  raukai, atte si kalkin heitet 
kultalimmest kånåkasav. K å härrah idtjin sitah tav, 
te Engelbrekt tåppi såpmasav siast ja  nitti vaddet 
siav almoka kietai sisa. Talloi si sjaddin mietokin 
ja  takkin nåu kå E ngelbrekt kåtjoi.

K å åbbå lanta li kajotum, te tjåkanin rika rate, 
härrah ja  ålmah tjåggålvassai Arboga statan 1435 ja  
valjijin Engelbrektav rika tårjotidjen  (rilcshövits ålman). 
Tat li Sverje vuostas kaikasatj riksdaga. Tasa tjå
kanin idtjin kuoros val adel ja  prästah, ainat pårkalah 
ja påntorah ai.

1434.



Men Engelbrekt fick ej länge behålla sitt ämbete 
och gagna sitt land. Han hade bland herrarne flera 
fiender och afundsmftn. Dessa ställde så till, att stän
derna valde en rik och förnäm ädling vid namn K a rl 
Knutsson (Bonde) t ill  rikshöfvitsman i Engelbrekts 
ställe. Det fanns till och med de, som traktade efter 
hans lif. En gång färdades Engelbrekt i båt öfver 
sjön Hjälmaren och lade t ill  vid en liten holme för 
att där tillbringa natŧen. I  närheten bodde en af 
hans ovänner, som hette Måns Bengtsson (Natt och 
Bag). Denne passade på tillfä llet och rodde i en båt 
till holmen. Sedan han kommit i land, rusade han

1436 m0  ̂ Engelbrekt och högg till honom med en yxa, så 
att han fö ll död till marken. Därpå genomborrade 
mördaren hans kropp med pilar. Bönderna i omnejden 
uppsökte den älskade höfdingens lik och buro det un
der tårar t ill  grafven.

Karl Knutsson. Någon tid efter Engelbrekts död 
b lef Sverige åter förenadt med Danmark, i det her
rarne inkallade den danske konungen Krisŧoffor. Denne 
regerade därefter öfver de tre rikena t ill  sin död. Nu 
måste n y  konung väljas, och svenskarne samlades där
för till  en riksdag i Stochholm. Där infann sig bland 
andra K arl Knutsson, åtföljd af 800 riddare och sven- 
ner. K arl var en vänlig, frikostig och ridderlig herre;

1448 han g j°r(ie sig därigenom omtyckt af folket och fick 
vid valet de flesta rösterna.

K arl Knutssons regering var uppfylld  af oro och 
strider. T vå  gånger b le f han fördrifven a f herrarne, 
hvilka i stället inkallade danske konungen K ristian , 
och två  gånger blef han åter upphöjd på tronen. K a rl 
fick i rikt mått erfara lyckans ostadigheŧ, ty  än var 
han en m äktig konung, än åter en arm landsflyk
ting. En tid var han så fattig, att han ej kunde 
betala en skuld på femtio mark. Sedan han blifvit
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V alla Engelbrekt ittji åttjoh kukkev ietjas am ma
tav aimon atnet. Sån ani mådde vasjolattjait ja  udnotis 
almatjit härrai kaskan. Tah takkin nåu, atte ståndah 
valjijin  rikshövitsålman Engelbrekta sadjai såmes 
pantas ja  kutnelatj ålmav, kän namma li K arl Knuts
son {Bonclé). Tasa v il kaunojin takkarah, kutih sittin 
kåddet su. Såmes pale manai Engelbrekt vatnasina 
Hjälmar-jaure rasta ja  kårri muttem utses suollotji, 
kånne sitai ijav  årrot. Tanne lakkosin viesoi akta su 
vasjolattjaist, kän namma li Måns Bengtsson N att och 
Bag  (Idja ja  Peive). Tat vakti su ja  sukai vatnasina 
suolloi. K å sån li kaddai kårrim, te sån laŧai Engel- 
brektav ja  tjuolasti su aksjoina, nåu atte sån jåråi ät- 
nami jamas. Taste mangel vuotji sån su rupmahav 
njuolai kum. Tah påntorah, kutih viesson tan tafon, 
åtsin iettselis åive-ålma japm a rupmahav ja  kuoddin 
tav katnjali kum kruoptai.

Karl Knutsson. K å muttem aike li vassam, man
gel kå Engelbrekt li japmam, te Sverje vast akti- 
tuvai Danmarkaina nåu, atte härrah kåttjon danskalatj 
kånåkis K ristofferav lantai. Tat tårjoti taste mangel 
tai kålmå rikai padjel ietjas japmema radjai. Talle 
viertijin åtå kånåkasav valjit ja  svänskalattjah tjå- 
kanin tan tieti riksdagai Stoclcholman. Tasa påti K a rl 
Knutsson ai, ja  su tjuovvon 800 riddara ja  teunara. 
Karl li låjes, armokis ja  tjappa härra; tan tieti almok 
ietsi su ja  te sån valjituvai kånåkassan.

K arl Knutssona tårjotim -aike li tievas rafetis- 
vuotast ja  tåroist. Kuokte pale sån vuojetuvai ierit 
härraist, kutih su sadjai kåttjon danskalatj kånåkis 
K ristianav, ja  kuokte pale sån vast piejatuvai tråuna 
nala. K a rl åttjoi puorist tåbtåt, man målsotakkes vuor- 
pe lä, ju tte muttin sån li fapmokis kånåkis ja  muttin 
sån vierti häjosvuotan patarit amas rikaita. Såmes 
pale sån li nåu hädjo, atte ittji aimoteh makset vitta

1436 .

1448.
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Sten Sture den äldre. Slaget på Brunkeberg.
Efter K arl Knutssons död valde ständerna t ill  r ik s
föreståndare riksrådet ock riddaren Sten Sture, som 
förut varit K arl Knutssons trogne vän och hjälpare. 
Då utrustade konung K ristian i Danmark en stor 
krigshär för att taga Sveriges krona med våld. Med 
denna här begaf han sig sjövägen till Stockholm, land
steg på norra sidan och började belägra staden från 
en höjd, som kallades Brunkeberg. Emellertid hade 
Sten Sture samlat en väldig bondehär, tågade i spet
sen för 'denna t ill  Stockholm och angrep oförskräckt 
danskarne, hvilka intagit en fast ställning på höjden. 
Två gånger stormade svenskarne Brunkeberg och plan
terade sin fana på höjden, två gånger måste de åter 
vika; men när de gjorde sitt tredje anfall, gåfvo sig 
danskarne på flykten. Konungen s jä lf b lef sårad, och 
det danska hufvudbaneret fö ll i svenskarnes händer; 
500 danska ädlingar lågo döda på platsen. —  Sveriges 
frihet var räddad, och nu fick landet en längre tid 
vara i fred från den danska sidan.

Sten Sture förestod regeringen med mycken be
römmelse. Han ägde folkets fulla förtroende, ty  han 
vårdade sig om dess rätt och umgicks förtroligt med 
bönderna, rådgjorde med dem på tingen och besökte 
dem i deras hem. Han var rättvis och så ordhållig, 
att hans löfte ansågs lika säkert som den dyraste ed.

Sverige hade dittills icke ägt någon högskola, utan 
de, som önskade vinna högre lärdom, måste resa till 
utländska lärosäten. Under Sten Stures regering grun- 

' dades en högskola (universitet) i Uppsala. K ort där-

konung för tredje gången, fick han behålla kronan in
till sin död.
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låkke marka, m ait sån li välkokis. K å  sån Mlmatist 
li kånåkassan sjattai, te sån åttjoi atnet krunov ietjas 
japmema radjai.

Yuorrasap Sten Sture. Tårro Brunkebergan.
Karl Knutssona japmema mangel va ljijin  ståndah rika 
tjuottjotidjen rate-ålm av ja  riddarav Sten Sturev, kutti 
åutål li  årrom K arl Knutssona jakkokis vänak ja  
viekke. Talloi danskalatj kånåkis Kristian hasati 
stuorra tårro-fuovav, maina lului mattet valtet Sverje 
krunov. Taina fuovaina sån manai sävak Stockholmai, 
kårri stata nuortatj pällai ja  alki kirmastit statav 
såmes allakasa nalte, mi kåtjotuvai Brunltebergan. 
Sten Sture li tjåggam  stuorra fuovav påntorist, manai 
sia njunjohin Stockholmai ja  latai danskalattjait, kutih 
ledjin allasisa valtam  nanos sajev tuon allakasa nanne. 
Kuokte pale latin svänskalattjah danskalattj ait ja  
tsieggijin ietjasa tårro-märkav (fanav) Brunkebergan, 
kuokte pale viertijin  si vast m ättjanit; valla kå 
si kålmatist latin, te danskalattjah viertijin patarit. 
Kånåkis ietj sarjitalai, ja  danskalatj tårro-märka ja la  
fana påti svänskalattjai kietaita; 500 danskalatj ålma 
kutnelatj mattost kåttetuvvin. —  Sverje li  tan pakto 
ruoptot vidnim ietjas fridjavuotav, ja  taste mangel 
åttjoi Sverje kukkev rafen årrot danskalattjaist.

Sten Sture tårjoti lantav ätna kutnina. A lm ok 
ietsi su ja  tårvostalai su nala, jutte sån måråti sia 
räktasav ja  säbrastalai vänakisvuotaina påntori kum, 
manai tiggai ja  rateti siaina ja  åpai siav sia häimain. 
Sån li  rievtes-mielak ja  nåu satnes-hålle, atte si atnin 
su jatov akta nannosin kå tiurasammus vuornasav.

I  lam åutål ärrom Sverje sinne aktak alla skåula, 
ainat tah, kutih puorep åpatusav vainotin, viertijin 
mannat ålko-rikai skåulaita. Sten Sture tårjotimme 
vuolen sispiejatuvai alla slcåula (universiteta) Uppsala

1471.



efter blef boktryckarkonsten, som någon tid förut b lif
v it uppfunnen i Tyskland, införd i Sverige.

På sin ålderdom blef Sten Sture åter angripen af
danskarne och deras konung Hans, Kristians son och
efterträdare. Denne inföll i Sverige med en stor krigs
här, besegrade Sten Sture och b lef hyllad såsom ko
nung. Men efter fyra  år b lef Hans fördrifven, och

1503. Sten Sture valdes för andra gången t ill  riksförestån
dare. E j långt därefter afled han.

Svante Sture och Sten Sture den yngre. T ill 
riksföreståndare efter Sten Sture valdes riksrådet och 
riddaren' Svante Sture, hvilken i åtta år manligen 
värjde landet mot danskarne, och efter honom hans 
son Sten Sture, kallad den yngre. Dessa Sturar voro 
a f en annan släkt än Sten Sture den äldre och t ill
hörde ätten N att och Dag. De yngre Sturarne voro 
liksom den äldre älskade a f folket, men äfven de hade 
ovänner och afundsmän bland herrarne. Den förnäm
ste af dessa var ärkebiskopen G ustaf Trolle.

K ort tid sedan Sten Sture d. y. b lifv it riksförestån
dare, b lef Kristian I I  efter sin fader Hans konung i Dan
mark. Denne konung var hård och våldsam till sinnes. 
Han hatade Sverige och beslöt att för alltid lägga det 
under Danmarks välde. Först slöt han med Gustaf 
Trolle ett hemligt förbund emot Sten Sture. Men herr 
Sten upptäckte ärkebiskop Trolles föi'räderi, och denne 
b lef enligt riksdagens beslut afsatt från sitt ämbete. 
Då utrustade K ristian en krigshär till hans hjälp, och 
med denna begaf han sig sjöledes till Stockholm, som 
han började belägra. Men snart kom Sten Sture söder 
ifrån till  stadens undsättning, slog danskarne vid
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statan. Änekis aike taste mangel alkin Sverjen ai 
kirjit prentit ja la  trukkit; tat Mrje-prentim-Mnsta  li 
padjanam Tysklantan såmes aike tan åutål.

Vuorasvuotanis Sten Sture vast latatalai danska- 
lattjaita. Sia kånåkis Hans, kutti li Kristiana parne 
ja li su mangelin kånåkassan sjaddam, påti stuorra 
tårro-fuovaina Sverji, vidni Sten Sturev ja  sjattai 
kånåkassan Sverje rikan ai. V alla  nielje jake taste 
mangel vuojetuvai Hans ierit ja  Sten Sture valjituvai 
nuppatist rika tjuottjotidjen. Änekis aike taste man
gel sån jami.

Svante Sture ja  Nuorap Sten Sture. Sten Sture 
mangelin valjituvai rate-ålmai ja  riddar Svante Sture 
rika tjuottjotid jen . K aktse jake varjali sån jaloslakai 
lantav danskalattjai vuosti. Su mangel sjattai su 
parne N uorap Sten Sture rika tjuottjotidjen. Tah 
Stureh lika ietja mattost kå Vuorrasap Sten Sture ja  
lika tat mattost, mi kåtjotuvai N att och D ag  (Idja ja  
Peive). Tah nuorap Stureh lika ietsetum almokist nåu 
kå tuot vuorrasap, valla sunnon ai ledjin vasjolattjah 
alla åivi kaskan. Äivatammus taiste li ärkebiskop 
Gustaf Trolle.

Änekis aike mangel kå Nuorap Sten Sture li rika 
tjuottjotidjen sjaddam, sjattai Kristian 2  Dan marka 
kånåkassan ietjas atje Hansa mangelin. Tat li karra 
ålmai. Sån vasjoti Sverjev ja  aikoi åbbånaka piedjat 
tav Danmarka vuollai. Vuostakin takai sån suolle 
littov Grustaf Trollina Sten Sture vuosti. V alla  härra 
Sten ielvi ärkebiskop Trolle pahas aikomit, ja  riksdaga 
mierretimme milte piejatuvai sån ammatist ierit. Te 
hasati Kristian tårro-fuovav sunji viekken, ja  taina 
sån manai sävak Stockholmai, mav sån alki kirmastit. 
Valla Sten Sture påti årjat stata viekken, vidni danska-
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Brännkyrka* samt tvang dem att åter inskeppa sig på 
flottan ock hemsegla.

K ristian b le f dock ingalunda afskräckt genom det 
lidna nederlaget ntan beredde sig t i l l  ett n ytt tåg 
mot Sverige. Sedan danskarne fullbordat sina rust
ningar, inbröto de med en stor krigsbar i Västergötland. 
De möttes a f Sten Sture ocb svenskarne vid staden 
Bogesund .** Genast vid slagets början b lef berr Sten 
illa  sårad a f en kanonkula ocb måste föras ur striden. 
Han begaf sig på väg till Stockholm men bann icke 
dit utan afled i en släde på Mälarens is. Svenskarne, 
modfällda ocb utan anförare, höllo icke längre stånd 
mot fienden utan drogo sig tillbaka allt längre åt norr. 
Slutligen var det endast Stockbolm, som gjorde motstånd. 
Där fördes befälet af Sten Stures änka, den modiga 
fru Kristina  ( Gyllenstierna), och bon försvarade sig 
länge med framgång mot danskarne. Slutligen tog 
Kristian sin tillflyk t t ill  list; ban lofvade fru Kristina 
ocb bennes anhängare fred, säkerhet ocb allt godt, ocb 
bon lät härigenom förmå sig att öfverlämna Stockbolm 
i bans våld.

Stockholms blodbad. Nu hyllades K ristian  II
såsom Sveriges konung ocb kröntes i Stockholm med 
stor ståt. T ill dessa högtidligheter hade han inbjudit 
de förnämsta af rikets invånare. Han visade sig 
nådig mot alla, men i s itt sinne tänkte ban blott på 
våld och svek. En dag i  november 1520 voro de för
nämsta svenska herrar och män uppkallade t ill  Stock
holms slott ocb församlades i en sal på slottet. K o 
nungen inträdde med mörk uppsyn ocb satte sig på 
sin tron. Inför honom framträdde nu G ustaf Trolle 
ocb begärde, att de, som förföljt ocb afsatt honom, 
måtte straffas. Konungen samtyckte härtill ocb befall-

* B vä n n lcyrlca , by ett stycke söder om Stockbolm.
** B o g es u n d , nu Ulricehamn.



sig på lattjait Brännkyrka * kuoran ja  naggi siav vast tårro-
skippita mannat ja  pårjåstit ruoptot ietjasa lantai. 

m Kristian ittji tauk heiteh ietjas aikomav, ainat
t tåg karveti ietjas åtåsist mannat Sverje sisa åtå tårro-fuo-
rust- vaina. Mangel kå danskalattjah ledjin ållast karvetam
land ietjasa, te si mannin stuorra tårro-fuovaina A lle-göta-
tader lanta sisa. Sia åutålt manai Sten Sture ja  svänska- ^520
g^en lattjah Bogesuncla stata** kuoran. Talaka tåro alkon

'iden sarjituvai härra Sten pahast kanona luotast ja  vierti
ĉpe kuottetuvvat tårost ierit. Sån vuolki Stockholmai,

arne valla ittji happeteh tåkko, ainat jam i ietjas slitanin
stånd Mälar-jaure jiengan. Svänskalattjah, kutih ledjin sur
norr k°n j a idtjin aneh mavke tårro-åivev, idtjin  aimoteh
^ n(j  vuostalastet, ainat mättjanin nuortapui. Mangemusta
odiga tjuottjoi kuoros val Stockholma vasjolattjai vuosti.
e Tanne li Sten Sture arpatj, mihas Kristina Gyllen-
1 sti erna, tårro-fuova åiven, ja  vieka mälkatav sån vuor-
stina palattjat vuostalasti danskalattjait. Mangemusfca Kris-
[. QCp tian svalskesvuotaina låpeti Kristinai ja  su pällasat-
holm tjaita, atte si kalkin ådtjot rafev ja  kaika puorev, ja

tan tieti sån kissjali luoitet Stockholmav su kietai. 
n n  Stockholma varra-kålkåtim. Talle sjattai K ristian
med 2 SverJe kånåkassan ja  krunotuvai Stockholman stuorra

Judit härvaina. Tasa li sån kåttjom  rika alemus åivit. Sån
1 sig vuoseti ietjas armokassan kaikai vuosti, valla vaimonis

^ sån ani sluokasvuotav. Muttem peiven pasatis-manon
, pör_ 1520 ledjin Sverje åivatammus åiveh ja  ålmah kåtjotum
^ocp._ Stockholma slåttai ja  tjåkanin muttem salan. Kånåkis

K o -  tjangai salai mårras muotoina ja  tjåkkiti tråuna nala.
g ^  Su åutåi vattsi talle Gustaf Trolle ja  raukai, atte tah,
'rolle kutih ledjin tårratallam su ja  valtam suste su ammatav,
,nom kalkin straffotuvvat. Kånåkis mieteti tasa ja  kåtjoi,
3f a]j_ atte kaikah, kutih ledjin säbram tasa, atte ammat kal-

* B r ä n n k y r k a  lä såmes kirko ja suokan Stockholma årjelattjan. 
** B o g e s u n d  lä talatj Ulricehamn.

■
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de, att alla, som varit med om Trolles afsättning, skulle 
anklagas inför en domstol, kvilken han tillsatte. Domen 
var på förhand afgjord : de anklagade dömdes till  döden. 
Därpå fördes de ut till att afrättas. På Stortorget 
voro danska knektar uppställda i en ring, och inom 
denna väntade bödeln med svärdet. Först halshöggos 
tvenne biskopar, därpå en mängd rådsherrar och andra 
stormän och slutligen flera bland stadens styresmän 
och borgare, tillsammans 82 personer. Denna hemska 
tilldragelse har fått namn af Stockholm s blodbad, och 
den grymme konungen har allt ifrån den tiden b lifv it 
kallad Kristian Tyrann.

N u trodde konungen, att han kväst de styfsinta 
svenskarne och afskräckt dem från alla vidare upprors- 
försök. Men hans grym het verkade raka motsatsen till  
hvad han tänkt. Svenska folket reste sig inom kort 
mot sin förtryckare, och Gud uppväckte åter en ädel 
hjälte till  Sveriges räddning. Denne man var G ustaf 
E riksson Vasa.

Det inre tillståndet under medeltiden.

Rikets område. Under medeltiden ökades r i
kets område betydligt genom F in lan ds eröfring (sid. 
30, 36, 42) och N orrlands uppodling; det sträckte 
sig slutligen rundt omkring Bottniska viken. Lap- 
parne blefvo nu svenska undersåtar. Skåne, H al
lan d  och B lek in g  voro under Magnus Erikssons rege
ring nära 30 år förenade med Sverige men kommo 
därpå åter under Danmark. Ä fven  ön G otland intogs 
då a f danskarne och tillhörde sedan Danmark nära 300 
år (s. 44). —  På Magnus Erikssons tid var N orge
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kai valtetuvvat Trollest, kalkin piejatuvvat muttem 
tuopmo-ståula åutåi, mav sån hasati. Tuopmo li juo 
åutål mierretum: tah, käi nala T rolle li  kuoddalam, 
tuobmituvvin japmemi. Tan mangel si tålvotuvvin 
ålkos häkkatuttetuvatjit. Stuorra tårjan tjuodtjon dan
skalatj tårro-ålmah ja  sia kuoutelin vuorti bödel, kutti 
kalkai sia tjiepetit kaskat tjuollat. Vuostakin kuokte 
biskopa tjiepetuttetuvaika, tan mangel mådde rate- 
härrah ja  ietja åive- ålmah ja  mangemusta måddasah 
stata åivist ja  pårbalist; 82 ålma massin tanne häkkav. 
Tat sieltes parko kåtjotuvva Stockholm a varra-kålkå- 
tipmen, ja  tat pahas kånåkis lä kitta tat rajest kåtjotum 
Kristian Tyrannan.

Talle kånåkis jaki, atte sån li paltam tait jalos 
svänskalattjait, ja  atte si taste mangel kalkin heitet 
stuimev takkamist. V alla  su pahasvuota parkai ållo 
ietjatav kå mav sån jaki. Alm ok tjuodtjalasti ietjas 
vaivetidje vuosti, ja  Jupmel råsoi vast såmes kutnelatj 
ålmav, kutti kajoi Sverjev. Tat ålmai li G u staf E r ik s
son Vasa.

Sisngelatj vuoke kaska-aiken.

Rika vitotakka. Kaska-aiken lassani rika ätnakit, 
taina kå Suom alanta påti Sverje vuollai (kätjah pielit 
31, 37, 43) ja  ätna almatjah jåttin  N o rrlan tai; mange
musta kullojin Sverje rikai kaikah tah lantah, mah 
läh tan säva pirra, mi lä Sverje ja  Suoma kaskan. 
Sameh sjaddin talle Sverje vuolleladtjan. Skåne, H al- 
lanta ja  B lek in g  ledjin  Magnus Erikssona tårjom a 
vuolen vallak i 30 jake aktitum Sverjina, valla påtin 
vast Danmarka vuollai. Danskalattjah valtin talle 
Gotlantav ja  tat suoloi li tat kietjest Danmarka vuolen



36 år förenadt med Sverige under samme regent v al
(s. 44). ) son

,ia
Ofverhet ocli folk. Under forntiden gick konunga- 

värdigketen för det mesta i arf från far till son. men kåi
under medeltiden blef Sverige ett valrike. När ny kas
kon un g skulle väljas, samlades fullm äktige från alla kal
landskap på M ora ting nära Uppsala ock förrättade tai
valet. Den utvalde konungen red därpå sin eriksgata, kas
det v ill säga kan färdades till käst genom rikets för- tat
nämsta landskap ock m ottog folkets kyllning. Slut- mn
ligen b lef han högtidligen krönt a f ärkebiskopen (ss. Ma
36, 44). bis

Konungens kall var enligt lagen att »landom råda, i 
rike styra, lag styrka och frid liålla». Han skulle anföra sti\
folket i krig, kan var den högste domaren i riket ock åri
skulle tillse, att rätt ock ordning där upprätthölls. ja

ril
När konungen behöfde råd och biträde i rikets sty

relse, vände kan sig i första rummet till sitt råd (s. 40), ka
Konungens förnämste rådsherre var först jarlen. Men lev
efter Birger jarls död tillsattes ej mer jarlsämbetet. jai
Drotsen, marsken och kansleren voro sedan de främsta jai
i konungens råd; dit körde äfven biskopar ock lagmän. nu
Stundom kallade konungen till rådplägning ett större jin
antal herrar ock män, både andliga ock världsliga. ra'
Sådana möten kallades herredagar. Slutligen, när ta]
landet kom i stor nöd ock allmogen reste sig under ku
Engelbrekt, blefvo äfven bönder samt borgare kallade tu
till de allmänna riksmötena. På detta sätt uppkom i sti
Sverige den allmänna riksdagen, som bestod af de fyra tå:
ståndens ombud eller rikets ständer (s. 52). ai

ka
ni



vallak i 300 jake (kätjah pielev 45). — Magnus Eriks- 
sona aiken li V uotn a akŧitum Sverjina 36 jake åvtâ 
ja sämma târjotid je vuolen (käŧjah pielev 45).

Åivalattjah ja vuollelattjah. Hietnik-aiken manai 
kånåkis-ammaŧ taivamusta arpen aŧjest parnai, valla 
kaska-aiken sjattai Sverje valjim -rikan. K å åtå kånåkis 
kalkai valjiŧuvvaŧ, ŧe tjåkanin valjitum  ålmah färŧalanŧa- 
taivast Mora tiŋgai TJppsala kuoran ja  valjijin  kånâ- 
kasav. A tâ  kånåkis riti taste mangel ietjas erikcc-lcatov, 
tat lä, atte sån manai (hästaina rititin ) rika åivatam- 
mus lanta-taivai tjata ja  tuostoi almokist kutnev. 
Mangemusta sån krunotuvai stuorra härvaina ärke- 
biskopast (kätjah pielit 37, 45).

Kånåkasa vidno li  laka milte »lantav tårjotit, rikav 
stiurit, lakav nannotit ja  rafev anetit». Sån kalkai åiven 
årroŧ tåro sinne, sån li rika åivatammus tuopmar 
ja kalkai kättjat, vai rievtes ja  årnik anetuvai åbbå 
rikan.

K å kånåkis tarpahi ratev ja  viekev rika stiurima 
kautoi, te sån åutemust katjati rik a  ratest (kätjab pie
lev 00). Kånåkasa åivatammus rate-härra li vuostakin 
jarla. V alla  Birger jarla  japmema mangel nåkåi tat 
jarla-ammat. Drotsa, marska ja  kansler ledjin taste 
mangel åivatammus ålmab kånåkasa raten; tasa kullo- 
jin biskopah ja  laka-ålmak ai. Muttin kånåkis kåtjoi 
ratatallami stuorra ålov härraist ja  ålmaist, kåppatjaka 
takkarit, kutib vuoingalatj ammati kullojin, ja  takkarit, 
kutih idtjin  kulloh tasa. Takkar tjåggålvasah kåtjo- 
tuvvin rate-härra-peiven. Mangemusta, kå lanta påti 
stuorra nieta sisa ja  almok tjuodtjalasti Engelbrekta 
tårjotimme vuolen, te kåtjotuvvin påntorah ja  pårkalah 
ai rika kaikasatj tjåggålvasaita. Nåu sjattai Sverje 
kaikasatj riksdaga, masa kullojin tah ålmah, mait tah 
nielje stånta ledjin valjim  (kätjah pielev 53).



Under forntiden funnos i Sverige endast två fo lk 
klasser, de fria ock trälarne. Under medeltiden upp- frjd
häfdes träldomen, den b lef alldeles afskaffad af Magnus ŧakl
Eriksson (s. 44). Därmed voro alla fria. Men bland Eril
de fria kade småningom uppstått fyra  särskilda stånd, 45).
adel, präster, borgare ocli bönder, kvilka afskilde sig ålin
alltmer från kvarandra. står

kut:
A d eln  uppkom på det sättet, att konungens tjänare 

samt de förnämsta bland bönderna började anse sig ŧam
förmer än det öfriga folket ock bildade en särskild mol
klass. De fingo snart större rättigheter än andra. A f  kå
dessa var ingen viktigare än skattefrihet eller frälse, atte
som de. erhöllo a f konungen mot det att de gjorde rust- j a i
tjänst eller krigstjänst till häst (värld sliga  frä lset, s. 40, rusi
42). De yppersta bland adeln voro riddarn e (s. 40). fräl

ledjDet andliga ståndet eller prästerskapet erhöll af 
konungarne flera viktiga rättigheter, såsom frihet från måc
att svara inför världslig domstol samt frälse  eller vas'
skattefrihet för all kyrkans egendom (andliga frälset, kiri
s. 42). Men ju  mer prästerna förkofrades i rikedom f ra]
och makt, dess mer öfverlämnade de sig åt ett världs- fap
lig t  lefverne och försummade sina andliga plikter. Där- v är
igenom minskades deras anseende bland folket. Biskop- , kok 
arne lefde ofta på samma sätt som de världsliga her- Bis
rarne och inblandade sig i deras strider. De byggde , här 
sig fasta slott och höllo krigsfolk i sin tjänst, ja, stundom nan
väpnade de sig med svärd och hjälm och anförde själfva val
sina knektar i striden. Under unionstiden höllo de ietj
vanligen med danskarne och gjorde sig därigenom hatade led
af folket. vas

B orgarståndet eller städernas invånare hade svårt 
att komma sig upp i vårt land; städerna voro till kuc
större delen fattiga och obetydliga. De svenska närings- led
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Hietnik-aiken juoketuvai Sverje almok kuokte åssai, 
fridja ålmak ja  årjeb, kutik ledjin fridja  ålmai åpmo- 
takka. Kaska-aiken sjaddin årjeh fridja  ålman; Magnus 
Eriksson puorkoi kaikait atnemist årjit (kätjah pielev 
45). Tan pakto ledjin Sverje kaikah viesatah fridja 
ålmah. V alla tat fridja almokist ledjin nielje sierra 
stånda sjaddam, adel, prästah, pårlcalah ja  påntorah, 
kutih reutin äna änaput nubbe nuppest.

Adel sjattai taste, atte kånåkasa teunarah ja  åiva
tammus påntorah alkin atnet ietjasa åivapun ietja al
mokist. Si ådtjon ai ruvva stuorap famov ja  räktasit 
kå ietjatah. Taist räktasist i lam mike puorep kå tat, 
atte sipiessin skatev maksemist; tat kåtjotuvai frälsen, 
ja  tav si ådtjon kånåkasast tan åutåst, atte si takkin 
rusttjänstav ja la  tårro-vitnov hästa nanne (väraltalatj 
frälse, kätjah pielev 41, 43). Åivatammus adel-ålmah 
ledjin riddarah (kätjah pielev 41).

Vuoingalatj stånda ja la  prästah ådtjon kånåkasast 
mådde stuorra räktasit nåu kå atte si idtjin  tarpaheh 
vastetit väraltalatj tuopmo-ståula åutån, ja  atte kaikah 
kirko-käimah piessin skatev maksemist (vuoingalatj 
frälse, kätjah pielev 43). V alla  mate stuorapun prästai 
fapmo ja  påntasvuota sjattai, tate änaput si alkin viessot 
väralta milte ja  mangas-piedjat ietjasa vuoingalatj väl- 
kokisvuotait. Taina sia kudne almoka kaskan uttsani. 
Biskopah viesson taivai sämmalakai kå väraltalatj 
härrah ja  mastatin sia ritoita. Si tsieggijin  allasisa 
nanos slåttait ja  atnin tårro-ålmait, ja  muttin si ietjah 
valtin sviertev ja  ruoute-kapperav ja  stiurijin ietjah 
ietjasa ålmait tåro sinne. Uniona aiken si taivamusta 
ledjin danskalattjai pielen ja  tan pakto sikiessin  almoka 
vasjev ietjasa padjel.

Pårkal-stånda ja la  statai viesatah påtin suoima 
kudnai ja  påntasvuotai mia lanta sinne; änamus statah 
ledjin häjoh ja  unnakattjah. Änamus svänskalatj tuod-



idkarne voro ofta tröga och okunniga och undanträngdes 
därför af utländingar, i synnerhet tyskar, hvilka in
flyttade i stort antal.

Bondeståndet eller allmogen kom i a llt större be
roende a f herrarne och var under A lbrekt och Erik af 
Pommern nära att mista både sin jord  och sin frihet. 
Men under alla tidens skiften hade de svenska bönderna 
bevarat sina fäders djärfva mod och frihetskärlek samt 
deras färdighet att bruka vapen. Under Engelbrekts 
och Sturarnes ledning reste de sig mot sina förtryckare. 
Väpnade med båge, yxa  och spjut kämpade de tappert 
äfven emot riddarhärar och besegrade dem ofta. Genom 
sitt mannamod räddade de både sin och fäderneslandets 
frihet. Nu kommo de åter till heder och myndighet 
och blefvo jämte borgarne kallade till de allmänna riks
mötena

Seder ocli lefnadssätt. Långt in i den kristna 
tiden fortlefde hedendomens seder och vanor. Folkets 
sinnelag var ännu krigiskt. Bönderna gingo vanligen 
beväpnade. De voro snara att gripa till  yxan och 
togo sig hellre rätt med våld, än de begärde lagens 
hjälp. Många voro kristna endast till  namneŧ. I  stället 
för de gamla gudarne dyrkade de nu helgonen, och i 
stället för att offra t ill gudarne gåfvo de rika skänker 
till  kyrkor och kloster. Men sederna ombildades 
småningom genom kristendomen, och de hårda sinnena 
förmildrades. Människorna rättade sig efter kyrkans 
bud och stadgar. De gingo flitigt i Guds hus, knäböjde 
för helgonbilderna, fastade på vissa tider, biktade 
sina synder för prästen och vallfärdade till heliga ställen, 
såsom Erik  den heliges graf i Uppsala och B irgittas i 
Vadstena. Sådana utvärtes gärningar ansågos på den 
tiden såsom det viktigaste för en kristen.



jarah ledjin suoimokah ja  tjuorpeh, ja  tan tieti påtin 
ätna tuodjarah tieki ålko-rikaist, ainasammust Tysk- 
lantast, kutih sjaddin vieka påntapun ja  fapmokabbon 
kå tabbeli tuodjarah.

Aiveh ådtjon änap famov p ån tori ja la  almoka padjel, 
ja  kå A lbrekt ja  E rik  Pommernist lika tårjomin, te 
påntorah vallak äh massam ietjasa häimait ja  fridja- 
vuotav. Y alla  kåkte ikkenis aikeh målsotuvvin, te 
anetin tauk påntorah alo aimon ietjasa åut-aiteki jalos- 
vuotav ja  vainov fridjavuotai ja  sia tjiepesvuotav tårro- 
värjoit prukotjit. Engelbrekta ja  Sturi tårjoma vuolen 
si tjuodtjalastin tai vuosti, kutih siav tuolmotin. Juov- 
sai, aksjoi ja  saiti kum si tårron jaloslakai riddar- 
fuovai vuosti ja  taivai si vidnijin  tait. Ietjasa mihas- 
vuota pakto si kadjon kåppatjaka ietjasa ja  aitek-lanta 
fridjavuotav. Talle si vast påtin kudnai ja  fapmoi ja  
kåtjotuvvin aktan pårkali kum kaikasatj riksdagaita.

Tapeh ja  viessom-vnoke. Mådde hietnikalatj tapeh 
ja harjatusah ledjin aimon, vaiko kristalatj lärro li 
påtam mia lantai. A lm ok li ain tårro-vainok. Påntorah 
atnin alo tårro-värjoit mangenisa. Si ledjin happelah 
valtatjit aksjov ja  ienni si valtin  allasisa räktasav 
rievvosi kå laka viekina. Måddasah ledjin kristakasali 
kuoros val nama kautoi. Tålotj jupm eli sajen si talle 
råkkåtallin ailesit, ja  påsto jupm eli väroi sajen si vaddin 
stuorra vattaltakait kirkoita ja  klåsterita. Y alla  kris- 
talatjvuota pakto målsotuvvin sia tapeh äna änaput, ja  
sia karrasvuota uttsani. A lm atjah kultalin kirko kåttjo- 
mit ja  piejatusait. Si ledjin vissjalah kirkoi vaddset, såjå- 
tin ietjasa puolvait ailesi kåvåi åutån, fastojin visses aiki, 
tåptåstin ietjasa suttoit prästai åutån ja  mannin ailes 
sajin, nåu kå A iles E rika kruoptan Uppsalan ja  B ir
gitta kruoptan Yadstenan. Takkar ålkoltis takoh ane- 
tuvvin talloi åivatammus parkon, mav kristalatj almatj 
kalkai takkat.



De stora hedniska festern a ersattes af kyrkliga 
högtider. Den gamla julen eller midvintersfesten fira- pas'
des nu till åminnelse a f Jesu födelse, den hedniska vår- tall
festen kallades nu Valborgsmässan (den 1 maj) och pas
höstfesten Mårtensmässan. A lla  sådana fester firades maj
ej blott med mässor och böner utan äfven med gillen tak
och gästabud. ja

kai'

Inom de högre stånden förekommo äfven andra 
slags fester, såsom riddareslag och tornerspel. Itid dar ne når
utnämndes med stor högtidlighet. De mottogo a f ko- dar
nungen ett lätt slag på skuldran med svärdsklingan pis|
samt lofvade med ed att alltid  uppföra sig såsom sim
kristna och riddersmän anstår. Därpå omgjordades de ja
med svärdet, och gyllene sporrar spändes på deras hälar. avi
Riddarne sammankommo stundom till vapenöfningar, jati
som kallades tornerspel. En tornering gick  så till. nac
På en inhägnad plats uppställde sig två eller flera kål
riddare midt emot hvärandra; de voro till häst och från nåi
hufvud till fot klädda i stål. På ett g ifvet tecken redo dai
de emot hvarandra med framsträckta lansar och sökte ja
med kraftiga stötar kasta hvarandra ur sadeln. Dessa Te
lekar slutade ofta med kroppsskador och blodsutgju- nåi
telser. sja

Allm ogens bostäder voro likadana som under forn
tiden, ryggås-stugor med vindöga i  taket. Eldstaden ra]
var dock nu flyttad intill väggen och ofta försedd med li
murad ugn och skorsten. Man lärde sig nu konsten vu
att bränna tegel och att däraf uppföra byggnader. tsi
A f  sten byggdes först kyrkor och kloster; därefter kl;
började de rika och mäktiga att uppföra stenhus i tsi
städerna samt murade fäsŧen eller borgar, i hvilka de ms
kunde försvara sig mot fiender.
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Stuorra hietnikalatj p asi sadjai påtin kristalatj 
paseh. Åutatj jånla ja la  kaska-talve-passe anetuvai 
talle Jesusa riebatimme muitolvassan, hietnikalatj kita- 
passe kåtjotuvai talle Yalborga-mässon (vuostas peive 
maj manon) ja  tjaktja-passe Mårtena-mässon. Kaikah 
takkar paseh pasotuvvin mässoi ja  råkkålvasai kum, 
ja tasa v il atnin talloi valjes mallasit ja  hauskota- 
kait.

Å ivap ståndai kaskan atnin ietja hauskotakait ai, 
nåu kå kåsse åivas ålmah sjaddin riddarin. Tah rid
darah tuoston ietjasa ammatav kånåkasast, kutti kiep- 
pislakai räivasti sia ålkev sviertina. Talloi si vuorna- 
sina jattin , atte si alo kalkin viessot nåu kå riddarah 
ja  kristakasah pierrijih. Taste mangel si kätsatuvvin 
avina, man nanne svierte katsahi, ja  kålle-spårrah pie- 
jatuvvin sia påskita. Muttin tjåkanin riddarah harja- 
nadtjit tårro-värjoit prukot, ja  takkar tjåggålvasah 
kåtjotuvvin torner-spälan. Tat torner-späla sjattai 
nåute: Karte sisngelin tjuodtjon kuokte ja la  änap rid 
darah nubbe nuppe vuosti; si tjåkkåhin hästai nanne 
ja ledjin åivest kitta juolki radjai karvotum stalina. 
Te si ritijin  nubbe nuppe vuosti ja  kättjalin saiti kum 
nårtåt nubbe nuppev hästa nalte. Tat torner-spälast 
sjattai taivai rubmelatj skata ja  varra-kålkåtim.

Alm oka tåpeh ledjin akta-lakatjah kå hietnik-aiken, 
rappasah k itta  råppe rad jai, ja  riepen li takan. Arran 
li tauk talle vättja kuoran ja  taivai kaunoi muritum 
vuobne. Talle si åppin tikalav påltet j a taste huotnahit 
tsieggit. K ierkist tsieggituvvin  vuostakin kirkoh ja  
klåsterah; taste mangel alkin påntas ja  fapmokis ålmah 
tsieggit kierke-kuotnahit statain ja  muritum slåttait, 
mai sinne si mattin varjalit ietjasa vasjolattjaist.



Landsvägarna voro dåliga, och broar öfver vatten
dragen saknades ofta. Man färdades vanligen till fots, 
till häst eller i båt, sällan i vagn.

Bönderna kläd d e sig likt sina fäder i vadmal och 
skinn; men vid hofvet och bland de stora brukades 
äfven dyrbara dräkter a f fint kläde, siden och sammet, 
rikt broderade med pärlor och guld. D yrbara voro ock j

M edeltida vapen. Ur ett i Rom 1555 tryckt arbete om Norden 
af Olavus Magni.

Tårro-värjoh  kaska-aikest.

prästernas skrudar, och helgonbilderna i kyrkorna 
utsirades med granna kläder.

Näringsflit. Under medeltiden ägnade sig folket 
mera åt fredliga värf. Jord bru ket idkades med större 
flit än förr. Man lärde sig att begagna plog i stället 
för årder. Utom de vanliga sädesslagen odlades äfven 
ärter, bönor, rofvor samt lin. Vattenkvarnar förekommo | 
tidigt, därpå väderkvarnar, slutligen äfven sågkvarnar.

  1



Skola under medeltiden. TJr ett i Rom  1555 tryckt arbete om Norden 
af Olavus Magni. *

Skåula kaska-aiken.

kållina. Tiurasah ledjin ai prästai karvoh; ja  ailesi 
kåvåh, mah ledjin kirkoi sinne, karvotuvvin tjappa 
karvoita.

Parko. Kaska-aiken alkin rika viesatah änaput kå 
åutål parkat tav, mi rafelaŧj aikai kulloi. P älto  
parkatuvai stuorap vissjalisvuotaina kå åutål. A l 
matjah åppin prukot plogav ja la  aurav år dera sajen 
ja alkin sadjit ärtarit, bönait, naurahit ja  linav ai. 
Tjatse-kårnah ja la  millah kaunojin juo åtnå, taste
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Landsvädjah ledjin neureh, ja  taivai ällam pruoveh 
änoi rasta. A lm atjah mannin taivamusta vaddse ja la  
hästai nanne ja la  vatnasin, vuorjai vagnai kum.

Påntorah karvotin  ietjasa vatas- ja  nabke-karvoita, 
nåu kå sia åut-aitekah; valla kånåkasa vieson j  a åivatap- 
musi kaskan anetuvvin ai tiuras karvoh lina rutast, 
silkest ja  sammetist, ätnakit kirjatum pärlai kum ja



T rädgårdsskötseln  infördes af munkarne, hvilka lärde 
folket att odla fruktträd, humle och andra trädgårds
växter. B ergshandtering drefs ock med framgång både 
vid järn- och koppargrufvorna. Stora Kopparberget 
vid Falun började bearbetas under Magnus Ladulås 
och i slutet af medeltiden äfven Sala silfvergrufva. 
Y id  Skånes kuster, i synnerhet vid Skanör och Falsterbo, 1
var sillfisket mycket gifvande.

Under medeltiden var Sveriges handel mest i ut- 
ländingens händer. Landets egna barn undanträngdes 
ofta af tyska köpmän, hvilka dels inflyttade i landet, 
dels idkade handel på Sverige. Dessa tyskar kotnmo I
mest från Hansestäderna, såsom en del städer i norra 
Tyskland kallades. Den förnämsta af dessa var L y- 
beek, och denna stad ombesörjde det mesta af Sveriges 
in- och utförsel på den tiden.

Den största handelsstad i Norden var Visby på ! 
Gotland. Ä n  i dag kvarstå ruiner af dess kyrkor och 
kloster, dess ringmur och torn, vittnande om stadens 
forna rikedom. Stockholm var på B irger jarls tid en 
af landets hufvudorter och blef snart dess hufvudstad. 
Denna stad såg annorlunda ut då, än den gör nu för 
tiden. Norrmalm och Södermalm voro föga  bebyggda; 
de upptogos mest a f betesmarker och kålgårdar. Den I
egentliga staden emellan broarna omgafs af murar och 
torn. I  nordöstra delen däraf låg det fästa slottet 
med tornet »Tre Kronor». Husen voro höga och smala 
och vände gaflarma utåt gatan. Gatorna voro trånga' 
och smutsiga; icke alla gator voro stenlagda, och inga 
lyktor upplyste staden nattetid.



mangel sjaddin piegga-kårnah ai ja  mangemusta sako- 
kårnah, kånne iielloit sakijin. Munk ak alkin atnet 
urtas-kartenit mia lantan ja  si åpatin almokav atnet 
äppel-muorait ja  ietja sjaddo-muorait, humlit, mait öla 
sinne atnih, ja  ietja urtas-karŧe-sjattõiŧ. Etuoute- ja 
kuoppar-gruvai sinne li ai ätna parko. Stuorra Koppar- 
ler  ga gruvva Faluna kuoran alki parkatuvvat Magnus 
Ladulåsa aiken ja  Sala silpa-gruvva kaska-aike kietjen. 
Skåne katti kuoran, ainasit Skanöra ja  Falsterbo lakka, 
li silta-piuto aive valje.

Kaska-aiken li Sverje åsestim takkar pårkali kietai 
sinne, kutih ledjin ålko-rikaist påtam. Mia rika vie
satah m ietjetuvvin takkar pårkalist, kutih påtin Tysk- 
lantast ja  åsestin mia lanta sinne. Anamusah taiste 
tyskal atj pårkalist påtin Hanse-stataist, nåu kå mut
tem statah nuorta Tysklantan kåtjotuvvin. Aivatam - 
mus ŧaiste stataist li  Lybeek, ja  tan stata tjata mannin 
talloi änamus åssasah, mait Sverje åsti ietja rikaist 
jala vuopti taita.

Nuorta lantai stuoramus åsestim-stata li Visby 
Gotlanta suollon. Y il  udnik läh patsetasah aimon tan 
stata tålotj kirkoist ja  klåsterist, tat alla kierke- 
murast, mi li  tsieggitum  stata pirra, ja  tan mura tår - 
naist, mah vittanastih stata tålotj påntotaka pirra. 
Stochliolm li B irger jarla aiken akta mia rika åiva
tammus stataist ja  sjattai ruvva rika åive-statan. 
Tat stata li talloi ietjalakatj kå talle. Norrmalman 
ja Södermalman ällam mådde huotnahah, ainat tanne 
ledjin slittori kuotom-sajeh ja  urtas-kartenah. Tålotj 
Stockholma pirra, mi li pruovi kaskan, ledjin alla 
murah ja  tårnah. Tan stata-åse nuortatj-lulotj raptan 
li nanos slåtta tårnaina, mi kåtjotuvai »Kålmån Krunon». 
Tåpeh ledjin allakah ja  kiettseh. Katoh ledjin kiettseh 
ja  urainasah; ällam kaikah katoh kierkitum, ällam 
lampoh-ke, mah tjuoukin statan ijan.



Bildning. D et gamla nordiska språket förgrenade 
sig i tre skilda tungomål, det svenslca, norska och 
danska. Modersmålet var på den tiden ej m ycket an- 
sedt. De flesta böcker skrefvos på latin, och guds
tjänsten hölls mest på latinska språket, så att folket 
ej förstod något däraf. Det var ej tillåtet för andra 
än prästerna att läsa bibeln. Bland folket var okunnig
heten stor; det fanns till och med rådsherrar, som 
hvarken kunde läsa eller skrifva.

Skolor funnos den tiden endast i klostren och vid 
domkyrkorna, och få voro de, som där fingo undervis
ning. De, som önskade vinna högre lärdom, reste van
ligen utrikes till därvarande högskolor eller universi
tet. Om högskolan i Uppsala se s. 56! —  Böcker 
voro m ycket dyrbara och ägdes endast af få, men efter 
boktryckarkonstens införande (sid. 58) blefvo de mer 
spridda, och därmed utbreddes äfven bildningen bland 
folket.

De sköna konsterna, såsom byggnadskonst, bild- 
huggarkonst och målarkonst, brukades mest till att 
pryda kyrkor och kloster. K yrkorna byggdes med 
höga pelare och h va lf samt utsirades med fina sten- 
huggerier, bilder och målningar. De förnämsta kyrkor 
voro domkyrkorna i Uppsala och Lund , i Linköping 
och Skara samt klosterkyrkorna i Värnhem och Vad
stena.
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Åpatus. Nuorta rikai ŧålotj kielast sjaddin kålmå 
sierra kiela, taro Mella, vnona lciella ja  đanslmlatj 
jäella. Ietne kiella itŧji anetuvah fttna kutnen ŧan 
aiken. Änamus kirjeli tjaletuvvin latina kielan, ja  jup- 
mel-teunastim anetuvai taivamusta latina kielan, nåu 
atte almok itt ji  tadjateh maitek taste. I  lara ietjaŧita  
kå prästaita låppe bibelav låkkåt. A lm oka kaskan li 
lärotisvuota ållo stnorak; rate-härrah ai kannojin, 
kutih idtjin  mateh låkkåt ja  tjallet.

Talloi idtjin  skåulah kaunoh ieŧja sajin kå klåsteri 
sinne ja  tnopm o-kirkoi kuoran, ja  tai sinne kuoros val 
kallekattjah läratuvvin. Tab, kutih alep âpatusav 
vainotin, vuolkin taivai taita alla skåulaita ja la  uni- 
versitetaita, mab ledjin ålko-rikai sinne. Alla slcåula 
pirra Uppsalcm käŧjah pielev 57! — K irjeh ledjin ållo 
tiurasah ja  id tjia  kaunoh kallen sajen, valla  kå ledjin 
alkam Tcirjit prentit ja la  truleJcit (kätjah pielev 59), ŧe 
sjaddin änap kirjeb ja  ŧan pakto lassani åpatus almoka 
kaskan ai.

Takkar ŧjiepes kån sŧah  kå yiesso-ŧsieggim-kånsta, 
kåvvå-takkam-kånsta ja  målim-kånsta prukotuvvin 
änamnsta härvatadtjit kirkoit ja  klåsŧerit. K irkoh 
tsieggituvvin alla stålpai ja  tjappa takai kum ja  här- 
vatnvvin tjappa ŧjuolatum  kierki ja  kåvåi kum. 
Aivatammus kirkoh ledjin tuopm o-kirkob TJppsalan ja  
Lundan, Linköpingin  ja  Skaran ja  klåsŧer-kirkoh Varn- 
hemin ja  Vadstenan.



1496.

Nyare tiden
Från 1521 till närvarande tid.

Reformationstiden.
Gustaf I och hans söner.

1521— 1611.

Gustaf I.
1521— 1560.

Gustaf I:s ungdom. G u staf E riksson  V asa var
född i Uppland på gården Lindholmen, troligen år 
1496. Han tillhörde en förnäm adlig släkt, som redan 
förut skänkt Sverige liera utmärkta män. Såsom yn g 
ling kom Gustaf till Sten Stures hof. Han deltog 
med ära i striden mot konung Kristian, och i slaget 
vid Brännkyrka förde han den svenska fanan. K ort 
därpå b lef han a f den trolöse Kristian förrädiskt g r i
pen och bortförd till  Danmark. Under sin fångenskap 
hörde han danskarne tala om det stora krigståg de 
ämnade företaga mot Sverige. Gustaf intogs då a f en 
oemotståndlig längtan att få  komma hem och kämpa 
för det älskade fäderneslandet. Förklädd lyckades han 
fly från Danmark till Lybeck och återkom därifrån 
till Sverige på våren 1520. Han fann danskarne redan 
i besittning af större delen af landet. På hemliga



Å tå  aike
kitta 1521 jake rajest.

Reformationa jala kirko-puore- 
t im m e  aike.

Gustaf 1 ja  su parneh.
1521— 1611. ■

Gustaf I.
1521-1560.

Gustaf l:asa nuorravuota. G u staf E riksson  V asa
li riekatam Upplantan muttem häiman, man namma lä 
Lindholmen, marjo 1496. Sån li kulos adelatj mattost, 
maste åutål ai mådde kulos ålmali ledjin påtam. K å 
sån li nuorra, påti sån Sten Sture viessoi. Stuorra 
kutnina sån li  tåron kånåkis Kristiana vuosti, ja  kå 
tårro li Brännkyrka kuoran, kuotti sån svänskalatj 
tårro-märkav. Talaka tan mangel valtetuvai sån 
kitta sluokasvuotaina K ristianist ja  vuolkatuvai Dan- 
markai. K å sån li fankavuotan, te sån kulai, kåkte 
danskalattjah hållin tan stuorra tåro pirra, mav si 
aikon Sverje vuosti. Talloi Gustaf harmatit vainota- 
tjai påtet häimai tårotjit ietjas iettselis aitek-lanta 
åutåst. Karvotum  amas karvoita mati sån patarit 
Banmarkast Lybeckai ja  taste sån påti ruoptot Sverji 
kitan 1520. Sån kaunai, atte danskalattjah juo ledjin



vägar smög han sig från det ena stället till det andra v a p

och kom slutligen till en a f sin faders gårdar. Tiäfsnäs r âf (
i Södermanland. mi

Gustafs äfventyr i Dalarne. En dag i november 1 
månad 1520 mötte Gustaf en af sin faders tjänare, 1521
som kom från Stockholm. Denne berättade gråtande kut
om blodbadet och omtalade, att hans fader, svåger , kål
och fränder b lifv it  afrättade, hans moder och sysŧer ietj
fängslade. Gripen a f fasa beslöt Gustaf att fly. För j a
att ej upptäckas klädde han sig i dalkarlsdräkt och vuc
tog  vägen till Dalarne. Liksom fordom Engelbrekt san
och Sturarne ville han förmå dalkarlarne att gripa tap
till vapen för att rädda fäderneslandet. Men när han vap
kom till Dalarne, möttes han på de flesta ställen af I påt
räddhåga och liknöjdhet. En af de första, han vände pa](
sig till, var Arent Persson på Ornäs, som han kände I som
från ungdomen. Denne mottog honom vänligt men ! Om
var i hjärtat en förrädare. Medan Gustaf låg och sof, sim
begaf han sig till  konungens fogde för att hämta folk hån
och gripa sin gäst. Men hans redliga hustru, Barbro ■ kuo
Stigsdotter, anade oråd; hon gick upp på löftet, där 1 Stic
G ustaf låg, väckte honom ur sömnen och hjälpte ho- kån
nom ned till marken. Där stodo häst och släde i be- vuo
redskap, och G ustaf undkom. Men nya faror hotade Gus
honom, ty  konung K i istian hade utlofvat en stor be- I kis
löning åt den, som öfverlämnade G ustaf i hans våld. pad
Danska spejare lurade på honom öfverallt, och ofta åtsi
räddades han liksom genom underverk ur deras händer. sist
Så hände en gång, då Gustaf kommit till bonden Sven I påti
Elfsson  i Isala, att danska spejare inträdde i stugan dan
för att söka honom. Hustrun bakade bröd, och Gustaf kan
stod fram för ugnen. När danskarne frågade efter latt
flyktingen, tog hustrun brödspaden, g a f Gustaf ett mui
slag öfver ryggen och sade: »Hvi står du här och tån
gapar? Har du aldrig sett folk förr? Packa dig strax j kåsi
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valtam stuoramus åsev lantast. Suollet sån manai 
tafost tafoi ja  vimak sån påti såmes häimai, Räfsnäsai, 
mi li Södermanlantan. Tat häima li sn atje åpme.

Gustaf patar Dalarni. Såmes peiven pasatis-manon 
1520 påti Gustäfa åutålt muttern su atje teunarist, 
kutti påti Stockholmast. Tjierotin suptsasti tat varra- 
bålkåtimme pirra ja  sakasti, atte su attje, su maka ja 
ietja pärrahah ledjin tjiepetuttetum, ja  atte su iedne 
ja  åbba lika palkestum fanka-kåtai. A lvatum  taste 
vuolki Gustaf patan. Y ai i luluh pikotuvvat, karvoti 
sån ietjas dala-ålma-karvoita ja  vuolki Dalarni. Nåu kå 
tålen Engelbrekt ja  Stureh sitai sån vakotit dala-ålmait 
valtet tårro-värjoit k a jotjit aitek-lantav. V alla  kå sån 
påti Dalarni, te sån änamus paikin vuoini kuoros val 
palov ja  huolatisvuotav. Vuostakin sån påti Arent Pers- 
sona lusa, käv sån tåptåi nuorra palest ja  kutti viesoi 
Ornäsan. Tat tuostoi su vänakisvuotaina, valla vaimo 
sinne li sån pättokis. K å  G ustaf li åtemin, te sån manai 
kånåkasa sunte lusa viettjatjit ålmait ja  va ltatjit ietjas 
kuossev fankan. V alla  su rievtes-mielak akka, Barbro 
Stigsdotter, ielvi svalskesvuotav; sån manai pajas låptai, 
kånne Gustaf li  åtemin, råsoi su åtemist ja  vieketi su 
vuolos. Å lkon li hästa ja  slitan vuortemin ja  nåu 
Gustaf kadjosi. V alla  åtå vatai sisa sån påti, ju tte  kånå- 
kis Kristian li låpetam stuorra mavsov tasa, kutti lului 
padjel-vaddet Gustafav sunji. ' Rajatum danskalattjah 
åtsin su färtan sajen, ja  taivai sån kadjosi sia kietai 
siste nåu kå åutoi pakŧo. Såmes pale kå Gustaf li 
påtam påntor Sven Elfssona  lusa, Isalan, te tjaknin 
danskalattjah tåppai åtsåtjit su. Iemet li laipit tak
kamin, ja  Gustaf tjuottjoi vuopne åutån. K å danska
lattjah katjatin Gustafa pirra, te iemet valti laipe- 
muorav, reiveti Gustafav tjavelk i ja  jau la i: »Man tieti 
tån tanne tjuottjoh njalmev tsaggat? Illähkus tån 
kåssek åutål alm atjit vuoinam? Kaitah talaka ålkos

G



1521.

ut i ladan och tröska!» Gustaf skyndade ut, och 
danskarne misstänkte ej, att denne kunde vara herr 
Gustaf. Sven förde honom sedan inbäddad i ett hö
lass längre uppåt landet. På vägen mötte de några 
danska knektar; dessa fattade misstankar och stucko 
sina spjut genom lasset. Härvid sårade de Gustaf i 
knäet, så att blod dröp på snön. Detta var nära 
att röja allt, men då skar Sven sin häst i foten, 
så att han blödde, och afledde därigenom deras miss
tankar.

E fter mångfaldiga äfventyr kom Gustaf omsider 
till  M ora , som ligger norr om sjön Siljan. Här upp
trädde han på kyrkovallen och talade till  folket, som 
var församladt till gudstjänst. Han beskref Kristians 
grym het och landets nöd; han erinrade dalkarlarne 
om deras fäders bedrifter och uppmanade dem att 
frälsa Sverige från träldomen. Men bönderna kände 
ej främlingen och önskade att besinna sig på saken. 
Misströstande beslöt Gustaf då att öfvergifva foster
landet och begaf sig på väg genom skogarna till 
Norge. Men snart började dalkarlarne att ångra sig 
och afsände två skidlöpare att återkalla Gustaf. Dessa 
upphunno honom nära norska gränsen och återförde 
honom till Mora. Där församlades dalkarlarne och 
valde honom till sin höfvitsman i januari 152.1. De 
väpnade sig mangrant och tågade snart under Gustafs 
anförande mot söder.

Befrielsekriget. Y id  Brunbäclcs färja, som leder 
öfver Dalälfven, mötte dalkarlarne en dansk här. Utan 
att länge töfva satte de öfver till  andra stranden och 
angrepo danskarne, hvilka dels flydde, dels jagades i 
vattnet och drunknade. Nu kunde G ustaf med 15,000 
man inrycka i Västmanland, och i närheten af Västerås 
blef den danska hären å nyo slagen. E fter denna 
framgång öfvergick större delen af Svealand på Gustafs



t, och 
i herr 
tt hö- 
några 
stucko 
istaf i 
■ nära 
foten, 
miss-

nsider
’ UPP' 
t ,  som 
stians 
rlarne 
n att 
kände 
saken, 
oster- 
a till 
ra sig 
Dessa 
rförde 
e och 
. De 
ustafs

leder 
Utan 

n och 
ides i 
15,000 
sterås 
denna 
.istafs

latoi truskitjit!» G ustaf viekai ålkos, ja  danskalattjah 
idtjin arveteh, atte tata li härra Gustaf. Sven tålvoi su 
taste mangel suoine-lassa sinne lanta pajep tafoita. 
Manatin såi kaunatika danskalatj tårro-ålmai kum; 
tah kaddalin, atte Gustaf li lassa sinne, ja  påskåtin 
ietjasa saitit lassa tjata. Te si sarjetin Gustava puol- 
vav, nåu atte varra kålkåi muottaki. Te vallak i 
kaika pikkosin sjattah tan pakto, valla Sven tjuolasti 
hästa juolkev, nåu atte tat varti ja  tan pakŧo si heitin 
kaddemist.

Mådde vatai tjata påti Gustaf vim ak M ora  kirko- 
plassai, mi lä Siljan-jaure nuortatj kietjen. Tanne 
kirko ålkolin sån hålai almoki, mi li  tjåkanam jupm el- 
teunastipmai. Sån hålai Kristiana pahasvuota ja  rika 
vaive pirra; sån m uitajatti dala-ålmait tan pirra, mav 
sia aitekah ledjin ŧakkam aitek-lanta åutåst, ja  sån 
kåtjoi siav kadjot Sverjev svainalatjvuota siste. Valla 
påntorah idtjin  tåptåh tav amas ålmav ja  sittin vuo- 
stakin ajatallat. Talie alki G ustaf kuoktastallat 
ja  aikoi kuotet ietjas aitek-lantav ja  mannat mietsi 
tjata Vuotnai. V alla dala-ålmah alkin ruvva sangar - 
tit tav ja  radjin kuokte tjuoike kåtjotjit Gustafav 
ruoptot. Tah jåvsåika su Vuona raje lakkosin ja  tål- 
voika su ruoptot Morai. Tasa tjåkanin dala-ålmah 
ja va ljijin  su ietjasa åive-ålman åtå-jake-manon 1521. 
Kaikah valtin ietjasa tårro-värjoit ja  mannin årjas 
kuouloi Gustafa tårjom a vuolen.

Kadjom-tårro. Brunbäcka färjo  kuoran, kånne 
manna Dala-äno rasta, kaunatin dala-ålmah danska
latj fuovaina. Vani adjanimme taka mannin si rasta 
nuppe pällai ja  latin danskalattjait, käiste muttemah 
patarin ja  ietjatah vuojetuvvin tjatsai ja  håkkånin. 
Talle mati G ustaf 15,000 ålmai kum mannat Västman- 
lanta sisa, ja  Västeråsa stata lakkosin sån vast 
åiti danskalatj fuovav. Tan stuorra vitnika mangel

1521.



sida, och snart stod han med sin här fram för Stock
holms murar. Men då staden var väl befäst och fick 
hjälp af danskarne från sjösidan, drog belägringen ut 
på tiden. T ill Sveriges lycka blef dess värste fiende, 
konung Kristian, snart urståndsatt att skada det, ty 
hans egna undersåtar började uppror mot honom och 
drefvo honom i landsflykt.

1523.

I  början hade G ustaf Eriksson styrt landet så
som riksföreståndare, men år 1523 b le f han på en 
riksdag i Strängnäs vald  t il l  Sveriges konung. K ort 
därpå måste det belägrade Stockholm öppna sina por
tar för- konung Gustaf. Därmed var landets befrielse 
fullbordad. Endast ön Gotland stannade i danskarnes 
händer.

Kyrkoförbättringen (reformationen). De ut
ländska fienderna voro nu fördrifna, och freden var 
återställd. Men landet hade så länge varit oroadt af 
utländska fiender och inre tvedräkt, att det befann sig 
i ett sorgligt tillstånd. D et stod illa  till med Sverige 
i tim ligt hänseende. E öga bättre var dess andliga och 
kyrkliga tillstånd.

På den tiden lefde i Tyskland den store troshjäl- 
ten M artin L uth er. Han hade redan börjat sin strid 
mot påfven och den katolska kyrkans många v ill
farelser och missbruk. E tt af de värsta missbruken 
var aflatshandeln, som bestod däri, att påfven lät för 
penningar utdela aflatsbref, det v ill säga bref, som 
försäkrade om aflat eller syndernas förlåtelse. Emot 
denna styggelse började Luther predika, han förkun
nade, att syndaförlåtelse vinnes genom tron på Kristus 
och icke genom yttre  gärningar, ännu mindre genom 
penningar. Ä fven  andra falska iäror angrep han i
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manai änamus åsse Svealantast Grustafa pällai ja  
ruvva sån påti ietjas fuovaina Stockholma alla murai 
åutåi. Y alla  kå stata li  nanoslakai varjalum ja  åttjoi 
viekev danskalattjaist säva pielest, te manai Grustafa 
parko suoima. Y alla  talle sjattai tat mia lanta vuor- 
pen, atte Sverje väramus vasjolatj, kånåkis Kristian, 
massi ietjas famov vahakav takkat mia rikai, jutte su 
ietjas vuollelattjah alkin stuimev su vuosti ja  vuojetin 
su ierit.

A lkon li Grustaf Eriksson tårjotam rikav nåu kå 
rika-tjuottjotidje, valla jaken 1523 va ljitu va i sån riks
dagan Strängnäsan Sverje kånåkassan. Änekis aike 
tan mangel vierti Stockholm rappat ietjas pårtait 
kånåkis Grustafa åutåi. Tan pakto li lanta ållast 
kajotum. Kuoros val Gfotlanta suoloi patsi danska
lattj ai kietaita.

Kirko-puoretim (reformationa). Sverje vasjo- 
lattjah ledjin  talle ierit vuojetum, ja  rafe li  ruoptot 
påtam. Y alla  lanta li nåu kukkev vaivetum vasjo- 
lattjaist ja  sisngelatj stuimest, atte tat li  neures 
vuoken. Väraltalatj åmi kautoi li  Sverje mangas man
nam ja  vuoingalatj åmi kautoi i lam puorep.

Tan aiken viesoi Tysklantan tat stuorra ålmai 
M artin Luther. Sån li juo alkam vuostalastet påvav 
ja katolikalatj kirko mådde tjajanim m it ja  tåssjetis- 
vuotait. Yäramus tape li aflata-åsestim, mi sjattai nåu, 
atte påvva pietniki åutåst juokati aflata-kirjit, mai 
sinne vatti aflatav ja la  suttoi antakis-luoitemav. Tan 
vastesvuota vuosti alki Luther prädikot. Sån sarneti, 
atte suttoi antakis-luoitem vattetuvva jako pakto 
Kristusa nala, i ålkoltis parkoi pakto, v il utseput 
pieŧniki åutåsŧ. Tasa v il sån hålai ja  tja li ietja 
svalskes läroi vuosti, ja  kå påvva tan tieti kulati su

1523.



tal och skrifŧ, och då påfven därför bannlyste * honom, tjatr
vågade han offentligen uppbränna det påfliga bann- , påvt 
brefvet.

Bland Luthers lärjungar voro ett par svenska 
studenter, bröderna O lavus och Laurentius P etri (O lof latj
och Lars Pedersson), söner till  en smed i Örebro. (Olo
JDessa voro varmt öfvertygade om sanningen af hvad pari1
Luther lärde, och sedan de kommit hem till Sverige, Lut!
begynte de att förkunna detsamma i sitt fädernesland. te se
Olavus b le f lärare vid skolan i Strängnäs och vann Ola-'
här en vän och medhjälpare i L au ren tiu s Anđreæ  tanr
(Lars Andersson). Genom denne blef konung Gustaf (Lai
bekant med Luthers läror, hvilba gjorde ett djupt in- tåbt
tryck på hans sinne. Han tog Laurentius Anđreæ I valj: 
till sin kansler och förordnade Olavus till  predikant i ! Ola'' 
Stockholms storkyrka, Olavus’ predikningar och skrif- sarn
ter väckte mycken oro i sinnena; stundom öfverfölls alnn
han midt under predikan med smädelser och sten- kier
kastning. Andra åter hörde med glädje hans ord. kirk
På det enhvar skulle kunna af skriften döma, huru- fart
vida Luthers lära vore sann eller falsk, lät konungen ra
utgifva n y a  testam entet i svensk ö fversättn in g ; och åtå
många blefvo härigenom öfvertygade om den nya Pak
lärans sanning. Men katolska präster och munkar kat<
predikade däremot och uppviglade foiket mot konungen, pak
för det han gynnade lutheranerna, T ill och med dal- i! li 1 
karlarne förleddes den ena gången efter den andra att måc
göra uppror mot sin konung. Gustaf försökte först Ous
att lugna dem med goda ord men förgäfves. kur

Yästerås’ riksdag 1527. Pör att stilla  oron i lan
det och rådgöra med ständerna sammankallade Gustaf siet
en rik sd ag  i V ästerås. In för den församlade riks- lan

* B a n n l y s a  var att utesluta från kyrkans gemenskap, :från 
gudstjänsten och all religionens tröst. ( siek

tusa

J



ŧjaŧnasa sisa *, te sån pikkosit pålti tav kirjev, mav 
påvva li tjallam  tan pirra.

Lntkera åpatis-ålmai kaskan lika kuokte svänska- 
latj studenta, vieljatjah O lavus ja  Lau rentiu s P etri 
(O lof ja  Lars Pedersson), kutih lika såmes smirjo 
parneh Örebro statast. Tah jakika nannosit tav, mav 
Luther åpati, ja  mangel kå såi lika häimai påtam, 
te såi alkika sarnetit tav lärov ietjaska aitek-lanta sinne. 
Olavus sjattai åpatidjen Strängnäsa skåulan ja  åttjoi 
tanne såmes vänakav ja  vieketidjev Lau ren tiu s Anđreæ  
(Lars Andersson). Su pakto åttjoi kånåkis Gustaf 
tåbtåt Luthera läroit, maita kånåkis ållo likoi. Sån 
valji Laurentius Andreæv ietjas kansleran ja  piejai 
Olavusav prästan Stockholma stuorra kirkon. Olavusa 
sarnetimmeh ja  tjallakah takkin ätna rafetisvuotav 
almoka mielai sinne; muttin sån latatalai alpetusai ja  
kierke-palkestimme kum, jurra kå sån li  sarnetimme 
kirkon. Ietjatah jis  kullin  su pakoit avoina. V ai 
färtahatj matalului tjaloka milte tuobmit, li-kus Luthe
ra lärro satnes vai svalskes, pajai kånåkis jårkålit 
åtå testam entav taro k ie lla i;  ja  måddasah ådtjon tan 
pakto vuoinet, atte tat åtå lärro li satnes. V alla  
katolikalatj prästah ja  munkah sarnetin tan vuosti ja  
paktjijin almokav kånåkasa vuosti, tan tieti atte sån 
li lutheralattjai pielen. Dala-ålmah ai tjad jituvvin  
mådde pale takatjit stuim ev ietjasa kånåkasa vuosti. 
Gustaf kättjali vuostakin siettot.it siav puorre pakoi 
kum, valla  tat li tåssje.

Riksdaga Västeråsa statan 1527. Gustaf sitai 
siettotit lantav ja  ratotallat ståndai kum ja  kåtjoi 
tan tieti riksdagav akti V ästeråsa  statai. K å riks-

* K u l a t i t  k ä v k e  t ja tn a s a  s isa  li tat, kå puorkon kävke kirko 
siebrevuotast, jupmel-teunastimmest ja kaika kristalatj läro jaska- 
tusast.



Nu uppstod mycken oro bland ständerna, och flera 
dagar förflöto, utan att något beslut kunde fattas. 
Omsider började borgare och bönder att b lifva otåliga, 
och äfven adeln uppmanade rådet och biskoparne att 
gifva efter för konungens fordringar. Gustaf åter- 
kallades, och ständerna beviljade allt hvad han begärde. 

x ' De beslut, som nu fattades, innehöllo följande punkter. 
Kyrkans öfverflödiga egendom skulle användas för rikets 
allmänna bästa, Guds ord skulle rent och oförfalskadt 
predikas samt konungen i stället för påfven vara kyr
kans öfverhufvuä. Härigenom var kyrkoförbättringen

dagen lät konungen först uppläsa en redogörelse för 
rikets tillstånd och behof. Den innehöll, att konungen 
ej velat införa någon ny tro i landet utan endast lå 
tit predika Guds rena ord; han sade sig ej längre 
vilja  vara Sveriges konung, om ej rikets inkomster 
förbättrades, ty  dessförutan kunde han ingenting ut
rätta. Därpå svarade den myndige biskop Brask  å 
prästernas vägnar, att de hvarken kunde afstå något 
a f kyrkans egendom eller m edgifva några ändringar i 
läran utan påfvens samtycke. Konungen frågade rå
det och adeln, om de ansåge detta rätt svaradt, och 
därtill jakade å deras vägnar riksrådet Ture Jönsson. 
»Då», utbrast Gustaf vred, »har ja g  ej heller lust att 
längre vara eder konung. För allt m itt omak har jag  
ingen ańnan lön att vänta, än att I  gärna sågen yxan 
sitta i hufvudet på mig, fast ingen törs hålla i skaftet. 
D ärför ersätten mig, hvad ja g  af m itt arf och eget 
uppoffrat för riket, och v ill ja g  sedan draga min kos 
och aldrig komma mer igen till mitt otacksamma fä
dernesland.» Konungen brast vid  dessa ord i tårar och 
lämnade så församlingen.
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daga li tjåkanam, pajai kånåkis vuostak tietetit tan 
åutån, makkar rika vuoke li  ja  mait tat tarpahi. 
Kånåkis kulati, atte sån i lam sittam åtå jako v rika 
sisa puktet, ainat atte sån kuoros val li  padjam sar- 
netit Jupmela tjielka pakov; sån sarnoi, atte sån ittji 
kukkepnv sitah årrot Sverje kånåkassan, jns i rika 
åttjoluluh änap skatit ietjas viesatist, ju tte  vani tan 
taka sån ittji mateh maitek takkat. Tasa vasteti 
famolatj biskopa Brask  prästai pielest, atte si idtjin 
matek luoitet maitek kirko tavverist idtjin-ke mateh 
mietetit, atte lärro lului ietjaitattetuvvat vani påva 
låpe taka. K ånåk is 'katjati ratest ja  adelist, likus tat 
sia mielast riekta vastetum, ja  tasa jaulai rika-rate- 
ålmai Ture Jönsson sia pielesŧ, atte nåute li. Te 
Gustaf måren ålkosi: »Iv tal mån-ke sitah kukkepuv 
årroŧ tia kånåkis. K aika mu vaive åutåst iv  aneh 
ietja palkav vuortemussan, kå atte ti mielast sitalu- 
luite vuoinet aksjov tjuolatum  mn åivai, vaibo i kut- 
tik tuostah natav anetit. Tan tieti maksit mnnji, 
mait mån ietjam arpest ja  äikost läv rika åutåst ålkos 
vaddam, ja  tan mangel mån sitav vuolket taste ivke 
tast kåssek ruoptot påtet ietjam kitotis aitek-lantai.» 
Kånåkis tjierrokåti, kå li  tav  sarnom, ja  te kuoti 
tjåggål vasav.

Tall e sjattai stuorra kuoktastallam ståndai sinne, 
ja  mådde peiveh vassin, vani atte tietin, mait kalkin 
takkat. Yim ak pårkalak ja  påntorah suttakåtin, ja  
adel ai vakoti ratev ja  biskopait mietetit kånåkasa 
raukalvasaita. Gustaf kåtjotuvai ruoptot, ja  ståndah 
mietetin tasa, mav sån sitai. Si mierretin talle, atte 
tat åsse kirko tavverist, mav kirko ietj ittji tarpaheh, 
kalkai anetuvvat åbbå rika auken, atte Jupmela pako  
kalkai tjielkasit ja  rainasit sarnetuvvat ja  atte kånåkis, 
ike påva, kalkai årrot kirko åiven. Tan pakŧo si pied- 
jin  vuotov kirko-puoretipm ai mia lanta sinne ja  tåd-



grundlagd i vårt land och prästernas öfvermakt bruten. jin
Klostren upphäfdes; somliga a f dem nedrefvos, andra I tap]
användes till sjukhus. Många katolska religionsbruk I tem
afskaffades. Den evangelisk-lutherska läran utbredde koti
sig efter hand i landet. Laurentius Petri b lef Sveriges | tu v
förste evangeliske ärkebiskop. eva:

mia
Bondupproren. E fter Västerås’ riksdag drog ko

nungen med en krigsm akt t ill  Dalarne och straffade vuo
upprorets ledare. Men likväl höllo sig dalkarlarne ej kut
länge stilla. Under befrielsekriget hade Gustaf haft Val
dryga utgifter för att underhålla krigsfolket och där- Tår
igenom råkat i stor skuld till den tyska handelsstaden pie]
Lybeclc. Då skulden skulle betalas, måste han pålägga stm
nya skatter, däribland klockskatten, som bestod däri, I kai.
att hvarje socken skulle lämna ifrån sig en af sina vie:
kyrkklockor. Detta väckte missnöje bland allmogen, ska
i synnerhet bland dalkarlarne; de vägrade att utlämna åvt
sina klockor och trotsade konungens bud. Detta var åln
tred je dalupproret, äfven kalladt klockupproret. D al- loit
karlarne blefvo nu strängt straffade, och deras hufvud- 1 li 1
män afrättades. Från den stunden vågade de ej mera Da'
visa konungen olydnad. häl

kul
V id samma tid återkom den afsatte konung K ris

tian med en krigsmakt till Norge och sökte därifrån nas
återvinna sina förlorade länder. Han blef dock snart I tåp
tillfångatagen a f danskarne och insatt i fängelse. ruc
Elera år tillbragte han, den forne konungen, i ett ja
trångt fängelserum, och först på sin ålderdom återfick j kåi
han friheten. äsl

Det farligaste af de nppror, som Gustaf I  hade
att bekämpa, var det sista. A llm ogen hade svårt att li :
finna sig i den stränga ordning, som konungen införde, \ A l
och harmades öfver de ändringar han gjorde i gnds- I kåi

______



jin  prästai padjel miere stuorra famov. Klâsterah 
tappaŧuvvin; muŧtemit taiste si kaikotin vuolos, muŧ- 
temit takkin takkar tåppen, kånne skipas alm atjit tal- 
kotih. Mådde katolikalatj jupmel-ŧeunastim-tapeh heiŧe- 
tuvvin ierit ja  äna änap almatjah lanta sinne ŧuoston 
evangelalaŧj-lntheralatj lärov. Laurentius Petri sjattai 
mia lanta vuostas evangelalatj ärkebiskopan.

Påntoi'i stuimeh. Västeråsa riksdaga mangel 
vuolki kånåkis tårro-fuovaina Dalarni ja  straffoi tait, 
kutih ledjin åiveh årrom tai stuorra stuimi sinne. 
Valla dala-ålmah idtjin  huoman mälkatav åroh aita. 
Tåro aiken li  Gustaf vaddam ätna pietnikit ålkos 
piepmatjit tårro-ålmait, ja  tan pakto sån li  påtam 
stuorra vielke sisa tyskalatj åsestim-statai Lybec- 
Icai. K å  sån kalkai tav vielkev makset, te sån 
vierti valtet åtå skatit almokist, ta i kaskan piello- 
skatev. mi li  takkar, atte färta suokna kalkai luoitet 
åvtåv ietjas kirko-pielloist. Alm ok, ainasammust dala- 
ålmah, unuokastin tav; si naton luoitet ietjasa piel- 
loit ierit ja  idtjin  laketeh kånåkasa kåttjomav. Tat 
li k å lm a t dala-stuim e, mi ai kåtjotuvva piello-stuimen. 
Dala-ålmah ådtjon talle karra strafav, ja  sia åiveh 
häkkatuttetuvvin. Tat påttåst si idtjin  tast tuostah 
kullokattes vuotav vuosetit kånåkasa vuosti.

Sämma aiken påti kånåkis Kristian, kutti li tråu- 
nast ierit piejatum, ruoptot Vuotnai tårro-fuovaina ja, 
tåppelt sån kättjali vast vidnit ietjas tålotj lantait 
ruoptot. Danskalattjah valtin su tank ruvva fankai 
ja  piedjin su fanka-kåtai. Mådde jake åttjoi tat åutatj 
kånåkis viessot kartjes fanka-kåten ja  päsai luovas 
äska ietjas vuorastum peivi.

Taist stuimist, mai vuosti Gustaf vierti ŧårrot, 
li mangemus tat, man sinne sån stuoramus vatai påti. 
A lm ok ittji åbbånis sitah likot tan karra årniki, mav 
kånåkis piejati, ja  harmastuvai taste, atte sån ietjai-



G ustaf Vasa. E fter ett gammalt kopparstick.

tjänsten. Därför rådde oro och missnöje i flera land
skap, i synnerhet i Småland. Där utbröt ett uppror 
under ledning af bonden Nils N acke, efter hvilken det 
kallades Dackefejden. Dacke samlade de missnöjda



E rik  14. Efter en samtida målning.

tatti jupmel-teunastimmev. Tan tieti sjattai rafetis- 
vuota ja  unuokastim mådde lanta-taiva sinne, ainasam- 
must Smålantan. Tanne sjattai stuime såmes påntora 
tårjotimme vuolen, kän namma li  N ils Daclce, ja  su



bönderna och drog omkring med dem i landet, mördade 
fogdar och adelsmän samt brände och plundrade deras 
gårdar. Upproret spred sig äfven till närgränsande 
landskap, och konungen var allvarligt bekymrad. Slut
ligen lyckades dock Gustaf slå de upproriska. Dacke 

1543 flydde genom skogarna till  B leking men blef upphun- 
’ nen och ihjälskjuten med pilar.

1544.

Yästerås’ arfförening. Sedan lugnet b lifv it åter- 
ställdt, sammankallade konungen åter en rilcsclag i Väs
terås. Där antogo ständerna arfföreningen eller en 
lag, som förklarade Sveriges krona ärftlig  inom Gustafs 
ätt på manliga sidan. Sverige var därmed förvand- 
ladt från valrike till arfrike.

Gustaf I  såsom konung och människa. Nu 
hade Gustaf utfört sina tre storverk. Han hade ge
nom befrie lsek riget räddat fäderneslandet från det 
danska förtrycket; genom kyrkoförb ättrin gen  hade 
han renat trosläran från de katolska villfarelserna 
samt indragit kyrkans rikedomar till rikets gagn, och 
slutligen hade han genom arfföreningen grundat en 
konungamakt, som var i stånd att upprätthålla fred 
och ordning i landet. Dessa sina storverk sökte han 
betrygga för framtiden genom en väl ordnad styrelse 
och sparsam hushållning samt genom en stark krigs
makt. Han skaffade Sverige en ständig krigshär och 
en ansenlig flotta, på det att landet skulle kunna för
svara sin själfständighet och skydda sina kuster mot 
anfall. *

Konung Gustaf var mycket mån om att landet 
skulle förkofras i jordbruk och bergshan dtering, han
del och sjöfart. S jä lf var han en stor hushållare och

* Från Gustaf I:s tid begagnades den blågula fanan såsom 
svensk örlogsflagg. Svenska riksvapnet t r e  k r o n o r  förekom redan på 
1300-talet; därtill fogades sedan Folkunga-ättens vapen, e t t  l e jo n  ö f -  
v e r  t r e  s t r ö m m a r  (egentligen bjälkar).



nama m ilŧe kåttjon tav stuimev D acke-tårron. Dacbe 
tjåkki unuokastidje påntorit akti ja  manai siaina ŧa- 
fosŧ ŧafoi lanta sinne, kåtti suntiŧ ja  adel-ålmait ja  
pålti ja  rievvi sia häimait. Sŧuime påti ai taiŧa 
lanta-taivaita, mah ledjin  lakkosin, ja  kånåkis ani ätna 
mårråhav taste. Yim ak tauk Grusŧaf mati åiŧeŧ taiŧ 
stuime-takkit. Dacke patari mieŧsi tjata Blekingi, 
valla jåvsåtalai ja  vuoŧjetuvai jamas njuolai kum.

Västeråsa arpe-litto. K å vasŧ rafe li sjaddam, 
te kånåkis nuppatisŧ kåtjoi rilcsdagav ŧjåkaniŧ Väster
åsa statan. Tanne ståndak takkin arpe-liŧtov jala 
lakav, man milte Grustafa maddo kalkai ålmai pielen 
arpit Sverje krunov. Taina li  Sverje valjim -rikast 
målsosam arpim -rikan.

Grustaf l:as nåu kå kånåkis ja  almatj. Talle li 
Grustaf ållim ietjas kålmå stuorra parko. Sån li 
tjåutem -tåro pakto kadjom aitek-lantav danskalatj nak- 
kost; kirko-puoretim m e pakto sån li rainetam lärov 
katolikalatj tjadjanimmist ja  kässam kirko tavverit 
kruno vuollai rika auken, ja  mangemusat sån li arpe- 
litto  pakto vuotov piedjam takkar kånkalatj fapmoi, 
mi aimoti rafev ja  årnikav varjalit lanta sinne. Tait 
ietjas stuorra parkoit sån kättjali nannotit påtte aikai 
puorakit hasatum stiurima ja  radjanisvuota pakto ja  
keuras tårro-famo tjata. Sån hasati mia lantai takkar 
tårro-fuovav, mi alo l i  karvasin, ja  ätna tårro-skippit, 
vai lanta lulu i aimotit atnet ietjas ietj-ratakvuotav 
aimon ja  varjalit ietjas sävva-kattit latatallamist. *

Kånåkis Grustaf ani ätna mårråhav taste, atte 
lanta lului åutanit pälto-parko ja  gruvva-parko, åse
stimme ja  skippe-mannama kautoi. Ietj sån li aive

* Gustaf l:asa aike rajest atnin svänskalattjah alek (jala latte) 
ja viskis flaggav tårro-märkan. Svänskalatj rika-märka k å lm å  k ru n o  
kaunoi juo 1300-låkon; tasa piedjin mangeput Folkunga-matto märkav, 
lä d ja n a v  k å lm å  r a v v e  p c id je l in  (alkost kålmå pielka padjelin).

1544.



G ustaf I,
son af Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter till Eka, 

gift med 1. Katarina af Sachsen-Lauenburg, 2. Margareta Lejonhufvud, 
3. Katarina Stenbock.

1. 'Erik X IV , 2. Johan 111, 2. Magnns. 2. Eem döttrar. 2. K a rl IX ,
gift m. Karin g. m. gift m. 1. Maria af Pfulz,
Månsdotter. 1. Katarina af Polen, 2. Kristina af Holstein-

2. Gunilla Bielke. Gottorp.

1. Sigismund, 2. Johan.
f  1382.

i .  Katarina, 2. G u sta f 11 A d olf.
g. m. g- ni- Maria

pfalzgrefven Eleonora af
Johan Kasimir. Brandeuburg.

2. Karl Filip- j

K a rl X  Gustaf, 
stamfader för 
Pfalziska iitten.

K ristina,
f  1689.

skicklig jordbrukare samt undervisade bönderna, huru 
de skulle rätt bruka sina åkrar, rödja sina ängar och 
inbärga sin gröda. .Konsterfarna män inkallades från 
utlandet för att undervisa folket i bergsbruk och 
allehanda slöjder. De svenska köpmännen, som förut 
låtit införa sina varor på tyska fartyg, byggde sig 
nu egna skepp och drefvo med dem handel äfven 
på aflägsna länder, såsom England, Frankrike och 
Spanien.

Gustaf I  var en kraftfull tnan af medelstor längd, 
med vackra anletsdrag, skarpa blå ögon, rödlett hy, 
silkesgult hår och ett stort y fv ig t skägg. Han var 
gladlynt och vänlig i umgänget men sträng och hård- 
händt emot dem, som gjorde honom emot, samt alltför 
mån om sin egen fördel. I  sitt enskilda l i f  var han 
en föresyn för sitt folk, gudfruktig och ren i  sina se
der, enkel och sparsam, en god make och fader. Gus
ta f var tre gånger gift. Hans första gemål skänkte 
honom sonen E rik . Hans andra och mest älskade ge
mål var Margareta Lejönhufvud. Med henne hade han 
tio barn, af hvilka sönerna Johan och K a rl framdeles 
blefvo konungar.*

Yasa-ätten.
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radjanis ålmai ja  tjieppe pälto-parkon ja  åpati pånto- 
rit, kåkte si kalkin rievteslakai parkat ietjasa pältoit, 
ruoddit ietjasa slajoit ja  tjågget ätnama sjattov. Tjie- 
pes ålmah kåtjotuvvin tieki ietja lantaist, kutih kalkin 
åpatit almoka v gruvva-parkoi ja  kaiklakasatj tuojita. 
Svänskalatj åsestidjeh, kutih åutål ledjin sattam ietjasa 
kalvoit tyskalatj skippi kum, takkin talle skippit alla
sisa ja  åsestin tai kum mälkatin ai, nåu kå Englan- 
tan, Frankrikan ja  Spanian.

Grustaf l:as li keuras ålmai kaska-sjattost; sune li  
fauros muoto, pastelis, latte (jala alek) tjalmeh, ruop- 
sis nierah, silke-viskis vuoptah ja  ätna, suokkis skau- 
tjah. Sån li avos-mielak ja  vuollekis ålmai, valla 
ållo karras tai vuosti, kutih su vuosti takkin, ja  ani 
ila stuorra huvsov ietjas auke pirra. Ietjas viessom- 
vuoken sån li puoikaltakka ietjas almoki, jupmel-palo- 
latj ja  rainas ietjas viessom-tapi barrai, radjanis ja  
sparrijidje ålmai, puorre kallatj-kuoim e ja  attje. Gustaf 
li Icålmå pale valŧom. Vuostas akainis sån ani parnev 
Erik. Su nubbe ja  änamusat ietsetum akka li M arga
reta Lejonhufvucl. Suina sån ani låkev mana, käiste 
parneli Johan ja  K a rl mangeput sjattaika kånåkassan.*

* Vasa-maddo.
G ustaf 1.

Erik Johanssona (Vasa) parne Cecilia Månsdotteriua Ekast, valtom 1. Katarinaina 
Sachsen-Lauenburgist, 2. Margareta Lejonbufvudina, 3. Katarina Stenbockina.

1. Erik 14, 2. Johan 3, 2. Magnus. 2. Vitta neita. 2. K a rl 9,
valtom Karin valtom 1. Kata- valtom 1. Mariaina Pfal-

Månsdotte- rinaina Pulenist, zist, 2. Kristinaina H ol-
rina. 2. Gunilla stein-Gottorpist.

Bielkina.

1. SiqismuncL 2. Johan 
f  1632

1. Katarina, 2. G ustaf 2 A d olf, 2. Karl Eilip.
valtom valtom Maria

pfalzgreve Eleonoraina Bran- 
Johan Kasi- denburgist.

mirina.

K a rl 10 Gustaf\ K ristina ,
Pfalzalatj matto f  1689. 

maddar-attje.



1560.

1561 .

När gamle kung Gustaf kände sitt slut nalkas, 
kallade kan ständerna tillsamman för att taga afsked 
af sitt folk. Omgifven af alla sina söner uppträdde 
den vördade landsfadern inför ständerna på rikssalen 
och talade till  dem. Han tackade Gud, som utsett 
honom till ett redskap för Sveriges räddning ur träl- 
domen, och han liknade sig vid konung David, som 
Gud från en herde gjorde till en mäktig konung. Slut
ligen hälsade han ständerna med tårar i ögonen och 
lämnade så den djupt rörda församlingen. — K ort 
därpå dog han i Stockholm, 1560.

Erik XIV.
1560-1568.

Erik X IV , som nu blef Sveriges konung, var en 
vacker och ståtlig herre samt lärd och mångkunnig. 
Men han var tillika  misstänksam och våldsam till 
lynnet samt ostadig och sedeslös. Sin kröning firade 
han med sådan prakt, att han bortslösade en stor del 
a f sin faders hopsparda skatter.

V id  sin kröning inrättade E rik  grefve- och friherre- 
värdigheterna och stadgade, att adeln för sina sätes
gårdar skulle vara fritagen från rusttjänstskyldig- 
heten (säterifriheten). Konungen ville härigenom vinna 
adelns hjälp emot sina bröder, hvilka han fruktade. 
Gustaf I  hade i sitt testamente g ifv it sina yngre sö
ner egna hertigdöm en att styra öfver och g jort dem 
till mäktiga herrar. Detta kunde Erik ej lida, utan 
han förödmjukade sina bröder och fråntog dem en stor 
del af deras makt.

K onung E rik  sträfvade efter ett förnämt gifter
mål men friade till flera prinsessor sam tidigt och



K å vuoras kånåkis Gustaf kulai, atte su nåkkåm 
li lakkanimme, te sån kåtjoi ståndait tjåkkai, vai åttjo- 
lului kunatattet ietjas almokav. Aktan kaikai ietjas 
parni kum manai tat kutnetum lanta-attje ståndai åutåi 
rika-salai ja  kålai sidji. Sån kiti Jupmelav, kutti li 
valjim  su räiton Sverje tjåutatallam i svainalatjvuotast, 
ja  sån muototi ietjas kånåkis Davida lakasadtjan, käv 
Jupmel li reinokidjest takkam famolatj kånåkassan. 
Mangemusat sån katnjali kum kunatatti ståndait ja  
te kuoti tjåggålvasav, mi li aive kåjen su pakoist. —  1550 
Anekis aike tan mangel sån jam i Stockkolman, 1560.

Erik 14.
1560— 1568.

Erik  14, kutti talle sjattai Sverje kånåkassan, 
li fauros härra alla sjattost; sån li  ai lärtok ja  tieti 
ätnakav. V alla  tasa v il sån li  kaddalis, ja  su mårre 
påti ruvva; sune li  ai målsotakkes miella ja  neures 
viessom-tapek. Ietjas krunotallamav sån pasoti takkar 
kärvaina, atte sån skitarti stuorra åsev taist tavverist, 
mait su attje li  tjåggam.

K å Erik tuostoi krunov, sispiejai sån greve- ja  
fnM rra-nam ait ja  mierreti, atte adel itt ji  kalkak tar- 
pakit tårro-teunastimmev takkat ietjas käimai åutåst 
(.säteri-fricljavuota). Kånåkis sitai tan pakto ådtjot 
adela vieke v ietjas vieljai vuosti, käiste sån palai. 
Gusŧaf 1 li testamenta pakto vaddam ietjas nuorap 
parnita hertig-lantait stiuritjit ja  li ŧakkam siav 
viekses kärran. Erik  ittji matek kiertat tav, ainat 
sån vuoleti ietjas v ieljait ja  valti siast stuorra åsev 
sia famost.

Kånåkis E rik  sitai akav alla mattost, valla sån 
suognoti mådde prinsessa sämma pale, ja  tan tieti sån



fick därför ingen af dem. Slutligen gifte lian sig
med en vacker korpralsdotter, som hette Karin Måns- 
dotter.

Krig och brödrastrid. På andra sidan Östersjön, 
söder om Finska viken, ligga  de tre provinserna Inger- 
manland, Estland  och Livland, hvilka pläga kallas 
Östersjöprovinserna. Dessa iänder blefvo vid denna 
tid ett trätofrö mellan grannstaterna Sverige, Dan
mark, Polen och Ryssland. E stlan d  ga f sig nu fri- 

1561. v illig t under Sverige. Därigenom kom E rik  i krig 
först med P olen och sedermera äfven med D anm ark. 
K riget fortgick hela den återstående delen a f Eriks 
regering. T ill sjös segrade svenskarne för det mesta, 
i synnerhet sedan K las Kristersson Horn  b lifv it flot
tans amiral. Han slog danskarne, tillfångatog deras 
amiral och var någon tid ensam herre i Östersjön. 
Men till  lands kämpade svenskarne med mindre lycka 
mot danskarne.

Medan E rik  förde krig med Polen, hade hans 
broder Johan, som var hertig af Finland, g ift sig med 
polske konungens syster Katarina  samt lånat honom 
penningar. E rik  kallade sin broder att stå till svars 
därför, och, då han uteblef, lät konungen döma ho
nom till döden och sände t ill  F inland en här, som 
tog  honom till fånga i Abo. Johan och hans gemål 
Katarina  tillbragte fyra år i fångenskap på Grips- 
holms slott.

Sturemorden. K onung E rik  b lef med hvarje år 
alltmera besynnerlig och retlig. Han hade också då
liga  vänner och rådgifvare, som uppretade hans sinne. 
Den förnämste a f dessa var Jöran Persson, som var en 
kunnig man men elak och lågsinnad. Denne fick allt 
större makt öfver E rik  och förledde honom till det 
ondt var. Slutligen inbillade han honom, att Sture- 
slälden och några andra a f rikets förnämsta herrar
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ittji åttjoh kävke siast. Mangemusat sån valtoi muttem 
tjappa kårprala-neitaina, kän namma li Karin M åns
dotter.

Tårro ja  vielja-rito. Lulle-säva nuppen pielen, 
Suoma-luovta årjelin, läh kålmå lanta-taiva Ingerman- 
lanta, Estlantaja, Liflanta, mah kåtjotuvvih Lulle-sävva- 
provinsan. Tai lantai pirra alkin talle Sverje, Dan
marka, Polen ja  R ysslanta ritalit. E s tl aiita manai 1561. 
talle ietjastis Sverje vuollai. Tan pakto p å t i . Erik 
tåro sisa vuostak P olen a  vuosti ja  tan mangel D an
m arka vuosti ai, ja  taste mangel sån ani tårov åbbå 
ietjas tårjotim -aikev. Sävan sjaddin svänskalattjah 
änamusat vidnarin, ainasammust mangel kå K las K ri- 
stersson Horn  Ji sjaddam tårro-skippi åiven. Sån åiti 
danskalattj ait, valti sia amiralav ja la  tårro-skippi 
åivev fankan ja  li såmes aike akto härra Lulle-sävan.
Yalla kåikes katten tårron svänskalattjah utsep likkoina 
danskalattjai vuosti.

K å E rik  li  tårromin Polena vuosti, li su vielja  
Johan, kutti li  hertig Suomalanta padjel, valŧom Polena 
kånåkasa åppaina Katarinaina  ja  li vaddam tan kånå- 
kassai pietnikit lånas. E rik  kåtjoi vieljas ietjas åutåi, 
vai takalului låkov tan åutåst, ja  kå sån ittji påteh, 
te pajai kånåkis tuobmit su japmemi ja  rajai Suoma- 
lantai tårro-fuovav, kutti va lti su fankan A bo statan. 
Johan ja  su akka Katarina  viesoika nielje jake fanka- 
vuotan Gripsholma slåttan.

Sture-hävrai kåttatallam. Kånåkis Erik sjattai 
jakest jakkai äna änaput kåksosin ja  mårakin. Sune 
ledjin ai pahas vänakah ja  rate-vaddeh, kutih paktjijin 
su mårev. Åutemus tai kaskan li Jöran Persson, kutti 
li tjiepes ålmai, valla ai paha ja  neure. Su fapmo 
Erika padjel stuorrani påttåst påddåi, ja  sån aloti su 
tasa, mi li paha. Mangemusat sån hålaitatti su, atte 
Sture-maddo ja  muttem ietjatah rika åi vemus härraist



1568 .

sammansvurit sig mot honom. De misstänkta fängs
lades och fördes till Uppsala för att där dömas. Un
der tiden hade Eriks fruktan och misstänksamhet steg
rats ända till  vansinne. I  ett anfall af raseri stör
tade han in i Nils Stures fängelse på Uppsala slott, 
stötte ett spjut i hans bröst och lät sina drabanter 
fullborda mordet. Därpå rusade han ursinnig utåt 
landsbygden, endast fö ljd  a f några drabanter. Hans 
förre lärare, som skyndade efter, b lef på hans befall
ning nedhuggen. Därpå skickade han bud till  slottet, 
att man skulle döda fångarne. I  fö ljd  däraf blefvo 
två Sturar och två andra herrar dödade af konungens 
knektar. Först tredje dagen därefter påträffades Erik 
kringirrande på landsbygden, klädd i bondekläder och 
förvirrad t ill  sina sinnen.

Eriks afsättning. Under konungens sinnessvag
het rådde i landet en allmän villervalla. E fter någon 
tid blef E rik  återställd till hälsan, men han återfick 
äfven sitt förra sinnelag och följde å nyo Jöran Pers
sons onda råd. Då beslöto konungens bröder och her- 
rarne att afsätta honom. De började upproret i Öster
götland och tågade därifrån mot Stockholm. En stor 
del af landet öfvergick på deras sida; konungens eget 
folk  utlämnade den hatade Jöran Persson, som afrät- 
tades. Slutligen insläpptes hertigarnes trupper i Stock
holm, hvarpå Erik ga f sig fången. Ständerna förläa- 
rade Erik afsatt och hyllade Johan såsom konung.

Erik tillbragte sin återstående lefnad såsom fånge 
på flera olika ställen och afled efter åtta års fången
skap på Örbyhus slott (1577). Man tror, att han b lifv it 
på Johans befallning dödad genom gift. Johan fruk
tade nämligen, att Eriks vänner skulle söka åter göra 
honom till konung.



ledjin littov  takkam su vuosti. Te sån pajai valtet .g  
siav kitta ja  tålvot siav Uppsalai tuobm ituvatjit. 
Talle li Erika pallo ja  kaddalisvuota värranam kitta 
pietakvuota radjai. Taisama pale ruottali sån Nils 
Sture fanka-kåte sisa Uppsala slåttan, tsuoggi saitev 
su mielka sisa ja  pajai ietjas svainasit å llit kådde- 
mav. Tan mangel ruotai sån pietakin mättsai, ja  
kuoros val såmes svainasah tjuovvon su. K å su åutatj 
åpatidje påti su lusa, kåtjoi sån ietjas svainasit kåd- 
det su. Tan mangel rajai sån kåttjom av slåttai, atte 
fankah kalkin kåttetuvvat. Tan milte kåddin kånå- 
kasa tårro-ålmah kuokte Sture ja  kuokte ietja åive. 
Åska kålmat peiven kaunin si Erikav tjadjanimme 
mietsen, karvotum ladde-karvoita ja  taisamin.

Erik piejatuvva tråxinast ierit. K å kånåkis li 
vatna-mielak, te i lam mike årnik lanta sinne. Såmes 
aike mangel sjattai E rik  vast varrasin, valla sån åt- 
tjoi ai åutatj mielas ruoptot ja  jäkati vast Jöran 
Perssona pahas ratit. Te kånåkasa vieljah ja  åiveh 
littotin, atte kalkin piedjat su tråunast ierit. Si alkin 
stuimev Lulle-götalantan ja  mannin taste Stockholma ^. 
vuosti. Stuorra åsse rika viesatist manai sia pällai; 
kånåkasa fuolke vaddin ietjah Jöran Perssonav sia 
kietaita, ja  si padjin bäkkatuttet su. Mangemusat 
ådtjon hertigi tårro-fuovah påtet Stockholma sisa, man 
mangel E rik  vatti ietjas fankan. Ståndahpiedjin  Erilcav 
tråuna nalte ja  pajetm  Johanav kånåkassan.

E rik viesoi taste mangel fankavuotan mådde 
sierra sajen ja  jam i Örbyhusa slåttan (1577), mangel 
kå li kaktse jake fankan årrom. Jakkih, atte sån 
jametuvai sälkaina Johana kåtŧjoma pakŧo, ju tte  Johan 
palai, atte Erika vänakah kalkin kättjalit vast takkat 
su kånåkassan.



1570.

1577.

svåger. K riget med D anm ark, som fortgått i sju 
år, afstannade, och fred slöts 1570. Men redan innan 
denna fred var sluten, råkade Johan i krig med R yss
lan d ; kriget fördes i Östersjöprovinserna och fortfor 
under större delen a f Johans regering.

Jolian I I I  ocli religionen. Konung Johan var en 
lärd och studerad herre men ostadig och vankelm odig 
både i värdsliga ting och i religionssaker. Hans ge
mål, den polska prinsessan Katarina , hade ing ifv it ho
nom smak för den katolska tron. Han började afvika 
från den rena evangeliska läran, emottog sändebud 
från påfven och författade en ny mässordning ( liturgi), 
hvarigenom flera katolska bruk vid gudstjänsten åter
infördes. Med lock och pock förmådde han ständerna 
på riksdagen att godkänna denna mässordning, och 
äfven många präster antogo den. Men det fanns äfven 
sådana präster, som voro ståndaktiga i tron och vä g 
rade att rätta sig efter liturgien. Dessa förföljdes på 
det häftigaste a f konungen men beskyddades af hertig 
Karl. Han var en ifrig  anhängare a f den evangeliska 
läran och m ottog de förföljda  i sitt hertigdöme ( Sö
dermanland, Närke och Värmland).

Johan hade med Katarina en son vid namn Sig is
m und. Den unge prinsen uppfostrades i katolska lä 
ran, på det han måtte med tiden kunna blifva  konung 
i Polen, som var ett katolskt land. Sigismund blef 
också vid polske konungens död vald till Polens ko
nung, men detta b lef hvarken för konungahuset eller 
för fäderneslandet till gagn. De sista fem åren af 
Johans regering vistades Sigismund i Polen.



Johan 3.
1568— 1592.

K å Johan sjattai kånåkassan, te tårro P olen a vuosti 
nåkåi ietjastis, tan tieti atte sån li Polena kånåkasa 
maka. Tårro D anm arka vuosti, mi li årrom kietjav 
jake, nåkåi ja  rafe sjattai 1570. V alla juo åutål kå 
lat rafe li tabatum, påti Johan tåro sisa R ysslan ta  
vuosti; si tårron Lulle-säva-provinsai sinne, ja  tat tårro 
åroi stuoramUs åsev Johana tårjotim-aikest.

Johan 3 ja  religiona. Kånåkis Johan li lärtok 
åive, valla sune li målsotakkes miella kåppatjaka väral- 
talatj ja  vuoingalatj åmi harrai. Su akka, prinsessa 
Katarina Polenist, li alotam su likot katolikalatj jak- 
koi. Sån alki heitet raina evangelalatj lärov, tuostoi 
pako-tålvoit påvast ja  tja li åtå mässo-årnikav ( litur- 
giav), man pakto sån vast puvti mådde katolikalatj tapit 
jupmel-teunastipmai. Sluokkima ja  naggima pakto 
aloti sån ståndait riksdagan mietetit tan åtå mässo- 
årniki, ja  mådde prästah ai tjuovvon tav. V alla  kau- 
nojin takkar prästah ai, kutih ledjin mannosah jakon 
ja  naton tjuovvot liturgiav. Tah tårretuvvin karrasit 
kånåbasast, valla hertig K arl varjali siav. Tat hertig 
ietsi vaimost evangelalatj lärov ja  tuostoi tårretum 
prästait ietjas hertig-lantain (Södermanlanta, Närke ja  
Värmlanta.)

Johanin li  Katarinaina akta parne, kän namma li 
Sigismund. Tat nuorra prinsa pajetuvai katolikalatj 
åpatusan, vai sån påtte aiken matalului sjaddat kånå
kassan Polena sinne, mi li  katolikalatj lanta. Kå 
Polena kånåkis jami, te Sigismund valjituvai Polena 
kånåkassan, valla tat itt ji sjattah kånåkasa k åte ja  
aitek-lanta auken. Mangemus vitta  jake Johana tårjo- 
timmest viesoi Sigismund Polena sinne.

1577.



Yttre borggården i Gripsholnis slott. 
Gripsholma slåtta sisngelt.

E fter Katarinas död ingick Johan nytt äktenskap 
med en svensk fröken, Gunilla Bielhe, och hade med 
henne sonen Johan.

R ikets tillstånd  var hedröfligt redan då Johan 
b lef konung, och det b lef under hans regering ännu 
sämre. Johan förstod ej att hålla ordning i sitt rike 
och var i sin hushållning m ycket slösaktig. Folket

■ * •. T. < * i I t



K a rl 9. Efter ett samtida kopparstick.

Katarina japmema mangel valtoi Johan vast 
svänskalatj frökenina, Gunilla Bielldna, ja  ani suina 
parnev Johanav.

R ik a  vuoke li neure jno kå Johan sjattai kånå
kassan, ja  sjattai vil neurepun su tårjotimme vuolen. 
Johan ittji tadjateh anetit årnikav ietjas rika sinne 
ja  li  skitar. A lm ok hädjoni mådde skati pakŧo, ja



utarmades genom många skatter, och förtrycktes af 
fogdar och herremän. Endast i den del a f riket, som 
lydde, under hertig K arl, rådde god ordning och väl
måga, ty  han var en sträng och sparsam herre. Under 
d-e sista åren af Johans regering blef K arl sin broders 

' medhjälpare i regeringen. Konung Johan dog 1592.

Sigismund.
1592— 1599.

Uppsala möte. Sigismund, som efterträdde sin 
fader på tronen, var en ifr ig  katolik. Man fruktade 
därför, att han skulle v ilja  återinföra katolska läran i 
Sverige. Eör att hindra detta sammankallade hertig 
Karl, innan Sigismund hitkom m it från Polen, ett kyrko- 
möte i Uppsala. Där församlade sig 1593, jäm te 
hertigen och rådet, en mängd präster från alla delar 
af riket men äfven personer a f andra stånd. A lla  
voro öfverens därom, att den Heliga skrift är det enda 
rättesnöret för människans tro, och antogo Augsburg- 
ska trosbekännelsen* som redan förut var gällande 
för lutheranerna i Tyskland. De närvarande lofvade 
att för sin tro våga l i f  och blod. Därpå utropade 
ordföranden med hög röst: »Nu är Sverige blifvet en 
man, och alla hafva v i en G-ud.» Slutligen blef äfven 
konung Johans mässordning afskaffad.

Sigisnumds första besök ocli kröning. Ej långt 
därefter ankom Sigismund från Polen till Stockholm, åt
fö ljd  af ett sändebud från påfven samt en mängdpolacker

* A n g s h u r g s k a  kallades den, emedan den blifvit af lutheranerna 
i Tyskland afgifven på en riksdag i Augsburg 1530.



sunteh ja  åiveh vaiveŧin siav. Kuoros val tan lanta- 
ŧaiva sinne, mi li hertig K arla vuolen, li puorre årnik 
ja pântasvuota, ju tte sân li karra ja radjanis åive. 
Mangemus jak it Johana ŧårjotimmest sjattai K arl 
ietjas vielja viekken rika tårjotimmen. Kånåkis Johan 
jami 1592.

Sigismund.
1592— 1599.

Uppsala tjåggålvis. Sigismund, kutti ietjas atje 
mangel påti tråuna nala, li åbbå mielastis katolika. 
Tan tieti pallin, atte sån sitai vast puktet katolika
latj lärov mia lantai. H ieretadtjit tav kåtjoi hertig 
Karl, åutål kå Sigismund li tieki påtam Polenist, 
atte k irk o  åiveh k a lk in  tjåkan it U ppsalan. Tasa tjå- 
kanin jaken 1593, aktan hertigina ja  ratina, stuorra ållo 
prästaist rika kaika kuouloist, valla ai ålmah ietja 
ståndaist. Kaikah ledjin åvtå-mielalattjah, atte Ailes 
tjalok lä aina mierretis almatja jalchoi ja  valtin Augs- 
b ur g alatj jakko-tåptåstimmev, * mav juo åutål luthera- 
lattjah Tysklanta sinne ledjin valtam allasisa. Tah, 
kutih ledjin tjåkanam, jattin, atti si kalkin vaddet 
kåppatjaka häkkav ja  varav ietjasa jako åutåst. Tan 
mangel tjuorvoi tat, kutti li  tan tjåggålvasa åive, 
lågnis kielaina: »Talle lä Sverje sjaddam aktan ålman 
ja kaikah mi atnep åvtåv Jupmelav.» Mangemusat 
kånåkis Johana mässo-årnik ai heitetuvai ierit.

Sigismund,a vuostas niannam Sverjen ja su kru- 
notallam. Ånekis aike tan mangel påti Sigismund 
Polenist Stockholmai, ja  muttem pako-tålvo påvast ja

* A u g s b u r g a la d t ja n  tat kåtjotuvai, tan tieti atte lutheralat- 
tjah Tysklanta sinne ledjin tåptåstam tav muttem riksdaga åutån 
Augsburga statan 1530.

1593.
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ocli katoliker. Han vägrade godkänna Uppsala mötes 
beslut och tillät sina katolska präster att predika 
mot den evangeliska läran. Detta väckte i Stockholm 
mycken harm och oro; emellan svenskar och polacker 
kom det till blödiga slagsmål på gatorna, ja, i själfva 
Piddarholm skyrkan. Från Stockholm begaf sig Sigis
mund till TJppsala och ville  där låta kröna sig till 
konung. Men hertig K arl och ständerna fordrade, att 
han först skulle stadfästa Uppsala mötes beslut, och 
fastän han sökte alla möjliga undanflykter, måste han 
slutligen göra som de ville. Därpå b lef han krönt och 
hyllad af ständerna. Han stannade dock ej länge i Sve
rige utan återvände snart till  Polen. Under konungens 
vistelse-i Polen styrdes riket a f hertig K arl och rikets 
råd. Men K arl råkade snart i oenighet både med ko
nungen och med rådet, ty  han fordrade, att a llt skulle 
gå efter hans vilja, och v ille  ej tillåta, att konungen 
blandade sig i rikets styrelse, medan han var i Polen. 
K arl sökte stöd hos rikets ständer och sammankallade 
dem till en allmän riksdag i Söderköping. H är hade 

jggpj hertigens anhängare öfverhand; i synnerhet voro bor
gare och bönder honom tillgifna. Ständerna godkände 
allt hvad hertigen g jort och hyllade honom såsom riks
föreståndare. De förnämsta af rådsherrarne flydde 
slutligen t ill  Polen, och det kom till öppen strid mellan 
konungens och riksföreståndarens vänner. Det inbördes 
kriget kom först t ill  utbrott i Finland.

Sigismunds andra besök ocli afsättning. Å tfö ljd  
a f polska trupper begaf sig Sigismund 1598 å nyo till 
Sverige och steg i land vid Kalmar. Här samlade han 
sina svenska anhängare och begaf sig därefter t i ll  Öster
götland, där hertig K arl med sin här befann sig. De 
fientliga härarna sammandrabbade i närheten a f Lin
köping vid broarna, som leda öfver Stångån. Slaget



ätna polskalatj ja  katolikalatj ålmah tjuovvon su. Sån 
ittji sitali nannotit tait mierretasait, mah ledjin taka- 
tum Uppsalan, ja  pajai ietjas katolikalatj prästait 
sarnetit evangelalatj åpatusa vuosti. Taste sjattai ätna 
mårre ja  stuime Stockholman; svänskalattjai ja  polska- 
lattjai kaskan sjaddin ritoh ja  tåroh katoi nanne ja  
ietj Riddarbolm a kirko sinne, nåu atte varra ai kål- 
kåi. Stockholmast vuolki Sigismund Uppsalai ja  sitai 
krunotattet ietjas kånåkassan, tanne. Valla hertig 
Karl ja  ståndah raukin, atte sån vuostak kalkai nan
notit Uppsala tjåggålvasa mierretasait, ja  vaiko sån 
kaiklakai kättjali pässat taste, vierti sån vimak tak
kat, nåu kå si sittin. Tan mangel sån krunotalai, ja  
ståndah jattin  sunji jakov. Itt ji sån tauk mälkatav 
åroh Sverje sinne, ainat jårketi ruvva Poleni. K å 
kånåkis li Polenin, te hertig K arl ja  rika rate tårjotin 
rikav. V alla  K arl påti ruvva ritoi kånåkasaina ja  
ratina, jutte sån raukai, atte kaika kalkai mannat su 
sitota milte, ja  ittji sitah mietetit, atte kånåkis säkati 
ietjas rika tårjotipmai, kå sån li Polenin. K arl åtsåi 
viekev rika ståndaist ja  kåtjoi tait tjåkanit riksdagai 
Söderköping a statan. Tanne ledjin  hertiga vänakah 
änamusah; ainasammust pårkalah ja  påntorah ledjin su 
pielen. Ståndah atnin kaika tav puorren, mav K arl li 
takkam, ja  pajetin su rika tjuottjotidjen. Autemusah 
rate-härraist patarin vim ak Poleni, ja  kånåkasa ja  
hertiga vänakah alkin pikkosit tårrot kaskanisa. Tat 
kaskasatj tårro alki vuosŧak Suomalantan.

Sigismund manna nuppatis Sverjen ja  pieja- 
tuvva tråuna nalte ierit. Sigismund manai vast 
Sverjen jaken 1598 polskalatj tårro-fuovai kum ja  manai 
kaddai Kalm ar stata kuoran. Tasa sån tjåkki ietjas 
svänskalatj vänakit ja  manai tan m angelLulle-götalantai, 
kånne hertig K arl li  årromin ietjas fuovaina. Tah 
vasjolatj fuovah kaunatin Linköping a stata lakka tai



£ vid Stångebro slutade så, att den kungliga hären 
måste vika. Sigismund begärde och erhöll vapenhvila. 
Han lofvade att sammankalla rikets ständer och med 
deras hjälp ställa allt t ill  rätta; men i stället för att 
hålla sitt löfte afseglade han till Polen.

Då Sigismund bröt sitt löfte och ej vidare lät höra
1599 'a f  sig, så blef han på en riksdag af ständerna afsatt, 

och året därpå förklarades äfven hans ätt förlustig 
Sveriges krona.

Karl IX.
1599— 1611.

Den ende a f Grustaf I:s söner, som ärft faderns 
stora egenskaper, var hans yngste son K arl. Han var 
liksom fadern en m ycket klok furste. Han visste hvad 
han ville  och förstod ock att sätta sin vilja  igenom. 
Mot sina fiender var han sträng och obeveklig, ja, stun
dom hård och hämndlysten. T ill lynnet var han häftig, 
och när han b lef vred, var han icke god att råka 
ut för.

Karl I X  ocli rådslierrarne. E fter slaget vid 
Stångebro hade Sigismund måst utlämna de rådsherrar, 
som ställt sig på hans sida, i Karls händer. K arl hade 
länge misstänkt, att rådsherrarne ville  fråntaga Vasa- 
ätten dess arfsrätt till kronan och göra rådet lika mäk
tigt, som det varit under medeltiden. Han hade dem 
nu i sitt våld  och beslöt att straffa dem. På riksda- 

1600. g en • jjn köp in g  anklagades de fängslade herrarne. 
Några erkände sig skyldiga och fingo nåd, men de öfriga 
dömdes till döden. Många lade sig  ut för de lifdömda. 
Deras hustrur och barn passade på, när Karl for ut
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pruovi kuoran, mah läh Stång-jåkå  rasta. Tat tårro 
Stångebro kuoran  nåkåi nåute, atte kånkålatj fuovva 
vierti patarit. Sigismund anoti ja  åttjoi vuoingastim- 
mev tårost. Sån låpeti, atte kalkai kåttjot rika stån- 
dait akti ja  sia viekina takkat kaika puorren, valla 
ittji ållih tav ietjas jatov, ainat pårjåsti Poleni.

K å Sigismund tåji ietjas jatov, te ståndah piedjin  
su tråuna nalte ierit, ja  tjuovvo jaken si mierretin, 
atte su maddo ittji tast kaikah arpit Sverje krunov.

Karl 9.
1599— 1611.

Kuoros val akta Grustaf l asa parnist li arpim ietjas 
atje sielo-vuokev ja  tat li su nuoramus parne Karl. 
Sån li nåu kå attje ållo jierm alatj åive. Sån tieti, 
mav sån sitai, ja  maŧi ai takkat nåu, atte su vuolle- 
lattjah jäkatin su. Ietjas vasjolattjai vuosti li sån 
karras ja  såjåtipme ja  muttin armotipme ja  haddo-vai- 
nok. A ike li måratattet su, ja  kå sån li  måren, te i 
lam suotas kaunatit suina.

Karl 9 ja  rate-härrah. Tåro mangel Stångebro 
kuoran li Sigismund viertim  vaddet Karla kietai tait 
rate-härrait, kutih ledjin su pällai mannam. Karl li 
kukkev kaddam, atte rate-härrah sittin valtet Vasa- 
mattost sia rievtesvuotav arpit krunov ja  atte si sitŧin 
takkat ratev nåu fapmokassan, kå tat li årrom kaska- 
aiken. Si ledjin talle su famon, ja  sån sitai straffot 
siav. Kiksdagan LinTcöpinga statan sån kuoddali sia 
nala. Såpmasah tåptåstin ietjasa välkokassan ja  ådtjon 
armov, valla tah ietjatah tuobmituvvin japmemi. Mådde 
råkkålin sia åutåst. Sia akah ja  manah ledjin vuorte-
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1604.

från slottet; de föllo  på knä för honom vid vägen, där 
han for fram, och bådo om nåd, men K arl var obevek- | 
lig. Sålunda afrättades i Linköping fem herrar, bland 
hvilka märkes den lärde och statskloke Erik Sparre.
De gingo modigt till döden och bedyrade intill det 
sista, att de vore oskyldiga. Denna tilldragelse plägar 
kallas Linköpings blodbad. Flera stormän kastades i 
fängelse, andra gingo i landsflykt, och deras egendom t 
togs ifrån dem.

Tronföljden. K arl I X  antog ej konunganamn förr
än år 1604, då Sigismunds yngre broder Johan, hertig 
af Östergötland, afsade sig sin arfsrätt till kronan. 
Detta .skedde 1604 på en riksdag i Norrköping. Där 
antogs en ny lag  för tronföljden, som kallas N orr
köpings arfförening; genom denna b lef arfsrätt till kro
nan tillerkänd K arls afkomlingar, äfven på den kvinn
liga linjen.

Rikets inre styrelse vårdades a f K arl I X  med i 
största omsorg. I  alla viktiga  ärenden rådgjorde han 
med rikets ständer. Han var en stor vän af de ofrälse i 
stånden, skyddade allmogen och vårdade sig om dess 
bästa, hvarför han a f adeln kallades »bondekonungen». 
Han var mån om rättvisan och straffade de skyldiga 
utan anseende till  personen. Liksom fadern var K arl 
en stark hushållare. Y id  hans h of gick  det så spar
samt till, att drottningen s jä lf med aln utmätte trå
den åt sina hofdamer, och det var hoffolket förbjudet 
att bena strömmingen vid måltiderna.

K arl IX :s regering var en orolig, af krig uppfylld  
tid. Sverige råkade i k rig  först med Polen, där den 
afsatte Sigismund var konung, därpå med Bysslancl 
och slutligen äfven med Danmark.

M idt under dessa krig afled K arl IX , 60 år gam
mal, 1611. I  sitt första äktenskap hade han en dotter
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min, kå K arl manai ålkos slåttast; si luoitatin puol- 
vai nala sn åutåi väja kuoran, kåggo sån manai, ja  
råkkålin armov, valla idtjin mateh njnoratit Karlav. 
Nåute häkkatuttetnvvin Linköpinga sinne vitta alla 
åive, käi, kaskan li lärtok ja  jierm alatj E rik Sparre.
Si mannin jaloslakai japmemi ja  tjårkijin  kitta nåk- 
kåmi, atte si ledjin mainetimmeh. Tat kåtjotuvva Lin
köpinga varra-kålkåtipmen. Mådde åiveh piejatuvvin 
fanka-kåtai, ietjatah patarin rikast ierit, ja  sia äiko 
valtetuvai ierit siast.

Tråuna-arpima pirra. K arl 9 itt ji  valteh kånå- 
kasa namav åntål kå jaken 1604, kå Sigismunda 
nuorap vielja Johan, hertig Lulle-göŧalanta padjel, luoiti 
ietjas rievtesvuotav arpit krunov. Tat sjattai 1604 
riksdagan Norrköping a statan. Tanne piejatuvai åtå 
laka tråuna-arpima pirra, mi kåtjotuvva Norrköping a 
arpe-litton; tan milte kalkai K arla maddo arpit krunov, 
kuinai pielen ai.

Rika sisngelatj tårjotimmest ani K arl 9 stuorra 
mårråhav. Kaika aines måkki pirra rateti sån rika 
ståndai kum. Sån li vuolep ståndai vänak, varjali 
påntorit ja  måråti sia puorev, man tieti adel kåtjoi su 
»påntor-kånåkassan». Sån sitai, atte kaika kalkai taka- 
tuvvat räktasa milte, ja  straffoi paba-takkit, läkisa 
kutih sittih. Nåu kå ietjas attje li K arl aive racljanis.
Su häiman si sparrijin nåute, atte drottnik ietj stik- 
koina mietti arpov ietjas riukoita ja  puorko li valtet 
tavtit kuolatjist ierit, kå ledjin pårråmin.

K arl 9ata tårjotim  li siettotis, tåroist tievas aike. 
Sverje påti tårroi vuostak Polena vuosti, kånne Sigis
mund, kutti li  tråunast ierit piejatum, li kånåkis, tan 
mangel llysslanta ja  vimak ai Danmarka vuosti.

Jurra tai tåroi sinne jam i K arl 9, 60 jake vuoras,
1611. Ietjas vuostas akaina sån ani åvtåv neitav, l^ l l .



Katarina. Med sin andra gemål, Kristina  a f Holstein, 
hade han två söner, G ustaf A d olf och K arl Filip.

Det inre tillståndet under reformationstiden.

Rikets område. Genom Kalmarunionens upplös
ning och Gustaf I:s storverk blef Sverige åter ett fritt 
och själfständigt rike, medan däremot Norge b lef ett 
lydrike under Danmark. Med E rik  X IV :s  regering 
började för Sverige en lång tid af krig och fejder på 
andra sidan Östersjön, hvilka med korta afbrott fort- 
gingo 160 år. Dessa krig började, då Estland  1561 
förvärfyades, hvarigenom Sverige lade första grunden 
till  sitt Östersjövälde, det v ill säga herraväldet öfver 
större delen a f länderna kring Östersjön (s. 100).

Öfverket ocli folk. K ristian Tyrann hade i Stock
holms blodbad aflifvat de förnämsta af Sveriges råds
herrar och stormän. Därigenom var adeln mycket för
svagad, och prästerskapets makt bröts genom Västerås’ 
riksdags beslut 1527 (s. 88). Ingen förmådde därför 
motsätta sig G ustaf I:s vilja, då han företog sig att 
ordna a llt på annat sätt än förr. Han styrde och 
ställde i riket efter sin vilja, alldeles såsom en hus
fader gör på sin gård bland sina barn och tjänare; och 
han gjorde Sverige till  ett arfrike för Vasaätten (s. 94). 
Hans söner och sonsöner efterträdde honom sålunda på 
grund a f arf. Men de kifvades med hvarandra, Erik 
med Johan, Johan med K arl och K arl med Sigismund. 
Därigenom försvagade de stamfaderns verk. Rådet och 
de stora herrarne började åter komma till makt och 
m yndighet, och konungens anseende sjönk, till dess slut
ligen  K arl I X  näpste herrarne och återgaf konungen 
hans förra myndighet i landet (s. 112). Under unions-
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Katarinav. Nuppina akainis, Kristinaina  Holsteinist, 
sån ani knokte parne, Gustaf A d o lf av ja  K arlF ilipav.

Lanta slsngelatj vuoke kirko-puoretim-aiken.

Eika yitotakka. Kalmar-uniona nåkkåma ja  
Gustaf l asa stuorra parkoi pakto sjattai Sverje vast 
fridja ja  ietj-ratetidje rikan, kå Vuotna sjattai Dan
marka vuollai. K å E rik  14 sjattai kånåkassan, alki 
mia lantai kukkes aike, mi li tievas tåroist ja  ritoist 
tuon pielen Lulle-säva, mah årron 160 jake. Tai jak i 
sinne kuoros va l vuorjai li  rafe. Tah tåroh alkin, kå 
Estlanta 1561 påti Sverje vuollai, man pakto Sverje 
piejai vuostas vuotov ietjas Lutte-sävva-fapmoi, tat lä 
tan fapmoi, mav tat ani tai lantai padjel, mah läh 
Lulle-säva pirra (kätjah pielev 101).

Åivalattjah ja  vuollelattjah. K ristian Tyrann 
li Stockholma varra-kålkåtimmen häkkatuttam Sverje 
åivemus rate-härrait ja  åi vit. Tan pakto li  adel ållo 
famotuvvam, ja  prästah massin ietjasa famov Västeråsa 
riksdaga mierretimme pakto 1527 (kätjah pielev 89). 
Tan tieti ittji kuttik aimoteh vuostalastet Gustaf l asa 
sitotav, kå sån alki stiurit åbbå rikav ietja årnika 
milte kå åutål. Sån tårjoti rikav ietjas sitota milte, 
akta kå pånti takka ietjas häiman ietjas manai ja 
teunari kaskan; ja  sån takai Sverjev arpim-rikan Vasa- 
maddoi (kätjah pielev 95). Su parneh ja  adjuvah påtin 
nappo su sadjai tråuna nala arpima pakto. V alla si 
ritalin nubbe nuppina, E rik  Johanina, Johan Karlina 
ja K arl Sigismundina. Tan pakto si famotuttin ietjasa 
atje parkov. Kate ja  åivemusah alkin vast fapmoi 
påtet ja  kånåkasa fapmo uttsani, tasa kå K arl 9 pa- 
kati å ivit ja  valŧi kånåkassai su åutatj famov lanta 
sinne (kätjah pielev 113). Uniona-aiken ledjin åivemus



t

tiden hade stormännen varit landets verkliga herrar; 
men nu var konungen blifven hvad han rätteligen 
horde vara, rikets herre och husbonde. De stora voro 
numera endast hans rådgifvare och ämbetsmän.

A deln hölls af Gustaf I  till  lydnad och trohet och 
vågade sällan göra honom emot. E rik  och Johan be- 
höfde i striden mot hvarandra adelns hjälp och gåfvo 
därför adeln nya förmåner och rättigheter (s. 98).

P rästerskapet hade nu mist sina stora gods och 
rikedomar och måste nöja sig med en m åttlig lön. 
Prästerna voro ej längre mäktiga herrar, såsom under 
medeltiden, utan endast kyrkans tjänare och ägnade 
sig helt och hållet åt sin prästerliga verksamhet. De 
utgjorde dock alltjäm t ett särskildt stånd vid riks
dagen.

Borgerskapet var ännu det svagaste bland stånden.
Bondeståndet var Gustafs förnämsta stöd, då 

han frälste riket ur tyrannens våld. Men bönderna 
hade under unionstidens strider vant sig vid  själfrå- 
dighet och trots. De försökte att sätta sig upp emot 
Gustaf, liksom förr emot unionskonungarne, men de 
märkte snart, att de i honom funnit sin öfverman. 
Han tuktade dem, liksom en sträng fader tuktar sina 
olydiga barn, och de höllo sig efter den tiden stilla. 
K arl I X  hade mycken hjälp af bönderna, då han för
jagade Sigismund och polackerna ur riket.

De fyra  stånden eller rilcets ständer sammankommo 
nu oftare än förr till allmänna riksdagar, och konungen 
plägade i alla viktiga frågor rådföra sig med stän
derna, innan han fattade sitt beslut.

Seder och lefuadssätt bibehöllo ännu sin förra 
enkelhet och tarflighet. Väl voro Erik  X IV  och Johan 
II I  fåfänga och praktlystna. De älskade öfverflöd och 
ståt, tyckte om dyrbara dräkter samt präktiga b ygg 
nader och konstverk och förslösade därpå stora penning-
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härrah årrom lanta satnes stiurijid jeh ; valla talle li 
kånåkis sjaddam rika härran ja  påntin, nåu kå sån 
räktasa milte pierri årrot. A lla  åiveh ledjin talle 
kuoros val su rate-vaddeh ja  ammat-ålmah.

A d el takatuvai Grustaf l asa pakto kullokassan ja  
tuostai vuorjai takkat su vuosti. E rik  ja  Johan tarpa- 
hika adela viekev tårojit kuoim kuoiminiska, ja  tan 
tieti såi vattika adeli åtå räktasit (kätjah pielev 99).

P rästah  ledjin talle massani ietjasa stuorra äikoit 
ja  tavverit ja  viertijin  tuttat muttak palkai. Prästah 
ällam tast kukkepuv famolatj härrah, nåu kå kaska- 
aiken, ainat kuoros val kirko teunarah ja  prukojin 
ietjasa famoit tåssje val ietjasa prästalatj ammata 
sinne. Si ledjin tauk ain sierra stånda riksdagan.

P årkalah  ledjin ain famotammus stånda.
Påntorah ledjin Grustafi änamus auken, kå sån 

tjåuti rikav tyranna famöst. Y alla  påntorah ledjin 
uniona-aike tåroi sinne harjanam ietjratakvuotai ja  
startekvuotai. Si kättjalin tjuodj alastet Grustafa vuos
ti, valla ruvva si aitsin, atte si ledjin  kaunam tav, 
kutti li keurap kå si. Sån pakati siav, nåu kå karra 
attje pakat ietjas kullokattes manait, ja  tan mangel 
si ledjin aita ja  sjavot. K arl 9 åttjoi ätna viekev 
påntorist, kå sån vuojeti Sigismundav ja  polskalattjait 
lantast ierit.

Tah nielje ståndah ja la  riha ståndah tjåkanin 
talle taivaput kå åutål riksdagai, ja  kånåkis prukoi 
kaika aines åmi kautoi ratetit ståndai kum, åutål kå 
sån maitek mierreti.

Tapeh ja  viessoiu-vuoke ledjin ain v il åvtå-kärta- 
sattjah nåu kå tålen. E rik  14 ja  Johan 3 lika ma 
stuorrasah ja  tjäulakah. Såi ietsika valjev  ja  härvav, 
likoika tiuras karvoita ja  hieves huotnahita ja  skitartin 
tan åutåst ätna pietnikit. Y alla  nåute sjattai kuoros



summor. Men sådanŧ förekom endast vid konungens 
och hertigarnes hof. De flesta herrgårdar på landet 
voro envåningshus a f trä och täckta med torf; somliga 
hade en öfvervåning med svalgång och trappor på 
yttersidan. Fönstren voro små, och glasrutor funnos 
endast på få ställen. V äggarna i rummen voro kala 
och oprydda; i stället för stolar användes väggfasta 
bänkar a f trä eller sten. Porslin fanns ännu ej; äfven 
de förnäma åto på trä- eller tenntallrikar. K n if och 
sked måste gästerna själfva medföra, när de kommo på 
besök. Men vid högtidliga tillfä llen  g ick  det präktigt 
till. Då täcktes bänkarna med hyenden; på väggarna 
upphängdes tapeter a f tyg  och läder (väggbonader). 
Gästerna uppassades af en mängd tjänare; mat och öl 
förtärdes i stor myckenhet, äfven vin förekom. Omåttlig- 
heten var stor både bland höga och låga.

Näringsflit. Under Gustaf I:s regering började jo rd 
bruk och andra näringar att drifvas med större fram gång 
än förut. A llm ogen fick nu i fred och ro sköta sina syss
lor. Konungens egna gårdar blefvo för bönderna ett godt 
föredöme i brukning och hushållning (s. 96). Ä fven 
bergshandteringen främjades m ycket af Gustaf I. Han 
inkallade utländska bergsmän, hvilka anlade de första 
hammarsmedjorna och införde stångjärnssmidet. Sala 
silfvergrufva lämnade rik afkastning, och silfret an
vände konungen till att slå godt m ynt; först nu präg
lades i Sverige större silfverm ynt, såsom specieriks- 
dalrar och markstycken.

Under de oroliga tider, som kommo efter Gustaf 
I:s död, kunde de fredliga yrkena ej trifvas, och lan
dets välm åga aftog. Först under K arl I X  började 
åter en bättre tid för land och folk.

Bildning. Den katolska trosläran var så fast rotad, 
i synnerhet hos allmogen, att det förgick lång tid, innan



val kånåkasa ja  hertigi häimai sinne. Änamus åive- 
häimah, mah ällam statai sinne, ledjin vuollekis tåpeh 
muorast ja  kåptjåtum launjina; muttemah atnin låptåv 
ålkoltis vattsatakaina ja  råvina. Yintekah ledjin unna- 
kattjah, ja  klasah kaunojin kuoros val muttem sajin. 
Yättjah huotnahi sinne ledjin puoddsosah ja härva- 
timmeh; ståulai sajen atnin bänkait jala tjåkkåhim- 
sajit muorast ja la  kierkest, mah vädtjai tabrahin. 
Pårslina ittji ain kaunoh; åivemnsah ai pårrin muorra- 
jala tatne-karist. N ipev ja  pastiv viertijin  kuosseh 
ietjah mangen atnet, kå påtin kuossotjit. Yalla  pase 
pale manai hävoklakai. Talloi tjåkkåhim-sajeh kåp- 
tjåtuvvin pånståri kum; vättjai nala si katsostin tape- 
tait rutast ja  rertest. Kuosseh teunahuvvin mådde 
teunarist; valje li piepmost ja  ölast ja la  vuollakist, ja  
vina ai kaunoi. Ätna muttotisvuota li kåppatjaka 
åivi ja  vuollekattjai kaskan.

Parko pirra. Grustaf l asa tårjotimme vuolen alkin 
pälto-parko ja  ietja parkoh åutanit änaput kå åutål. 
Påntorah ådtjon talle rafen takkat ietjasa vitnov. 
Kånåkasa häimah sjaddin påntorita puorre puoikal- 
takkan, kåkte si kalkin parkat ja  årnit (kätjah pielev 
97). Gruvva-parko åutani ai sakka G-ustaf l asa vieke 
pakto. Sån kåtjoi ietja lantaist ålmait, kutih ledjin 
tjiepeh gruvva-parkon ja  kutih tsieggijin vuostas vietjcr- 
smirjoit ja  alkin staggo-ruoutev smirjit. Sala silpa- 
gruvva vatti ätnakav, ja  kånåkis prukoi silpav taka- 
tjit  puorre pietnikit; talle äska takatuvvin Sverjen 
stuorra silpa-pietriikah, nåu kå specie-talah ja  markah.

Tan rafetis aiken, mi påti Gustaf l asa japmema 
mangel, tah rafelatj tuojeh idtjin mateh åutaniŧ, ja  
rika påntasvuota uttsani. Äska K arl 9ata tårjotimme 
rajest alki vast puorep aike lantai ja  almoki.

Apatusa pirra. K atolikalatj lärro li nåu tabra- 
nam, ainasammust almoki, atte kukkes aike vasi, åutål



folket lärde sig rätt förstå och älska den nya, evangelisk
lutherska läran. Med en renare religionslära följde små
ningom en sannare upplysning. Skolbildningen var dock 
i början sämre än under katolska tiden, ty  de gamla sko
lorna råkade i förfall, och nya kommo ej så snart i deras 
ställe. Det var därför ondt om lärda och skickliga män 
till rikets tjänst. Präster och domare voro ofta okun
niga; läkare och apotekare funnos endast vid  hofvet.

Den viktigaste skrift, som denna tid utkom på 
svenska språket, var den svenska bibelöfversättningen, 
hvilken påbörjades af Olavus Petri och fullbordades af 
Laurentius Petri. Olavus Petri författade äfven den 
första svjenska historia på modersmålet. Ä fven  utgåf- 
vos på svenska språket psalmböcker, postillor och andra 
gudliga skrifter. Genom boktryckarkonsten kunde dessa 
böcker lättare spridas bland folket och göra större gagn.

A f  de sköna konsterna idkades i synnerhet bygg
nadskonsten med framgång. Under denna tid uppför
des slotten i Vadstena och Uppsala, och slotten i K al
mar och på Gripsholm  ombyggdes.



kå almok lärai rievteslakai tadjatit ja  iettset tav åtå, 
evangelalatj-lutheralatj lärov. Rainasap religiona-läroi- 
na påti sadnasap åpatus ai. Skåula-åpatus li tank 
alkon neurep kå katolikalatj aiken, ju tte åntatj skåulah 
heitetuvvin ierit, ja  åtåsah idtjin  nåu ruvva påteh sia 
sadjai. Yatne li tan tieti lärtok ja  tjiepes ålmaist 
rika teunastipmai. Prästah ja  tuobmarah idtjin tieteh 
ätnakav; tåktårah ja la  talkotidjeh ja  apotekarah kau- 
nojin kuoros val kånåkasa lunne.

Åivemus kirje, mi tan aiken trukkituvai taro kiela 
milte, li tarrolatj bibel, mav Olavus Petri alki jårlcålit 
ja  Laurentius Petri ålliti. Olavus Petri tja li ai vuos
tas svänskalatj historiav tan sämma kiela milte. Taro 
kiela milte tjaletuvvin ai salma-kirjeh, påstillah ja  
ietja kristalatj tjalokah. Trukkim -kånsta pakto aimo- 
tin almatjah alkeput åstet tait k irjit ja  ådtjon änap 
aukev taiste.

Tjappa kånstai kaskan åutani ainasammust viesso- 
tsieggim-kånsta. Tan aiken tsieggituvaika slåttah Vacl- 
stenan ja  Uppsalan, ja  slåttah Kalm arin  ja  Gripsholman 
åtåstuvaika.
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Storm aktstiden.
1611— 1718.

Gustaf II Adolf.
1611— 1632.

Gustaf Adolfs ungdom ocli första bedrifter. Då
K arl I X  dog, var hans äldste son och efterträdare 
G usŧaf I I  A d o lf sjutton år gammal. Han hade redan 
under faderns lifstid  fått pröfva sina krafter samt 
varit hans stöd och hjälpreda både i krig och fred. 
Han m ottog rikets styrelse under bekymmersamma 
förhållanden, ty  Sverige var inveckladt i krig med 
alla tre grannrikena, Danmark, Ryssland och Polen.

A f  dessa fiender var Danmark den farligaste. E n
dast med möda kunde den unge konungen försvara 
landet mot danskarne. Dessa eröfrade fästningen Ä lfs-  
borg, Sveriges enda plats vid Västerhafvet, och trängde 
djupt in i landet, i Småland och Västergötland. Slut
ligen ledsnade de vid kriget, och fred slöts i K n äröd *  
dock på hårda villkor, ty  Sverige måste, för att återfå 
Ä lfsborg, betala en million riksdaler.** Detta var en 
ofantlig summa på en tid, då en riksdaler var priset 
på en tunna råg.

E tt lyckligare slut fick kriget med Ryssland. Där 
hade Jakob de la Gardie fört befälet med mycken fram 
gång. Nu begaf sig G ustaf A d o lf  s jä lf dit öfver och 
kämpade lyck lig t mot ryssarne. Slutligen tvang han

* K n ä r ö d  är en by i södra Halland.
** Med en riksdaler menades i forna tider alltid en riksdaler 

s p e c ie  (4 kronor).



Stuorravuota-aike.
1611— 1718.

Gustaf 2 Adolf.
1611— 1632.

Gustaf Adolfa nuorravuota ja  vuostas stuorra
par koli. K a K arl 9 jam i, li su vuorrasap parne, 
Gustaf 2 A dolf, kietjav låke nan jake vuoras. Juo 
kå attje viesoi, li sån kättjalam  ietjas famoit ja  li 
årrom su viekken kåppatjaka tåron ja  rafen. Sån 
tuostoi rika tårjotinamev vaivelatj aiken, jutte Sverje 
ani tårov Danmarkaina, Kysslantaina ja  Polenina.

Taist vasjolattjaist li Danmarka väramus. Kuoros 
val stuorra vai vina aimoti tat nuorra kånåkis varjalit 
lantav danskalattjai vuosti. Tah valtin fästnikav 
Alfsborgav, Sverje aina sajev A lle-säva katten, ja  man
nin m älkati lanta sisa, Smålantai ja  Alle-götalantai. 
Yim ak si suttin tårromi, ja  rafe takatuvai Knä- 
rödin, * tauk nåu karra mierretimmina, atte Sverje 
vierti, vai lului ådtjot A lfsborgav ruoptot, makset 
åvtåv millionav rilcstala. ** Tat li harmat ätna piet
nikah tan aiken, kå si ådtjon råkåi-tådnårav åvtå riks- 
tala åutåst.

Änap likkoina nåkåi tårro Rysslanta vuosti. Tanne 
li Jakob de la Gardie årrom tårro-åive aive puorre 
vuorpina. Talle Gustaf A d o lf  ietj manai tåkko ja  
tåroi likkoina karjeli vuosti. Yim ak sån naggi siav

* K n ä r ö d  lä muttem suokna årjatj Hallantan.
** Rikstala li tan aiken sämma kå specietala (4 kruno).
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dem att sluta fred i Stoli ova* och att till  Sverige af- 
träda det återstående af Finland (Keksholms län) samt 
Ingerm anland..

Gustaf Adolf och hans samtida. Gustaf A d o lf 
var en högväxt och reslig man, stark och fy llig , och 
blef med tiden tämligen fet. Han hade ett nordiskt 
utseende, frisk, rödlett hy, klarblå ögon samt hår, 
mustascher och pipskägg a f ljusgul färg, hvarför han 
i Tyskland kallades »guldkonungen från Norden». L ik 
som de flesta af Vasaätten var han häftig t ill  sinnet 
och kunde stundom förgå sig men ångrade sig snart, 
ty  hans hjärta var mildt och försonligt. Med rätta 
sades det om honom: »Han var en gudfruktig herre i 
alla sina gärningar in i döden»; med bön började han 
alla sina företag och kunde därför sluta dem med tack
sägelse. K ort före sin död skref han den vackra psal
men: »Förfäras ej, du lilla  hop!» (Sv. psalmboken n:r 
378). —  Bland Sveriges konungar är Gustaf A d o lf den 
störste härföraren och äfven såsom regent en a f de 
yppersta. Han var ock en lärd herre, han skref och 
talade flera språk och förstod att lägga sina ord så, att 
han bevekte människornas sinnen.

G ustaf A d o lf lefde alltid i frid och sämja med sina 
närmaste, med sin broder K arl F ilip  och sin frände 
Johan, Johan III:s  yngre son; båda dessa furstar dogo 
vid unga år utan att efterlämna arfvingar. Hans 
syster Katarina  var g ift  med den tyske fursten Johan 
Kasim ir a f Pfalz. G ustaf A dolfs gemål var den sköna 
Maria Eleonora  a f Brandenburg.

En stor konung skaffar sig äfven utmärkta tjänare. 
Gustaf A d o lf samlade omkring sig en talrik krets af 
statsmän och hjältar, med kvilkas bistånd han utförde 
sina storverk. Jakoh de la Gardie, K arl Gyllenhielm, 
Johan Banér och Lennart T  or stensson voro alla krigare;

* S to lh o v a  var en rysk by nära Ingermanland.
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rafev takkat Stolbovan * ja  vaddet Sverji tav, mi patsi 
Suomalantast (Keksholma länav), ja  Ingerm anlantav.

Gustaf Áđolf ja su aikasattjah. Gustaf A d o lf 
li alla sjattost, keura ja  kassak ja  sjattai vimak vieka 
puoiten. Sune li nuortalatj vuoke, varres, ruopsis 
nierah, alek ja la  latte tjalmeh ja  kålle-viskis vuoptak 
ja skautjah, man tieti sån Tysklanta sinne kåtjotuvai 
»kålle-kånåkassan Nuorta-lantast». Nåu kå änamusak 
Yasa-mattost sån sjattai käppatit mårakin ja  muttin 
sån mietti mårest, valla ruvva sån sangarti tav, jutte 
su vaimo li libbokis ja  såpatakkes. B lekta jaulin su 
pirra: »Sån li  jupm el-palolatj härra kaika ietjas takoi 
sinne- kitta japmemi»; råkkålimmina sån alki kaika, 
mav takai, ja  tan tieti sån mati å llit tav kitolvasaina. 
Anekis aike, åutål kå sån jami, tja li sån tav tjappa 
salmav: »Aleh palah, tån unna fuovatj!» (Tarrolatj 
salma-kirjen n:r 378.) — Sverje kånåkasai kaskan lä 
Gusŧaf A d o lf stuoramus tårro-åive ja  nåu kå rika- 
tårjotidje ai akta puoremusaist. Sån li ai lärtok härra, 
sån tja li ja  hålai mådde kiela ja  tadjati hållat nåute, 
atte sån njuorati alm atji mielait.

Gustaf A d o lf  viesoi akev rafen ja  sämasvuotan 
ietjas pärolattjai kum, ietjas vieljaina K a rl Filipina  
ja  ietjas lavina Johanina, Johan 3ata nuorap parnina; 
tah åiveh jam ika kåppatjah nuorra pale vani manai 
taka. Su åbba Katarina  li valtom  tyskalatj furstaina 
Johan Kasimirina Pfalzist. Gustaf A dolfa  akka li 
fauros M aria Eleonora  Brandenburgast.

Stuorra kånåkis hasat allasis puorre teunarit ai. 
Gustaf A d o lf  tjåkki ietjas pirra mådde vises ja  kämpas 
ålma, käi viekina sån takai ietjas stuorra parkoit. Jakob 
de la Gardie, K arl Gyllenhielm, Johan B anér  ja  Lennart 
Torstensson ledjin kaikah tårro-ålmah; Johan Skytte

* S to lb o v a  li muttem karjel-häima Ingermanlanta lakkosin.
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Johan Skytte hade varit konungens lärare och blef 
sedermera en af hans rådsherrar; Johannes Rudbeckius 
var biskop i Västerås och konungens medhjälpare i 
allt, som rörde kyrkan och skolväsendet. Men den y p 
perste a f dem alla var den vise och rådklobe rikskans
leren* A x e l O xenstierna. Mellan konungen och hans 
kansler rådde en trofast vänskap, som aldrig stördes 
a f oenighet eller afund och som varade, tills  döden 
skilde dem åt. Sällan eller aldrig har världen skådat 
ett sådant par som detta. I  fosterlandskärlek och 
snillegåfvor voro de hvarandra lika, och de sträfvade 
båda till samma mål, nämligen Sveriges ära och väl
färd. Men till  sinnelaget voro de olika, ty  Gustaf 
A d o lf var liflig  och häftig, A xel Oxenstierna lugn och 
betänksam.

Gustaf Adolfs inre styrelse. Oaktadt Gustaf 
A d o lf nästan ständigt var upptagen af krig, har han 
likväl uträttat m ycket t ill  landets inre förkofran.

Gustaf A d o lf utfärdade Sveriges första rik sd ags
ordning. Den var kortfattad och stadgade, hur det 
skulle tillgå, när rikets ständer sammankommo till 
riksdag. — Bland ständerna var adeln det förnämsta 
ståndet, Gustaf A d o lf gynnade adeln mycket, men 
han fordrade ock m ycket af adeln; han ville, att hvarje 
adelsman skulle ägna sig åt rikets tjänst. Han inrät
tade riddarhuset och förordnade, att alla adliga ätter 
skulle där inskrifva sig; på riddarhuset höll adeln sina 
öfverläggningar under ledning a f en landtmarskalk.

Under Gustaf A d o lf b le f rättskipn in gen bättre 
ordnad. N ya öfverdomstolar inrättades, som kallades 
h ofrätter, en för Sverige i  Stockholm och en för V in
land i Abo. Flera lärd a  skolor (gym nasier) stiftades; 
och för att sätta Uppsala universitet i bättre skick

* Rikskansler var ungefär detsamma som utrikesminister.



li årrom kånåkasa åpatidje ja  sjattai mangel su rate- 
härran; Johannes Budbeckius li biskopa Västeråsan ja  
vieketi kånåkasav kaikai sinne, mak kirkoi ja  skåu- 
laita kullojin. Y alla  puoremus kaikaist l i  tat vises 
ja jierm alatj rikskansler * A xel O xenstierna. Kånåkasa 
ja su kanslera kaskan li nanos vänakisvuota, mi ittji 
kåssek peistetuvah vasje ja la  udnotisvuota pakto, ja  
mi åroi, tasa kå japmem sierrati sunnov. Vuorjai, 
marjo i kåssek läk väralt vuoinam takkar parav kå 
sunnov. Kieresvuotan aitek-lantai ja  jiermen såi lika 
akta-lakatjak, ja  såi parkaika kåppatjak sämma karrai, 
Sverje kudnai ja  puorrai. Y alla  miela kautoi såi äpa 
lam akta-lakatjak, jutte G ustaf A d o lf li  kappel ja  
puolle, A xel Oxenstierna li siettos ja  ajatalle.

Gustaf Adolfa sisngelatj tårjotim. Vaiko Gustaf 
A dolf varka akev li tårromin, lä sån tank takkam 
ätnakav lanta sisngelatj åutanipmai.

Gustaf A d o lf vatti m idji mia vuostas riksdaga- 
årnikav. Tat li ånekatj ja  mierreti, kåkte kalkai sjaddat, 
kå rika ståndah tjåkanin riksdagai. —  A del li åutemus 
ståndai kaskan. G ustaf A d o lf li adela vänak, valla 
sån raukai ai ätnakav adelist; sån sitai, atte färta 
adel-ålmai kalkai vaddet ietjas rika teunakipmai. Sån 
sispiejai riddarhusav (adela tåpev) ja  mierreti, atte 
kaika adelatj mattok kalkin tasa tja letuvvat;’ riddar- 
kusa sinne adel ratotalai ietjas måkki pirra lanta- 
marskalka tårj otimme vuolen.

Gustaf A dolfa  aiken påtin tuopm o-ståulah puorep 
årniki. A tå  alla tuopmo-ståulak sispiejatuvvin, mak 
kåtjotuvvin hofrättan , akta Sverji Stockholman ja  
akta Suomalantai Abo statan. Mådde åpatus-skåulah 
(gymnasiak) sispiejatuvvin; ja  vai Uppsala alla skåula

* Rikskansler li halva sämma kå utrikesminister jala tat rate- 
härra, kutti kalka mårråhav atnet mia måkkist ålko-rikai kum.
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skänkte konungen 300 hemman af sina egna arfvegods. 
Dessa läroanstalter sŧodo öppna för barn a f alla sam
hällsklasser, så att äfven den ringaste hade tillfä lle  
att skaffa sig kunskaper och därigenom vinna statens 
högsta ämbeten. Å tskilliga  nya städer anlades, där
ibland Göteborg. K rigsm akten  till lands och sjös 
ökades och förbättrades. Konungen uppfann ett nytt 
sätt för härens beväpning och uppställning, så att 
den kunde röra sig lättare och snabbare; gevär och 
kanoner gjordes lättare att handtera. I  den svenska 
hären upprätthölls tukt, ordning och gudsfruktan bättre 
än i andra krigshärar. Konungen tog  en faderlig vård 
om sina soldater och delade s jä lf deras mödor. Stun
dom såg man honom med spaden i hand hjälpa till  vid 
belägringsarbetena, och, där striden rasade häftigast, 
var man säker att träffa honom.

Oaktadt allt hvad Gustaf A d o lf gjorde för rikets 
bästa, var den tid han styrde landet en tung och be
kymmersam tid, i synnerhet för allmogen, ty  krigen 
medförde ständiga utskrifningar a f soldater, och flera 
nya skatter måste påläggas. Stundom var missnöjet 
nära att utbryta bland allmogen, men det stillades af 
konungen, som genom sitt höga föredöme lifvade alla 
till  mod och uppoffringar.

Polska kriget. I Polen regerade ännu konung 
Sigismund. Denne ville icke afstå från sina anspråk 
på Sveriges krona eller erkänna Gustaf A d o lf  såsom 
konung. G ustaf A dolf beslöt att tvinga honom där
till  och öfver g ick  med en krigshär till  Livland. Där 
eröfrade han hufvudstaden L iga  och intog hela landet. 
Från Livland förde han sin här ännu närmare Polen, 
nämligen t ill  polska Preussen, hvilket land han under 
fyra  års fälttåg t ill  större delen eröfrade. Under det 
sista krigsåret fick Sigismund hjälptrupper från sin 
svåger, kejsaren i Tyskland, och Gustaf A d o lf hade nu
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jala universiteta lului puorepun sjaddat, vatti kå 
nåkis tasa 300 häima ietjas arpim-häimaist. Tah 
skåulah ledjin rappasah kaika ståndai manaita, nåu 
atte häjomus almatjah ai mattin hasatit allasisa tiete- 
mav ja  tan pakto padjanit rika åutemus ammatita. 
Atå statah vuototuvvin, tai kaskan Göteborg. Tårro- 
fu ow a  lantan ja  sävan sjattai stuorapun ja  puorepun. 
Kånåkis kaunai åtå vuokev varjotit ja  årnit tårro- 
fuovav, nåu atte tat mati mannat alkeput ja  happe- 
labbut; pirsoh ja  kanonah sjaddin kiepepun kå åutål. 
Svänskalatj tårro-fuova sinne li  puorep årnik ja  jup- 
mel-palolatjvuota kå ietja tårro-fuovai sinne. Kånåkis 
ani attjelatj mårråhav ietjas tårro-ålmaist ja  säbrasta- 
lai ietj sia vaivi sinne. Muttin sån vuoinoi spatanina 
kietan vieketit, kå ledjin statait pirastattemin, ja  
kånne tårro li karrasammus, tanne sån vissa kaunoi.

Ikka mait Gustaf A d o lf takai rika auken, li tauk 
tat aike, kå sån tårjoti lantav, låssis ja  vaivalatj aike, 
ainasammust påntorita, jutte tåroh raukin äna änap 
tårro-ålmait ja  mådde åtå skatit. M uttin varka ålkosi 
unuokastim påntori kaskan, valla tat siettotuvai kånå- 
kasast, kutti ietjas puorre eksämpela pakto puvti 
kaikait jalosvuotai ja  värrotipmai.

Polskalatj tårro. Polena sinne tårjoti ain S igis
mund. Tat ittji heiteh vainotimmest Sverje krunov 
ittjike sitah tåptåstit Gustaf A dolfav  kånåkassan. 
Gustaf A d o lf aikoi naggit su tasa ja  manai tårro- 
fuovaina Liflantai. Tanne sån valti åive-statav Rigav 
ja  piejai åbbå lantav vuollasis. Liflantast sån tålvoi 
fuovas v il lakaput Polena radjai, polshalatj Freussena 
sisa, ja  valti stuoramus åsev tat lantast nielje jake 
tåro pakto. Mangemus tårro-jaken åttjoi Sigismund 
viekke-fuovait ietjas makast, Tysklanta kejsarist, ja  
Gustaf A d o lf ani talle kejsaralatj fuovait ai ietjas
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äfven de kejserliga emot sig. I  slaget vid Stuhm 
sväfvade konungen flera gånger i lifsfara. En gång 
undkom han blott genom att lämna hatt och värj- 
gehäng i sticket, en annan gång hade fienderna gripit 
honom i armen för att bortsläpa honom, då några af 
hans folk kommo honom till hjälp. Slutligen tröttnade 
polackerna vid kriget, och ett stillestånd slöts, hvar- 
igenom Sverige behöll Livland.

Gustaf Adolf i trettioåriga kriget. A llt  ifrån 
Luthers tid voro Europas förnämsta fo lk  delade i två 
stora partier, nämligen katolikerna, som voro påfvens 
anhängare, och protestanterna, som bekände sig till  de 
nya troslärorna. Tyskland var söndradt mellan båda; 
den tyske kejsaren och flera tyska furstar voro kato
liker, åtskilliga andra voro protestanter. Länge hade 
de båda partierna varit fientligt sinnade mot hvar- 
andra. Slutligen utbröt emellan dem ett stort reli
gionskrig år 1618. Detta krig  fortfor i Tyskland un
der trettio år och har därför b lifv it kalladt trettio
åriga kriget. Under de första to lf  åren hade kej
saren och katolikerna öfverhand och förföljde sina mot
ståndare. De förtryckta protestanterna vände sig slut
ligen till Gustaf A dolf, som redan var berömd öfver 
hela Europa, och begärde hans hjälp. Sedan han slutit 
stilleståndet med Polen, beslöt han att hjälpa sina 
trosförvanter emot kejsaren. Han visste, att kejsaren 
var honom fientlig, och fruktade, att, om kejsaren 
lyckades kufva protestanterna i Tyskland, skulle Sve
rige ej länge få  vara i fred.

Sedan Gustaf A d o lf fullbordat sina rustningar, 
sammankallade han ständerna och tog  ett varmt far
vä l af dem. Han åkallade Gud såsom vittne, att han 
ej a f krigslust kastade sig i denna nya strid utan 
vore därtill drifven a f de kejserligas fientligheter och 
de förtryckta protestanternas böner. »Och eftersom
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vuosti. Tåron Stuhma kuoran li  kånåkis mådde pale 
häkka-vata sinne. Såmes pale sån päsai luovas kuoros 
val tan pakto, atte sån luoiti kapperav ja  varjo-kuodda- 
takav; ietja pale ledjin vasjolattjah tåppim su kietast 
käsatjit su ierit, kå såpmasah su fuolkest påtin sunji 
viekken. Vimak suttin polskalattjah tårromist ja  
tårro-vuoingastim  sjattai, man pakto Sverje åttjoi atnet 
Liflantav aimon.

Gustaf Adolf liålmålåkk-jakatj tåron. Luthera 
aike rajest ledjin Europa åivamus almokah juoke- 
tum kuovte stuorra säbrai, Jcatolilcaita, kutih ledjin 
påva vänakah, ja  protestantaita, kutih jakkin taita 
åtå läroita. Tysklanta li juoketum kåppatji kaskan; 
tyskalatj kejsar ja  mådde tyskalatj furstah ledjin 
katolikah, mådde ietjatah ledjin protestantah. Kukkes 
aikev lika tah kuokte siebre vasjotam nubbe nuppev. 
Mangemusat sjattai karra religiona-tårro sunno kaskan 
tan jaken 1618. Tat tårro åroi Tysklanta sinne kål- 
målåkk jake ja  lä tan tieti kåtjotum  kålm ålåkk-jakatj 
tårron. Vuostas kuokte jake låke nan åitin kejsar 
ja katolikah ja  tårratallin  ietjasa vuostaladdit. Vuor- 
petis protestantah anotin vimak viekev Grustaf Adolfist, 
kutti juo li  kulos åbbå Europan. Mangel kå tårro 
Polenina li kanokam, sitai sån vieketit ietjas jakko- 
vieljait kejsara vuosti. Sån tieti, atte kejsar li su 
vasjolatj, ja  palai, atte Sverje i luluh kukkev åd- 
tjot rafen årrot, jus kejsar lului likkastit åitet protes- 
tantait Tysklantan.

K å  Grustaf A d o lf  li ållasit reitim ietjas tårro- 
fuovav, kåtjoi sån ståndait akti ja  kunatatti siav 
vaimost. Sån tjuorvoti Jupmelav vittanin, atte sån 
ittji tårro-vainost alkeh tav åtå tårov, ainat atte sån 
li naggitum tasa tai kejsaralattjai vasjolatjvuotast ja  
tai tixolmotum protestantai råkkålvasaist. »Ja kåsse

1629 .

1618.



1630.

1631.

ske plägar», ytŧrade han, »att krukan bäres så länge 
till vatten, att hon slutligen brister, så varder ock 
mig så gängande, att jag, som i många faror för Sve
riges välfärd måst gjuta m itt blod men hittills fått 
behålla lifvet, dock på sistone måste det låta. Därför 
v ill ja g  eder samtliga befalla under Guds skydd, ön
skande att v i en gång må mötas i det himmelska och 
oförgängliga lifvet.» —  Därpå gick  han med sitt folk 
ombord å flottan. V id midsommartiden 1630 ankom 
han till tyska kusten; sjä lf steg han först i land, föll 
på knä och tackade Gud samt bad om hans hjälp. 
Inom kort fördref han de kejserliga trupperna ur 'Pom
mern och bemäktigade sig detta land. A f  folket mot- 
togos svenskarne såsom befriare och vänner, men de 
protestantiska furstarne vågade a f fruktan för kejsa
ren icke sluta sig till  honom.

Em ellertid samlades de fientliga härarna a f T illy , 
som var katolikernas förnämste general och dittills 
aldrig b lifv it öfvervunnen. E fter åtskilliga strider 
ryckte T illy  med sin här in i Sachsen för att betvinga 
dess kurfurste, som var protestant. Då vände sig kur
fursten till  G ustaf A d o lf med bön om hjälp. De båda 
furstarne slöŧo förbund och tågade med förenade strids
krafter mot fienden. De mötte T illy  och hans här på 
slätterna vid  B reiten fe ld  nära staden Leipzig. Här 
utkämpades nu ett stort fältslag; det slutade så, att 
Gustaf A d o lf genom sin nya krigskonst och sina sven
skars tapperhet vann en afgjord seger. Denna seger 
räddade protestanternas sak och ga f Sverige ett stort 
anseende i Europa.

Gustaf Adolf i södra Tyskland. Nu gällde det 
att rätt begagna den stora segern. Gustaf A d o lf vände 
sig först mot sydvästra Tyskland och genomtågade 
under ständiga segrar detta rika, härliga land. Pro-



taivai nåu sjadda», jau lai sån, »atte litte nåu kukkev 
kuottetuvva tjatsai, atte tat vim ak luoddan, te kalka 
munji ai nåu sjaddaŧ, aŧŧe mån, kutŧi måđde vatai 
sinne Sverje auke åutåst läv viertim  kålkåtit ieŧjam 
varav, valla tan radjai läv ietjam käkkav varjalam, 
tauk vimak viertiŧjav luoiŧet ŧav. Tan ŧieŧi mân 
sitav vaddeŧ tiav kaikait Jupmela varjalim m e vuollai, 
savatin, vai mi såmes pale luluime kaunaŧit tan alme- 
latj ja  ikkalaŧj iellemin.» —  Tan mangel sån manai 
ietjas fuolkina tårro-skippi sisa. Kaska-kiesen 1630 
påti sån tyskalatj kaddai; ietj sån vuostas manai 
kaddai, luoitati puolvai nala, kiti Jupm elav ja  råk- 
kåli su vieke pirra. Anekis aiken vuojéti sån kejsara- 
latj fuovait ierit Pommernist ja  valti tav lantav ietjas 
vuollai. Yiesatah tuoston svänskalattjait nåu kå tjåuta- 
ta llit ja  vänakit, valla protestantalatj furstah idtjin 
tuostah mannat su pällai palo tieti kejsarist.

Tan kaskan vasjolatj tårro-fuovah tjåkketuvvin 
akti T illy st, kutti li  katolikai puoremus tårro-åive ja  
kutti tan radjai i lam kåssek åitetum. Sutte ŧåro 
mangel manai T illy  ietjas fuovaina Sachsena sisa 
å itatjit tan lanta kurfurstav, kutti li protestanta. Te 
kurfursta jårkåli ietjas Gustaf A dolfa  lusa ja  råkkåli 
viekev. Tah kuokte fursta takaika littov  ja  manaika 
aktitum tårro-famoi kum vasjolattjai vuosti. Såi kauna- 
tika T illyina ja  su tårro-fuovaina jalkatasai nanne 
B reiten fe ld a  kuoran Leipzig a stata lakka. Tanne sjat
tai stuorra tårro, mi nåkåi nåute, atte Gustaf A d o lf 
ietjas åtå tårrom-kånsta pakto ja  ietjas svänskalattjai 
jalos vuota pakto åi ti T illy  v. Tat vitnik kajoi prote- 
stantait ja  vatti Sverji ätna mainov Europan.

Gustaf Adolf årjatj Tysklantan. Te li tal le 
tarpes rievteslakai n iktit tav stuorra vitnikav. Gustaf 
A d o lf jårkåli ietjas vuostak årjel-alotj Tysklantai 
ja  manai tan påntas, härlok lanta tjata. Svänska-
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G ustaf I I  A dolf. E fter tafla af den flamländske målaren Van Dyck.

1632 v*nser oc^ s^ d e r  föllo  i svenskarnes händer, och fien
den vek öfverallt tillhaka. På våren 1632 tågade ko
nungen mot B äjern , hvars kurfurste var näst kejsaren



Wcillenstein. Efter ett samtida kopparstick.

lattjah valtin provinsait ja  statait, ja  vasjolatj  ̂
mättjani färta sajest sia åutåst. Kitan 1632 manai 
kånåkis JBäjerna vuosti, man kurfursta kejsara paltan
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den mäktigaste bland de katolska furstarne. När Gus
ta f A d o lf v ille  öfvergå Bajerns gränsflod Lech, fann 
han den fientliga hären under T illy  lägrad på andra 
sidan floden. Under häftig strid skedde öfvergången, 
fienden måste vika, och T illy  s jä lf sårades till döds. 
Nu eröfrade svenskarne hela Bäjern.

1 sin nöd vände sig kejsaren till den berömde här
föraren W allen stein  och förmådde honom att uppsätta 
en ny här. WalLenstein tågade därpå mot Gustaf 
A dolf, och de fientliga härarna voro i nio veckor läg
rade i hvarandras närhet vid  staden N yrn berg*  utan 
att det kom till någon afgörande strid. Slutligen 
skildes de och tågade åt hvar sitt håll. W allenstein 
vände sig då mot Sachsen och inföll härjande i detta 
land. G ustaf A d o lf skyndade till Sachsens hjälp och 
beslöt att anfalla W allenstein, som stod med sin här 
vid staden Lytscn.

Slaget vi(l Lytzen. På morgonen den 6 november 
1632 låg en tät dimma utbredd öfver slätten vid  L y t 
zen, hvarför Gustaf A d o lf måste uppskjuta anfallet. 
Hären gjorde först bön; därpå red konungen utefter 
leden och talade uppmuntrande ord t ill  folket. Då 
dimman började skingra sig, utropade konungen: »Jesu, 
hjälp mig i dag att strida till ditt heliga namns ära!» 
och kommenderade därpå framåt. Svenskarne började 
strida med stort mannamod, och konungen, som befann 
sig på högra flygeln, sprängde i spetsen för Smålands 
ryttare mot fienden. Men i dimman skildes han från 
sitt folk  och kom för nära det fientliga rytteriet. 
Hans häst sårades, s jä lf träffades han a f ett skott i 
armen. Han ville  då draga sig ur striden men fick 
ett nytt skott genom ryggen, så att han fö ll a f häs
ten. Hans följeslagare sökte nu att hjälpa honom

* N y r n b e r g  är en stor ocli folkrik stad i Bäjern.



li fapmokammus taist katolikalatj furstaist. K å Gustaf 
Adolf sitai rastatit Bäjerna radje-änov Lecliav, kaunai 
sån vasjolatj tårro-fuovav T illy  vuolen tjuodtjom in 
äno nuppen pielen. Karrasit tårrom in sån manai rasta, 
vasjolatj vierti patarit ja  T illy  ietj sarjituvai jamas. 
Te valtin svänskalattjah åbbå Bäjernav.

Ietjas nietan råkkåli kejsar kulos tårro-åive 
W allensteinav, vai sån lului tjågget åtå tårro-fuovav. 
W allenstein manai Gustaf A dolfa  vuosti ja  tah vasjo
latj tårro-fuovah lika aktse vakko årromin kuim kuoi- 
meska lakka Nyrnberga * stata kuoran, vani atte 
riekta tårro sjattai. Y im ak si siratin ja  mannin nubbe 
nuppe kuouloi. W allenstein jårkåli ietjas Sachsena 
vuosti ja  späjai tav lantav. Gustaf A d o lf manai ruvva 
Sachsena viekken ja  aikoi latat W allensteinav, kutti 
åroi ietjas tårro-fuovaina Lytzena  stata kuoran.

Tårro Lytzena kuoran. A rratin  6at peiven pasatis- 
manon 1632 li suokkis murko jalkatasan Lytzena kuo
ran, man tieti Gustaf A d o lf  vierti mangetit latamav. 
Tårro-fuovva takai vuostak råkkålvasav; tan mangel 
riti kånåkis raitoi milte ja  ja loti ietjas ålmait. K å 
murko li vuolkemin, tjuorvoti kånåkis: »Jesus, vieketeh 
mu udni tårrot ietjat ailes nama rampoi!» ja  tan man
gel kåtjoi fuovav åutåi mannat. Svänskalattjah tårro- 
kåtin ätna jalosvuotaina, ja  kånåkis, kutti l i  årromin 
fuova ålkes kietjen, manai spaita Smålanta ryttari 
kum vasjolattjai vuosti. Y alla  murkon sån sierrani 
ietjas ålmaist ja  påti ila  lakka vasjolatj ryttarita. 
Su hästa sarjituvai ja  ietj sån vuotjetuvai kietai. Te 
sån aikoi vuolket tårost, valla vuotjetuvai åtåsist harto 
tjata, nåu atte sån katjai hästa nalte. Su kuoimeh 
kättjalin talle vieketit su ietja hästa nala, valla talloi

* N y r n b e r g  lä stuorra ja fuolkalatj stata Bäjeruin.

1632



upp på en annan häst, men i detsamma kommo några 
fientliga ryttare ridande och dödade konungen. Em el
lertid hade svenskarne b lifv it kastade tillbaka. Man 
såg konungens blodiga häst med tom sadel springa 
utefter leden, och sorgeposten spred sig hastigt bland 
soldaterna. A lla  fordrade högljudt att åter föras mot 
fienden. Svenskarne stormade nu fram med sådan kraft, 
att fienden icke längre kunde motstå dem. Slutligen 
måste W allenstein draga sig tillbaka och lämna sven
skarne såsom herrar öfver slagfältet. Omkring 12,000 
döda och sårade lågo på platsen. Bland dessa påträf
fades hjältekonungens döda kropp, utplundrad och van
ställd a f nio sår. Segern var sålunda åtföljd  a f en 
oersättlig förlust.

Sällan har ett dödsfall g jort ett sådant intryck 
öfver hela världen. K atolikerna jublade däröfver så
som öfver en stor seger; men protestanterna sörjde 
G ustaf A d o lf såsom sin befriare, sin Gideon, hvilken 
Gud utkorat till deras räddning. Eör religionens och 
fäderneslandets sak hade Gustaf A d o lf  gå tt i döden, 
och därför skall hans namn alltid  lefva i ett välsig- 
nadt minne. — Gustaf A d o lf  efterlämnade blott ett 
barn, den sexåriga K ristina.

Kristina.
1632— 1654.

Kristinas förmyndare. Underrättelsen om ko
nungens död väckte hos svenskarne djup sorg men 
ingen fruktan eller rådvillhet, ty  Gustaf A d o lf efter
lämnade vänner och lärjungar, som voro honom vär
diga. Den förnämsta a f dem var rikskansleren A xel



påtin såmes vasjolatj ryttarah rititin ja  kåddin kånå- 
kasav. Tan kaskan ledjin svänskalattjah vuojetum 
ruoptot. Kånåkasa hästa vuoinoi varran ja  kuoros 
sadelina kuotsamin raitoi milte ja  tat surko-saka tiete- 
tuvai ruvva tårro-ålmai kaskan. Kaikah raukin lågnå- 
sit, vai kalkin vast tå lvotuvvat vasjolattjai vuosti. 
Te svänskalattjah latin takkar famoina, atte vasjo- 
lattjah idtjin  tast mateh tjuodtjot sia vuosti. Vim ak 
vierti 'Wallenstein mannat ruoptot ja  kuotet svänska- 
lattjait vidnarin tårro-sajen. 12,000 almatja ledjin 
kåttetum ja la  sarjitum. Tai kaskan kaunoi kämpa- 
kånåkasa japma rumai, rievvotum  ja  sarjitum åvtsina 
sarjasina.

Vuorjai lä känke japmem sjaddam nåu kullosin 
åbbå väraltin. K atolikalattjah kärjotallin tan padjel 
nåu kå stuorra vitnika padjel; valla protestantah sur
kon Grustaf A dolfav  nåu kå ietjasa tjåutatallev, ietjasa 
Gideonav, käv Jupmel li- valjim  tjåutatjit siav. Keli- 
giona ja  aitek-lanta åutåst li Gustaf A d o lf  japmemi 
mannam, ja  tan tieti kalka su namma akev viessot 
puorist-sjiunjetum muitolvasan. —  Gustaf A d o lf  kuoti 
ietjas mangai kuoros val åvtåv manav, kuta-jakatj 
K ristinav.

Kristina.
1632-1654.

Kristina förmintarali. Saka kånåkasa japmema 
pirra puvti svänskalattjaita ätna surkov, valla ittji 
palov jala kuoktastallamav, jutte Gustaf A d o lf  kuoti 
ietjas mangai vänakit ja  åpatis-ålmait, kutih ledjin 
su värtokasah. Åivem us siast li rikskansler A xel
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A xel Oxenstierna. E fter ett samtida kopparstick.

Oxenstierna. Han befann sig vid dödsfallet i T ysk 
land och öfvertog där ledningen a f Sveriges ange
lägenheter. I  Sverige antogs på riksdagen 1634 en 
regeringsform , hvarigenom förmynderskapet för den 
unga drottningen uppdrogs åt de fem höga riksämbets- 
m ännen* Sedan A x e l Oxenstierna hemkommit från 
Tyskland, b le f han i verkligheten Sveriges riksföre
ståndare och regent. A f  de öfriga förmyndarne märkas 
riksmarsken Jakob de la Gardie och riksamiralen K arl 
Gyllenhielm.

* De fem liöga riksämbetsmännen voro: r ik s d r o ts e n  (för rätt
skipningen), r ik s m a r s k e n  (f. landtförsvaret), r ik s a m ir a le n  (f. sjö
försvaret), r ik s k a n s le r e n  (se s. 128), och r ik s s k a t t m ä s t a r e n  (f. riks- 
hushållningen).



* Tah vitta åivalatj rika-ammat-ålma ledjin: r ik s d r o ts a  (tuob- 
mima åutåst), r ik s m a r s k a  (lanta-tårroma åutåst), r ik s a m ir a la  (sävva- 
tårroma åutåst), r ik s k a n s le r  (kätjah pielev 129) ja r ik s s k a t t m ä s t a r  
(pietniki åutåst).

Oxenstierna. Sån li, kå kånåkis jam i, Tysklantan ja  
valŧi tanne tårjotimmev kietasis. Sverjen mierretuvai 
riksdagan 1634 tårjotim-laka, man pakto tah vitta åiva
latj riJc a-ammat-ålm a takatuvvin tan nuorra drottnika 
förmintarin. * Mangel kå A xel Oxenstierna li  häi- 
mai påtam Tysklantast, sjattai sån Sverje rika tjuot
tjotidjen ja  tårjotidjen. Ietja  förm intari kaskan ledjin 
riksmarska Jakob de la Gardie ja  riksamirala K arl 
Gyllenhielm.

Lennart Torstensson. Efter ett samtida kopparstick.
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* W it t s t o c k  är en stad i norra Brandenburg.

Genom regeringsformen b lef riksstyrelsen fullstän
d igt ordnad; den delades emellan de fem höga riks- tat
ämbetsmännen, hvilka förestodo hvar sitt af de fem kai
stora ämbetsverken. En ny hofrätt inrättades, Göta Gö
hofrätt i Jönköping. Hela riket indelades nu i län; tu\
hvart län skulle förestås a f en landshöfding; hufvud- mu
stadens styresman kallades öfverståthållare. öfv

Förmyndarne gjorde m ycket för landets inre för- 
kofring. De grundade dera nya läroanstalter; Finland Si
fick ett eget universitet i Abo. Postinrättningen in- iek
fördes, och tidningar började utgifvas. Handel och På
fabriker befrämjades. Den störste fabriksidkaren i kit
Sverige var Louis de Geer, en rik köpman från Neder- fab
länderna, som G-ustaf A d o lf inkallat i riket. Han åse
hitförde flera af sina landsmän, hvilka voro skickliga sist
bergsmän och smeder, och anlade med deras tillhjälp kul
stora järnverk och fabriker, såsom Finspång i Öster- sia
götland och Dannemoraverken i Uppland. Fit

Baners och Torstenssons fälttåg. Förm yndar
regeringen fortsatte kriget mot kejsaren utan att fälla ron
modet. Men sedan Gustaf A d o lf var borta, vände sig ma:
snart krigslyckan mot svenskarne. De ledo ett svårt jår.
nederlag mot de kejserliga vid  Nördlingen; deras bunds- lini
förvanter öfvergåfvo dem, och de voro nära att all- li,
deles fördrifvas ur Tyskland. Den, som då räddade kul
Gustaf A dolfs verk, var en a f hans yppersta lärjungar, li
den djärfve och tappre Johan Banér. Han vann öfver j Bai 
de kejserliga flera segrar, den största vid Wittstock. * j puc 
Men han hade äfven att utstå många faror och var ! vai
stundom nära att b lifva  öfvermannad. En gång var åiti
han på alla sidor instängd af fienderna. Dessa skröto jolf
redan, att de »stoppat Banér i säcken», men han lyc- Bai
kades undkomma och sade skämtande, att de glöm t jau
»tillknyta säcken». n,Ja



Tårjoŧim -laka pakto årnituvai riha-tårjotim  ållasit; 
ŧaŧ juokeŧuvai ŧai vita  åivalaŧj rika-ammat-âlma kas- 
kai. A tå kofrätta ja la  alla tuopmo-ståula sispiejatuvai, 
Göta Jiofrätŧa Jönköpinga staŧan. A bbå rika juoke- 
tuvai talle länaita; färta läna kalkai tårjotuvvat 
muttem landshärrast; åive-stata tårjotidje kåtjotuvai 
öfverståthållarin.

Förminŧarah takkin ätnakav lanta sisngelatj auken. 
Si sispiejatin mådde åtå skåulait; Suomala.nta åttjoi 
ietjas universitetav ja la  alla skåulav Abo statan. 
Påsta-mannam alki, ja  avisali ja la  tidnilcah alkin truk- 
kituvvat. Asestim ja  fabrikah åutetuvvin. Aivamus 
fabrika-äikat Sverjen li Louis de Geer, kutti li påntas 
åsestidje Hållantast, käv Gustaf A d o lf li kåttjom  rika 
sisa. Sån puvti tieki mådde alm atjit ietjas lantast, 
kutih ledjin tjiepes gruvva-ålm ah ja  smirjoh, ja  tsieggi 
sia viekina stuorra ruoute-smirjoit ja  fabrikait, nåu kå 
Finspångav Lulle-götalantan ja  Dannemorav Upplantan.

Banéra ja  Torstenssona tårro. Förmintarah tår
ron v il kejsara vuosti ja  idtjin  suorkaneh. Yalla  
mangel kå G ustaf A d o lf  li katoni, te tårro-vuorpe ruvva 
jårkåli ietjas svänskalattjaist ierit. Si åitatallin Nörd- 
lingena kuoran; sia litto-kuoim eh heitin siav, ja  lakka 
li, atte ållo kalkin vuojetuvvat Tysklantast ierit. Tat, 
kutti talle varjali tav, mav Gustaf A d o lf li ŧakkam, 
li akta su puoremus åpatis-ålmaist, tat jalos Johan 
Banér. Sån vidni kejsaralattjait mådde pale, ållo 
puoremusat Wittstocha * kuoran. Valla sån li ai tai- 
vai vata sinne ja  muttin li  lakka, atte sån kalkai 
åitatallat. Såmes pale li sån ållo pirastattetum vas- 
jolattjaist. Tah kårson juo, atte si ledjin »tsåggåm 
Banérav vuossai», valla sån likkasti passat ierit ja  
jaulai pilketin, atte si ledjin vajaltuttam »tjatnat vuosa 
n j almev».

* W i t t s t o c k  lä muttem stata nuortatj Brandenburgan.
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1648.

Lenn art Torstensson mottog efter Banérs död be
fälet öfver den svenska krigshären. Han var mera 
försiktig än Banér samt mildare ocb ädlare än denne. 
Fastän ban var så giktbruten, att ban ofta måste bäras 
på en bår, var ban likväl mycket snabb i sina krigs- 
rörelser. Torstensson vann flera stora segrar, såsom 
vid  JBreitenfeld, på samma plats där Grustaf A d o lf segrat 
1631. Han vände sig mot kejsarens egna arfländer i 
sydöstra Tyskland ocb framträngde ända till  kejsarens 
hufvudstad Wien. —  Ä fven  Torstenssons efterträdare 
K arl G u staf W ran gel förde befälet med skicklighet och 
framgång.

Danska kriget. Freden vid Brömsebro. Dan
mark hade under det tyska kriget visat sig ovänligt 
mot Sverige ocb begagnat alla tillfä llen  att skada 
det. Därför beslöto svenskarne att hämnas. Medan 
Torstensson stod segrande i Tyskland, vände ban plöts
lig t  sina vapen mot D anm ark ocb inryckte söder 
ifrån på den danska balfön. På samma gång inföll 
en svensk bär i Skåne, ocb en svensk flotta utsändes 
i Östersjön. T ill sjös försvarade sig danskarne med 
tapperbet, ocb flera blodiga sjöstrider utkämpades i 
närheten a f de danska öarna. Slutligen blef Danmark 
tvunget att sluta freden vid B röm sebro* ocb till 
Sverige afträda Jäm tland ocb H ärjedalen, G otland 
samt på 30 år H allan d.

Medan det danska kriget pågick, uppnådde drott
ning Kristina 1644 myndighetsåldern, 18 år, ocb öfver - 
tog  s jä lf regeringen.

Westfaliska freden. Ännu några år fortfor det 
trettioåriga kriget att rasa, men slutligen lyckades 
man komma öfverens om fred. Denna märkvärdiga 
fred kallas den W estfa lisk a  freden, emedan den afslöts

* B r ö m s e b r o  ligger på gränsen mellan Kalmar län och Bleking.



Lennart Torstensson tuostoi Banéra japmema man
gel tårjotimmev svänskalatj tårro-fuova padjel. Sån 
li varrokap kå Banér ja  libbokap ja  puorep miela 
kautoi kå tat. Yaiko sån li nåu famotum kuoisast, 
atte sån taivai vierti kuottetuvvat, manai sån tauk 
aive spaita ietjas tårro-fuovaina. Torstensson vidni 
mådde stuorra vitn ikit nåu kå Breitenfelda  kuoran, 
sämma sajen, kånne Gustaf A d o lf  li vidnim  1631. Sån 
manai kejsara arpim-lantai vuosti årje-lulotj Tysklan- 
tan ja  manai k itta kejsara åive-stata W iena  radjai. — 
K arl G u sta f W ran gel, kutti Torstenssona mangel li 
tårro-fuova åive, li  ai tjiepes ja  vuorpalatj ålmai.

Danskalatj tårro. Rafe Brömsebro kuoran. 
Danmarka li tyskalatj tåron tåmåtam uvänakislakai 
Sverje vuosti ja  li  akev kättjalam  vahakattet mia 
lantav, kå nåu hävai. Tan tieti aikon svänskalattjab 
haddotit. K å Torstensson li  vidnim Tysklantan, te 
sån häkkat jårkåli ietjas D anm arka vuosti ja  manai 
årjat danskalattjai lanta sisa. Sämma pale manai 
svänskalatj tårro-fuovva Skåne sisa, ja  svänskalatj 
tårro-skipeh rajatuvvin ålkos Lulle-sävvai. Sävan var- 
jalin danskalattjah ietjasa jalosvuotaina, ja  mådde 
sävva-tåroh, mai sinne ätna varra kålkåi, ledjin dan
skalatj suolloi lakka. Vim ak vierti Danmarka takkat 
rafev Bröm sebro * kuoran ja  vaddet Sverji Jäm tlan tav 
ja  H ärjedalav, G otlantav ja  30 jakkai H allantav.

Danmarka tåro aiken sjattai drottnik Kristina 
1644 nåu vuorrasin, 18 jake, atte sån ietj åttjoi tår- 
jotit.

Westfalalatj rafe. K ålm ålåkk-jakatj tårro åroi 
ain såmes jakit, valla  vimak likkastin rafev takkat. 
Tat kulos rafe kåtjotuvva W estfa la la tj rafen, tan tieti 
atte tat takatuvai Osnabryclca ja  M ynstera  statai sinne,

1645.

1648.

* B r ö m s e b r o  lä Kalmar läna ja Blekinge kaskan.



i städerna Ösndbryck och Mynster, belägna i landet 
W estfalen. Genom denna fred fingo de tyska protes
tanterna lika rättigheter med katolikerna. T ill Sverige 
afträddes flera tyska provinser, däribland västra delen 
a f Pom m ern, ett land beläget i norra Tyskland vid 
Östersjöns kust.

D et tyska kriget hade för Sverige de viktigaste 
följder. D et förut obemärkta Sverige blef ett af E uro
pas mäktigaste riken och hufvudmakten i Norden. Det 
långa kriget hade dock kräft alltför m ycket fo lk  och 
penningar och utmattat landet. F ör att skaffa pen
ningar hade regeringen måst sälja en stor del af kro
nans gods till adeln. Dessutom hade adeln, som ut
märkt sig under kriget, till belöning erhållit stora 
områden såsom förläningar. Dessa voro till stor del 
fria från skatt. Härigenom minskades statsinkomsterna, 
och för att fy lla  bristen måste nya skatter påläggas 
de ofrälse stånden. Detta uppväckte ett starkt miss
nöje, i synnerhet bland allmogen, som trycktes hårdast 
a f de ökade pålagorna. De ofrälse stånden ingåfvo till 
drottningen en klagoskrift och yrkade, att kronogodsen 
skulle åter indragas till  kronan.

Kristinas styrelse och tronafsiigelse. Den unga 
drottningen var en högst ovanlig kvinna. Hon hade 
ärft sin faders lysande snille, var lärd och vitter samt 
älskade konster och vetenskaper. Hon inkallade till 
sitt hof många utländska lärde; hon uppmuntrade äfven 
svenska snillen, sådana som Stiernhielm, »svenska skalde
konstens fader» och en af den tidens lärdaste män. 
Men Kristina hade tillika  ett nyckfullt sinne och v i
sade alltför mycken böjelse för nöjen och förlustelser. 
Hvad landet framför allt behöfde var en sparsam hus
hållning, men Kristina bortslösade statens medel på 
praktfulla hoffester samt gåfvor och belöningar af alla 
slag. Slutligen tröttnade hon vid regeringsbördan, och



mah läpa W esŧfalena lanŧan. Tan rafe pakto ådtjon 
tyskalatj protestantak sämma rievŧesvuotait kå kato- 
likah. Sverje åttjoi mådde tyskalaŧj provinsait, tai 
kaskan aloŧj åsev Fom m ernisŧ, nuortatj Tysklantan 
Lulle-säva katten.

Tan tåro pakto sjaŧtai Sverje kullosin ja  li talle 
akta Europa fapmokammus rikaist ja  åivemus kaikai 
Nuorta lantai kaskan. Tat kukkes tårro li tank va l
tam ila ätna alm atjit ja  pietnikit ja  famotuttam naia 
lantav. Tårjotidjek ledjin viertim vuobtet stuorra åsev 
kruno häimaist adeli å ttjotjit pietnikit. Tan paltan li 
adel, kutti li tåmåtam jaloslakai tårou, palkan ådtjom 
vites lantait ja  tai lanŧai åutåst si änamusat idtjin  
tarpakek skatev makset. Tan pakto uttsanin rika 
tavverak, ja  åtå skateh viertijin  piejatuvvat ietja 
ståndai nala täutatjit tav, mi vatnoni. Tat puvti ätna 
unuokastimmev, ainasammust påntori kaskan, kutik vai- 
vetuvvin änamusat taist åtå skatist. Tak adelattes 
ståndah radjin luodjom -tjallakav drottniki ja  raukin, 
atte kruno-häimak kalkin vast piejatuvvat kruno vuollai.

Kristina tårjotini. Sån liäita krunov ierit. Tat
nuorra drottnik li aive åutos kuina. Sån li arpim 
ietjas atje stuorra jiermev, li  lärtok ja  ietsi tjappa 
kånstait ja  tietemav. Sån kåtjoi ietjas lusa mådde 
lärtok ålmait ietja lantaist; sån li  ai arvas ja  puorak 
tabbeli vises ålmai vuosti, nåu kå Stiernhielm, kutti 
kåtjotuvai»svänskalatj laulotis-tjallem aattjen» ja  li akta 
tan aike lärtokammus ålmaist. Valla Kristinan li  ai 
målsotakkes miella, ja  sån vuoseti ila stuorra ustov 
vuoloita ja  suotastallami. Mav lanta kaik åutemust 
tarpahi, tat li sparrim ja  radjanisvuota, yalla Kristina 
skitarti rika pietnikit härvasvuotai ja  sladjalåkk 
vattaltakaita ja  palkaita. Mangemusat sån suttai tår-



då hon äfven fattat smak för den katolska läran, ville 
hon ej längre vara Sveriges drottning utan beslöt att 
afsäga sig kronan. Detta beslut satte hon i verket på 
en riksdag år 1654. Hon var den sista regenten af 
den frejdade Yasaätten. Några år förut hade hon 
förmått ständerna att välja  hennes syskonbarn K arl 
G u sta f till  tronföljare.

Sedan K ristina lämnat fäderneslandet, öfvergick 
hon till  den katolska tron och begaf sig till  Bom, där 
hon tillbragte det mesta af sin återstående lefnad.

Karl X Gustaf.
1654— 1660.

K arl Gustaf var stamfader för en ny konungaätt,* 
hvilken kallas den P fa lzisk a , emedan K arl Gustafs 
fader Johan Kasim ir var kommen ifrån det tyska lan
det Pfalz. Den nya ätten var dock ingalunda främ
mande för Sverige, ty  K arl Gustafs moder, Katarina , 
var Gustaf A dolfs syster; han sjä lf var uppfostrad i 
landet och svensk till språk och seder. Han hade lärt 
krigskonsten af Lennart Torstensson och med heder 
deltagit i dennes förnämsta fälttåg. K arl Gustaf var

* Pfalziska ätten.

Pfalzgrefven Johan Kasimir, 
gift med Gustaf Adolfs syster Katarina.

K a r l  X  Gustaf, Maria Eufrosyne,
g. m. H edvig Eleonora af Holstein-Gottorp. g. m. Magn. Gabr. de la Gardie.

K a rl X I ,
gift m. Ulrika Eleonora af Danmark.

K a rl X II. Ulrika E leonora ,
gift m. F red rik  I.



jotim-nåtai, ja  kå sån ai li alkam likot katolikalatj 
lärroi, te sån itt ji  tast siŧak årrot Sverje drottnikin, 
ainat Jieiti krunov. Tav sån takai riksdagan 1654. Sån 
li mangemus tårjotidje kulos Yasa-mattost. Å utål li 
sån hålaitattam ståndait va ljit su lavev K a rl Gustafav 
kånåkassan su mangel.

K å Kristina li kuotam aitek-lantav, sjattai sån 
katolikan ja  manai Eomai, kånne sån tat rajest äna- 
musat viesoi.

Karl 10 Gustaf.
1654— 1660.

K arl Gustafist påti åtå kånåkis-maddo*, mi kåtjo- 
tuvva P falzaladtjan , tan tieti atte K arl Gustafa attje 
Johan Kasim ir li  påtam tyskalatj lantast Pfalzist. Tat 
åtå maddo i lam tauk amas Sverjen, ju tte  K arl Gustafa 
iedne, Katarina, li Gustaf A dolfa  åbba; ietj sån li 
pajas-piepmatum lanta sinne ja  li  svänskalatj kiela ja  
tapi barrai. Sån li  lärram tårro-kånstav Lennart 
Torstenssonist ja  li kutnina mangen årrom su tåroin, 
K arl Gustaf li  32 jake vuoras, kå sån sjattai kånå-

* Pfalzalatj maddo.

Pfalzgreve Johan Kasimir, 
valtom Gustaf Adolfa åppaina Katarinaina.

K a rl 10 Gustaf, Maria Eufrosyne,
valŧom valtom

Hedvig Eleonoraina Holstein-Gottorpist. Magnus Gabriel de la Gardiena.

K arl 11,
valtom Ulrika Eleonoraina Damnarkast.

K arl 12. Ulrika Eleonora,
valtom Fredrik l^sina>



32 år gammal, när han b le f konung; han var kort
växt och fetlagd, hade blå ögon, mörk hy och svart 
nedhängande hår.

Kriget med Polen. Y id  denna tid började det 
åter se farligt ut för Sverige, ty  dess grannländer 
Polen, Ryssland och Danmark, hvilka fruktade Sveri
ges tillväxande makt, voro fientligt sinnade. I  Polen 
regerade en a f Sigismunds söner, och denne gjorde lik 
som fadern anspråk på Sveriges krona. K arl Gustaf 
beslöt att förekomma sin fiende och inryckte med sin 
här i Polen.

I  början mötte K arl G ustaf knappt något mot
stånd. I  en hast eröfrade han större delen a f landet 
och fördref den polske konungen. Snart började dock 
polackerna hämta sig från den första förskräckelsen 
och reste, sig mot det svenska väldet. De samlade sina 
stridskrafter vid  hufvudstaden Varschava. K arl Gus
ta f beslöt att angripa den polska hären, fastän den 
var flera gänger större än den svenska, och vann efter 
tre dagars strider segern vid Varschava.

Samtidigt härmed inföllo ryssarn e under härjningar 
i Östersjöprovinserna, och följande år förklarade äfven 
D anm ark krig emot Sverige.

Första kriget med Danmark. Freden i lioskilde. 
K arl G ustaf befann sig med sin här ännu i Polen, då 
han fick underrättelsen om Danmarks krigsförklaring. 
Han beslöt då att lämna Polen och i stället vända sig 
mot Danmark. Han tågade i ilmarscher genom T ysk 
land till Danmark och kom öfver danskarne, innan de 
hunnit rusta sig. De måste därför öfverallt vika för 
de krigsvana svenskarne. Den danska halfön var snart 
intagen, och endast hafvet hindrade svenskarne att 
framtränga ännu längre. Då inträffade i januari 1658 
en så stark köld, att alla sund och vikar fröso till. 
Genast beslöt konungen att på isen öfvergå Lilla Bält.
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kassan; sån li änekis sjattost ja  puoite ja  ani latte 
tjalmit ja  tjappis, kukkes vuoptait.

T årro  Polenina. Tan aiken sjattai Sverje vuoke 
vast vataladtjan, jutte Polen, Bysslanta  ja  D an
marka, kutih pallin taste, atte Sverje fapmo kalkai 
stuorrot, atnin vasjev mielan mia vuosti. Polenin tår
joti akta Sigismunda parnist, ja  tat raukai Sverje 
krunov nåu kå su attje. K arl G ustaf sitai åutetit 
ietjas vasjolattjav ja  manai ietjas tårro-fuovaina Polena 
sisa.

A lkon  ittji kuttik tjuottjoh  K arl Gustafa vuosti. 
Spaita sån va lti stuoramus åsev lantast ja  vuojeti 
polskalatj kånåkasav ierit. K uvva tank polskalattjah 
alkin jalostit vuostas suorkanimmest ja  tjuodtjalastin 
svänskalatj famo vuosti. Si tjåggin  ietjasa tårro-fam oit 
åive-stata Varschau kuorrai. K arl Gustaf latai polska
latj tårro-fuovav, vaiko tat li sutte pale stuorap kå 
svänskalatj tårro-fuovva, ja  vidni kålmå peive tåro 
mangel vitnihav Varschau Icuoran.

Sämma pale mannin k arje lah  Lulle-säva-provinsai 
sisa ja  rievvojin ja  spiedjin tait ja  tjuovvo jake tieteti 
Danmarka ai tårov Sverje vuosti.

Yuostas tårro Danmarkama. Rafe Roskildeu. 
Karl Gustaf li  ain ietjas tårro-fuovaina Polena sinne, 
kå sån åttjoi tietet danskalatj tåro pirra. Te sån kuoti 
Polenav ja  manai Danmarka vuosti. Sån manai spaiŧa 
Tysklanta tjata Danmarkai ja  påti danskalattjai padjeli, 
åutål kå si ledjin räita. Si viertijin tan tieti färta 
sajest mättjanit tårro-harjanam svänskalattjai åutåst. 
Tah valtin ruvva Jutlantav, ja  kuoros val sävva hiereti 
siav åutepui mannamist. Te sjattai åtå-jake-manon 1658 
nåu karra tjåskem, atte kaika tjålmeh ja  luovtah kalmin. 
Talaka sitai kånåkis jienga nanne rastit tav tjålmev, 
mi kåtjotuvva Unna Bältan. Tat li  jalos ja  vatalatj
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Det var ett dristigt företag att med en hel krigs
här tåga öfver ett fruset sund, hvars is ej var star
kare, än att den buktade sig under de marscherande. 
A llt  gick dock vä l; fienden, som stod på stranden af 
ön Dyen, blef slagen, och hela ön intogs. Men det 
svåraste återstod, nämligen att öfvergå det vida bre
dare Stora Bält. Isen undersöktes af E rik Dahlberg, 
och på hans råd beslöt konungen att företaga det 
djärfva tåget. Dahlberg red i spetsen och visade 
vägen öfver de vidsträckta isfälten. Under hans led
ning tågade hären öfver de danska öarna och sunden 
och stod snart på ön Själland. D et stora vågspelet 
hade lyckats; svenskarne närmade sig Köpenhamn, 
hvars fästningsverk voro svaga och förfallna. Karl 
G ustaf kunde nu föreskrifva fredsvillkoren. Genom 
freden i R o sk ild e*  afträddes till Sverige Skåne, H al
lan d, B lek in g  och B ohuslän jäm te några andra om
råden. Härigenom uppnådde S-verige sin största ut
sträckning och erhöll naturliga gränser mot Danmark 
och Norge.

Andra kriget med Danmark. K arl Gustaf bör
jade snart frukta, att Danmark skulle v id  första t i l l 
fälle söka hämnas på Sverige, och ångrade, att han ej 
alldeles tillin tetgjort denne Sveriges gamle fiende. Han 
beslöt att bryta freden, innan danskarne hunnit hämta 
sig, och att eröfra hela Danmark. Han landsteg med 
sina trupper å nyo på Själland och ryckte mot K ö
penhamn. Men Danmarks konung och hufvudstadens 
invånare beslöto med förtviflans mod att försvara sig 
till det yttersta och gjorde ett tappert motstånd. En 
holländsk flotta kom till Danmarks hjälp och undsatte 
Köpenhamn. Slutligen företog K arl Gustaf en storm
ning mot Köpenhamn. En mörk vinternatt stormade

* B o s k i ld e  är en stad på ön Själland 1 Danmark,
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parko mannat åbbå tårro-fuovaina ŧjålm e rasta, kånne 
jiekna i lam naunosap kå atte tat såjåi almatji vuolen. 
Kaika manai tauk puorakit; vasjolatj, kutti l i  tjuodtjo- 
min Fyena katten, åitatalai, ja  åbbå tat suoloi valte- 
tuvai. Yalla  väramus parko li rastit Stuorra Dältav, 
mi li vieka kåptep. E r ili Dahlberg åtsåti jiengav, ja  
su rate milte mierreti kånåkis, atte kalkin rastit tav 
tjålm ev ai. D ahlberg riti åutålin ja  låusi siav. Su 
tårjotimme vuolen manai tårro-fuovva tai danskalatj 
suoloi ja  tjålm i rasta ja  ruvva tat tjuottjo i Själlanta 
suollon. Talle si lakkanin Köpenhamnai, man varjalim - 
murah ledjin  neureh ja  peistetum. K arl Gustaf maŧi 
talle ietj mierretit, kåkte rafe kalkai takatuvvat. 
R oskilde* rafe pakto åttjo i Sverje Danmarkast Skånev, 
H allantav, B lek in gav, B ohuslän av ja  såmes ietja tafoit. 
Tan pakto sjattai Sverje vitasabbon kå kåssek åutål 
ja  åttjoi naturalatj ra jit  Danmarka ja  Yuona vuosti.
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Nubbe tårro Danmark aina. K arl Gustaf alki 
ruvva pallat, atte Danmarka kalkai nåu ruvva, kå 
hävai, kättjalit haddotit Sverje nala, ja  ankarti, atte 
sån i lam ållo tåssjitam tav mia vuoras vasjolattjav. 
Tan tieti sån tåji rafev, åutål kå danskalattjah ledjin 
vast fapmoi påtam, ja  sitai piedjat åbbå Danmärkav 
ietjas vuollai. Sån manai ietjas tårro-fuovaina vast 
Själlantai ja  manai Köpenhamna vuosti. Y alla  Dan
marka kånåkis ja  åive-stata viesatah varjalin ietjasa 
stuoramus jalosvuotaina ja  vuostalastin keuraslakai. 
Hållantalatj tårro-skippeh påtin Danmarka väkkai. 
Muttem sjeunjes talve-ijan mannin svänskalattjah tårroi 
stata vuosti, valla karra tåro mangel si viertijin  jår-

1658.

* B o s lc ild e  lä muttem stata Själlanta suollon Danmarkan.
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E rik  Dahlberg. E fter en tafla af den svenske målaren Ehrenstrahl, f  1698.

svenskarne upp för de isbetäckta vallarna men blefvo 
efter -en blodig strid tillbakaslagna. Nu b le f det allt 
svårare för K arl G ustaf att reda sig. Han samman
kallade därför en riksdag i Göteborg och begaf sig 
sjä lf dit men insjuknade snart i en häftig feber och 
dog inom några dagar.

Med sin gemål, Hedvig Eleonora  a f Holstein, hade 
K arl Gustaf blott ett barn, den vid  hans död fyraårige 
K arl.
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kitiŧ. Talle påti K arl Gustaf stuorra vata sisa. Sån 
kåtjoi tan tieti riksdagav tjåkanit Göteborg an }& vuolki 
ietj tåkko, valla sån skippai ruvva karra sutta-tautai 
ja  jam i såmes peivi mangel.

K a rl X I. E fter ett samtida kopparstick.

Ietjas akaina, Hedvig Eleonoraina  Holsteinist, ani 
Karl Gustaf tåssje va l åvtåv manav, K arlav, kutti li 
nielje jake vuoras, kå attje jam i.
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Karl XI.
1660— 1697.

Itarl X I:s  förmyndare. Åter intogs Sveriges tron 
af ett barn. T ill sin sons förmyndare hade K arl Gus
ta f förordnat sin gemål, Hedvig Eleonora, och de fem 
liöga riksämbetsmännen. Bland dessa märkas riks- 
drotsen Per Brahe och rikskansleren Magnus Gabriel 
de la Gardie, hvilka voro landets rikaste och m yndi
gaste stormän på den tiden. Magnus Gabriel var son 
till  Jakob de la Gardie och g ift med den nnge ko
nungens faster. Han var en ståtlig och praktlysten 
herre, tillika  en stor vän och gynnare af vetenskap 
och kohst.

Styrelsens första omsorg b lef att skaffa fred med 
landets fiender. Med Polen  slöts fred i Oliva;* däri
genom uppgjordes alla de stridigheter mellan Sverige 
och Polen, hvilka fortgått alltsedan Sigismunds afsätt- 
ning. Samma år blef freden återställd äfven med Dan
mark och följande år med Byssland.

K arl X I:s  förm yndarregering b le f ej lika gagnelig 
för landet, som Kristinas varit. Eörmyndarne voro 
oeniga sinsemellan och försummade därigenom ofta 
landets välfärd. De hushållade så illa med statens 
medel, att krigsmakten fick förfalla och ämbetsmännen 
ej fingo ut sina löner. Dock grundades äfven några 
nyttiga inrättningar, bland hvilka märkas riksbanken 
och högskolan (universitetet) i Lund.

Karl X I :s  krig. Slaget vid Lund. Sjutton år 
gammal förklarades den unge konungen myndig. Hans 
uppfostran hade b lifv it försummad, ty  hans moder var 
mycket svag för honom. Han hade ingen lust för 
boken, icke heller för statssaker; hans största nöje var

* O liv a  var en ort i polska Preussen.
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Karl II.
1660— 1697.

Karl 11 :asa förmintarali. Te påti vast manatj 
Sverje tråuna nala. Ietjas parne förmintarin li K arl 
Gustaf valjim  akas, Hedvig Eleonorav, ja  tait vitta 
åivalatj riha-ammat-älmait. Tai kaskan lika riksdrotsa 
Per Bralie ja  rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie, 
kutih lika lanta påntamus ja  fapmokammus åivek tan 
aiken. Magnus Gabriel li Jakob de ia Gardie parne 
ja li valtom tan nuorra kånåkasa siessaina. Sån li alla 
ja tjappa kärra, kutti ietsi härvasvuotav, ja  tasa v il 
sån li tietema ja  tjappa kånstai vänak ja  vieketidje.

Sia vuostas måråi li, atte kalkin takkat rafev lanta 
vasjolattjai kum. Polenina  sjattai rafe Olivan* ; tan 
pakto nåkåi tat tårro Sverje ja  Polena kaskan, mi li 
årrom kitta tat aikest, kå Sigismund massi Sverje 
tråuna v. Sämma jake sjattai rafe Danmarhaina ai ja  
tjuovvo jake Bysslantaina.

K arl ll:a sa  förm intar-tårjotim  i lam sämma auken 
lantai kå K ristina förm intari tårjotim . Förmintarak 
ällam sämas kaskanisa ja  tan pakŧo si taivai piedjin 
lanta aukev mangas. Si tåmatin nåu neureslakai rika 
pietniki kum, atte tårro-fapmo näuroi ja  ammat-ålmah 
idtjin åttjok ietjasa palkait. Såmes aukalatj piejatusak 
sjaddin tank tan aiken ai, nåu kå riksbanlca ja  alla 
slcåula ja la  universita Lunda statan.

Karl ll:asa tåroli. Tårro Lunda kuoran. K å 
kånåkis li kietjav jake låke nan vuoras, åttjoi sån ietj 
famov valtet. Su åpatus li mangas piejatum, ju tte su 
iedne li ila  kärtotipme su vuosti. Sune i lam usto 
låkkåmi ja la  rika tårjotipm ai; su stuoramus vuollo li

1660.

1668.

* Oliva li muttem sadje polskalatj Preussenin.
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att rida, jaga  och deltaga i m ilitära öfningar. Men 
den sorglöse ynglingen fick snart viktigare saker att 
tänka på. Förmyndarne hade slutit förbund med Frank
rike men därvid gått så oförsiktigt till  väga, att 
Sverige inom kort indrogs i k rig  för Frankrikes skull. 
Först råkade Sverige i krig med- kurfursten a f Bran- 
denburg, som var Sveriges närmaste granne i T ysk
land. Denne lyckades vinna en seger öfver svenskarne, 
och detta ga f deras hemliga fiender mod att öppet 
framträda. Flera a f dem, däribland Danmark, förkla
rade Sverige krig. Nu insåg konungen, hur illa  för- 
myndarne skött sitt kall; han frågade ej vidare efter 
rådsherrarnes mening utan tog allt under sin egen 
ledning.

K arl X I  beslöt att först vända sig mot D anm ark 
och hoppades, att flottan därvid skulle blifva honom 
till stort gagn. Men den svenska flottan var illa  ut
rustad och led det ena nederlaget efter det andra 
emot den danska. En dansk krigshär landsteg i Skåne 
och intog största delen af detta landskap. Det var en 
tid  a f stor fara för Sverige. Då beslöt den unge 
konungen att våga en afgörande strid mot fienden och 
att därvid segra eller dö. En kall vintermorgon sam
mandrabbade de svenska och danska härarna på slät
terna norr om Lund; de anfördes båda a f sina konungar. 
K arl var med öfverallt, där striden var hetast, och 
sprängde in midt bland fiendehopen, så att han stun
dom ansågs förlorad. »Kommen ihåg, att I  ären sven
skar!» ropade han till sitt folk. Hans ord och före
döme lifvade svenskarne; alla voro redo att följa  sin 
konung i döden. Så fortg ick  striden hela dagen, men 
slutligen måste danskarne vika. Slaget vid  Lund 
var ett a f de blodigaste, som omtalas i vår historia, 
ty  nära hälften af de stridande låg  på platsen. Det 
var ock ett a f de viktigaste, ty  därigenom bevarades
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ritit, piutet ja  harjanit tårromi. Y alla  tat huvsotis 
nuorra ålmai vierti ruvva mårråhav atnet ietja åmist. 
Förmintarah ledjin  littov  takkam Frankrikaina, valla 
kå tav takkin, te ällam varrokappoh kå atte Sverje 
ånekis aike mangel påti tårroi Frankrika tieti. Yuostak 
påti Sverje tårroi kurfurstaina Brandenbur g an, kutti 
li mia lakamus kranna Tysklantan. Tat likkasti akti 
åitet svänskalattjai tårro-fuovav ja  taste ådtjon Sverje 
tjiekos vasjolattjah jalosvuotav, nåu atte mattin pikotit 
ietjasa vasjev. Muttemah siast, tai kaskan Danmarka, 
tietetin tårov Sverje vuosti. Talle kånåkis tadjati, 
man neureslakai förmintarah ledjin tårjotam rikav; 
sån ittji tast katjateh rate-härrai ussjolmasav, ainat 
valti kaika ietjas tårjotimme vuollai.

K arl 1 1  sitai vuostak jårkålit ietjas D anm arka 
vuosti ja  tåivoi, atte ŧårro-skippeh tan måkken lulun 
sunji ätna auken. Y alla  svänskalatj tårro-skippeh 
ledjin neureslakai karvetum ja  åitatallin mådde pale 
danskalattjaist. Danskalatj tårro-fuovva manai Skåne 
sisa ja  piejai stuoramus åse v tat lanta-tafost ietjas 
vuollai. Talle li  Sverje stuorra vata sinne. Kånåkis 
karveti ietjas tårroi vasjolattjai vuosti ja  sitai vidnit 
jala japmet. L i tjåskes talve, kå svänskalatj ja  danska
latj tårro-fuovah såmes itietin kaunatika jalkatasan 
Lunda stata nuortatj pielen; kånåkasah ietjah lika 
ietj aska fuovai åiveh. K arl li färta sajen, kånne tårro 
li väramus, ja  riti njuolka vasjolattjai kaskai, nåu atte 
muttin tåivon, atte sån li kåddom. »Muitit, atte ti 
läppit svänskalattjah!» tjuorvoti sån ietjas fuovvai. Su 
pakoh ja  eksämpel ja loti svänskalattjait; kaikah ledjin 
räita tjuovvot ietjasa kånåkasav kitta japmemi. Nåute 
åroi tårro åbbå peivev, valla vimak viertijin danska
lattj ah patarit. Tårro L un da kuoran li akta alvo- 
sammus tåroist, mai pirra suptsastuvva mia historia 
sinne, ju tte  lakke taiste, kutih ledjin tåron årrom,
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Skåne åt Sverige. Också iirade konungen städse års
dagen af detta slag men icke genom stora festligheter 
utan så, att han inneslöt sig i sitt rum och tackade 
Gud för segern.

K riget fortsattes sedermera med växlande lycka. 
Genom Frankrikes hjälp lyckades Sverige slutligen att 
utan synnerlig förlust sluta fred med alla sina fiender. 
Freden med Danmark slöts i Lund. T ill fredens be
fästande gifte sig K arl kort därpå med den danske 
konungens syster Ulrika Eleonora.

Reduktionen ock enväldet. V id  krigets slut be
fann sig Sverige i en sorglig belägenhet. K riget hade 
uttömt landets alla krafter. F lottan var förstörd, 
hären försvagad, och konungen saknade de penning
medel han behöfde för att kunna afhjälpa bristerna, 
emedan en stor del a f Sveriges jord  var i adelns hän
der och föga  skattade t i l l  kronan. D et stod så illa  
till, att hela styrelsen nu måste ordnas på annat sätt 
än förr. D etta var äfven beslutadt af konungen, och 
planen därtill var uppgjord a f hans förtrogne Johan 
Gyllenstierna, som varit hans förnämste medhjälpare 
under krigsåren. Först kallades ständerna t ill  en 
riksdag i Stockholm. Gyllenstierna dog, innan riksda
gen sammankom, men hans planer gingo likväl i fu ll
bordan. Adeln gjorde motstånd, men de ofrälse stån
den höllo med konungen. Det beslöts på riksdagen, 
att rådsherrarne skulle ställas t ill  rätta för det de 
försummat sina skyldigheter under konungens minder
årighet, och att de skulle ersätta den skada, som där
igenom vållats (förm yndarräfsten). Därpå beslöts en 
reduktion  (indragning) a f de gods, som förut tillhört 
kronan men småningom b lifv it skänkta t ill  adeln, i 
första rummet grefve- och friherreskapen.
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kåddojin jala  sarjituvvin. Y alla  tan pakto li ai Skåne 
varjalum Sverji. Kånåkis pasoŧi ai färta jake ŧav 
peivev, kå sån li tav vitnikav vidnim, valla ittji ätna 
härvaina, ainat nåute, atte sån manai ietjas kammara 
sisa ja  kiti Jupmelav vitnika åutåst.

Tårron kukkev tan mangel ai, muttin puorre, 
muttin neures vuorpina. Frankrika vieke pakto åttjoi 
Sverje vimak vani stuorra massema taka takkat rafev 
kaikai ietjas vasjolattjai kum. Rafe Danmarkaina taka- 
tuvai Lundan. Nannotadtjit tav rafev valtoi Karl 
ånekis aike tan mangel danskalatj kånåkasa åppaina 
Ulrika Eleonoraina.

Reduktiona ja  kånåkasa aktok-tårjotim. K å 
tårro nåkåi, li Sverje ållo neures vuoken. Tårro li 
famotuttam lantav. Tårro-skippeh ledjin peistetum, 
tårro-fuovva li uttsanam, ja  kånåkis itt ji  anek tait 
pietnikit, mait tarpahi tasa, tan tieti atte stuorra åsse 
Sverje ätnamist li  adela vuolen ja  vatti tåssje val 
pinna skatev krunoi. Yuoke li  nåu neure, atte åbbå 
tårjotim vierti årnituvvat ietjalakai kå åutål. Tat 
li ai mierretum kånåkasast, ja  sån li ratotallam tan 
åtå årnika pirra ietjas vänakina Johan Gyllenstiernaina, 
kutti li årrom su puoremus vieketidje tårro-jaki aiken. 
Yuostak kåtjotuvvin ståndah akti riksdagai Stockholman. 
Gryllenstierna jami, åutål kå riksdaga tjåkani, valla 
kaika manai tauk nåu kå sån li ratim. A del vuos- 
talasti, valla  ietja ståntah tjuodtjon kånåkasa pielen. 
Riksdaga mierreti, atte rate-härrah kalkin piejatuvvat 
tuopmo-ståula åutåi, tan tieti atte si ledjin mangas 
piedjam ietjasa välkokisvuotait kånåkasa nuorravuotan, 
ja  tasa v il si kalkin makset tav skatav, mi taste li 
sjaddam (förm intar-åtsåtim ). Tan mangel mierretuvai 
reduktiona ja la  atte tah häimah kalkin ruoptot vatte- 
tuvvat, mah åutål ledjin kruno vuolen årrom, valla 
ledjin vattetum adeli, åutemusat grevaita ja  frihärraita.

1679.

1680.



På samma riksdag fick körningen större makt, än 
han förut haft; ständerna förklarade, att han i rikets 
styrelse ej behöfde rådföra sig med rådet, utom när han 

funne f ° r yodt. På en följande riksdag tillägnade 
' han sig rätten att stifta lag äfven utan ständernas 

samtycke. Han b lef slutligen så godt som enväldig.
Eeduktionen b lef a f konungen verkställd med m yc

ken stränghet, stundom med hårdhet. A deln  miste 
härigenom det mesta a f sin egendom. Den fordom så 
rike och m äktige Magnus Gabriel de la Gardie dog i 
sådan fattigdom , att rättsbetjänterna togo hans lös
örebo och sålde det på auktion för att betala hans 
skulder. D et var slut med de stora herrarnes öfver- 
makt i Sverige.

Karl X I :s  inre styrelse. De ökade inkomster, 
som K arl erhöll genom reduktionen, använde han till 
rikets gagn, i första rummet till att upphjälpa och 
förbättra krigsmakten. Han fullbordade indelnings
verket, hvilket bestod däri, att jordägarne i landet 
underhöllo en viss ständig krigsmakt, mot det att de 
befriades från all utskrifning a f krigsfolk. Därigenom 
erhöll Sverige en ständigt rustad krigshär. Soldaterna 
fingo torp att bruka och bebo och blefvo sålunda i 
fredstid jordbrukare med eget hem. F ör flottan utsågs 
i Blekingsskären en ny läm pligare hamn, som erhöll 
namnet. Karlskrona. Här byggdes småningom en ny 
flotta i stället för den under kriget förstörda.

Ehuru K arl X I  själf ej hade någon större bild
ning, ifrade han varmt för folkets upplysning. Han 
ålade prästerna att tillse, att enhvar finge lära sig 
läsa och inhämta kristendomens hufvudstycken. A f- 
ven den högre bildningen och lärdomen främjade han. 
Den berömdaste vetenskapsman på hans tid var pro
fessorn i Uppsala Olof JRudbeck, som var en mångkun
nig man, både naturforskare, fornforskare och läkare,
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Sämma riksdagan åttjoi kånåkis änap famov, kå 
sån åutål li  atnam; ståndah tietetin, atte sån rika 
tårjotimmen ittji tarpaheh ratetit ratina ietjan Icå kåsse 
ietj sitai. Muttem tjuovvo riksdagan valti sån rievtes- 
vuotav lakait p iejatit vani ståndai mietetimme talca. 
Mangemusat sån sjattai vallak i aktok-tårjotidjen.

Reduktiona ållituvai kånåkasast ätna karrasvuo- 
taina, muttin armotisvuotaina. A del massi tan pakŧo 
änamusav ietjas äikost. Magnus Gabriel de la Gardie, 
kutti åutål li årrom nåu pånta ja  famolatj, jam i takkar 
häjosvuotan, atte länska va lti su luovas tavverit ja  
vuopti ta it auksjonan mavsatjit su vielkit. Nåkkåm li 
stuorra åivi fapmo mia lantan.

Karl 11 :asa sisngelatj tårjotim. Tait lasetum 
tavverit, mait K arl åŧtjoi reduktiona pakto, prukoi 
sån rika auken, ainasammust tjuottjeltattatjit ja  puore- 
tadtjit tårro-famov. Sån ålli indelning sv erhav, mi li 
takkar årnik, atte häimolattjah kalkin anetit mier- 
retum tårro-fam ov ja  tan åutåst passat vaddemist änap 
tårro-ålmait. Tan pakto åtŧjoi Sverje tårro-fuovav, 
mi akev l i  karves. Tårro-ålmah ådtjon unna häimatjit, 
kånne kalkin viessot, ja  nåu si rafe-aiken sjaddin ätnam- 
parken, kuŧih atnin ietjasa häimait. Tårro-skippita 
sjattai Blekinge suollotji kaskan åtå sjiettokap starfo, 
mav kåttjon Karlskronan. Tanne tsieggituvvin åtå 
skippeh tai sajen, mah ledjin peistetum tåron.

Yaiko K arl l l :a s  ietj i lam mike lärtok ålmai, 
ani sån tauk ätna mårråhav almoka åpatusast. Sån 
kåtjoi prästait kättjat, vai färt kuttik åttjolului åppat 
låkkåt ja  lärrat kristalatjvuota åive-piekit. A lep  tie- 
temav ja  lärtokvuotav sån ai åutås puvti. Lärto- 
kammus ålmai su aiken li professor Uppsalan Olof 
Budbeck, kutti li  natura åtsåtidje, tålotj åmi åtsåtidje, 
talkotidje ja  tjieppe kaiklakatj parkoi ja  tuoji sinne.



tillika  förfaren i mekaniska arbeten och praktiska y r 
ken. Då lefde äfven de lärda biskoparne Spegel och 
Svedberg, hvilka skrifvit flera af våra bästa psalmer.

K arl X I  var m ycket mån om att rättvisa skipa
des utan anseende till  personen och vakade med ömhet 
öfver den svages och fattiges rätt. Ofta reste han själf 
omkring i landet för att se a llt med egna ögon och 
lära känna folkets tillstånd. Under sina resor umgicks 
han förtroligt med allmogen; på ett bröllop i Mora 
dansade han daldansen med bruden och de andra kul
lorna. Han var gudfruktig och ren i sina seder, förde 
ett enkelt lefnadssätt och var m ycket sparsam med 
kronans medel, hvarför han också b lifv it kallad »riks- - 
hushållaren».

De sista åren af K arl X I:s  lefnad voro fulla af 
sorger och bekymmer. Hans gemål, den fromma, ädla 
Ulrika Eleonora , bortgick i förtid. Landet hemsöktes, 
af en svår och långvarig hungersnöd, i hvilken många 
människor dogo af svält. Konungen sjä lf b le f sjuklig 
och dog endast 42 år gammal år 1697. Han efter- 

' lämnade tre barn, nämligen sonen K a rl samt två dött
rar, a f hvilka den yngre liksom modern hette U lrik a  
E leonora.

Karl XII.
1697— 1718.

Kung Karl, den unge hjälte, var blott 15 år gam
mal, då hans fader dog. Redan i barndomen visade 
han en afgjord lust för krigiska bragder. T id igt fick 
han följa  fadern på ridter och jakter och var ej mer 
än 12 år gammal, då han sköt den första björnen. A f  
sin fromma moder fick han från späda år lära sig all-



Tan aiken viesoika ai lärtok biskopah Spegel ja  Sved
berg, kutih läpa tjallam  mådde mia puoremus salmaist.

K arl ll:a s  ani ätna mårråhav taste, atte tnobmarah 
kalkin tuobmit rievteslakai ja  atte viesjes ja  häjos 
almatjah idtjin kaikah tuolm otuvvat. Taivai manai 
sån ietj lanta pirra vuoinatjit kaika ietjas tjalm i kum, 
kåkte almok viesoi. K å  sån li mannamin, te sån säbras- 
talai vuollekislakai almokina; muttem häjan Mora 
suoknan tansi sån dala-tansav mårsina ja  ietja dala- 
kuinai kum. Sån li  jupm el-palolatj ja  rainas ietjas vies- 
som-tapi harrai, viesoi radjanislakai ja  sparri kruno 
pietnikit.

K arl lh asa  mangemus jakeh ledjin tievvasah sur- 
koist ja  vaivist. Su akka, jupm el-palolatj ja  puorre Ulrika 
Eleonora, jam i ila arrat. Karras ja  kukkes nielke vai- 
veti lantav ja  mådde almatjah japm in nielkest. Kånåkis 
ietj sjattai skipakin ja  jam i kuoros val 42 jake vuorrasin 
tan jaken 1697. Sån kuoti ietjas mangai kålmå mana, 
parnev K arlav ja  kuokte neita, käiste nuorap åttjoi 
ietjas ietne namav U lrik a  E leonora.

Karl 12.
1697— 1718.

Kånåkis K arl li kuoros val 15 jake vuoras, kå su 
attje jami. Juo mana palest vuoseti sån ätna ustov 
ŧåro parkoita. Sån åttjoi tjuovvot ietjas atjev, kå 
tat li ritimin ja  piutimin, ja  i lam änap kå 12 jake 
vuoras, kå sån vuotji vuostas piernav. Ietjas jupmel- 
palolatj ietnest sån åpai mana palest tuotav ja  jupmel-



1700.

var och gudsfruktan; men tillika visade han tidigt pa
anlag för själfrådighet och egensinne. O lyckligtvis ra
fick han redan såsom barn vänja sig att i allt följa  åt
blott sin egen vilja , ty  kort efter sin faders död för- sil
klarades han a f ständerna m yn dig. Han var således st:
vid  15 års ålder Sveriges envåldshärskare. li

vi
Krigsutbrottet. Slaget vid Narva. K arl XII-.s 

ungdom och oerfarenhet ingaf Sveriges fientliga gran- ni
nar förhoppning att nu kunna återvinna hvad Sverige la
i forna tider fråntagit dem. A f  dessa grannar var S'
R ysslan d  den farligaste, ty  detta stora rike behär- la
skades på den tiden af den kraftfulle tsar* Teter. I fa
djupaste hemlighet öfverenskommo tsar Peter samt ki
konungarne Fredrik  a f D anm ark och August a f Polen si
att gemensamt angripa Ivarl X II . A r  1700 öfverföllo ja
de Sverige utan krigsförklaring. Hen 18-årige K arl T
lät dock ingalunda skrämma sig. Kaskt och beslut- ja
samt inskeppade han sina trupper på flottan, landsteg fr
på kusten af ön Själland och hotade Köpenhamn. För | K 
att rädda sin hufvudstad måste den danske konungen ri
skyndsamt sluta fred.

Utan att töfva skyndade K arl att uppsöka sina öf- 
riga fiender. Han seglade med sitt folk  öfver Östersjön, ie
landsteg i Livland  och vände sig först mot den ryske si
tsaren, som med en här af 40,000 man belägrade Narva.** v
Med 8,000 man gick  K arl utan att tveka rakt på fien- p
den och anföll ryssarne i deras befästa läger. V id  k
svenskarnes anfall inträffade en häftig snöyra, som k
gjorde att de icke syntes, förrän de voro alldeles inpå k
fienden. He öfverraskade ryssarne grepos af förskräc- v
kelse och spredos åt alla sidor. K arl var med i det h
värsta stridsvimlet, miste två gånger sin häst och 1<

* T s a r  är namnet på Rysslands tehärskare.
** N a r v a  är en stad i Ingermanland, nära gränsen till Estland.



palolatjvuotav; valla sån vuoseti ai arrat stuorra ietj- 
ratakvuotav. U likko li ai, atte sån juo mana palest 
åttjoi harjanit akev takkat kuoros val nåu kå sån ietj 
sitai, ju tte ånekis aike atje japmema mangel vaddin 
ståndah sunji m intikvuotav ja  kånåkasa fam ov. Sån 
li nappo Sverje ietj-ratak tårjotidje, kå li  15 jake 
vuoras.

Tåro alko. Tårro Narva kuoran. K å K arl 12 li 
nuorra ja  i lam maitek kättjalam, teŧå ivon  Sverje vasjo- 
lattjah, atte si talle lulun aimotit ruoptot vidnit, mait 
Sverje tålen li  siast valtam. Taist vasjolattjaist li R yss- 
lanta väramus, jutte tat stuorra rika tårjotuvai tan aiken 
famolatj tsar* Peterist. Tjiekan littotin  tsar Peter ja  
kånåkasah Fredrik  D anm arkan ja  August Polenin, atte 
si kalkin aktitum famoi kum latat K arl 12:ev. Tan 
jaken 1700 si latin Sverjev vani tårro-tietetimme taka. 
Tat 18-jakatj K arl itt ji  tauk pajah ietjas paltet. Ruvva 
ja vani kuoktastallama taka sån puvti ietjas tårro- 
fuovait skippi sisa, kårri Själlanta suollon ja  manai 
Köpenhamna vuosti. Danskalatj kånåkis vierti talaka 
rafev takkat kajotjit ietjas åive-statav.

Yani vipparna taka manai K arl åtsåtjit ietjas 
ietja vasjolattjait. Sån pårjåsti ietjas fuolkina Lulle- 
säva rasta, manai kaddai Liflantan ja  jårkåli ietjas 
vuostak karjeli tsara vuosti, kutti 40,000 ålmai kum 
pirastatti Narvav.** 8,000 ålmai kum manai K arl vani 
kuoktastallama taka njuolka vasjolattjai vuosti ja  laŧai 
karjelit sia nanos årrom-saje sinne. K å svänskalattjah 
latin, te takai stuorra kuoltov, maste påti, atte si idtjin 
vuoinoh, åutål kå si ledjin ållo lakka. Karjelah, kutih 
idtjin vuorteh latamav, pallajin ja  patarin färta kuou- 
loi. K arl li  mangen väramus tårro-stuimen, massi

1700.

* T s a r  lä Rysslanta tårjotidje namma.
** N a r v a  lä muttem stata Ingermanlantan Estlanta raje lakka.



nedsjönk en gång djnpt i ett träsk. A f  fienderna till- km
fångatogs en sådan mängd, att man ej knnde bevaka nfl
dem, kvarför manskapet fick fr itt  aftåga och endast ! ma
befälet stannade i fångenskap. —  Den ärofulla segern 
vid  N arva spred K arl X II:s  rykte öfver hela Europa; 
men den hade ock den skadliga följden, att K arl efter
detta började förakta ryssarne, hvilka dock voro Sve
riges farligaste fiender.

sia
va
vit
Ei-
in £ 
mi

Kriget i Polen. Följande vår ryckte K arl mot 
sin tredje fiende, konung August i Polen, som med sina kå
trupper lägrat sig  på andra sidan floden D yna  i L iv - k°
land. I  fiendens åsyn gingo svenskarne öfver floden i ( an 
båtar, hvarpä konungen i spetsen för sina bussar dref ra!
fienden på flykten. kå

ta'

K u hade sålunda K arl X I I  straffat alla sina fien
der. Men han var icke nöjd därmed utan beslöt att J°
helt och hållet tillintetgöra dem. Han vände sig först 
mot August, på hvilken han var mest förbittrad, och 
inbröt i Polen. Han segrade i flera strider och intog 
större delen af landet samt förmådde polackerna att 
afsätta A ugust och välja  en annan konung. Slutligen 
måste A ugust bedja om fred och afsäga sig Polens ^
krona.
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Karl X II  och tsar Peter. Slaget vid Poltava.
Sex år tillbragte K arl i Polen under ständiga krigs- 1
tåg och strider. Under tiden hade tsar Peter icke ^
varit overksam. Han hade skaffat sig en duglig här 
och efter hand intagit en stor del af Sveriges Öster- aE
sjöprovinser, hvilka Ivarl X I I  lämnade utan tillräck- T‘
lig t försvar. V id  floden Nevas mynning anlade Peter m
en stad, som han kallade Petersburg, och som han be
stämde till hufvudstad i sitt rike.

le



kuokte pale ieŧjas hästav ja  vuojoi såmes pale tjiek- 
nalit kievvaka sisa. Y asjolattjaist valtetuvvin nåu 
mådde fankan, atte svänskalattjah idtjin aimoteh kattit 
siav, man tieti fankitum fuovva åttjoi vuolket ja  kuoros 
val tårro-åiveh patsin fankavuotai. —  Tat kutnelatj ppQQ 
vitnik Narva kuoran takai K arl 12:ev kullosin åbbå 
Europan; valla taste påti ai tat paha, atte K arl tan 
mangel alki padjel-kättjat karjelit, kutih tauk ledjin 
mia väramus vasjolattjah.

Tårro Polenin. Mangep kitan manai K arl ietjas 
kålmat vasjolattja vuosti. Tat li  kånåkis August 
Polenin, kutti ietjas tårro-fuovaina tjuottjo i Dyna  
äno nuppen pielen Liflantan. Y asjolattjai vuoinosin 
rastijin svänskalattjah änov vatnasi sinne, man mangel 
kånåkis åutemussan ietjas tårro-ålmai kaskan patar- 
tatti polskalattjait.

Talle li nappo K arl 12 pakatam kaikait ietjas vas- 
jolattjait. Y alla  sån ittji tutah tasa, ainat aikoi ållo 
tåsjitit siav. Sån jårkåli ietjas vuostak Augusta vuosti, 
käv sån änamusat vasjoi, ja  manai Polena sisa. Sån 
åiti sutte tåro sinne, piejai stuorra åsev lantast ietjas 
vuollai ja  naggi polskalattjait piedjat A ugustav tråu- 
nast ierit ja  va ljit  ietja kånåkasav. Mangemusat vierti 
August råkkålit rafe pirra ja  heitet Polena krunov.

Karl 12 ja  tsar Peter. Tårro Poltava kuoran.
Kutta jake li K arl mannamin ja  tårromin Polena sinne.
Tav aikev i lam tsar Peter årrom laike. Sån li hasa- 
tam puorre tårro-fuovav ja  piedjam  ietjas vuollai stuorra 
åsev Sverje Lulle-säva-provinsaist, mait K arl li padjam 
varjalimme taka. Neva äno njalmen tsieggi Peter statav, 
mav sån kåtjoi Petersburgan ja  mav sån takai åive-statan 
ietjas rikan.



O lo f Rudbech. E fter en samtida oljemålning.

Först år 1708 vände sig K arl X I I  mot R ysslan d  
i spetsen för en här af 40,000 man. Han ämnade först 
tåga rakt på Moskvå men beslöt sedan att taga om
vägen till  södra Ryssland, där ett uppror hade utbrutit 
emot tsaren. Detta tåg b lef för K arl högst olyckligt. 
D å svenskarne anländt till  södra Ryssland, b lef det 
en ovanligt sträng vinter. Kölden var så stark, att 
folk och hästar hoptals fröso ih jäl; många omkommo 
äfven a f brist och svält. Soldaternas mod uppehölls 
därigenom, att konungen sjä lf delade deras veder
mödor. Han nöjde sig med m ögladt bröd och hvilade 
ofta insvept i sin kappa på bara marken. Men ingen
ting kunde böja honom eller förmå honom att åter
tåga.



Magnus Stenbock. E fter en samtida målning.

Äska 1708 manai Karl 12 Rysslanta vuosti 40,000 
ålmai kum. Vuostak sån aikoi mannat njuolka Moskva 
vuosti, valla mangel sån va lji mannat kavav årjatj 
Rysslantai, kånne stuime li sjaddam tsara vuosti. Tat 
mannam sjattai sunji ållo ulikkoladtjan. K å  svänska- 
lattjah ledjin påtam årjatj Rysslantai, te takai sieltes 
karra talvev. Tjåskem li nåu karras, atte åbbå tåkek 
almatjist ja  hästaist japm in taste; mådde bävvanin ai 
vatnonimmest ja  nielkest. Tårro-ålm ab jaskatuvvin 
tan pakto, atte kånåkis ietj kiertai sämma vaivit kå 
si. Sån tutai kuopam laipai ja  vuoingasti taivai ätnama 
nanne, kåptjåtum ietjas kaptina. Y alla  ittji mike mateh 
såjåtit su ja la  puktet su ruoptot mannat.



1709.

På våren 1709, då K arl började belägra staden 
Poltåva, närmade sig tsar Peter i spetsen för en krigs- te
här, tre gånger större än den svenska. T ill sven- Ŝ 1

aiskarnes olycka blef konungen sårad i foten och kunde 
ej sjä lf föra befälet; detta väckte nedslagenhet och 
misströstan hos soldaterna. L ikväl beslöt man att slr
anfalla fienderna i deras befästa läger, och nu stod I ar
det för Sverige olyck liga  slaget vid Poltåva. Det mi
första anfallet skedde med framgång, och fienden vek. P11
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Men då råkade de svenska trupperna i oordning; rys
sarne passade på och anföllo dem samt öfvermannade 
snart de spridda svenska skarorna. Konungen lät 
föra sig omkring i det värsta kulregnet liggande på 
en hästbår; men båren b le f sönderskjuten, och ko
nungen undkom med möda på sin lifhäst. Med åter
stoden a f hären drog han sig undan till  den närbe
lägna floden Dnjepr. Å tfö ljd  af några hundra man 
lyckades han komma öfver floden och räddade sig in 
på det närgränsande turkiska området. Hela den öf- 
riga hären, omkring 14,000 man, a f hvilka 5,000 sjuka Pa
och sårade, måste vid Dnjepr gifva sig fangen åt rys
sarne. De svenska fångarne i Kyssland fingo utstå 
många lidanden, och endast få a f dem återsågo fäder
neslandet.

Magnus Stenbock. Så snart Sveriges olycka 
blifv it bekant, förklarade konungarne August och Fred- 
rik åter krig. A ugust b lef ånyo erkänd såsom ko 
nung i Polen, och på hösten 1709 landsteg en betyd 
lig  dansk här i Skåne. Faran nalkades nu det egent-
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.  .  . Sliga Sverige. T ill dess lycka fanns en man, som
hade både vilja  och förmåga att värna det; det var 
M agnus Stenbock. Denne general, som kung Karl 
plägade på skämt kalla Måns Bock, hade fö ljt ko
nungen på hans krigståg men slutligen b lifv it hem- 1 ^
sänd och utnämnd till befälhafvare i Skåne. V id
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Kitan 1709, kå Karl alki pirastaŧtet Poltáva sŧaŧav, 
te tsar Peter lakkani tårro-fuovaina, mi li kålmå pale 
stuorap kå svänskalatj fuovva. Svänskalattjaita li tat 
ai paka, atte kånåkis sarjituvai nuppen juolkeu ja  ittji 
mateh ietj ŧârjotit,- taste påti kuoktastallam tårro-fuova 
sinne. Tauk mierretuvai latat vasjolattjait sia nanos 
årrom-saje sinne, ja  talle tjuottjoi tårro  P oltåva kuoran, 
mi li vuorpetipme svänskalattjaita. Vuostak si latin 
puorre vuorpina, ja  vasjolattjah mannin ruoptot. Yalla 
svänskalatj fuovah hämsanin; karjelah latin talle sjiet- 
tokis aiken ja  åitin ruvva tait hämsanam svänskalatj 
fuovait. Kånåkis pajai kuoddet ietjas väramus luota- 
rassjo sinne vällahimme hästa-kuottataka nanne; valla 
kuottatakka vuotjetuvai tsuoukas ja  kånåkis päsai 
vaivina ietjas tårro-hästa nanne. Tav, mi li  aimon 
tårro-fuovast, tålvoi kånåkis Dnjepra  äno lusa, mi li 
lakkosin. Kallekatj tjuotina ålmaina sån likkasti påtet 
äno rasta ja  kajoi ietjas turkalatj lanta sisa. Äbbå 
ietja tårro-fuovva, 14,000 ålma, käiste 5,000 ledjin skip- 
pasah jala sarjitum, viertijin Dnjepra katten vaddet 
ietjas fankan  karj elita. Svänskalatj fänkah Rysslantan 
viertijin kiertat mådde vaive, ja  kuoros val kallekattjah 
siast ådtjon vast vuoinet aitek-lantav.

Magnus Stenbock. Nåu ruvva kå kullosin sjattai, 
atte Sverje li  påtam ulikko sisa, te tietetika kånåkasah 
August ja  Fredrik  vast tårov. A ugust tåptåstuvai 
vast kånåkassan Polenin, ja  tjaktjan  1709 manai stuorra 
danskalatj tårro-fuovva Skåne sisa. Yata lakkani talle 
Sverji. Yuorpe li  tauk, atte kaunoi ålmai, kutti ani 
kåppatjaka sitotav ja  famov varjalit mia lantav; tat 
ålmai li M agnus Stenbock. Tat generala, käv kånåkis 
K arl pilkem in kåtjoi M åns Bockin  (habran), litjuovvom  
kånåkasav su tåroi sinne, valla  mangemusat li sån 
häimai rajatum ja  piejatum tårro-fuovai tårjotidjen
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Karl X I I  i Turkiet. Konung K arl hade blifvit 
gästfritt mottagen af turkarne, hvilka hyste stor he- k
undran för hans tapperhet. Han tog jäm te sitt folk v
sin bostad v id  staden JBender och sökte förmå den I s;
turkiske sultanen till  krig mot Kyssland. Sedan K arl s
tillbragt fyra  år i Turkiet, råkade han i tvist med 1:
sultanen. Denne sände en här af 10,000 turkar till n
Bender för att betvinga honom och hans folk. Med å
50 kämpar inneslöt sig K arl i sin boning och för- v
svarade sig där med hjältemod, till  dess huset stod i j s
lågor. Då störtade han med några följeslagare ut för k
att slå sig igenom till ett närbeläget hus men snaf- ( 1
vade och föll och blef så tagen till fånga. Denna f
strid kallas Icalabalihen i Bender. K arl fördes nu I
fången till ett turkiskt slott men blef där väl be- 'v
handlad.

E fter sin seger öfver danskarne hade Stenbock 
på Karls befallning utrustat en ny här och öfverfört t

danskarnes anfall lät rådet i hast uppsätta nya rege
menten till landets försvar. Dessa bestodo delvis af 
oöfvadt folk och unga bonddrängar; många voro i 
början klädda i getskinnspälsar och träskor, hvarför 
danskarne hånande talade om »bocken och hans geta- 
pojkar». Men Stenbock förstod att ingifva sitt unga 
manskap mod och tillförsikt. Y ar det någon, som såg 
modfälld ut, tog han honom under hakan och sade: 
»Se morsk ut, min gosse, så springer dansken för dig.» 
Slutligen ryckte Stenbock med sin här mot danskarne, 
som stodo framför Helsingborg. E fter en hårdnackad 

-^10. pamp måsŧe fienden söka sin räddning bakom stadens 
vallar. K ort därpå vände danskarne åter till  sitt 
land, och de hafva sedan dess aldrig såsom fiender öf- 
vergått Öresund.
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Skåne sinne. K å  danskalattjah latin, pajai rika rate 
spaita hasatit åtå tårro-fuovait lanta varjalipmai. Ä tna 
tårro-ålmah ällam åbbånis harjanam tårromi, ainat ledjin 
nuorra påntor-svainasah; mådde ledjin alkon karvotum 
kaitsa-tuolje-muottaita ja  atnin takkar muorra-kapma- 
kit, kå skånelatj påntorah atnih, ja  tan tieti danskalat
tjah pilketin siav ja  hållin »habra ja  sn tjiettim -patjai» 
pirra. Y alla  Stenbock tieti, kåkte kalkai vaddet ietjas 
nuorra ålmaita jalosvuotav ja  tårvov. Jus li kuttik, 
kutti vuoinoi håjos, te sån valti su kaipest ja  jau la i: 
»Yuoseteh ietjat asmakin, pattjam, te danskalatj patar 
tu åutåst.» Yimak manai Stenbock ietjas tårro-fuo- 
vaina danskalattjai vuosti, kutih tjuodtjon Helsing- 
borga åutån. Ivarra tåro mangel viertijin  vasjolattjah 
patarit stata murai tuokai. Än ekis aike tan mangel 
jårkitin danskalattjah ietjas lantai ruoptot ja  älläh 
tan mangel rastim Öresundav nåu kå vasjolattjah.

Iiarl 12 Turkia sinne. Kånåkis K arl li arvasit 
kuossotum turkalattjaist, kutih sakka åutohin su ja los
vuotav. Sån valŧi aktan ietjas fuovaina ietjas årrom- 
sajev Bendera  stata kuoran ja  kättjali a lotit turkalatj 
sultanav tårroi Kysslanta vuosti. Mangel kå K arl 
li nielje jake årrom Turkian, påti sån ritoi sulta- 
naina. Tat rajai 10,000 turkalatj tårro-ålmait Benderi 
åitatjit su ja  su fuolkev. Aktan 50 tårro-ålmai kum 
varjali sån ietjas ätna j  alosvuotaina ietjas tåpe 
sinne, tasa kå tåppe puollai. Te sån viekai såmes 
kuoimi kum ålkos påtatjit muttem nuppe tåppai, mi 
li lakka, valla stim palti ja  katjai ja  nåute sån valtetuvai 
fankan. Tat tårro kåtjotuvva Icalabalilcan Benderin. 
K arl tålvotuvai talle fankan muttem turkalatj slåttai, 
valla tanne sån anetuvai puorakit.

Ietjas vitnika mangel danskalattjai padjel li Sten
bock K arla kåttjom a milte karvetam åtå tårro-fuovav

12
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den till Tyskland. Där lyckades kan tillkämpa sig 
en ny seger öfver fienderna; men kort därpå måste 
kan med kela sin kär innesluta sig i den kolsteinska 
fästningen Tönning. Här blef kan slutligen omringad 
ock tillfångatagen af danskarne. —  Nu befann sig 
Sverige i stor nöd ock våda. Dess fiender ansatte 
det från alla sidor. Ryssarne innekade redan Öster
sjöprovinserna ock öfversvämmade nu äfven Finland 
under grymma kärjningar. Inom Sverige var till
ståndet sorgligt. Landet var utarmadt genom de 
många nya krigsskatter, kvilka konungen pålagt utan 
riksdagens körande; en stor mängd a f den manliga 
befolkningen kade omkommit i kriget eller tillfånga
tagits  a f fienden. Rådet, som förde styrelsen i ko
nungens ställe, sammankallade nu ständerna, ock dessa 
skickade till Turkiet ett sändebud, som noga under
rättade konungen om landets tillstånd och förmådde 
konom att resa kem. Förklädd och under främmande 
namn färdades kan till häst nära 200 svenska mil på 
14 dagar. En natt i november 1714 ankommo två

1 7 i  4-
' dammiga ryttare till  stadsporten i Stralsund * — den 

ene af dem var K arl X II .
Karl X I I :s  sista strider. Hemkommen ville 

K arl åter pröfva vapenlyckan och vägrade afstå en 
fotsbredd af sitt rike. Hans envishet skaffade konom 
nya fiender på halsen, däribland Preussen. Fienderna 
anföllo K arl i Pommern ock nödgade konom slutligen 
att utrymma äfven denna provins. Nu voro alla 
Sveriges besittningar på andra sidan Östersjön i fien
dens våld. Såsom ersättning därför ville K arl eröfra 
Norge. H ärtill beköfde han först ock främst pen
ningar, ock kan fick nu en minister, som skaffade ko
nom kvad kan beköfde. Det var den tyske baronen

* S tr a ls u n d  var hufvndorten i svenska Pommern.
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ja mannam taina Tysklantai. Tanne sån likkasti v id 
nit åtå vitn ikav vasjolattjai padjel; valla ånekis aike 
mangel sån vierti åbbå ietjas tårro-fuovaina mannat 
såmes holsteinalatj fästnika sisa, man namma li Tön- 
ning. Tanne sån vimak pirastattetuvai ja  valtetuvai 
fankan danskalattjaist. —  Talle li Sverje stuorra nieta 
ja vata sinne. Tan vasjolattjah latin tav färta pielest. 
Karjelah atnin juo Lulle-säva-provinsait ja  mannin talle 
Suomalantai ai ja  spiedjin tav alvasit. Sverje sisnge
latj vuoke li ållo neure. Lanta li  hädjonam tai mådde 
åtå tårro-skati pakto, mait kånåkis li piedjam lanta 
nala vani atte riksdagast lului låpev katjatam; stuorra 
ållo ålmaist ledjin hävvanam tåron ja la  ledjin fankan 
valtetum vasjolattjaist. Rika rate, mi tårjoti kånåkasa 
sajen, kätjoi talle ståndait tjåkanit, ja  tah radjin 
Turkiai såmes pako-tålvov, kutti puorist tieteti kånå- 
kassai lanta vuokev ja  hålaitatti su häimai mannat. 
Sån valti amas karvoit ja  påsto namav ja  manai rititin 
masa 200 mila 14 peiven. Muttem ijan pasatis-manon 
1714 påtika kuokte ryttara  Stralsunda* stata-uvsa åutåi 
— nubbe sunnost li K arl 12.

Karl 12 mangemns tåroli. K å K arl li häimai 
påtam, te sån vast sitai tårro-vuorpev kättjalit ja  natoi 
luoitet mavke ietjas rikast ierit. Su startekvuota puvti 
sunji åtå vasjolattjait, tai kaskan Preussenav. V asjo
lattjah latin K arlav Pommerna sinne ja  naggijin  su 
vimak vuolket tat provinsast ierit. Talle ledjin kaikah 
Sverje provinsah Lulle-säva tuon pielen vasjolattjai 
famo vuolen. Tan sajen sitai K arl valtet Vuonav. Tasa 
tarpahi sån kaik åutemusat pietnikit, ja  sån åttjoi talle 
ministerav, kutti hasati sunji, mav sån tarpahi. Tat 
li tyskalatj barona Görtz. Tat lånoi pietnikit kåppa-

1714.

* S tr a ls u n d  li åivemus stata svänskalatj Pommernin.



1718.

Görtz. Denne uppŧog lån både inom ocb utom riket 
samt utgaf mynttecken eller slantar af koppar, hvilka 
skulle i rörelsen gälla såsom silfverdalrar. Härigenom 
b le f K arl i stånd att utrusta en ny krigshär, med 
hvilken han två gånger inryckte i Norge. Det andra 
a f dessa fälttåg skedde på senhösten 1718. Sven
skarne började att belägra Fredrilcshalls fästning. Ett 
af utanverken togs med storm, och löpgrafvarna för- 
des allt närmare fästningen. På aftonen den 30 no
vember besåg konungen arbetena i en löpgraf; han 
uppsteg på vallen och lutade sig med hufvud och 
armar öfver bröstvärnet. P lötsligt såg man honom 
rycka till, och hans hufvud sjönk ned —  en kula från 
fästningen hade genomborrat hans tinningar och ändat 
hans lif.

K arl X I I  var en smärt och välväxt man, hade 
hög panna, glesa bruna lockar, mörkblå ögon, stor 
buktad näsa och fylliga, skägglösa läppar. Han för
smådde alla yttre tecken a f sin kungliga värdighet 
och klädde sig i enkel svensk krigardräkt: blå rock j 
med mässingsknappar, trehörnig filthatt, höga krag- 
stöflar med stålsporrar och vid sidan den väldiga 
huggvärjan.

Det inre tillståndet under stormaktstiden.

Rikets område. Genom Gustaf I I  A dolfs segrar 
b lef Sverige en stormakt i Europa. Han eröfrade från 
Ryssland det återstående af Finland samt Ingermanland 
och från Polen Livland (ss. 126,130). Estland hade Sve
rige redan förut. Därmed behärskade Sverige den östra 
kusten af Östersjön ända till floden Dyna. Han eröfrade 
äfven det, som sedan afträddes till  Sverige i W est-



i riket 
hvilka 
'genom 
r, med 
andra 
Sven- 

g. Ett 
aa för- 
30 no- 

f ; han 
nd och 
honom 
la från 
i ändat

a, hade 
n, stor 
an för- 
rdighet 
lå roek 
i krag- 
väldiga

en.

segrar 
ide från 
lanland 
,de Sve- 
en östra 
jröfrade 
i W est-

tjaka rika sinne ja  ietja rikaist ja  ta k a ipietnik-märkait 
knoparist, mah kalkin åsestimme sinne sämma viertev 
atnet kå silpa-talah. Tan pakto mati K arl karvetit 
åtå tårro-fuova v, maina sån kuokte pale manai Vuona 
sisa. Nubbe taist tårro-mannamist sjattai tjaktja- 
talven 1718. Svänskalattjah alkin pirastattet F r edriks - 
halla fästnikav. A kta  ålkoltis skansaist valtetuvai, 
ja svänskalattjah palin råkkit, mai sinne si påtin 
ållo lakka fästniki. Ieketin tan 30 peiven pasatis- 
manon li kånåkis kättjam in parkov muttem takkar 
råkken; sån kårri pajas råkkest ja  näikali kietait tan 
multo-håmårtasa näika, mi li  råkkest pajas paletum. 
Häkkat vuoinin, atte su åive såjåi vuolos —  luota 
fästnikist li  tjatatam su kätatjit ja  låptam su häkkav.

K arl 12 li siekkes ja  tjappa ålmai, sune li alla 
kallo, njarpes rusjkis vuoptah, latte tjalmeh, stuorra 
kåbme-njunje ja  assas, skautjatis paksimah. Sån padjel- 
kätjai kaika ålkoltis märkait ietjas kånkalatjvuotast 
ja karvoti ietjas åvtåkärtasatj svänskalatj tårro-ålma- 
karvoita: latte kapte veike-påloi kum, kålmå-tjiekak 
kapper, alla stiebelah stale-spårrai kum ja  stuorra 
tjuollam-värjo.

Rika sisngelatj vuoke stuorravuota-aiken.

Rika vitotakkii. G-ustaf 2 A dolfa  vitniki pakto 
sjattai Sverje stuorra ja famolatj rikan Europa sinne. 
Sån valti R ysslantast tav, mi Suomalantast li patsam, 
ja Ingermanlantav ja  Polenist Liflantav (kätjah pielit 
127, 131). Estlanta li juo åutål Sverje vuolen. Nåute 
ani Sverje ietjas vuolen Lulle-säva (Östersjön) lulotj 
pielev kitta Dyna äno radjai. Sån valti tav ai, mi

1718.
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K arl X II. Efter en målning af D. Krafft.

faliska freden, nämligen västra Pommern ocli några 
andra tyska besittningar (s. 148). Från Tyskland in- 
föllo Torstensson och Karl Grustaf' i Danmark och 
tvungo danskarne att afträda först i Brömsebro Jämt
land och Härjedalen, Gotland samt på 30 år Halland, 
därpå i Boskilde äfven Skåne, Halland för alltid, 
Bleking och Bohuslän (ss. 146, 154). Därmed hade 
Sveriges rike nått sin största utsträckning; dess 
östersjövälde var nära sin fullbordan. Men redan 
under K arl X I I  miste Sverige en stor del af sina ut-



Drottningholms slott. Byggdt af Nikodemus Tessin d. ä. 

Drottningholma slåtta. Tsieggitum vuorrasap Nikodemus Tessinist.

agra 
1 in- 

och 
ämt- 
Land, 
Lltid, 
hade 
dess 

edan 
i ut-

tan mangel W estfalalatj rafe pakto vattetuvai Sverje 
vuollai; tat li alep Pommern ja  muttem ietja lantah, 
mah kullojin Tysklantai (kätjah pielev 149). Torstensson 
ja K arl Gustaf manaika ietjaska tårro-fuovai kum Tysk- 
lantast Danmarka sisa ja  naggika danskalattjait vaddet 
Sverje vuollai vuostakin tan såpatasan, mav takkin 
Brömsebroan, Jämtlantav ja  Härjedalav, Gotlantav ja  
Hallantav (mi vuostak kalkai årroŧ Sverje vuolen tåssjo 
30 jake) ja  tan mangel tan såpatasan, mav takkin 
Boslcilden, Skånev, Hallantav (m i tat rajest alo kal
kai årrot Sverje vuolen), Blekingav ja  Bohuslänav 
(kätjah pielit 147, 155). Nåute li Sverje ådtjom ietjas 
stuoramus vitotakav; stuoramus åsse taist lantaist, mah 
ledjin Lulle-säva pirra, kulloi talle Sverje vuollai. 
Yalla’  juo K arl 12 tårjoma aiken massi Sverje mådde



länđska besittningar och upphörde att vara en stor
makt.

Öfverliet ocli folk. Sällan har något land ägt 
en sådan rad af utmärkta, kraftfulla konungar som 
Sverige från K arl I X  till  K arl X II . Det var därför 
naturligt, att konungen blef allt mäktigare i Sverige. 
Ingen ville  motsätta sig sådana konungar som Grustaf 
A d o lf och K arl Grustaf; de genomdrefvo för det mesta 
sin vilja. Men dessa konungar aktade äfven andras 
rättigheter och rådförde sig flitig t med rådet och med 
riksdagen.

Rådet var ännu m äktigt och ansedt, i synnerhet 
under de långa förmyndarregeringarna, Kristinas och 
K arl X I:s  (ss. 142, 158). I  äldre tider bodde rådsher- 
rarne spridda i landsorterna och inkallades till  sär
skilda möten, när konungen önskade rådfråga dem; 
men från slutet af Grustaf A dolfs  regering voro de 
mest bosatta i  hufvudstaden och bildade en ständig 
rådlcammare.

Riksdagen hade likaledes mycket att säga i rikets 
angelägenheter. Den sammankallades ofta af ko
nungen för att bevilja nya skatter samt antaga eller 
förkasta hans förslag. Om riksdagsordningen 1617 se 
s. 128.

A f  de fyra stånden, som bildade riksdagen, var 
adeln ännu det mäktigaste, ja, mäktigare än någon
sin. Adeln utmärkte sig på mångahanda sätt både i 
krig och fred och belönades af konungarne med för- 
läningar och företrädesrättigheter (privilegier). En
stor del af Sveriges jord  kom i adelns händer genom 
köp eller förläning; för denna jord  erlade adeln ringa 
skatt till  kronan (s. 148). Adelsmannen ägde ock före
trädesrätt till alla betydande ämbeten samt rätt att 
tillsätta präst i den socken, där han bodde. Glrefvar 
och friherrar hade till  och med rätt att döma öfver



taist lantaisŧ, mah ledjin  tan vuolen amas rikain, ja  
talle Sverje stuorra fapmo nåkåi.

Åivalattjah ja vuollelattjah. 1 läh kalle pale 
mike rika atnam nåu mådde puorre ja  fapmokis kånå- 
kasait kå Sverje ani K arl 9 rajest kitta K arl 12 radjai. 
I lam tan tieti åutos, atte kånåkasa fapmo lassani äna 
änaput Sverje rik an .. Itt ji  kuttik sitah vuostalastet 
takkar kånåkasait kå Gustaf A dolfav ja  K arl Gustafav; 
kaika sjattai änamusta sia sitota milte. Yalla  tah kå- 
nåkasah muitin ai ietja alm atji räktasav ja  ratetin 
vissjalit ratina ja  riksdagaina.

Rate li ain famolatj ja  kutnen anetum, ainasam- 
must, kå Kristina ja  K arl 11 kukkes aikev lika för- 
mintari vuolen (kätjah pielit 143, 159). Ä utål ledjin 
rate-härrah viessomin påtoi åbbå lanta sinne ja  kåtjo- 
tuvvin akti tai pali, kå kånåkis sitai ratetit siaina; 
valla Gustaf A dolfa  tårjom a mange-kietje rajest si 
ledjin änamusta viessomin åive-statan ja  ledjin akev 
räita ratev vaddet kånåkassai.

Riksdagan li  ai stuorra fapmo rika tårjom a kautoi. 
Kånåkis kåtjoi tav taivai akti, vai tat lului mierretit 
åtå skatit ja  kullat, mav kånåkis sitai, ja  takkat tan 
milte, jus nåu li riekta. 1617 vattetuvai laka riksdaga 
pirra, kätjah pielev 129.

Taist nielje ståndaist, mah ledjin riksdagan, li adel 
ain fapmokammus ja  li v il fapmokabbo kå kåssek 
åutål. A del takai stuorra aukev måddelakai kåppatjaka 
tåron ja  rafen, ja  kånåkasah vaddin sidji tan tieti 
stuorra häimait ja  stuorap räktasit (tat kåtjotuvva, 
atte si vaddin sidji privilegiait). Stuorra åsse Sverje 
häimaist påti adela vuollai åstema jala vaddema pakto; 
tai häimai åutåst adel mavsi kuoros val unna skatev 
krunoi (kätjah pielev 149). Ietjati åutål åttjoi adelatj 
ålmai färta alla ammatav ja  åtŧjoi ietj valjit kirko- 
härrav tan suoknai, kånne sån viesoi. Grevah ja  fri-



sina underhafvande; flera af dem ägde stora besitt
ningar, som liknade furstendömen. D et var adeln för
bjudet att ingå äktenskap med ofrälse.

Allmogen var den klass, som led mest genom 
adelns öfvermakt. Adeln slog under sig allt flera af 
böndernas hemman och sökte göra dem till sina nn- 
derhafvande. A llm ogen drabbades äfven hårdast a f de 
många nya skatter, som pålades, och blef därigenom 
alltmer utarmad. D ärtill kom, att under de många 
krigen nästan hvarje år utskrifning skedde bland a ll
mogen. När utskrifning skulle hållas, sammankallades 
de krigsdugliga männen häradsvis och indelades i rotar 
med tio bönder i hvar rote; af hvarje sådan rote nt- 
togs en man t i ll  krigstjänst.

Missnöjet öfver adelns stora rättigheter blef allt 
starkare både bland allmogen och de andra ofrälse 
stånden. Men äfven konungen hade skäl t ill  missnöje, 
ty  kronans gods och inkomster hade till större delen 
kommit i adelns händer. Därför ställde sig K arl X I  
på de ofrälse ståndens sida emot adeln; med deras 
tillh jälp  gjorde han slut på adelns öfvermakt. Genom 
den stora reduktionen miste adeln en stor del a f sina 
förläningar. Kronan återfick sina gods, och allmogen 
återvann sitt forna oberoende (s. 162).

Sedan K arl X I  g jort slut på adelns rikedom och 
makt genom reduktionen, gjorde han sig med stän
dernas samtycke nästan enväldig (s. 164). K arl X I I  
gick  ännu längre: han sammankallade aldrig riksdagen 
och utskref skatter utan att begära dess samtycke. 
Den urgamla svenska friheten syntes vara alldeles 
tillintetgjord.
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härrah a.ŧnin ai famov tuobmiŧ tait, kutih viesson sia 
ätnama nanne; såpmasah siast atnin stuorra häimait 
ja lantait, mah ledjin nåu stuorakah kå åbbå fursŧa- 
rikah. A delatj ålmai ittji åttjoh valtoŧ taina, kutti i 
lam adela mattost.

Häimolattjah kiertin änamusat adela padjel-miere 
stuorra famo pakto. A del valti vuollasis almoka bäimaiŧ, 
nuppev nuppe mangen, ja  kätŧjali takkat almokav ietjas 
vuollelađtjan. H äim olattjab kiertin ai änamusat taisŧ 
ätna åtå skatisŧ ja  tan pakto si sjaddin v il häjopun. 
Tasa påti ai, atte tai ätna tåroi aiken vallak i färta 
jake tårro-ålmah yaltetuvvin häimolattjai kaskast. K å 
tårro-ålmah ŧarpabuvvin, te kaikah ålmah, kutih tårroi 
ŧåkkijin, kåtjotuvvin akti färta häradin ja  juoketuvvin 
tåkita, låkev häimolattja färta tåkkai, ja  färta ŧakkar 
tåkest vierti akta ålmai tårroi mannaŧ.

Kåppatjaka häimolattjah ja  tah ietja ståndah, kutih 
ällam adela mattost, unuokastin äna änapuŧ adela 
stuorra famov. Valla kånåkis ai vierti unuokastiŧ tav, 
jutte stuorra åsse kruno häimaist ja  taist sbaŧist, mah 
kalkin krunoi mavsetuvvaŧ, l i  adela kietaita påtam. 
Tan tieti tjuottjoi K arl 11 adela vuosti tai ståndai 
pielen, kutih ällam adela matŧost; sia viekina sån ŧås- 
sjiti adela padjel-miere stuorra famov. Stuorra reduk
tiona pakto massi adel stuorra åsev taist häimaist, 
mait si åutål ledjin ådtjom. Kruno åttjoi ietjas häi
mait ruoptot, ja  häim olattjah piessin ierit adela fanio 
vuolest (kätjah pielev 163).

Mangel kå K arl 11 li  reduktiona pakto tåssjitam 
adela påntotakav ja  famov, te sån ståndai mietetim- 
mina takai ietjas vallak i aktok ratijidjen (kätjah 
pielev 165). K arl 12 manai v il bukkepui: sån ittji 
kåssek kåtjoh riksdagav akti ja  va lti skatit vani atte 
lului riksdagast låpev katjatam. Yuoinoi, te kå lului 
svänskalattjai tålotj fridjavuota ållo tåssjånam.



Seder och lefnadssätt. Inom de högre klasserna 
skedde denna tid en stor förändring i seder och lef
nadssätt. Från Gustaf A dolfs  tid kom Sverige i när
mare beröring med sydligare länder. Utlandets finare 
seder började nu spridas i landet, i synnerhet bland 
adeln och krigsbefälet, men därmed följde äfven m yc
ken yppighet och flärd, öfverdåd i mat och dryck, i
dräkt och bostad. Många a f adeln uppförde ansenliga
herrgårdar och stenhus i städerna. De rikaste byggde 
sig ståtliga slott, sådana som Slcolcloster vid Mäla
ren och Leclcö vid Yänern, prydde dem med konst
verk och dyrbarheter och lefde såsom små furstar. 
När riksdrotsen Per Brahe reste till sitt slott Visings- 
horg på Visingsö, bars han a f sina bönder i en för
gy lld  bärstol ned till Yätterns strand; hans vagn
följdes a f ridande drabanter, och i Grenna mottogs 
han af borgerskapet, som skyldrade gevär. Därpå 
roddes han öfver t ill  ön i rödklädda båtar, medan 
kanonskott aflossades från slottets vallar. Men all 
denna härlighet tog en ända med K arl X I:s  reduk
tion. Adeln b lef då mestadels fattig , och under
K arl X II:s  långa krig b lef fattigdomen allmän i hela 
landet.

Bland allmogen var lefnadssättet föga förändradt. 
Ännu fortlefde fädrens enkla seder, deras ärlighet och 
fromhet men äfven deras stridbara lynne och våld 
samhet. Yidskepelsen var ännu stor. Den visade sig 
i synnerhet genom häxprocesserna i Dalarne. Där 
blefvo många människor anklagade, för det de skulle 
ha bedrifvit trolldom och stått i förbund med den 
onde. Både de själfva och andra trodde fu llt  och fast 
härpå, och många blefvo till straff brända på bålet. 
Upplysningen steg endast långsamt. En och annan



Tapeh ja  viessom-vuoke. Å ivap alm atji tapeh 
ja viessom-vuoke ietjaituvvin måddelakai tan aiken. 
Gustaf A dolfa  aike rajest alkin svänskalattjah änaput 
säbrastallat årjep rikai kum. Tjappep tapeh alkin talle 
påtet tieki amas rikaist, ainasammust adela ja  tårro- 
åivi kaskai, valla taina tjuovvon ai ätna valjesvuota 
ja vuolokvuota, rattokvuota piepmo ja  jukkamusa kau
toi, härvas piktasah ja  tjäulas viesoh. Måddasah ade- 
list tsieggijin  stuorra härra-häimait ja  kierke-tåpit 
stataita. Tah, kutih ledjin påntamusah, tsieggijin alla
sisa härlokis slåttait, nåu kå Skolcloster Mälara katten 
ja Leckö såmes suollon Yänera jauren, härvatin tait 
kåvåi, tabloi ja  ietja tiuras ja  tjappa åmi kum ja  
viesson te kå furstah. K å riksdrotsa Per Brahe manai 
ietjas slåttai, Visingsborgai, mi li Visings-suollon 
Vättera jauren, te su påntorah kuoddin su vuolos 
Vättera kaddai kållitum kuoddem-ståulan; ritijid je 
drabantah tjuovvon su vagnav ja  Grenna statan tuoston 
pårkalah su stuoramus kutnina. Taste si sutin su 
suoiloi vatnasi kum, mah ledjin kåptjåtum ruopsis vata- 
sina, ja  kå ledjin sukkauiin, te vuotjin kanonai kum 
slåtta muraist sunji kudnen. Y alla  kaika tat härlok- 
vuota nåkåi K arl 11 reduktiona pakto. Stuoramus 
åsse adelist sjattai talle hädjon, ja  K arl 12 kukkes 
tåroi aiken hädjoni åbbå rika.

Satte almoka viessom-vuoke i lam jurra ietjaituv- 
vam. Aut-aiteki åvtåkärtasatj tapeh, sia ärlokvuota 
ja  jupm elpalolatjvuota ledjin ain aimon, valla ai sia 
tårro-vaino ja  mårakvuota. Titastallam ist ja  nåitota- 
kast li ain ätnak patsam. Tat vuoinoi taste ai, atte 
Dalarnin titaslallam-assjeh påtin tuopmo-ståulai åutåi. 
Tanne kuoddalin tuopmo-sŧåulai åutån ätna almatji 
nala taste, atte si ledjin  nåitastallam ja  säbrastallam 
pahakasaina. Kåppatjaka tah, kutih tiggai kiesetuv- 
vin, ja  ietjatah jakkin  ållast ja  vissast tan nala, ja



folkskola inrättades, och allmogens barn började lära 
sig läsa i bok. De ständiga krigen medförde mycken 
råhet i sederna, ty  soldaterna, som hemkommo från 
krigen, hade där vant sig vid ett tygellöst lefverne, 
vid  svordom och dryckenskap, hvilka oseder härigenom 
m ycket tilltogo. Genom krigen spred sig bruket af 
brännvin äfvensom af tobak. Båda dessa njutnings
medel hafva sedan varit mycket skadliga för svenska 
folket.

Näringsflit. T en krigisk tid, då allmogen tryck 
tes a f så många skatter, kunde jordbruket ej göra 
stora framsteg. Sverige, som börjat att utskeppa spann
mål till utlandet, måste nu i stället införa sådan ut
ifrån. — Ingen a f näringarna stod så högt som bergs- 
handteringen. Stora Kopparbergs grufva var mycket 
gifvande; man började därför pä G ustaf A dolfs  tid slå 
m ynt äfven af koppar. Järntillverkningen uppdrefs, i 
synnerhet genom Louis de Geer (s. 144) och de a f ho
nom hitförda smederna, hvilka voro valloner från Ne
derländerna. Deras sätt att arbeta kallades vallon- 
smide. Under K arl Gustaf anlades järn- och stål
manufakturerna i Eskilstuna. B etydliga  voro äfven 
våra vapenfabriker och kanongjuterier; det mesta af 
hvad som. behöfdes för krigshärens utrustning tillver
kades inom landet.

Landsvägarna blefvo m ycket förbättrade; en och 
annan kanal anlades (Hjälm are kanal).

En mängd nya städer anlades i detta tidehvarf, 
de flesta dock obetydliga. De största voro Göteborg 
och Karlskrona (ss. 130, 164). Handeln utvidgades an
senligt. Svenska handelsskepp visade sig för första 
gången i Am erika, och en svensk koloni anlades där
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mådde almatjah kåttetuvvin tan tieti nån, atte piedjin 
siav stuorra tållåi. Läro ja  åpatnsa tjuoukas åutani 
suoima. Kallekatj skåula sispiejatuvai, ja  almoka ma- 
nah alkin lärrat låkkåt. A lo  li tårro, ja  tat puvti 
faronis ätna neures tapit, jutte tårro-ålmah, kutih 
tårost påtin, ledjin harjanam viessot vasteslakai, karro- 
tit ja  jukkat, ja  taste påti, atte takkar vastes viessom 
äna änaput lassani. Tåroi pakto sjattaika puollem- 
vina ja  tobaka tåbtosin juokke sajen. Tah läpa taste 
mangel kåppatjah takkam stuorra skatav Sverje a l
moki.

Parko. K å alo li  tårro ja  tan tieti stuorra skateh 
tieddin almokav, te ätnam-parko ittji mateh ätnakit 
åutanit. Sverje li åutål albam vuobtet kårnit ja  ja foit 
ietja rikaita, valla talle tat v ierti åstet takkarit ietja 
lantaist. — Itt ji  aktak parko åutaneh tan aiken nåu 
puorakit kå m alm a-gruwa-parko. Stuorra Kopparberga 
gruvva va tti ätna kuopparav; tan tieti alkin Grustaf 
Adolfa aiken takkat pietnikit kuopparist ai. Kuoute- 
takkam-kånsta åutani Louis de Geera ja  tai vallona- 
latj smirjoi pakto, käit sån li Hållantast puktam 
(kätjah pielev 145). Sia smirjo-kånsta kåtjotuvai val- 
lona-smirjimin. K arl Gustafa aiken tsieggituvvin stuor
ra ruoute- ja  stalle-fabrikah Eskilstuna  statan. Stuora- 
kah ledjin ai tah fabrikah, mai sinne svierteh, pirsoh 
ja kanonah takatuvvin; änamus åsse taist räitoist, 
mait tårro-fuovva tarpahi, takatuvai mia lanta sinne.

Landsväjah sjaddin vieka puorepun; såmes kanalah 
jala jåkåh paletuvvin, mai milte mattin skippi kum 
mannat (IIjäImar-kanala).

Ätna åtå statah tsieggituvvin tan aiken; änamusah 
taiste ledjin tauk kuoros val smavva statatjah. Stuo- 
ramusah lika Göteborg ja  Karlskrona  (kätjah pielit 
131, 165). Åsestim  åutani ätnakit. Svänskalatj åses- 
skippeh mannin talloi vuostas pale Amerikan, ja  tanne



af Kristinas förmyndare (N ya Sverige) ;  den gick dock 
åter förlorad nnder Karl X  Gustafs regering.

Bildning. I  detta tidehvarf inrättades många 
goda undervisningsanstalter, både lärdomsskolor (gym
nasier) och högskolor ('universitet). G ustaf A d o lf åter
upprättade högskolan i  Uppsala (s. 128); därefter grun
dades nya högskolor i Åbo  och Lund (ss. 144,158). Lär
domsskolor inrättades i alla stiftsstäder. Y id  dessa 
läroverk uppfostrades många lärda och vittra män, 
som gjorde landet gagn och heder ( Georg Stiernhielm 
s. 148, Olof Budbeck, Hakvin Spegel och Jäsper Sved
berg-sa. 164, 166).

Genom beröring med utlandet började svenskarne 
få större smak för de sköna konsterna, såsom bygg
nads- och målarkonsterna samt musiken. Många 
vackra konstverk hemfördes som byte från krigen, och 
från utlandet inkallades skickliga konstnärer, hvilka 
blefvo svenskarnes läromästare. De förnämsta bygg 
nadsverken från denna tid  voro i Stockholm riddar- 
huset och Wrangelska huset (n. v. hofrättshuset) och 
utom hufvudstaden Drottningholms slott och Skokloster.
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åstin Kristina förmintarah lantav, kånne svänskalattjah 
ådtjon viessot; tat lanta jala kolonia kåtjotuvai Atå  
Sverjen. Sverje massi tav vast K arl 10 Gustafa tår
joma aiken.

Äpatus. Tan aiken sispiejatuvvin mådde puorre 
skåulah, kåppatjaka lärro-skåulah {gymnasiali) ja  alla 
skåulah (universitetah). Gustaf A d o lf  takai alla skåu- 
lav TJppsalan puorepun (kätjah pielev 129). Tan man
gel sispiejatuvvin åtå alla skåulah Abon  ja  Lundan 
(kätjah pielit 145, 159). Lärro-skåulah sispiejatuvvin 
kaikai biskop-statai sinne. Tai skåulai sinne sjaddin 
mådde lärtok ja  puorre ålmah pajas, kutih takkin 
stuorra aukev ja  kutnev mia lantai ( Georg Stiernhielm, 
kätjah pielev 149, Olof Budbeck, Hakvin Spegel ja  Jäs- 
per Svedier g, kätjah pielit 165, 167).

K å svänskalattjah ådtjon vuoinet ietja rikait ja  
sia tjabbotakav, te si alkin ietjah ai likot takkar tjie- 
pesvuotaita kå viesso-tsieggim-kånstai, målim-kånstai 
ja spieletim-kånstai. Tåroist si puktin mådde tjappa 
ja tjiepeslakai takatum åmit, ja  ietja rikaist kåtjo- 
tuvvin kaiklakasatj tjiepes ålmah tieki, kutih sjaddin 
svänskalattjai åpatidjen. Äivam us tåpeh, mah talloi 
tsieggituvvin, ledjin Stockholman riddar-tåppe ja  W ran- 
gela tåppe (kånne talle alemus tuopmo-ståula lä) ja  
åive-stata ålkolin JDrottningholma slåtta ja  Skoklostera 
slåtta.



Partitiden.
1718— 1814.

1719.

1720.

1. Frihetstiden.
1718— 1772.

Ulrika Eleonora.
1718-1720.

K arl X II :s  död medförde stora förändringar i 
vårt fädernesland. Då K arl dog ogift, valde ständerna 
till  regerande drottning Karls yngre syster Ulrika 
Eleonora; men de gjorde det endast på det villkor, 
att hon afsade sig enväldet och antog en regerings
form.

Ulrika Eleonora förblef ej länge regerande drott
ning. Hon var g ift med prins Fredrik af Hessen 
och honom m ycket tillgifven. T ill hans förmån af
sade hon sig kronan vid riksdagen 1720. Eredrik blef 
därpå a f ständerna vald och hyllad såsom Sveriges 
konung. Han måste dock medgifva, att konungens 
makt ännu mera inskränktes, och underskref 1720 års 
regeringsform, som sedermera blef gällande ända till 
1772.

Då Sverige ej ville underkasta sig Rysslands och 
Danmarks hårda fredsvillkor, upplågade kriget ined 
dessa makter ånyo. En rysk flotta visade sig i de 
svenska skären, gjorde öfverallt landstigningar och 
hemsökte kusterna med mord och hrand. Sju städer 
samt en mängd byar, bruk och herrgårdar lades i aska.
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Partia-aike.
1718— 1814.

1. Fridjavuota-aike.
1718— 1772.

Ulrika Eleonora.
1718— 1720.

K arl 12 japmema mangel sjattai kaika ållo ietja- 
lakatjin mia aitek-lantan. Kå K arl jam i valtok, te 
ståndah valjijin  K arla nuorap åppav Ulrika Eleonorav 
tårjotidje drottnikin; valla kå si takkin tav, te si 
raukin, atte sån kalkai heitet aktok tårjotimmest rikav 
ja tuostot åtå lakav, man milte kalkai tårjotit.

Ulrika Eleonora ittji kukkev åroh tårjotidje drott
nikin. Sån li valtom  prinsaina Fredrikina Hessenist 
ja ietsi su ätnakit. Sunji puorren keiti sån krunov 
riksdagan 1720. Fredrik valjituvai ja  kudnetuvai tan 
mangel ståndaist Sverje kånåkassan. Sån vierti tauk 
mietetit, atte kånåkasa fapmo ain v il utsetuvai, ja  
vuollai tja li 1720-jakkasatj tårjotim-lakav, mi taste man
gel åroi lakan kitta 1772 jakkai.

K å Sverje itt ji  sitah rafev takkat Rysslantaina 
ja Danmarkaina, taina kå tah raukaika änapuv kå 
mait Sverje sitai vaddet sunnoi, te tårro vast alki 
sunnoina. Kysslanta tårro-skippeh påtin Sverje kaddai 
ja  karjelah laukin kaddai färta sajen, kåddålin alma- 
tjit ja  påltin sia viesoit. K ietjav stata ja  ätna häimah,

1719.

1720.



Pâ de flesta ställen mötte ryssarne blott ett svagt fal 
motstånd. idi

fai

Fredrik I.
1720— 1751.

1721.

Freden återställd. Ingenting var för det utmat
tade Sverige angelägnare än att återvinna freden, som 
det nu i tjugu år måst sakna. Men detta kunde ej 
ske utan stora uppoffringar. Danmarlc lät nöja sig 
utan landvinningar, men till Ryssland måste Sverige 
genom freden i Nystad * afträda Ingermanland, Est
land ock Livland samt sydöstra delen af Finland. 
Sverige kade därmed förlorat största delen af sina er- 
öfringar på andra sidan Östersjön. Finland var af 
ryssarne nästan ödelagdt ock det egentliga Sverige 
alldeles utarmadt. Det nyss så mäktiga Sverige var 
försjunket i den djupaste vanmakt.

Arvid Horn såsom Sveriges styresman. Den
mest ansedde man i Sverige på den tiden var grefve 
Arvid Horn. Han kade varit en af K arl X II :s  krigs
kamrater ock anförare för kans drabanter, men före 
slaget vid Poltava hade han återvändt hem och där
efter tjänat sitt fädernesland i fredens värf. Efter 
K arl X II :s  död ställde sig Horn i spetsen för dem, 
som ville  afskaffa enväldet. Han b lef nu den främste 
i rådet (kanslipresident) och mäktigare än konungen 
själf. K onung Fredrik var en gladlynt ock vänlig 
herre men sorglös ock lättsinnig; kan skötte helst sina 
nöjen ock bekymrade sig ej m ycket om regeringen.

* N y s ta d  är en stad i sydvästra Finland vid kusten.
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fabrikah ja  härra-ŧåpeh påltetuvvin. Änamus sajen 
idtjin mateh vuostalasteŧ karjelit mainak stuorra 
famoina.

Fredrik !.
1720— 1751.

Sverje ådtjo rafev. I lam talle mike nåu tarpes 
Sverji kå rafe, mav mia famotuvvam lanta i lam 
atnam kuoktelåkk jakkai. Y alla  i lam matŧelis åđŧjot 
rafev vani stuorra mavso ŧaka. Danmarka tutai, vaiko 
itŧji åŧŧjoh mavke lantav Sverjesŧ, valla Bysslantai 
vierti Sverje Ny stat a * rafe pakto vaddet Ingerman- 
lantav, Estlantav, Liflantav ja  årjatj-lulotj raptav Suoma- 
lantast. Nåute li Sverje massam stuoramus åsev taist 
lantaist, mait tat li vuollasis valtam Lulle-säva (Öster
sjön) nuppen pielen. Suomalantav ledjin karjelah val- 
lak i autasin takkam ja  Sverje ietj li ållo liädjon 
sjaddam. Sverje rika, mi attjak li  årrom nåu famo- 
latj, li talle vuodjom  tjieknalammus famotisvuotai.

Arvid Horn sjadda Sverje tårjotidjen. Sverje 
kullosammus ålmai l i  ta lloi greve Arvid Horn. Sån 
li årrom K arl 12 tårro-radna ja  sn drabantai åi ve, 
valla Pultava tåro åutål li  sån häimai mattsam ja  
taste mangel li sån takkam ietjas aitek-lantai stuorra 
aukev rafelatj parkoi kum. K arl .12 japmema mangel 
manai Horn tai pällai, kutih idtjin sitah mietetit, 
atte kånåkis lului aktok tårjotit rikav. Sån sjattai 
talle åutemus ålman rate sinne ('kanslipresidentan) 
ja  fapmokabbon kå kånåkis ietj. Kånåkis Fredrik li 
avos ja  vänakis ålmai, valla huvsotipme ja  kieppis- 
mielak; sån sitai ienni hauskotallat kå mårråhav atnet

1721.

* N y s ta d  lä muttem stata, Suojnalanta årjatj-alotj raptan mära 
katten.



A rvid  Horn. E fter en samtida målning.

Horn blef därför den egentlige regenten. I  aderton 
år styrde han Sverige med visdom och försiktighet, 
och denna tid  var den fredligaste och lyckligaste, som 
landet på m ycket länge upplefvat. Svenska folket 
sökte nu genom idoghet, arbete och inre förkofran er
sätta hvad det förlorat i yttre storhet och makt.

Bland dem, som då arbetade på att höja närings
fliten och slöjderna i Sverige, märkes köpmannen Jo
nas Alströmer. Med stora faror och besvär anskaf
fade han utrikes de arbetare och redskap han behöfde
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Jonas Alström er. E fter samtida kopparstick.

rika tårjotimme pirra. Horn åttjoi tan tieti änamusat 
ietj tårjotit rikav. Kaktse jake låke nan tårjoi sån 
Sverjev visesvuotaina ja  varrokisvuotaina, ja  takkar 
rafelatj ja  vuorpalatj aikev i lam Sverje atnam knkkes 
aike sinne. Vissjalisvuotaina, parkalisvuotaina ja  rafe
latj park oi åntetimmina kättjalin  tal svänskalattjak 
ådtjot tav påntotakav ruoptot, mav ledjin  massam, kå 
sia ålkoltis fapmo ja  stuorravuota tåssjåni.

Tai kaskan, kutih talloi åutetin parkov ja  tuojit 
Sverje rikan, li akta kulos pårkal, kän namma li Jonas 
Alströmer. Stuorra vai vina ja  ai vataina puvti sån 
ietja rikaist tait park-ålmait ja  räitoit, mait sån tar-
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för att drifva allehanda fabriker. Han slog sig ned i 
sin födelsestad Alingsås och anlade där åtskilliga väf- 
verier, i hvilka tyger, band och strumpor tillverkades, 
samt spinnerier, färgerier m. m. Han införskref äfven 
utländska får och getter samt lät vid A lingsås plan
tera potatis, en rotfrukt, som därefter började odlas i 
Sverige.

Under Horns styrelsetid antogo ständerna en ny 
allmän lagbok. Det är densamma, som ännu gäller 
i Sverige, ehuru den efter hand b lifv it i många styc
ken förbättrad.

Det nya regeringssättet. Hattar och Mössor. 
Grenom regeringsformen 1720 b lef Sveriges styrelse
sätt -alldeles förändradt. Man hade erfarit, hur skad
lig t  K arl X II:s  envälde varit för landet, och in
skränkte därför konungens makt. Men man gick  här- 
uti för långt. E n ligt regeringsformen hade riksdagen 
ensam rätten att stifta lag. Regeringen skulle föras 
af konungen och rådet gemensamt, men konungen 
hade endast två röster i rådet och kunde sålunda öf- 
verröstas af rådsherrarne. Han måste därför i  de 
flesta ärenden rätta sig efter rådets vilja , och då 
rådet helt och hållet berodde a f rikets ständer, var 
det egentligen ständerna, som afgjorde alla viktiga 
saker på riksdagarna. Grenom ett sådant styrelsesätt 
trodde man sig ha återställt den gamla svenska fr i
heten, och därför b lef denna tid  kallad frihetstiden. 
Men den frihet, som vanns, var ej den rätta fri
heten, den var ej en frihet för alla utan endast för 
ett härskande parti. T y  snart uppstodo vid riksdagen 
partier, hvilka kifvades om makten och förföljde hvar- 
andra.



ned i 
>'a väf- 
■kades, 
? äfven 
> plan- 
)dlas i

en ny 
gäller 

i styc-

4>ssor.
yrelse- 

skad- 
ch in- 
k här- 
^dagen 
i föras 
Lungen 
ida öf- 

i de 
>ch då 
sr, var 
iktiga 
lsesätt 
ra fri- 
ätiden. 
;a fri- 
ist för 
ädagen 
s hvar'

pahi ietjas fabrikaita. Sån viesoi ietjas riekatim- 
statan, Alingsåsan , ja  tsieggi tanne fahrikait, mai sinne 
vatasav, pattit ja  kuopait kåtin ja  la ik it påtnin ja  
painin ja la  fierjijin. Sån pnvti ai puorre sautsait ja  
kaitsait ålko-rikaist ja  sadji A lingsåsan p ä r onit ja la  
potätusit, mah taste mangel alkin sadjituvvat mia 
rikan.

Horna tårjotimme aiken takkin ståndah åtå kaika- 
satj laka-kirjev. Tat lä tat sämma laka-kirje, mav mi 
talle ain atnep Sverjen, vaiko tat måtte pieke kautoi 
lä puorepun takatum.

Åtå tårjotim-vuoke. Hattah ja  Kapperali. 1720- 
jakkasatj tårjotim-laka pakto sjattai tårjotim -vuoke 
Sverje sinne ållo ietjalakatjin kå åutål. Ledjin  aitsam, 
makkar skatav K arl 12 li  ŧakkam mia lantai tan 
pakto, atte sån åttjoi aktok tårjotit rik av, ja  tan 
tieti utsetin kånåkasa famov. Valla tan sinne si man- 
uin ila kukkas. Tårjotim -laka m ilte kalkai riksdaga 
aktok mierretit lakait. Kånåkis kalkai tårjotit aktan 
ratina, valla rate sinne kånåkis ittji aneh änap famov 
kå kuokte rate-ålma, ja  taste tjuovoi, atte rate-ålmah 
(käi låkko li kutta låke nan) mattin mierretit tav, 
mi li kånåkasa sitota vuosti. Sån vierti tan tieti 
änamus åmi kautoi ŧakkat rate sitoŧa milte, ja  kåsse 
rate li  rika ståndai vuollelatj ja  vierti takkat kaika, 
mav si sittin, te ståndah ietjah mierretin kaika stuo- 
rap åmit riksdagan. Tåivon, atte takkar tårjotim-tape 
pakto li  tålotj svänskalatj fridjavuota ruoptot påtam, 
ja  tan tieti kåtjotuvai tat aike fridjavuota-aiken. 
Valla tat fridjavuota i lam eines fridjavuota, tat i 
lam fridjavuota Tcailcaita, ainat kuoros val tan partiai 
jala åssai riksdaga ålmaist, manne li stuoramus fapmo. 
Jutte riksdaga ålmah juokatin ietjasa kuokten sierra 
åssen ja la  partian, kutih ritalika famo pirra ja  tårrata- 
laika nubbe nuppev.
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A rv id  Horn gjorde till sitt mål att upprätthålla 
endräkt inom landet och fred med främmande länder. 
Men med tiden bildade sig ett mot Horn fientligt 
parti, som sökte störta honom och själf tillrycka sig 
makten. Detta parti önskade, att Sverige åter skulle 
börja krig och angripa Ryssland för att återvinna de 
länder, som det 1721 måst afträda. De, som hörde 
till detta parti, hånade Horn och fredsvännerna och 
gåfvo dem öknamnet Mössor (nattmössor); själfva kallade 
de sig i motsats därtill Hattar. Efter häftiga parti
strider vid riksdagen segrade Hattarne och tvungo 
A rv id  Horn att begära afsked.

Ryska kriget. Hattarne, som nu ägde makten, 
genomdrefvo, att krig förklarades mot Ryssland. De 
gjorde sig så säkra om framgång, att fredsvillkoren 
redan på förhand uppsattes. K riget b lef dock det nes
ligaste, som Sverige någonsin fört. Svenska hären, illa 
utrustad och illa anförd, drog sig utan strid tillbaka 
för fienden och måste slutligen utrymma hela Finland.

En allmän förbittring uppstod i landet mot dem, 
som genom sitt lättsinne dragit skam och olycka öfver 
fäderneslandet. I  Dalarne utbröt till och med uppror. 
De missnöjda dalkarlarne väpnade sig och tågade till 
Stockholm. De inryckte utan hinder i hufvudstaden, 
men där kommo de i strid med trupperna och sking
rades utan svårighet. Denna folkrörelse har b lifv it 
kallad stora daldansen.

För att erhålla fred med Ryssland måste ständerna 
välja  till tronföljare den, som ryska kejsarinnan ön
skade, nämligen hennes släkting Adolf Fredrik af 
Holstein-Gottorp. Genom freden i A bo , som afslöts
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A rv id  Horn siŧai aimon aneŧit åvtåmielakvuotav 
lanta sinne ja  rafev ålko-rikai kum. Y alla  mange- 
musta alkin äŧna riksđaga-ålmah vuostalastet Hornav 
ja kättjalin valtet suste famov ieriŧ, vai ietjah åttjo- 
lulun tårjotit rikav. Tat partia sitai, atte Sverje vast 
kalkai tårov alket ja  lataŧ Rysslantav åttjotjit ŧaiŧ 
lantait ruoptot, mait li massam 1721. Tak, kutik 
kullojin tan partiai, pilketin Hornav ja  rafe vänakit 
ja vaddin sidji naptas-namav Kapperah (idj a-kapper ak);* 
ietjaitisa si kåttjon Hattan. Tak partiak ritalika siel- 
teslakai riksdagan ja  vimak vidnijin Hattah ja  naggi- 
jin A rv id  Hornav keitet ietjas ammatav.

Tårro Rysslantaina. Hattak, kutik talle famov 
atnin, tårjon nåu, atte tårro sjattai Bysslantaina. Si 
ledjin nåu vissasak, atte Sverje kalkai vidniŧ, atte si 
juo åutål mierretin, mav si kalkin raukat Rysslantast, 
kå kalkin rafev takkat. Y alla  tat tårro li neuremus 
ja vuorpetammus tårro, mav mia lanta kåssek li at- 
nam. Svänskalatj tårro-fuovva ani nåu neures tårro- 
räitoit ja  tjuorpes tårro-åivit, atte tat vierti vani tåro 
taka mattsat vasjolattjai åutåst ja  mangemusta hiotet 
åbbå Suomalantav.

K aika almatjak åbbå lanta sinne måratuvvin sakka 
tai vuosti, kutik ietjasa kieppismielakvuotaina ledjin 
skamov ja  vuorpetisvuotav puktam aitek-lanta padjel. 
Dalarnin sjattai stuorra stuime. Dala-ålmah valtin 
ietjasa tårro-räitoit ja  mannin Stoclchohnai. Si ådtjon 
kalle påtet åive-stata sisa, valla  tanne sjattai tårro 
stata tårro-fuovai kum, kutik talaka påddijin siav. 
Tat sŧuime kåtjotuvva stuorra clala-tansomin.

A ttjo t jit  rafev Rysslantaina viertijin  ståndah val- 
jit  tav kruno-prinsan, käv Rysslanta kejsarinna sitai, 
ja tat li  su pärai Adolf Fredrik Holstein-Gottorpist. 
Rafe pakŧo, mi ruvva tan mangel takatuvai Abo sta-

* Tat narama kalkai mierkit, atte si alo ledjin åtemin.
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kort därpå, återfick Sverige Finland med undantag 
a f ett stycke land vid  östra gränsen.

Genom de stora kostnader, som kriget medförde, 
kom rik ets . hushållning i olag, och därför började 
landets välm åga snart att aftaga. Däremot upp
blomstrade vetenskaperna under hattarnes styrelse mer 
än någonsin förut. Flera af Hattarnes ledande män 
älskade och gynnade vetenskap och konst; sådana voro 
grefvarne K arl G ustaf Tessin och Anders von Höpken. 
Tessin lade grund till  den svenska konstakademien, 
och Höpken stiftade i förening med Alström er, Linné 
m. fl. den svenska vetenskapsakademien.

Karl von Linné. Den berömdaste vetenskapsman 
i  Sverige och en a f de yppersta i hela världen var 
Karl von Linné. Han föddes i Småland, där hans 
fader var komminister. Hedan såsom gosse visade 
Linné en afgjord lust för naturkunnigheten; han ströf- 
vade om kring i skog och mark för att samla märk
värdiga örter, djur och stenar. Fram för allt älskade 
han dock blommorna och sysselsatte sig mest med läran 
om växterna. Men på den tiden ansågs denna veten
skap föga nyttig, och därför sökte Linnés föräldrar 
förmå honom att vända sin håg därifrån. Såsom student 
hade han att kämpa med den största fattigdom , stun
dom led han till och med brist på skodon och kläder. 
Men hans brinnande håg och kraftiga v ilja  besegrade 
alla hinder, och slutligen blef lyckan honom bevågen. 
Han blef med tiden professor i Uppsala. Hans stora 
upptäckter och lärda arbeten gjorde hans namn kändt 
ej blott i Sverige utan öfver hela världen, och från 
alla länder kommo naturforskare att mottaga hans 
undervisning. Han ordnade och förklarade hela natur
kunnigheten men i synnerhet den del däraf, som handlar 
om växterna b̂otaniken). Han har därför b lifv it kallad
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tan, åttjoi Sverje Suomalantav ruoptot; akta piekke 
lulotj raptan påti tauk Rysslanta vuollai.

Tai stuorra kåstiki pakto, mait tårro puvti, alki 
rika hädjonit. Y alla  alep läroh ja  åpatusah (jala 
vetenskapah) åutanin H attai tårjotim-aiken änaput kå 
kåssek åutål. Måddasah åivamus Hattaist iettsin 
ja åutetin alla läroit ja  kånstait; takkarah ledjin 
greveh K arl G ustaf Tessin ja  Anders von Höpken. 
Tessin sispiejai svänskalatj kånsta-akademiav, ja  Höpken 
aktan Alströmera, Linné ja  ietjati kum sispiejai svän
skalatj vetenskaps-akademiav.

Karl von Linné. Kullosammus lärtok ålmai Sverje 
lantan ja  akta åivamusaist åbbå väraltin li Karl von 
Linné. Sån riekati Smålantan, kånne su attje li kom
minister. Juo mana palest sitai Linné kättjat naturav 
ja tåbtåt, mi tan sinne kaunoi. Sån tjåkki tan tieti 
kaiklakasatj åutos rasit, ju ttosit ja  kierkit. Valla 
kiedjekit ja la  blommait sån änamusat ietsi ja  aina- 
sammust sån kätjai ja  tjåkki tait. Y alla  talloi si at
nin tav lärov tåssjetipmen ja  auketipmen, ja  tan tieti 
kättjalika Linné aitekah jårkålit su mielav ierit taste. 
Kå sån li  studenta, vierti sån kiertat stuoramus häjos- 
vuotav, muttin vatnonin suste kapmakah ja  karvoh ai, 
valla su stuorra lärram-vaino ja  nanos sitot vidni 
kaika vaivit, ja  vimak sån åttjoi puorre vuorpev. Man
gemusat sån sjattai professorin TJppsalan. Tat tietem, 
mav sån li ådtjom natura pirra, ja  tah kirjeh, mait 
sån li stuorra lärtokvuotaina tj allam, takkin su namav 
tåbtosin Sverjen ja  åbbå väraltin, ja  kaikaist lantaist 
påtin lärtok ålmah, kutih sittin ådtjot åpatusav suste 
natura pirra. Sån tjie lk i kaika tietemav åbbå natura 
pirra, valla ainasit tav, mav tietih sjattoi ja  rasi pirra 
{botanilcav). Tan tieti sån kåtjotuvva kiedjeki ja la  
blommai kånåkassan.
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Bland landets öfriga vetenskapsmän på den tiden 
märkas i synnerhet Celsius, hvilken uppfunnit vår ännu 
brukliga termometer, historieskrifvarne Dalin  och Lager- 
bring samt Svedenborg, som dock b lifv it mest namn
kunnig såsom stiftare af en ny religionssekt.

Under Fredrik I:s regering blef Stockholms slott, 
som påbörjats under K arl X II:s  tid, till större delen 
färdigbyggdt. Då började äfven den starka fästningen 
Sveaborg att anläggas på öar utanför Helsingfors.

Konung Fredrik, som länge varit skröplig och 
svag, afied 1751 vid 75 års ålder.

Adolf Fredrik.
1751— 1771.

Konungens förnedring. Konung Adolf Fredrik
var en mild och godsint man men tillika svag och obe
slutsam. Han styrdes helt och hållet af sin gemål, 
Lovisa Ulrika af Preussen, som var en stolt och härsk
lysten kvinna. Uppeggad af sin gemål, råkade konungen 
snart i tvist både med rådet och ständerna. Hans 
makt b le f då a f dem ytterligare inskränkt. Ständerna 
beslöto, att, ifa ll konungen vägrade att underskrifva 
rådets beslut, skulle en stämpel med hans namn an
vändas i stället; den skulle äga samma giltighet som 
konungens egenhändiga underskrift. Det gick  så långt, 
att ständerna lade sig i de kungliga barnens uppfostran, 
afskedade de personer, som konungen utsett till  deras 
ledare, och förordnade andra i stället. Förbittrade 
öfver allt detta beslöt konungen och drottningen att 
genomföra en våldsam förändring af regeringssättet
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Sverje ietja lärtok ålmai kaskan ledjin talloi 
kullosapmusah Celsius, kutti vuostak takai takkar ter
mometerav, mav mi talle prukop, Dalin  ja  Lagerbring, 
kutih läpa historiav tjallam , ja  Svedenborg, kän namma 
lä änamusat tåbtosin sjaddam tan tjata, atte sån pre- 
dikoi åtå lärov religiona kautoi.

Fredrik 1 tårjotim-aiken ållani stuoramus åsse 
Stockholma slåttast, mav ledjin alkam tsieggit K arl 12 
aiken. Talloi alkin ai tsieggit nanos tårro-fästnikav 
såmes suolloi nanne H elsingforsa ålkolin; tat kåtjo- 
tuvai Sveaborgan.

Kånåkis Fredrik li kukkes aikev viesjes ja  skipas 
ja jam i 1751, 75 jake vuoras.

Adolf Fredrik.
1751— 1771.

Kånåkasa vuollanim. Kånåkis Adolf Fredrik li
låjes ja  puorre-mielak ålmai, valla ai sjiepsjes-mielak 
ja härtotipme. Sån tårjotnvai åbbålakai ietjas akast, 
Lovisa Ulrikast Preussenist, kutti li jalos kuina ja  
sitai åiven ja  stiuran årroŧ. Kånåkis padtjituvai 
ietjas akast ja  påti ruvva ritoi kåppatjaka ratina ja 
ståndai kum. Talloi si takkin su famov v il utsepun. 
Ståndah mierretin, atte jus kånåkis i sitaiuluh tjallet 
ietjas namav tan vuollai, mav rate li  mierretam, te 
kalkin atnet stämpelav kånåkasa namaina, maina mattin 
piedjat su namav tjallaka vuollai; tat stämpel kalkai 
atnet sämma famov kå tat namma, mav kånåkis ietj 
li tjallam. Ståndah mannin nåu kukkas, atte si valtin 
allasisa takkamusav kånkålatj manai pajas-sjaddatimme 
pirra, piedjin tait ålmait ammatist ierit, käit kånåkis 
li piedjam ietjas manai åpatidjen, ja  piedjin ietjatit



eller hvad man kallar en statslivälfning. För detta 
ändamål anstiftade de en hem lig sammansvärjning. 
Planen var så nppgjord, att hofvets anhängare skulle 
på gifvet ŧecken samla sig nattetid och göra sig  till 
herrar i hufvudstaden; därpå skulle Hattpartiets ledare 
fängslas och ny riksdag utlysas. Men natten före 
den utsatta dagen upptäcktes planen a f ständerna. 
Konungens förnämsta anhängare fängslades, och åtta 

‘ 1-1 af dem, däribland grefve E rik Bralie, dömdes till 
döden och afrättades. Följden a f det misslyckade för
söket var, att konungen förlorade äfven den lilla  åter
stod a f makt, som han dittills ägt. Han var konung 
endast till namnet; sjä lf sade han, att han var nationens 
förste slaf i stället för dess herre.

H attpartiet, som nu stod på höjden a f sin makt, 
ägde många utmärkta män bland sina anhängare. Ingen 
var dock mera ansedd och m äktig än grefve A xel von 
Fersen. Han ville icke mottaga rådsämbetet men hade 
mer att säga än någon rådsherre. Han hade ett skönt 
och ädelt utseende och var en a f landets rikaste män, 
men mer än allt detta betydde hans klokhet och väl
talighet. Y id  flera riksdagar var han landtmarskalk 
eller adelns ordförande, men i själfva verket styrde 
han ofta ej b lott adeln utan äfven de andra stånden.

En af Fersens förnämsta medhjälpare var bonden 
Olof Håkansson, som vid  åtta riksdagar var bonde
ståndets talman. Han var född i B leking och blef vid 
31 års ålder riksdagsman. Ingen har såsom han för
stått att leda sitt stånd vid riksdagarna. Han saknade 
bokliga kunskaper och kunde knappt skrifva sitt namn, 
men detta ersattes genom hans klokhet och lyckliga 
talegåfva. Bondeståndet, som i början af frihetstiden
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sia sadjai. Kånåkis ja  drottnik lika måren tan padjel 
ja aikoika tårro-ålmai viekina ietjaitattet tårjotim- 
vuokev ja  valtet allasiska stuorap famov. Såi ratota- 
laika suollet ietj aska vänaki kum ja  mierretika, atte 
tak kalkin tjåkanit ijan ja  alotit åive-stata tårro-fuo- 
vait ietjasa pällai, vai i aktak tuostaluluk vuostalastet 
siav; tan mangel si kalken valtet Hattai åivit fankan 
ja kåttjot åtå riksdagav akti. V alla  åutep ijan ådtjon 
ståndak tietet, mav si aikon. Kånåkasa åivamus pälo- 
lattjak fankituvvin ja  kaktse siast tuobmituvvin jap- 
memi ja  käkkatuttetuvvin; sia kaskan li  greve Erik  
Brahe. Kånåkis massi talle tav pinna famov ai, mav 
sån tan radjai l i  atnam. Sån l i  kånåkis kuoros val 
nama kautoi; ietj sån jaulai, atte sån li rika åutemus 
slava ja la  årje, ike tan tårjotidje.

Hattai kaskan, käi fapmo talle li stuorap kå 
kåssek åutål ja la  mangel, ledjin mådde alla ja  puorre 
ålmak. Greve Axel von Fersen li åivatammus ja  fap- 
mokammus siast kaikaist. Sån ittji sitak tuostot rate- 
ålma ammatav, valla  ani tauk änap fam ov kå kuttik 
rate-kärraist. Sune li tjappa muoto ja  sån li akta 
påntamus ålmaist rika sinne, valla v il änap famov 
sån åttjoi ietjas visesvuota pakto ja  taina, atte sån li 
nåu tjieppe kållaŧ. Mådde riksdagan li sån landtmar
skalk ja la  adela åive, valla  sån stiuri i kuoros adelav, 
ainat ai ietja ståndait.

Såmes Fersena åivamus vieketidjist li  såmes påntor, 
kän namma li Olof Håkansson ja  kutti kavtsen riks
dagan li påntori stånda åive. Sån li  riekatam Ble- 
kingin ja  sjattai riksdagsålman, kå sån li 31 jake 
vuoras. I  läk aktak mattam stiurit ietjas ståndav 
riksdagan nåu kå sån. Sån i lam läron årrom ja  
valla te mati namas tjallet, valla tan sajen sån li 
vises ja  tjieppe kållaŧ. Påntori stånda, mi fridjavuota-



ej var m ycket aktadt vid riksdagarna, vann genom Olof 
Håkansson större anseende.

Partiernas strider. Under kela A d o lf Fredriks 
regering oroades landet af häftiga partistrider. Hela 
folket var deladt mellan de två stora partierna Hattar 
och Mössor. I  synnerhet vid riksdagarna var det ett 
ständigt k if och split emellan dem. Ä fven  främmande 
makter, såsom Hyssland och Frankrike, inblandade sig 
i riksdagsstriderna, understödde hvar sitt parti och 
betalade stora penningsummor till sina anhängare. 
Hattarne sökte hjälp hos Frankrike. De indrogo Sve
rige i ett onödigt krig med drottningens bror, konung 
Fredrik den store a f  Preussen; kriget fördes lamt och
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aike alkon i lam ätnakin anetum riksdagan, åttjoi 
stuorap kutnev O lof Håkanssona pakto.

Partiai ritoh. Nån kukkev kå A d o lf Fredrik 
tårjoi, vaivastuvai rika taist stuorra ritoist, mait 
partiah anika kaskaniska. A bbå lanta almok liju o k e - 
tum kuokten partian, H attai partian ja  Kapperi par
tian. A inasit riksdagan li alo rito ja  juokatis sunno 
kaskan. Ietja  rikah ai, nåu kå Hysslanta ja  Frank
rika, ledjin åsalattjah ritoin riksdagan, vieketin kut- 
tik ietjas partiav ja  maksin ätna pietnikit ietjasa 
pälolattj aita. Hattah anotin viekev Frankrikast. Si 
puktin Sverjev tåssjetis tårroi drottnika vielja, Preus- 
sena kånåkis Fredrika  vuosti. Tat tårro manai neuret
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oskickligt och kostade riket stora summor utan någon 
nytta. Hattarne hushållade så illa med kronans medel, 
att riket slutligen var öfverhopadt med skuld. Häri
genom ådrog sig H attpartiet folkets misstroende och 
ovilja. Y id  riksdagen 1765 kommo Mössorna för andra 
gången t ill makten. Mössorna voro fredligt sinnade 
och sparsamma med statens medel. Men de gingo 
a lltför strängt till  väga; de indrogo på en gång alla 
de lån och understöd, som förut varit gifna åt närings
idkare och andra. Härigenom uppkom en allmän nöd 
och penningbrist. Handeln afstannade, och en mängd 
fabriker måste nedläggas; maskinerna såldes, och ar- 
betarne afskedades. Konungen fordrade då, att stän
derna skulle sammankallas till  riksdag för att afhjälpa 
nöden, men rådet motsatte sig detta. Då b lef konungen 
så missnöjd, att han afsade sig regeringen. I  sex da
gar var landet utan konung. Slutligen ga f rådet vika 
och samtyckte t ill  riksdagens sammankallande, och då 
lät A d o lf Fredrik förmå sig att återtaga kronan. Vid 
den därpå följande riksdagen voro Hattarne starkare 
än Mössorna och tillvällade sig å nyo, för andra gången, 
makten.

Konung A d o lf Fredrik dog 1771 och efterlämnade 
fyra barn,* af hvilka sönerna Gustaf och Karl båda 
blefvo Sveriges konungar.

* Holstein-Ctottorpska ätten.
A d o lf  Fredrik , 

g i ft  m. L ov isa  U lrika  a f Preussen.

^Gustaf III , K a rl X I I I , F redrik  Sofia
g ift  m . Sofia M agdalena a f  g ift  m . H e d v ig  C h arlotta  A d o lf .  A lbertina.

D anm ark. a f H olste in -G ottorp .

G ustaf I V  A d o l f , i' 1837, 
g ift  tn. F redrika a f 

Baden.

Gustaf j* 1877. Döttrar.



ja  tjuorpet ja  mavsi sieltes ätnakav vani manke anke 
taka. Hattah tåmatin nåu neuret kruno tavveri kum, 
atte rika mangemus kätjai li påtam stuorra vielke 
vuollai. Taina kiessin Hattah almoka unuokastimmev 
ja vasjev ietjasa padjel. R iksdagan 1765 påti tårjotim - 
fapmo nuppatist Kapperi kietaita. Kapperah ledjin 
rafelattjah ja  radjanasah rika tavveri kum. Y alla  si 
mannin ila  kukkas. Si heitin åvtan åive vieketimmest 
fabrikait ja  tuodjohidjit. Taste sjattai stuorra nieta 
ja pietnikah vatnonin åbbå lantan. Åsestim nåkåi ja  
fabrikah viertijin  heitet parkamist; maskinah vuopte- 
tuvvin ja  park-ålmah viertijin vuolket kuttik käinosis. 
Talloi kånåkis raukai, atte ståndah kalkin kåtjotuvvat 
akti riksdagai ja  vieketit lantav tat nietast, valla rate 
vuostalasti tav. Kånåkis suttai ja  heiti ammatis ja  
rika åttjoi årrot vani kånåkasa taka kutta peive. 
Yimak vierti rate mietetit, atte riksdaga kalkai tjåkanit, 
ja  talloi A d o lf Fredrik  kissjali valtet ammatis ruoptot. 
Tan riksdagan ledjin Hattah keurapuh kå Kapperah 
ja valtin nuppatist tårjotim -fam ov allasisa.

Kånåkis A d o lf Fredrik jam i 1771 ja  kuoti ietjas 
mangai nielje mana, * käiste parneh Gustaf ja  Karl 
kåppatjah sjattaika Sverje kånåkassan.

* Holstein Gottorpalatj maddo.

A d o lf F redrik , 
valtom Lovissi Ulrikaina Preussenist.

G u sta f 3 , K a r l 13, F redrik  Sofia
valtom  Sofia M agdalenn ina  va ltom  H edvig  C h ar- A d o lf. A lbertina.

D anm arkast. lotta in a  H olste in -G ottorp ist.

Guslaf 4 A d o lf , *}* 1837, 
valtom Fredrikaina 

Baden ist.

Gustaf f  1877. Neitah.



2 . Gustavianska tiden.
1772— 1814.

1772.

Gustaf lil.
1771— 1792.

Statshviilfningen 1772. Då Gustaf I I I  vid 25 års 
ålder efterträdde sin fader på tronen, befann sig Sve
rige i en sorglig belägenhet. Inom landet rådde fort
farande split och oenighet. V id  Gustaf III:s första 
riksdag hade Mössorna för tredje gången öfverhand. 
Men de begagnade makten illa  och ställde sig i ett 
nesligt beroende a f främmande makter, i synnerhet af 
Ryssland, som var Sveriges hemlige fiende, fastän det 
låtsade vänskap. De båda grannstaterna, Ryssland 
och Danmark, blandade sig i Sveriges inre angelägen
heter och hotade dess själfständighet. Den unge ko
nungen älskade varmt sitt fosterland; han hade länge 
insett dess fara och var besluten att våga allt för att 
rädda det från undergång. Han sökte först försona 
de stridande partierna men b lef af dem snöpligt afvi- 
sad. När alla andra medel voro fruktlösa, beslöt han 
att försöka en statshvälfning. En stor del a f Hattarne 
hade nu blifv it konungens anhängare; befolkningen 
och militären i hufvudstaden voro honom tillgifna. 
Den 19 augusti 1772, då vaktom bytet skulle ske på 
Stockholms slott, samlade konungen officerarne omkring 
s i g , och höll till  dem ett kraftigt, bevekande tal, som 
slöt med de orden: »Viljen I  följa  m ig såsom edra 
förfäder följde G ustaf Vasa och Gustaf A dolf, så v ill 
ja g  våga mitt l if  för fäderneslandets räddning.» Hans 
ta l mottogs med bifall och lefverop; både officerare 
och soldater ställde sig på hans sida. Därpå lät han
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Gustaf 3.
1771— 1792.

Tårjotim-vuoke målsotim 1772. Sverje li ållo 
neures vuoken, kå Gustaf 3, 25 jake vuoras, atjes 
mangel valŧi rika tårjotim m ev kietasis. Lanta li ain 
tievas ritost ja  vasjest. Gustafa vuostas riksdagan 
sjaddin Kapperah kålmatist vidnarin ja  valtin famov 
allasisa. Y alla  si prukojin ietjasa famov neuret ja  
takkin ietjasa skapmokislakai ietja rikai vuolleladtjan. 
Si tuoston suollet pietnikit skänkan Rysslantast, mi 
li Sverje vasjolatj, vaiko tat vuoseti ietjas vänakin. 
Rysslanta ja  Danmarka, kutih lika mia krannah, masta- 
tika Sverje sisngelatj tårjom i ja  sitaika vidnit mia lantav 
ietjaska vuollai. Nuorra kånåkis ietsi ietjas aitek-lan- 
tav ålles vaimoina; sån li kukkev vuoinam, makkar 
vatan tat li, ja  sitai ja loslakai takkat kaika, vai 
lului kadjot tav tåssjånimmest. Vuostakin sån kät- 
tjali såpatit ritalidje partiait, valla si vuostalastin tav 
skapmokislakai. K å ittji mike lisih, te sån vimak 
kättjali ietjaitattet tårjotim -vuokev tårro-fuova viekina. 
Måddasah Hattaist ledjin talle sjaddam kånåkasa pälo- 
ladtjan; åive-stata viesatah ja  tårro-åiveh ledjin su 
pielen. K å  tårro-ålmah, kutih ledjin  vaktimin Stock
holma slåttan, kalkin m ålsotuvvat 19 augusti 1772, te 
kånåkis tjåkki tårro-åivit ietjas lusa, hålai sidji tjappa- 
kit ja  viseslakai ja  jau la i vim ak nåute: »Jus t i  sitta- 
pettit tjuovvot mu,nåu kå tia åut-aitekah tjuovvonG ustaf 
Yasav ja  Gustaf Adolfav, te mån sitav häggam luoitet 
aitek-lanta kadjoma tieti, jus nåu tarpes lä.» Si tuoston
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tillfångataga de församlade rådsherrarne ocli de för
nämsta partimännen och red slutligen genom Stock
holms gator, fö ljd  a f folkets glädjerop och välsignelser. 
På andra dagen därefter kallades ständerna tillsammans 
på rikssalen. Först talade konungen till ständerna 
och beskref, hur försvagadt och förnedradt Sverige 
b lifv it genom den inre tvedräkten. Därefter lät han 
uppläsa förslag till en n y  regeringsform, hvilken blef 
af ständerna enhälligt antagen. —• Statshvälfningen 
mottogs i hela landet med bifall, och Gustaf I I I  blef 
föremål för folkets kärlek och beundran.

Genom regeringsformen af 1772 ville  G ustaf III  
återställa rikets gamla styrelsesätt, sådant det varit 
under dess stormaktstid och före K arl X I:s  envälde. 
Men han inskränkte alltför mycket rådets och riks
dagens makt t ill  fördel för sin egen. Ständerna 
hade dock rätt att bevilja  skatter och att gemensamt 
med konungen stifta ny lag, och om konungen ville 
börja anfallskrig, skulle han inhämta ständernas sam
tycke.

Gustaf II I  såsom människa och regent. Gustaf 
I I I  var en medelstor man med spenslig växt, vackert 
ansikte, hög panna, stora lifliga ögon. Han var kvick 
och snillrik, talade och skref med stor lätthet och ägde 
en ovanlig förm åga att vinna människors hjärtan. 
Men tillika  var han orolig och ostadig och hade smak 
för flärd och fåfänglighet.

Gustaf I I I  hade i början a f sin regering flera kloka 
och erfarna rådgifvare, såsom Ulrik Scheffer och Johan 
Liljencrants, och med deras hjälp uträttade han mycket, 
som var n yttigt för landet. Fram för allt ville han, 
att folket skulle hafva större frihet i handel och vandel 
och därigenom förkofras i välmåga. Först nu blef
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su bålav mietetimmina ja  avoina; kåppatjaka tårro- 
åiveb ja  såldatah mannin su pällai. Taste mangel 
fankituvvin kånåkasa kåttjom a milte rate-härrah ja  
partiai åiveh. Y im ak sån riti Stockholma gatoi tjata 
ja stata viesatah tjuorvon sunji avosŧ ja  puorist- 
sjiunjetin su. Nuppen peiven tan mangel kåtjoi sån 
ståndait akti slåtta åivemus salai. Vuostakin kånåkis 
hålai ståndaita ja  vuoseti, kåkte Sverje li hädjonam 
ja tälmotum sisngelatj ritoi pakto. Taste mangel 
puvti sån ståndai åutåi åtå tårjotim-lakav, mav ståndah 
åvtå-mielakit puorakin atnin ja  tuoston. •—  Åbbå lanta 
tuostoi avoina sakav tan tårjotim -vuoke målsotimme 
pirra ja  ietsi G ustaf 3ataT stuorra kieresvuotaina.

Gustaf 3 sitai 1772-jakkasatj tårjotim -laka pakto 
ruoptot valtet tav tårjotim-vuokev, mav rika li atnam 
stuorravuota aiken ja  åutål kå K arl 11 alki aktok 
tårjotit rikav. Y alla  sån takai rate ja  riksdaga famov 
ila uttsen ja  ietjas fam ov ila  stuorakin. Ståndain li 
tauk fapmo mietetit skatit ja  aktan kånåkasaina mier- 
retit åtå lakait, ja  ju s  kånåkis sitai tårov alket ietja 
rikaina, te sån vuostak vierti ådtjot ståndai låpev 
tasa.

Makkar Gustaf 3 li te kå almatj ja kånåkis.
Gustaf 3 li  kaska sjattost ja  siegge ja  ani tjappa 
muotov, alla kallov ja  stuorra, puosjes tjalm it. Sån 
li jierm alatj ålmai ja  mati hållat ja  tja llet hauskes- 
lakai ja  tjiepet. Sune li stuorra fapmo såptsitattet 
almatji vaim oit allasis, valla ai rafetis miella ja  vaino 
hauskotallami ja  tåssjetis åmita.

Gustaf 3 ani ietjas tårjotimme alkon mådde vises 
ja  varrokis rate-vaddit, nåu kå TJlrih Scheffer ja  Johan 
Liljencrants, ja  sia viekina sån takai ätnakav, mi li 
rikai auken. A inasit sån sitai, atte almok kalkai atnet 
stuorap fridjavuotav åsestimme ja  parko kautoi, nåu atte 
tan pakto matalulun påtet stuorap påntotakkai. Talle



det lanđŧmannen tillåtet att fr itt  drifva handel med 
sin spannmål och sina kreatur. Konungen medgaf 
äfven sina undersåtar tryckfrihet och tillät utländingar 
att fritt utöfva sin religion här i landet (religionsfrihet). 
Penningväsendet, som länge varit i olag, ordnades; 
silfverm ynt, som ej på länge funnits i allmänna rörelsen, 
präglades och kom i omlopp.

Gusŧaf I I I  var en stor vän a f vitterheten och de 
sköna konsterna. S jä lf var han den störste talaren i 
sitt land och äfven såsom författare en af de främsta. 
Han umgicks gärna med snillrika män samt uppmunt
rade och belönade dem. Sådana voro bland skalderna 
Bellman, Kellgren  och Leopold, bland konstnärerna 
Sergel, som var Europas störste bildhuggare på den 
tiden. Gustaf I I I  stiftade en särskild akademi, som 
hade att vårda sig om svenska språket och vitterheten 
(,Svenska akademien). Men hvad som roade konungen 
mer än något annat var teatern. Han har s jä lf för
fattat åtskilliga skådespel och uppförde i Stockholm 
ett präktigt teaterhus.

Bland vetenskapsmän, som lefde på Gustaf III:s 
tid, har ingen b lifv it ryktbarare än kemisten Scheele.

Missnöje i landet. De första sex åren efter stats- 
hvälfningen förflöto lugnt och lyckligt. Men därefter 
visade sig tecken till missnöje i landet. Orsakerna 
härtill voro flera. Så hade konungen förordnat, att 
brännvin ej fick tillverkas af enskilda, såsom dittills 
skett, utan blott för kronans räkning, och anlade krono- 
brännerier. Detta gjorde han för att skatfa sig större 
inkomster. Men kronobrännerierna ledde mot konungens



äska ådtjon påntorah låpev åstet ja  vuobtet kårnit, ja- 
foit ja  slittorit, kåkte ietjah sittin. Kånåkis vatti ai ie
tjas vuollelattjaita låpev prentit kirji sinne, mav si sittin, 
ja pajai ietja rikai vuollelattjait, kutih idtjin aneh 
sämma lärov kå svänskalattjah, atnet jupmel-teunas- 
timmev mia lantan ietjasa läro milte (religiona-fridja- 
vuota). Sån takati ai sjiettokis pietnikit, nåu atte 
vast ådtjon silpa-pietnikit, mait ällam kukkes aikai 
atnam.

Gustaf 3 ietsi sakka Icirjit ja  tjiepes kånstait te 
kå målim-kånstav ja  kåvvå-takkam-kånstav. Sån ietj 
li tjiepemus hålle ietjas rikan ja  li ai akta puoremus 
kirje-tjallist. Sån säbrastalai mielastis vises ja  tjiepes 
ålmai kum, vieketi siav ja  vatti sidji stuorra palkav. 
Takkarah ledjin kirje-tjalle ålmai kaskan Bellman, 
Kellgren ja  Leopold, ja  tai ålmai kaskan, kutih ledjin 
tjiepes kånstain harjanam, li Sergel kullosammus; sån 
li talloi Europa puoremus kåvvå-takke. G ustaf 3 
kåtjoi akti mutŧem siebrev ja la  akademiav, mi kalkai 
åutetit tarrolatj kielav ja  k irjit (Svänskalatj akade
mia). V alla tat, mi l i  kånåkassai stuoramus haus- 
kesvuotan, li  teater. Sån lä ietj tjallam  såmes tjalla- 
kit, man milte teatera sinne vuosetin, kåkte almatjah 
viesson ja  iettsin ja la  vasjotin nubbe nuppev. Tasa 
vil sån tsieggi tjappa teater-tåpev Stockholman.

Tai lärtok ålmai kaskan, kutih viesson G ustaf 3ata 
aiken, li  kemista Scheele kullosammus.

Unnokastim lanta sinne. Vuostas kutta jake 
tårjotim-tape målsotimme mangel mannin sieddot ja  
vuorpalattjat. V alla  tan mangel alkin rika viesatah 
unuokastit kånåkasa tårjotim m ev. V ikeh tasa ledjin 
mådde. A kta  vikke li  tat, atte kånåkis li mierretam, 
atte häimolattjah äh kalkam ådtjot påltet puollem- 
vinav, nåu kå åutål, ainat kuoros val kruno, ja  tan 
tieti sån tsieggi vina-påltem-fabrikait, mah kullojin



v ilja  t ill  många missbruk, såsom oloflig bränning och 
ökad brännvinsförtäring. Bönderna, som hade mycken 
smak för brännvinet, karmades öfver att de ej fingo 
bränna liksom förr. Dessutom klagades allmänt öfver 
konungens misshushållning och böjelse för yppighet 
och nöjen. Skådespel, baler och lustbarheter a f alla 
slag aflöste hvarandra vid  hofvet. Konungen företog 
kostsamma utrikes resor, medan landet hemsöktes af 
missväxt. De äldre rådgifvarne afgingo eller undan
trängdes af yngre, hvilka förledde konungen till det 
som icke godt var. Han började regera egenmäktigt 
och upptog stora utländska lån utan riksdagens sam
tycke. Dessa penningar använde han mest till  att sätta 
krigsmakten, i synnerhet flottan, i bättre skick.

D et missnöje, som sålunda uppstått i landet, kom 
t ill  utbrott vid riksdagen 1786. Ständerna förkastade 
de flesta a f konungens förslag, och han fick på flera 
sätt erfara, att han ej var så älskad a f folket som 
förr. Gustaf I I I  kom nu på den tanken att genom 
någon ärofull bragd söka återvinna folkets gunst. 
Han hade länge stått i ovänligt förhållande till  R yss
lands mäktiga kejsarinna, Katarina I I ,  och beredt sig 
på fientligheter från detta håll. Då nu Ryssland 
vid samma tid råkade i krig med Turkiet, beslöt han 
att begagna tillfä llet och sjä lf angripa vår östra granne.

Ryska kriget och statslivälfningen 1789. På 
sommaren 1788 begaf sig Gustaf öfver t ill  Finland och 

' ryckte i spetsen för sin krigshär in på det ryska om
rådet. Men han hade ej hunnit långt, då ett myteri 
utbröt inom hären. Många a f härens officerare voro 
missnöjda öfver kriget, därför att det var illa  förbe- 
redt och börjadt utan ständernas samtycke. De trädd
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krunoi. Tav sån takai, vai kruno kalkai ådtjot änap 
pietnikit. Y alla  kånåkasa sitota vuosti påti taste ätna 
paha nåu kå låpetis vina-påltem ja  värap jukkalis- 
vuota. Påntorah, kutih iettsin puollem-vinav, måra- 
tuvvin taste, atte idtjin  åttjok vinav påltet nåu kå 
åutål. Tasa v il luodjon ätnakit kånåkasa skitar- 
timme padjel ja  tan padjel, atte sån vainoti vuolok- 
vuotav ja  hauskotallamav. Teater-kånstah, tansomah 
ja kaiklakasatj hauskotakah anetuvvin alo kånåkasa 
vieson. Kånåkis manai taivai ålko-rikain ja  tat li 
sieltes tiuras. Ja tav sån takai, vaiko lanta ietj vai- 
vetuvai neures aikest. Vuorrasap rate-vaddeh vuolkin 
ierit ratest ja  nuorapuh påtin sia sadjai, kutih tjadji- 
tin kånåkasav tasa, mi i lam puorre. Sån alki tårjot 
ietj-ratalattjat ja  lådnoi ätna pietnikit ålko-rikaist 
riksdaga låpe taka. Tai pietniki kum sån takai tårro- 
famov puorepun ja  hasati änap tårro-skippit.

Tat unuokastim, mi nåute li padjanam lantan, 
vuoseti ietjas sjattoit riksdagan 1786. Änamus mierre- 
timmita, mait kånåkis sitai, idtjin  ståndah mieteteh, 
ja måtte pieke sinne sån aitsai, atte sån i  lam nåu 
ietsetum almokist kå åutål. Gustaf 3 sitai talle kät- 
tjalit vidnit almoka kieresvuotav ruoptot kutnelatj 
tåro pakto. Sån li  juo mälkatav vasjev atnam Ryss- 
lanta famolatj kejsarinna Katarina 2  vuosti ja  li vuor- 
tam tårov Rysslanta pielest. K å tal tårro sjattai 
Rysslanta ja  Turkia kaskan, te sån vuoini, atte sjiet- 
tokis aike li påtam latat Rysslantav.

Tårro Rysslantaina ja tårjotim-vuoke målsotim 
1789. Kiesen 1788 manai Gustaf Suomalantai ja  taste 
ietjas tårro-fuovaina Rysslanta sisa. Y alla  sån i lam 
kukkas påtam, kå stuime Icånålcasa vuosti sjattai tårro- 
fuovan. Måddasah tårro-åivist unuokastin tav tårov, 
taina kå tat li  neuret karvetum ja  alketum vani 
ståndai mietetimme taka. Si alkin ratotallat vasjo-



1789.

i underhandling med fienden och slöto sinsemellan en 
förening, som kallades Anjala-förbundet*  De ville 
därigenom tvinga konungen att sluta fred och utlysa 
en riksdag. I  denna svåra belägenhet, omgifven af 
upproriska trupper, var konungen villrådig hvad han 
skulle företaga sig. Då kom underrättelse, att dan- 
skarne infallit i landet för att hjälpa Ryssland. Nu 
skyndade han genast tillbaka till Sverige, genomreste 
Dalarne och andra landskap och kallade folket till 
vapen. Slutligen begaf han sig till  Göteborg och ledde 
sjä lf stadens försvar mot de anryekande danskarne. 
Dessa måste inom kort draga sig tillhaka och sluta fred.

Gustaf I I I  hade nu genom raskhet och mod åter
vunnit sin forna gunst hos de ofrälse stånden, och han 
beslöt att begagna sig häraf för att öka sin makt. 
Detta skedde på riksdagen i Stockholm 1789. Då adeln 
här motsatte sig konungens vilja, lät han häkta dess 
förnämsta ledare. Han erbjöd de ofrälse stånden nya 
förmåner, däribland rätten att besitta frälsehemman, 
och han förmådde dem att antaga förenings- och säker
hetsakten, hvarigenom konungen b le f nästan enväldig. 
A deln  kunde icke förmås att godkänna denna lag, 
men den ansågs likväl gällande.

På grund af förenings- och säkerhetsakten af- 
skaffade Gustaf I I I  det gamla riksrådet och inrättade 
högsta domstolen, som blef den högsta dömande myn
digheten i landet.

G usŧaf I I I  fortsatte därpå med kraft det ryska 
kriget både till lands och sjös. Den största strid, som 
därunder utkämpades, var sjöslaget vid Svensksund.* 
Ryssarne hade gjort sig säkra om segern men blefvo

lattj
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rafe
tiet(
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Tall
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yiio'
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tijii
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* A n j a l a  var en gård i Finland nära ryska gränsen.
** S v en sk su n d  är ett sund vid Finlands sydöstra kust.
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lattjai kum ja  takkin littov  kaskanisa, mi kåtjotuvai 
Anjala-litton. * Si sittin taina naggit kånåkasav takkat 
rafev ja  kåttjot riksdagav akti. Kånåkis ittji rätt 
tieteh, mav sån kalkai takkat tan stuorra vata sinne, 
kå su ietjas tårro-fuovah takkin stuimev su vuosti. 
Talloi sån åttjoi kullat, atte dauskalattjah ledjin latam 
mia lantav vieketadtjit Rysslantav. Talle sån talaka 
vuolki ruoptot Sverji, manai Dalarnin ja  ietja lanta- 
taivain ja  kåtjoi almokav viekken. Vim ak sån vuolki 
Göteborgai ja  stiuri ietj ta it tårro-fuovait, mah var- 
jalin statav danskalatj vasjolattjai vuosti. Tah vier
tijin ai ruvva vuolket ierit ja  takkat rafev.

Gustaf 3 li talle mihasvuotaina ja  jalosvuotaina 
ruoptot vidnim adelattes ståndai kieresvuotav ja  sån 
aikoi talle lasetit ietjas famov sia viekina. Tat sjattai 
riksdagan Stockholman 1789. K å  adel tanne vuosta- 
lasti kånåkasa sitotav, pajai sån valtet sia åivatap- 
musit fankan. Sån falai adelattes ståndaita muttem 
åtå lakait, maiste si matalulun ådtjot stuorra aukev; 
tai lakai kaskan li akta, mi vatti. sid ji låpev atnet 
takkar häimait, mai åutåst idtjin  tarpaheh skatev 
makset. Si tuoston ai aktitim- ja  vissesvuota-lakav, man 
pakto kånåkis sjattai vallak i aktok tårjotidjen. A del 
val ittji kåktek mivah tuostot ja  m ietetit tav, valla 
tauk tat anetuvai lakan.

Tan laka milte tåssjiti G ustaf 3 tålotj rika ratev 
ja  piejai tan sadjai pajem us tuopmo-ståulav, mi sjattai 
lanta åivamus tuopmarin.

ryska 
d, som 
sund.* 
blefvo

Tav tårov, mi li alketum Kysslantaina, tåroi 
Gustaf 3 taste mangel stuorra famoina kåppatjaka 
lantan ja  sävan. Karrasammus tårro, mi talloi sjattai, 
li sävva-tårro Svensksunda * kuoran. Karjelah ledjin

1789.

* A n ja l a  li muttem häima Suomalautan, Rysslanta raje lakka.
** Svenksroncl li såmes tjålme Suomalanta årjatj-lulotj katten.



G ustaf 111. E fter en tafla af K. Fr. v. Breda.

efter två dagars kamp fullkom ligt slagna. K ort därpå 
slöt konungen fred med Ryssland; han gjorde det utan 

1790. förlust, men någon vinst af det kostsamma kriget hade 
Sverige icke.



H ufvudtrappan i Stockholms slott. JByggdt af Nikodemus Tessin d. y. 

Åivemus trappa Stockholma slåttan. Tsieggitum nuorap Nikodemus Tessinist.
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vissasah, atte kalkin vidnit, valla knovte peive tåro 
mangel vidnitallin  si ållo. Talaka tan mangel takai 
kånåkis rafev liysslantaina; sån takai tav vani atte 
lanta massi mavke, valla tat ittji aneh mavke ankev- 
ke tat tinras ŧårost.



Gustaf III : s slut. Gustaf I I I  hade genom den 
sista statshvälfningen gjort sig mycket hatad a f adeln. 
Några djärfva adelsmän sammansvuro sig till  och 
med att döda konungen. En dag i mars månad 1792 
var en maskeradbal* tillställd  på kungliga teatern 
i Stockholm. Konungen, som älskade dylika nöjen, 
infann sig på balen utan att bry  sig om de varningar 
han mottagit. K lädd i maskeraddräkt blandade han 
sig i vim let men hade ej hunnit långt, då han omgafs 
af personer i svarta masker. En a f dem aflossade i 
trängseln ett pistolskott mot konungen; denne ro
pade: »Jag är sårad, tag fast honom!» De samman- 
svurna rusade åt dörrarna, men dessa stängdes, och 
de närvarandes namn antecknades. Drypande a f blod 
fördes konungen ur salen. Såret ansågs i början 
ej vara lifsfarligt, men det onda förvärrades, och 
G ustaf I I I  afled, endast 46 år gammal, 1792.

Gustaf IV Adolf.
1792— 1809.

Gustaf IY  Adolfs förmyndare. Gustaf III:s  son, 
Gustaf IV  Adolf, var vid faderns död 13 år gammal. 
Så länge konungen var omyndig, fördes styrelsen af 
hans farbror, hertig Karl. Hertigen var en välmenande 
men svag och obeslutsam man och lät leda sig a f sin 
gunstling friherre Reuterholm. Denne var en härsk
lysten och högdragen herre och därför illa  om tyckt i

* M a s k e r a d b a l  är en sådan bal, där gästerna äro utklädda och 
bära konstgjorda ansikten (m a sk e r ) .



a den 
ideln. 
1 och 
. 1792 
:atern 
nöjen, 
ångar 
e han 
mgafs 
sade i 
e ro- 
nman- 
s, och 
f  blod 
början 

och

[:s son, 
immal. 
[sen af 
enande 
af sin 
härsk- 
yckt i

idda och

Gustaf 3ata japmem. Gustaf 3 li tan mangep 
tårjotim-vuoke målsotimme pakto kässam adela vasjev 
ietjas padjel. Såmes puosjes adel-ålmah littotin vil, 
atte kalkin kåddet kånåkasav. Muttem peive mars 
manon 1792 li  maskerada-tansom * kånkålatj teaterin 
Stockholman. Kånåkis, kutti ietsi takkar hauskota- 
kait, manai tåkko ja  ittji laketeh taist varrotasaist, 
mait sån li ådtjom. Sån manai almatj-tåke sisa, kar- 
votum maskerada-karvoita, valla i lam kukkas påtam, 
kå kallekatj ålmah, kutih  atnin tjappis kåptjåsit muo- 
toi åutålin, påtin su pirra. A k ta  siast vuotji pisto- 
laina kånåkasa vuosti; tat tjuorvi: »Mån läv sarjitum, 
valtit su kitta!» Tah, kutih ledjin littotam, viekin 
uvsai lusa, valla tah tappatuvvin, ja  tai namah, kutih 
ledjin kuotnaha sinne, tjaletuvvin pajas. Kånåkasa 
havve varti sakka ja  sån puvtetuvai ålkos salast. Yuo- 
stakin idtjin  aneh havev vataladtjan, valla tat vär- 
rani, ja  Gustaf 3 jami, kuoros val 46 jake vuoras, 1792.

Gustaf 4 Adolf.
1792— 1809.

Gustaf 4 Adolfa förmintarah. G ustaf 3ata parne, 
G ustaf 4 Adolf, li 13 jake vuoras, kå su attje 
jami. Nåu kukkev kå kånåkis li nuorra, li  su tjietse, 
hertig K arl, rika tårjotidje. H ertig K arl l i  puorre- 
mielak ålmai, valla sjiepsjes ja  härtotipme ja  pajai 
ietjas vänakav, frihärra Reuterholmav stiurit ietjas. 
Tat li stuores ålmai ja  sitai ietj stiurit kaika, ja  tan

* M a s k e r a d a -ta n s o m  lä takkar tansom, kånne kuosseh atnih 
amas ja åutos karvoit ja kåptjåsav muotoi åutålin, atte i mateh tåb- 
tåt siav.



1808.

landet; han hade dock den förtjänsten, att han iakt
tog sparsamhet och god hushållning.

Gustaf IY  Adolf och Napoleon. Gustaf IV  Adolf, 
som vid 18 års ålder s jä lf öfvertog regeringen, gaf i 
början goda förhoppningar om sig. Han utmärkte sig 
för sparsamhet och rena seder, och hans stora fel, som 
voro egensinne och högfärd, visade sig först senare. I 
flera år skötte han styrelsen oklanderligt och till  lan
dets gagn; men olyckorna började, då han råkade i 
strid med den mäktige kejsaren i Frankrike, Napoleon. 
T ill denne kejsare fattade Gustaf IV  A d o lf ett oför
sonligt hat. Han slöt sig till ett stort förbund, som 
bildade sig mellan flera europeiska makter mot Napoleon. 
Men kriget aflopp olyck ligt för de förbundna, och de 
måste sluta fred med Napoleon. H ärtill kunde dock 
G ustaf A d o lf ej förmås, utan han fortsatte fiendskapen. 
D å slöt Napoleon förbund med Ryssland och Danmark 
och förmådde dem att angripa Sverige.

Nu råkade Sverige i den vådligaste belägenhet. 
En här af danskar och fransmän stod färdig att land
stiga i Skåne, en norsk här hotade från västra sidan, 
och ryssarne inryckte utan krigsförklaring i Finland 
på vintern 1808. Sverige gjorde stora ansträngningar 
för att försvara sig. Hela landets ogifta manliga be
folkning emellan 18 och 25 års ålder utskrefs såsom 
landtvärn. Men alla dessa ansträngningar blefvo till 
ringa nytta, emedan konungen var egensinnig och 
oförnuftig. Landtvärn et förgicks till  stor del genom 
brist och sjukdomar, och det trogna Finland lämnades 
åt sitt öde.

F inska k riget. Den tappra finska hären önskade 
hålla stånd mot fienden men måste på konungens be
fallning draga sig tillbaka. 1 djup snö och sträng
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tieti lanta viesatah idtjin  åbbânis likob snnji; sån li 
tauk puorak tan kautoi, atte sån sparri lanta pietnikit 
ja ittji skitarteb.

Gustaf 4 Adolf ja Napoleon. G usŧaf 4 A dolf, 
kutti ietj alki tårjotit, kå sån sjattai 18 jake vuorra- 
sin, tåmåti alkon nåute, atte mattin puorev vuortet 
suste. Sån itt ji  skitarteh ja la  aneb pabas viessomav, 
ja su stuorra vikeh, mah ledjin ietjratakvuota ja  stuo- 
resvuota, idtjin alkost vuoinoh. Mådde jake sån tår
joti lantav puorakit ja  nåute, atte rika åttjoi stuorra 
aukev; valla pahapun sjattai, kå sån alki ritalit Frank
rika fapmokis kejsar Napoleonina. T av kejsarav va- 
sjoti G ustaf 4 A d o lf åbbå vaimostis. Sån manai tan 
stuorra litto sisa, mav muttem europalatj rikab takkin 
Napoleona vuosti. Valla tai rikai tårro Napoleona 
vuosti manai vuorpetislakai, ja  si viertijin  rafev takkat 
suina. V alla  tasa Gustaf A d o lf  ittji mieteteh, ainat 
tåroi ain v il suina. Talloi Napoleon takai littov 
Rysslantaina ja  Danmarkaina ja  hålaitatti tait latat 
Sverjev.

Talle påti Sverje stuoramus vata sisa. Danska
latj ja  franskalatj tårro-fuovah tjuodtjon karvasin 
manatjit Skåne sisa, Vuona tårro-fuovva aikoi påtet 
allelist, ja  learjelah latin Suomalantav talven 1808. 
Sverje kättjali kaika famöst varjalit ietjas. Kaikah 
tah valtok ålmah åbbå lantan sjaddin lanta leattijidjen, 
kutih ledjin 18 jake vuorrasah ja  tan padjel kitta 25 
jakkai. V alla  kaika tat i lam manenik auken, taina 
kå kånåkis li ietjratak ja  jiermetipme. Stuorra åsse 
taist lanta kattijid jist håkkåni vanesvuota ja  tauta 
pakto, ja  Suomalanta, mi akev li årrom jakolatj mia 
vuosti, åttjoi årrot vani vieke taka.

Suopmelatj tårro. Jalos suopmelatj tårro-fuovva 
sitai vuostalastet vasjolattjait, valla vierti kånåkasa 
kåttjoma milte måddot vasjolattjai åutåst. Kassa

1808.



köld tågade den allt längre mot norr. Ryssarne fingo 
ostörda besätta hela södra Finland och började därpå 
belägra Sveaborg, Finlands starkaste fästning. Den 
kunde ej intagas med härsmakt, och därför tog fienden 
sin tillflykt till svek. Några af befälet vunnos genom 
löften och penningar; slutligen lät kommendanten ge
nom hot och öfvertalning förmå sig att åt fienden 
öfverlämna fästningen med dess besättning och ofant
liga  förråd. —  Em ellertid hade den finska hären efter 
50 mils återtåg fått tillstånd att göra halt och vända 
sig mot fienden. General Adlercreutø slog de påträng
ande ryssarne vid  SiJcajoM* och tvang dem att draga 
sig tillbaka. Nu framträngde finnarne allt längre 
mot söder, och deras generaler, Adlercreutø, Sandels 
och Döbeln, slogo ryssarne i flera drabbningar. Men 
emellertid hade fienden samlat betydliga förstärk
ningar, och därpå började för den hjältem odiga finska 
hären ett nytt återtåg mot norden. Slutligen blefvo 
finnarne vid Oravais** angripna a f en stor öfvermakt 
och måste efter ett tappert motstånd vika. Den finska 
hären var nu så försvagad genom de 80 strider den 
utkämpat, så medtagen af frost och svält, brist och 
sjukdomar, att den måste utrymma Finland och draga 
sig tillbaka till Torneå (nov. 1808).

Gustaf IV  Adolfs afsättning. Sverige var nu 
nära sin undergång; dess fiender beredde sig att från 
tre håll infalla i landet. Då beslöto några modiga 
män att afsätta den förblindade konungen, emedan 
detta syntes vara det enda sättet att rädda landet.

* S ik a jo lc i ligger nära staden Uleåborg i norra Finland.
** O r a v a is  ligger mellan städerna Vasa ocli Ny-Karleby.



muottakin ja  karra tjåskemin tat manai ntiortas kuou- 
loi. Karjelah ådtjon rafen valtet åbbå årjatj åsev 
Suomalantast vuollasis ja  latin tan mangel >Svea
borgav, mi li Suomalanta nannosammus fästnik. Tat 
li nån nanos, atte itt ji  aktak tårro-fuovva mateh va l
tet tav, ja  tan tieti vasjolattjah takkin tav svals- 
kotaka pakto. Såmes tårro-åiveh pätatallin puorre ja- 
toi ja  pietniki pakto; vimak naggituvai kommendanta 
ai ja la  åivemus tårro-åive aitema ja  hålatimme pakto, 
nåu atte luoiti fästnikav vasjolattjaita aktan tai tårro- 
ålmai ja  sieltes ätna tavveri kum, mah ledjin tan 
sinne. —  Y alla  vimak, kå suopmelatj tårro-fuovva li 
pataram 50 mila vasjolattja åutåst, te tat åttjoi 
låpev jårk itit ja  vuostalastet vasjolattjait. General 
Adlercreutz vidni karjelit Sikajolci * kuoran ja  naggi 
siav ruoptot. Talle suopmelattj ah vast mannin kukkas 
årjas kuouloi ja  sia tårro-åiveh Adlercreutz, Sandels ja  
Döbeln vidnijin  karjelit mådde tåroi sinne. Y alla  va
sjolattjah lasetin ietjasa tårro-faovait ätnakit, ja  tan 
mangel vierti ja los suopmelatj fuovva vast vuolket 
nuortas kuouloi. Y im ak ila stuorra vasjolatj-fuovva 
latai suopmelattj ait Oravaisa** kuoran ja  talloi si 
viertijin patarit vasjolattjai åutåst karra tåro mangel. 
Suopmelatj fuovva li  talle nåu uttsanam tai 80 tåro 
pakto, mait si ledjin  atnam, ja  nåu famotuvvam kållo- 
mist, nälkomist, vanesvuotast ja  puotsalvasaist, atte 
tat vierti vuolket Suomalantast ja  mannat Tuornosi 
(november manon 1808).

Gustaf 4 Adolf massa kånåkis-ammatis. Sverje 
li talle håkkånimme lakka; vasjolattjah karvetin 
ietjasa latat mia lantav kålmåt harest. Talloi littotin  
muttem jalos ålmah vuojetit jierm etis kånåkasav ierit 
ietjas ammatist, taina kå itt ji  vuoinoh ietja rate ka-

* S ik a jo k i  lä lakka Uleåborga stata nuortatj Suomalantan.
** O r a v a is  lä Vasa ja Ny-Karleby statai kaskan.



1809.

De trupper, som stodo vid västra gränsen till  för- djot
svar mot norrmännen, tågade till Stockholm under te- rap1
fäl af Georg Adlersparre; men innan de hunno fram, Geo
var konungen redan afsatt. En dag i mars månad tåkl
1809 infann sig general Adlercreutz med sex följesla- ierii
gare på slottet och. inträngde i konungens rum för att Adl
taga honom till fånga. Konungen drog sin värja och kån;
ropade på hjälp men fattades genast om lifvet och af- vali
väpnades. Intet a llvarligt försök gjordes att hjälpa su
honom. Statshvälfningen försiggick  i största lugn öch tjal
utan blodsutgjutelse. van

Karl XIII.
1809— 1818.

Ny konung och regeringsform. På allmän be
gäran öfvertog konungens farbror hertig Karl sty- atn<
relsen såsom riksföreståndare, t ill  dess ständerna hunnit I tim: 
samlas och förordna om kronan. På våren 1809 sam- står
manträdde den riksdag, som skulle gifva Sverige ny 180!
konung och ny författning. Eörst förklarades Gustaf kån
I Y  A d o lf och hans ätt förlustiga Sveriges krona.* kin
Därpå utarbetades och antogs en ny regeringsform, kall
och slutligen valdes Karl X III till Sveriges konung. tuv

Sve
Genom den nya regeringsformen afskaffades det 

af Gustaf I I I  införda enväldet, och rikets ständer åter- fapi
fingo sin gamla rätt att bevilja skatter och att ge- vas'
mensamt med konungen stifta lag. Y id  samma riks- laki
dag antogos sedermera tre andra grundlagar, nämligen tuv

* Efter sia afsättning måste Gustaf Adolf med familj lämna |
Sverige och tillbragte sina återstående dagar i landsflykt. 1 akta

man
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Georg Adlersparre tårjom a vuolen; valla åutål kå si 
tåkko jåksåtin, li kånåkis juo piejatum ammatist 
ierit. Muttem peiven mars manon 1809 påti general 
Adlercreutz aktan kutaina ratnaina slåttai ja  tjangai 
kånåkasa kammara sisa va ltatjit su fankan. Kånåkis 
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Karl 13.
1809— 1818.

Åtå kånåkis ja åtå tårjotim-laka. Kaikasatj 
atnoma milte valti kånåkasa tjietse, hertig Karl, tårjo- 
timmev kietasis ja  åroi rika tjuottjotidjen, tasa kå 
ståndah happitin tjåkanit ja ratetit kruno pirra. Kitan 
1809 tjåhani tat riksdaga, mi kalkai mierretit åtå 
kånåkasav ja  åtå tårjotim -lakav mia lantai. Vuosta- 
kin mierretuvai, atte Grustaf 4 A d o lf ja  su maddo 
kalkin masset Sverje krunov. * Tan mangel karve- 
tuvai åtå tårjotim-laka ja  vimak valjituvai Karl 13 
Sverje kånåkassan.

Tan åtå tårjotim -laka pakto tåssjituvai kånåkasa 
fapmo aktok tårjotit rikav, ja  rika ståndah ådtjon 
vast ruoptot ietjasa åutep famov mierretit skatit ja  
lakait aktan kånåkasaina. Sämma riksdagan mierre- 
tuvvin taste mangel kålmå ietja laka, riksdaga-lalca,

* Mangel kå Gustaf 4 Adolf li ammatis massam, vierti sån 
aktan ietjas nissonina ja manai kum kuotet Sverjev ja viesoi taste 
mangel kitta japmemis radjai ålko-rikain.

1809.



1810.

riksdagsordning, successionsordning (tronföljdslag) och 
tryckfrihetsförordning.

Finlands förlust. Det utmattade Sverige hade 
ej annat val än att foga sig efter segrarens stränga 
villkor och underteckna freden; det b lef den hårdaste 
Sverige någonsin slutit. Genom freden i Fredrihshamn* 
måste Sverige till Ryssland afträda hela Finland med 
Aland. Det hade slutligen lyckats ryssarne att från- 
rycka Sverige det finska broderlandet, som i 600 år 
delat lju ft  och ledt med Sverige och troget stått vid 
dess sida i med- och motgång. —  K ort därpå slöts 
fred äfven med Danmark och Frankrike.

Tronföljarvalen. Då K arl X I I I  var gammal och 
barnlös, behöfde landet en tronföljare. H ärtill utsågs 
först danske prinsen K arl August, men denne högt 
älskade furste fick Sverige ej länge behålla. På en 
ridt fö ll han plötsligt af hästen och dog af slag. Då 
kom man på den tanken att välja t ill  tronföljare nå
gon af kejsar Napoleons generaler, ty  man menade, att 
en stor härförare skulle kunna återupprätta Sverige 
ur dess dåvarande vanmakt. Denna tanke vann all
mänt bifall, och valet föll på den franske marskalken 
Johan Bernadotte.

Johan Bernadotte var född i södra Frankrike af 
borgerlig fam ilj; hans fader var sakförare. V id  17 
års ålder lämnade han fädernehemmet och tog värf- 
ning såsom soldat. Han tjänade sig snart upp till 
underofficer, men emedan han var ofrälse, kunde han 
ej få någon vidare befordran. Men då (1789) utbröt 
den stora franska revolutionen (statshvälfningen), som 
borttog all ståndsskillnad i Frankrike. Nu steg Berna
dotte genom sina utmärkta egenskaper hastigt i gra-

* F r e d r ik s h a m n  är en stad i sydöstra kinland.



successiona-laka (kåkŧe kruno kalka arpiŧuvvat) ja  laka 
Tcirje-prentima, pirra.

Sverje massa Suomalantav. I lam talle ietja 
rate mia famotuvvam lantai kå makset, mav vidnar 
raukai, ja  rafe-tjallakav vuollai t ja lle t; tat li karra- 
sammus ja  vuorpetammus rafe-litto, mav Sverje kåssek 
li ŧakkam. Rafe pakto Fredrikshamnan * vierti Sverje 
luoitet Rysslanta.i åbbå Suomalantav aktan Alantaina. 
Mangemusta ledjin nappo karjelah aimotam valtet 
ierit Sverjest Suomalantav, mi 600 jake li årrom Sverje 
vielja avo ja  sur ko sinne ja  jakkokis-lakai tjuodtjom  
mia pielen miete- ja  vuosti-mannama sinne. — Talaka 
tan mangel takatuvai rafe Danmarkaina ja  Franlc- 
rikaina ai.

Krunoprinsa valjituvva. K å K arl 13 li vuoras 
ja manatipme, te lanta vierti va ljit åvtåv, mi kalkai 
su krunov arpit. Tanen valjituvai vuostakin danska
latj prinsa K arl August, valla  tav ietsetum furstav 
ittji Sverje åttjoh kukkev aimon atnet. K å sån såmes 
pale li ritimin, katjai sån häkkat hästa nalte ja  jam i 
slagast. Talloi si sittin va ljit såpmasav kejsar Napo- 
leona tårro-åivist, ju tte  si tåivon, atte stuorra tårro- 
åive kalkai mattet kadjot Sverjev tan talatj famotis- 
vuotast. Tat likoi kaikaita ja  te si valjijin  franska- 
latj marskalkav Johan Bernadottev.

Johan Bernadotte li riekatam årjeli Frankrikan 
ja li adelattes mattost; su attje li advokata (laka- 
åpes). K å  sån li 17 jake vuoras, te sån kuoti ietjas 
äikatit ja  sjattai tårro-ålman. Sån padjani ruvva 
vuolep tårro-åiven, valla kå sån i lam adelist, te sån 
ittji mateh alep tårro-åiven sjaddat. Yalla talloi 
(1789) sjattai tat stuorra franskalatj revolutiona (tår- 
jotim-vuoke målsotim), mi tåssjiti kaika reutatusav 
ståndai kaskan Frankrikan. Talle padjani Bernadotte

* F r e d r ik s h a m n  lä muttem stata årjatj-lulotj SuomalantaD.

1809.
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1813.

derna. I  de stora krig, som fördes på den tiden, ut
märkte han sig både såsom krigare och befälhafvare 
och var inom få  år general. Då kejsar Napoleon kom 
till makten i Frankrike, upphöjdes Bernadotte till 
marskalk och slutligen till furste af Ponte-Corvo (be
läget i Italien).

Karl Johan mot Napoleon. Den nye kronprinsen, 
som nu kallade sig Karl Johan, blef, från första stun
den han satte foten på svensk jord, den egentlige sty
resmannen i landet, ty  den gamle konungen var skröp
lig  och svag. Bedan förut hade K arl Johan råkat i 
missämja med den härsklystne kejsar Napoleon. Denne 
trodde sig kunna behandla Sverige såsom ett lydrike 
och lät sina trupper besätta svenska Pommern. Då 
skilde sig K arl Johan från honom och förenade sig 
med hans fiender, Ryssland och England, hvilka lof- 
vade att skaffa Sverige besittningen a f Norge. Sedan 
Napoleon på ett tåg mot Ryssland förlorat större delen 
af sin här, bildade sig mot honom ett stort förbund, 
och till  detta slöt sig äfven Sverige. K arl Johan öfver- 
gick  med en svensk här till  Tyskland och började i 
förening med ryssar, preussare och österrikare en häf
tig  kamp mot Napoleon. Y id  Leipzig stod en afgö- 
rande drabbning, i hvilken Napoleon efter tre dagars 
strid led ett fullständigt nederlag. Han flydde till
baka till Frankrike och måste efter nya strider afsäga 
sig kronan.

Det var i dessa oroliga tider, kort före det nya 
krigets utbrott, som allmänna beväringen inrättades 
i Sverige för att öka landets försvarskrafter.

Norges förening med Sverige. Efter slaget vid 
Leipzig tågade K arl Johan med sin här mot Danmark, 
som var Napoleons bundsförvant. Han inträngde från 
söder i Holstein, som då var ett danskt lydland. Efter



ruvva ietjas stuorra jierm e ja  jalosvuota pakto. Tai 
stuorra tåroi sinne, mak talloi anetuvvin, sjattai sån 
kullosin kåppatjaka te kå tårro-ålmai ja  kå tårro- 
stiurijidje ja  sjattai ruvva alemus tårro-åiven (gene
ralan). K å  kejsar Napoleon åttjoi famov Frankrikan, 
te Bernadotte pajetuvai marskalkan ja  vimak furstan 
Ponte-Gorvo padjel (mi lä Italian).

Karl Jolian Napoleona vuosti. Å tå  krunoprinsa, 
kutti talle kåtjoi ietjas Karl Johanin, sjattai ietj 
lanta stiurijidjen, nåu ruvva kå sån li Sverji påtam, 
jutte vuoras kånåkis li sjiepsjes ja  famotipme. Juo 
åutål li  K arl Jokan påtam usämasvuotai kejsar Napo- 
leonina, kutti li sieltes fapmo-vainok. Tat usjoti, atte 
sån kalkai mattet takkat Sverjina sämmalakai kå tak
kar rikaina, mi li  su vuolen, ja  pajai ietjas tårro- 
fuovait mannat svänskalatj Pommerna sisa. Talloi 
Karl Jokan sirai suste ja  littoti su vasjolattjai kum, 
Rysslantaina ja  Englantaina, kutik jattika, atte kal- 
kaika vieketit Sverjev valtet Vuona-rikav vuollasis. 
Mangel kå Napoleon li  massam änamus åsev ietjas 
fuovast tåron Rysslantaina, sjattai stuorra litto su 
vuosti, ja  tasa kulloi Sverje ai. K arl Jokan manai 
svänskalatj tårro-fuovaina Tysklantai ja  alki aktan 
karjeli, preussalattjai ja  österrikalattjai kum karra 
tårov Napoleona vuosti. Leipziga kuoran sjattai stuorra 
tårro, man sinne Napoleon kålmå-päivasatj tårroma 
mangel ållast vidnitalai. Sån patari ruoptot Frankrikai 
ja vierti vimak åtå tårroma mangel keitet ietjas krunov.

Tai rafetis aiki sinne, åutål kå tat åtå tårro alki, 
mierretuvai, atte kaikak nuorra ålmak Sverje sinne kal
kin ekserit (beväring) ja  nåute lasetit rika tårrofuovait.

Yuona-rika aktituvva Sverjina. Tåro mangel 
Leipziga kuoran manai K arl Johan ietjas tårro-fuo
vaina Danmarka vuosti, mi li littov takkam Napoleo- 
nina. Sån manai årjelist Holsteina sisa, mi talloi li
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1814.

Ä r 1815 afträđđe Sverige till Preussen sin sista 
besittning på andra sidan Östersjön, svenska Pommern.

Det inre tillståndet under partitiden.

några mindre strider måste danskarne vika och under- Dam
tecknade inom kort freden i Kiel. Genom denna fred tijm
afträddes Norge till konungen af Sverige. —  Norr- vu°i
männen vägrade dock att erkänna freden i K iel ock tetu’
ville själfva bestämma öfver sitt öde. De förklarade idtji
Norge för ett själfständigt konungarike, antogo en sär- ama
skild grundlag för N orge och valde danske prinsen km
Kristian  till sin konung. Men då K arl Johan med en allas
svensk krigshär inryckte i Norge och tillika  erbjöd kåne
norrmännen fördelaktiga villkor, så funno dessa slut- i'uov
ligen för godt att bifalla föreningen med Sverige, på vuor
det villkor att Norge fick behålla sin s jä lf ständighet. tuva
Därpå blef K arl X I I I  vald till Norges konung, den rika:
4 november 1814. Denna förening bestod däri, att de kass
båda rikena alltid skulle hafva gemensam konung ock rika
gemensam utrikes styrelse men för ö frig t styras hvart 
efter sina egna lagar. Föreningen b lef följande år när- ålko
mare bestämd genom en lag, som kallades riksakten. kåbl

laka
jaul

sam
Lull

VU01
Rikets område. Genom olyckorna och förlusterna 

under K arl X I I  upphörde Sverige att vara en stor
makt. Sverige förlorade under detta tidehvarf alla aike
sina landvinningar på andra sidan Östersjön och tait
behöll endast hvad det eröfrat från Danmark och Pleh
Norge {Skåne, Halland, Bleking, Gotland, Bohuslän, vai
Jämtland, Härjedalen). — Pommern tillfö ll Preussen.



Danmarka vuolen. Kallekatj utses tåroi mangel vier- 
tijin danskalattjah patarit ja  ruvva tan mangel si 
vuollai tj allin rafe-littov Kielin. Tan rafe pakto vat- 
tetuvai Vuona-rika Sverje kånåkassai. —  Vuonakah 
idtjin tauk sitah mietetit tasa, mi li  hålatum Kielin, 
ainat si sittin ietjah mierretit ietjasa padjel. Si tak
kin Yuonav sierra kånåkis-rikan, takkin sierra lakav 
allasisa ja  valjijin  danskalatj prinsav Kristianav ietjasa 
kånåkassan. Y alla  kå K arl Johan svänskalatj tårro- 
fuovaina manai Yuona sisa ja  ai ja tti vuonakita puorre 
vuorpev, te si vimak mietetin tasa, atte Yuotna akti- 
tuvai Sverjina nåu, atte tat lik  åttjoi årrot sierra 
rikan. Tan mangel K arl 13 valjituvai Vuona kånå- 
kassan 4at peiven november manon 1814. Tah kuokte 
rika aktituvaika nåu, atte såi kåppatjah akev kal
kaika atnet aktasatj kånåkasav ja  aktasatj tårjotimmev 
ålko-rikai harrai, valla ietj an såi kalkaika tårjotuvvat 
kåbbak ietjas laka milte. Mangep jaken si takkin såmes 
lakav, mi kåtjotuvai riksaktan, man sinne tjielkasappot 
jaulatuvai, kåkte tah rikah kalkaika årrot aktitum.

Jaken 1815 luoiti Sverje Preusseni tav, mi li pat- 
sam taist lantaist, mait tat li  atnam nuppen pielen 
Lulle-sävav (Östersjöav), ja la  svänskalatj Pommernav.

Kika sisngelatj vuoke partia-aiken.

Rika yitotakka. Sverje stuorra fapmo nåkåi tan 
vuorpetisvuota pakto, masa mia lanta katjai K arl 12 
aiken. Partiai aiken massi Sverje tan mangel kaikait 
tait lantait, mait tat åutål li  allasis vidnim nuppen 
pielen Lulle-sävav (Östersjöav), ja  ani aimon kuoros 
val tav, mav tat li  Danmarkast ja  Yuonast valtam 
(Skånev, Hallantav, JBlekingav, Gotlantav, JBoJmslänav,



T ill Ryssland afträddes det mesta, nämligen Östersjö
provinserna (Ingermanland, Estland, Livland) 1721 samt 
Finland i tre omgångar: 1721, 1743 och 1809 (ss. 196, 
204, 234). Sveriges yttre ställning blef genom Finlands 
förlust m ycket vådlig  men betryggades åter genom 
föreningen med Norge 1814 (s. 238).

Öfverliet ocli follt. V id  K arl X II :s  död afskaffa- 
des det envälde, som K arl X I  hade grundat, och som 
K arl X I I  missbrukat till landets olycka (s. 200). G-enom 
regeringsformerna 1719 och 1720 förlorade konungen 
det mesta a f sin förra myndighet, och hans makt för
svagades sedermera ännu mera genom Fredrik I:s och 
A d o lf Fredriks oduglighet. Makten tillfö ll i stället 
rådet och riksdagen, eller rättare sagdt det parti, som 
för hvarje gång hade öfverhand vid  riksdagen. Häraf 
uppkom mycken split och oenighet i landet. Därmed 
följde svaghet i styrelsen, ty  endast enighet ger styrka; 
därmed följde äfven våld och orättvisa, ty  det här
skande partiet gynnade blott sina anhängare men 
förtryckte sina motståndare. Ä fven begagnade sig 
de utländska makterna a f vår oenighet och inblandade 
sig i våra inre angelägenheter (s. 210). Folket ledsnade 
därför vid  ett sådant styrelsesätt och ställde sig på 
konungens sida, då G ustaf I I I  utförde sin statshvälf- 
ning och gjorde slut på mångväldet. Grenom 1772 års 
regeringsform återfick konungen den makt han ägt 
före 1680 (s. 216). Men G ustaf I I I  var ej länge nöjd 
med den makt han sålunda fått. Han började regera 
egenmäktigt, och då adeln satte sig upp emot . hans 
vilja, gjorde han sig 1789 enväldig med de ofrälse 
ståndens hjälp (s 222). Det nya enväldet fick dock 
samma utgång, som det gamla hade fått. Liksom det
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Jämtlantav, Härjedalav). —  Pommern påti Prenssena 
vuollai. Rysslanta va lti änamusav, 1721 Lulle-säwa- 
lantait ja la  Östersjöprovinsait (Ingermanlantav, Est- 
lantav, Liflantav) ja  te Suomalantav, vuostas åsev 1721, 
nuppev åsev 1743 ja  tav, mi li  patsam, 1809 (kätjah 
pielit 197, 205, 235). Sverje påti stuoramus vata sisa 
ålko-rikai harrai, kå massi Suomalantav, valla sjattai 
vast jaskapun, kå aktituvai Vuona-rikaina (kätjah pie
lev 239).

Åivalattjali ja  yuollelattjah. Karl 12 japmema 
mangel massi kånåkis tav famov aktok tårjotit rikav, 
mav K arl 11 li  allasis valtam, ja  mav K arl 12 li neu- 
reslakai prukom (kätjah pielev 201). 1719- ja 1720-jak- 
kasatj tårjotim-lakai pakto li kånåkis massam änamus 
åsev ietjas åutep famost, ja  su fapmo sjattai v il utsepun 
Fredrik l:asa ja  A d o lf  Fredrika nenres tårjotimme pakto. 
Tan sajen påti fapmo rate ja  riksdaga kietai sisa jala 
tan partia kietai sisa, mi ani stuoramus famov riks
dagan. Taste påti ätna juokatis ja  rito åbbå lantan. 
Taina tjuovoi famotisvuota tårjotimme kautoi, jutte 
kuoros val åvtå-mielakvuota vadda fam ov; taina tju o
voi ai kaiklakasatj naggim ja  påstot-takbam, jutte tat 
partia, känne fapmo li, pälosti kuoros val ietjas pälo- 
lattjait, valla tälm oi tait, kutih ledjin nuppen pielen. 
Alko-rikah mattin ai tan pakto mastatit ietjasa mia 
rika sisngelatj tårjotipm ai (kätjah pielev 211). A lm ok 
suttai tan tieti takkar tårjotim -lakai ja  tjuottjoi kånå
kasa pielen, kå G ustaf 3 målsoti tårjotim -vuoke v ja  
tåssjiti partiai famov. 1772-jakkasatj tårjotim-laka 
pakto åttjoi kånåkis tav famov ruoptot, mav sån li atnam 
jake 1680 åutål (kätjah pielev 217). Yalla  Gustaf 3 
ittji kukkev tutah tan fapmoi, mav sån nåute li ådtjom. 
Sån alki tårjotit ietj-ratalattjat, ja  kå adel vuostalasti 
su sitotav, te sån adelattes ståndai viekina takai ietjas 
aktok-rataladtjan 1789 (kätjah pielev 223). Tat åtå
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karolinska enväldet gått nnder genom K arl X II:s  egen
sinne, så fö ll det gustavianska enväldet genom Grustaf 
I Y  A dolfs oförstånd. Då denne konung höll på att 
bringa landet i fördärf, b lef han afsatt, och vår nu 
gällande regeringsform antogs 1809 (s. 232). Sålunda 
blef Sveriges styrelsesätt under detta tidehvarf fyra 
gånger förändradt (1719, 1772, 1789 och 1809). Kär det 
skedde sista gången, tog man sig bättre till vara och 
fördelade makten emellan konung och riksdag på ett 
sådant sätt, att landets lycka var bättre betryggad 
för framtiden.

Bland stånden var adeln ännu det förnämsta. 
Adeln hade genom K arl X I:s  reduktion mist sin förra 
rikedom och öfvermakt men innehade ännu de flesta 
och bästa a f rikets ämbeten både i landsstyrelsen och 
krigshären samt hade äfven mest att säga vid riksda
garna. Men under frihetstiden vunno äfven präste- och 
borgarstånden större erfarenhet i allmänna angelägen
heter och inflytande vid riksdagarna. Bondeståndet, 
som länge varit tillbakasatt och stått under de andra 
ståndens förmynderskap, förvärfvade slutligen lika rät
tigheter med dessa. De ofrälse stånden fingo 1789 
rättighet att besitta frälsehemman (s. 222) och 1809 att 
besitta säterier, hvilka dittills varit adeln förbehållna.

Seder ocli lefnadssätt. Alltsedan K arl X I:s  re
duktion var adeln i allmänhet fattig och kunde ej 
lefva så präktigt som under stormaktstiden. Men adeln 
hade på den tiden vant sig att lefva öfverfiödigt och 
kunde ej så lätt lägga bort denna vana. Många lefde 
därför öfver sina tillgångar och satte sig i skuld, och
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aktok-tårjotim åttjoi tauk sämma nåkkåmav, kå åntep 
aktok-tårjotim li ådtjom. Nåu kå Karlai aktok-ŧårjotim 
li tåssjånam K arl 12 ietj-ratalaŧjvuota pakto, nåu tås- 
sjåni ai Gustafalatj aktok-tårjotim  Gusŧaf 4 A dolfa  
jiermetisvuota pakto. K å  tat kånåkis puvti lantav 
vata sisa, te sån massi ietjas ammatav, ja  mia talatj 
tårjotim-laka tuostotuvai ståndaist 1809 (kätjah pielev 
233). Nåute ietjaituvai Sverje tårjotim -vuoke nielje 
pale partiai aiken (1719, 1772, 1.789 ja  1809). Kå tat 
sjattai mangemus pale, te ledjin varrokappoh kå åutål 
ja juokin famov kånåkasa ja  riksdaga kaskai nåu, atte 
lanta vuorpe li nannosabbo påtte aikita.

Ståndai kaskan li ain v il adel åivamus. A del li 
Karl ll:a sa  reduktiona pakto massam ietjas åutep 
påntotakav ja  padjel-miere stuorra famov, valla ani 
vil aimon änamus ja puoremus ammatit rika sinne 
kåppatjaka lanta sisngelatj tårjotimme ja  tårro-fuova 
stiurima kautoi ja  li ain v il fapmokammus stånda 
riksdagan. Y alla  fridjavuota-aiken åttjoika prästa- ja  
pårkal-ståndah stuorap tietemav rika tårjotimme kautoi 
ja sjattaika fapmokabbon riksdagan. Påntor-stånda, 
mi kukkev li neurepun anetum ja  li årrom ietja ståndai 
vuolleladtjan, åttjoi vimak sämma räktasav kå tah. 
Adelattes ståndah ådtjon 1789 låpev atnet takkar häi- 
mait, maiste idtjin  tarpaheh skatev makset (kätjah 
pielev 223) ja  1809 låpev atnet säteriait* ai, mait åutål 
kuoros val adel li ådtjom atnet.

Tapeh ja  viessom-vuoke. K itta  K arl ll:a sa  re
duktiona rajest ledjin änamus adel-ålmah häjoh ja  idtjin 
mateh viessot nåu valjet kå stuorravuota-aiken. Yalla  
adel li tan aiken harjanam viessot valjesvuotan ja  ittji 
mateh kieppislakai heitet tav. Mådde siast påtin tan 
tieti stuorra vielke vuollai, ja  tat neures tape påti ai

makset.
Tah ledjin takkar häimah, mah idtjin tarpaheh tårro-skatev



detta blef en osed äfven inom andra samhällsklasser. 
Man efterhärmade alltför mycket utländska seder, i 
synnerhet Frankrikes. Y id  hofvet och i de högre klas
serna talades och skrefs det franska språket mer än 
det svenska; i umgängessätt, dräkt och tal sökte man 
vara så fransk som m öjligt. Men i Frankrike rådde 
den tiden mycken otro och sedeslöshet; äfven häri 
började man likna fransmännen. A llt  detta nådde sin 
höjd under Gustaf III:s regering. Denne konung sökte 
göra 'sitt hof så lysande som m öjligt. Han älskade 
prakt och fina seder, skämt och glädje, nöjen och för
lustelser, men härmed följde mycken lättfärdighet och 
otro, slöseri och yppigheŧ. Från hofvet spred sig detta 
till de högre klasserna.

Bland allmogen fick tidens lättsinne föga insteg, 
men väl inrotade sig här ett annat farligt missbruk, 
det var dryckenskapslasten. Brännvinet b lef i denna 
tid alltmer älskadt af allmogen, och det blef sed, att 
nästan hvar själfägande bonde hade eget bränneri. 
Denna sed, som kallades husbehofsbränning, b lef m yc
ket fördärflig, ty  folket vande sig vid en ständig och 
om åttlig förtäring af rusdrycken. D äraf försvagades 
kropp och själ, och under ruset begingos många för
brytelser. Gusŧaf I I I  inrättade kronobrännerier (s. 218), 
men det onda blef därigenom endast förvärradt, ty 
landet öfverhopades med krogar, där kronans brännvin 
försåldes utan återhåll.

Andra njutningsmedel, som i detta tidehvarf kommo 
alltmer i bruk, voro tobaken samt kaffe och te, hvilka 
under senare delen af 1700-talet blefvo m ycket omtyckta 
inom de högre klasserna.

Näringsflit. Sedan Sverige under K arl X II för
lorat sin yttre storhet och makt, ägnade sig folket åt de 
fredliga yrkena och näringarna med större ifver än
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ietja ståndai kaskai. Si tjuovvon ila vissjalit ietja rikai 
tapit, ainasit tait, mait Frankrikan atnin. Kånåkasa 
lunne ja  åivamusai kaskan hållin ja  tja llin  franska- 
latj kielav änaput kå taro; tåmåtimme, k a rv o ija h å la  
kautoi si kättjalin årrot nåu franskalattjah kåm attin . 
Valla Frankrikan li talloi ätna ujakko ja  mådde neures 
tapeh ja  tait si ai alkin tjuovvot. Kaika tat li väramus 
Gustaf 3:ata aiken. Tat kånåkis sitai takkat ietjas 
viesov ja  ietjas viessomav nåu tjappakin, kå li mattelis. 
Sån ietsi vuolokvuotav ja  hauskes tapit, tjaimosav ja  
avov, hauskotakait ja  suotastallamav, valla taina tjuovoi 
ai ätna skiekesvuota ja  ujakko, skitartim ja  valjesvuota. 
Kånåkasa viesost påtin tah neures tapeh ietja åivamusai 
kaskai.

Tat kieppismielakvuota ittji tauk nåu ätnakit påteh 
almoka kaskai, valla tan sajen åttjoi sia kaskan muttem 
ietja vatalatj tape ruottsasav ja  tat li jukkalisvuota. 
Almok alki äna änaput iettset puollem-vinav, ja  sjattai 
vimak nåu, atte halva färta påntor ani vina-påltem- 
räitoit. Tat kåtjotuvai liusbehofshränning (tan vina 
påltem, mav påntor ja  su fuolke tarpahi) ja  takai ätna 
skatav, ju tte almok harjani alo ja  padjel miere jukkat 
karra jukkamusait. Tan tjata famotuvai rumai ja  
siello, ja  karituvvam almatjah takkin ätna pahav. 
Gustav 3 tsieggi kruno vina-påltem-fabrikait (kätjah 
pielev 219), valla tan tjata lassani pahasvuota vil änaput, 
jutte åbbå lanta tievai krogaist ja la  vina-åsestim tåpist, 
kånne vuoptin nåu ätna puollem -vinav kå hinnijin.

Ietja  jukkamusah, mah tan aiken alkin äna änaput 
prukotuvvat, ledjin tobaka, kaffa ja  tea, mait påntap 
almatjah alkin jukkat 1700-låko mange-kietjen.

P arko. Mangel kå Sverje K arl 12 aiken li massam 
ietjas ålkoltis stuorravuotav ja  famov, te alkin rika 
viesatah stuorap vissjalisvuotaina kå åutål parkat



någonsin förr. Man hoppades därigenom göra Sverige 
lika rikt och blomstrande som sydligare länder. Detta 
skulle ske först och främst genom slöjder och fabri
ker, hvilka man ansåg såsom den egentliga källan till 
rikedom. Regeringen och riksdagen understödde på allt 
sätt Alström er och andra, som anlade fabriker och ut
skeppade det, som tillverkades, till  utlandet. En mängd 
fabriker anlades för tillverkning af ylle-, bomulls- och 
sidenvaror, af järn- och stålsaker m. m. Härigenom 
kunde Sverige snart till främmande land utskeppa 
lika mycket, som det införde därifrån, och välmågan 
steg hastigt. Men det gick alltför hastigt och hade 
därför ej bestånd i längden. Då riksdagen ej längre 
ville understödja fabrikerna med lån och förmåner, tog 
det plötsligt slut med deras välgång (s. 212).

I  slutet af frihetstiden började man ägna större 
uppmärksamhet än förut åt jordbruket, och mycket 
gjordes till dess bästa. En viktig  förbättring var för
ordningen om storskiftet, som utfärdades 1757. D ittills 
hade landtmannen sina ägor spridda på många olika 
ställen i socknen. Men efter 1757 blefvo ägorna skif
tade så. att de samlades i några få större stycken. 
I  början a f 1800-talet påbjöds enskifte, hvarigenom 
ägorna samlades i ett enda sammanhängande område. 
— Under Gustaf I I I  blef det landtmannen tillåtet att 
fritt drifva handel med sin spannmål och sina kreatur. 
Men eljest var Gustaf III:s  regering ingen lyck lig  tid 
för jordbruket; landet hemsöktes a f svåra missväxter, 
och brännvinsförtäringen tog alltmer öfverhand bland 
allmogen.

Potatis eller jordpäron började i större mängd odlas 
a f A lström er omkring A lingsås; men först på Gustaf 
III :s  tid begynte denna nyttiga rotfrukt allmänt odlas 
af allmogen.
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tav, mi rafelatj aikai knlloi. Si tåivon, atte si taina 
matalulun takkat Sverjev akta påntan ja  vuorpaladtjan 
kå årjeli rikah. Tat kalkai sjaddat tuodjohimme ja  
fabrikai pakŧo, maiste jakkin, atte valjemns påntotakka 
påti. Kånåkasa rate ja  riksdaga vieketin färtalakai 
Alström erav ja  ietjatit, kutih tsieggijin  fabrikait ja  
vuolkatin tait tavverit, mait ledjin takkam, ålko-rikaita. 
Stuorra ållo fabrikaist tsieggituvai, mai sinne takkin 
kaiklakasatj tavverit ullost, bomullost, silkest, ruoutest, 
stalest ja  nåu vil. Nåute mati Sverje ruvva vuobtet 
ietja rikaita akta ätnakav, kå tat åsti taiste, ja  lanta 
påntotakka padjani ruvva. Y alla  tat åutanim sjattai 
ila ruvva ja  tan tieti tat itt ji  mateh kukkev staikat. 
Kå riksdaga ittji tast kukkepuv sitah vieketit fabri
kait pietniki ja  ietja vieke kum, te sia puorre vuorpe 
häkkat nåkåi (kätjah pielev 2.13).

Fridjavuota-aike mange-kietjen alkin stuorap mår- 
råhav atnet pälto-parkost kå åutål ja  takkin ätnakav 
tan åutetipmai. Stuorra aukev takai laka storskifta 
pirra 1757. Å u tå l ani färŧa påntor mådde smavva 
pältoit, mah ledjin hajoi ietja påntori pältoi sieken, valla 
storskifta ja la  pältoi målsotimme pakto juoketuvai ätnam 
åtåsist nåu, atte fart påntor åttjoi kallekatj stuorap 
pältoit, mait li vieka alkep parkat. 1800-låko alkon 
sjattai ai laka enskifta pirra, man pakŧo påntor mati 
ådtjot kaikait pältoitis åvtå sadjai. — Gustaf 3:ata aiken 
åttjoi påntor räktasav åstet ja  vuobtet kårnit, ja foit 
ja slittorit, kåktes sån ietj sitai. Y alla  ietjan i lam 
Gustaf 3:ata aike vuorpalatj påntorita; ätnama sjattoi 
kautoi li neures aike, ja  jukkalisvuota lassani äna äna- 
put almoka kaskan.

Potätusit ja la  päronit alki Alström er sadjit A liŋgs- 
åsa stata pirra; valla äska G ustaf 3:ata aiken alki almok 
ietj atnet tav aukelatj sjattov pältoinis.



Från midten af .1700-ŧaleŧ visade sig sillen i stor 
myckenhet vid bohuslänska kusten. Här idkades ett 
m ycket lönande fiske t i l l  slutet a f århundradet, då 
sillen började draga sig därifrån.

Bildning. Frihetstiden kan med skäl kallas den 
svenska vetenskapens storhetstid. Då visade sig fruk
terna af de goda läroanstalter, som grundats i Sverige 
under dess stormaktstid. Från dessa läroverk utgingo 
många utmärkta vetenskapsmän, hvilka gagnade sitt 
land och blefvo frejdade kring hela den bildade världen 
{K arl von Linné, Anders Celsius, Olof von Dalin, Sven 
Lagerbring, Emanuel Svedenborg, s. 206, K arl Vilhelm 
Sclieele, s. 218). Den förnämste af dem alla var den 
store naturforskaren Karl von Linné; han uppfostrade 
många skickliga lärjungar, som gingo ut att forska i 
alla världens delar.

Ä fven vitterheten och de sköna konsterna idkades 
under frihetstiden med framgång, men deras egentliga 
blom stringstid var dock Gustaf IIL s regering. K o
nungen samlade om kring sig en krets af snillrika 
skalder och författare, hvilka han uppmuntrade och 
belönade {Karl Mikael Bellman, Johan Henrik K ell
gren, K arl G ustaf Leopold, s. 218). På detta sätt upp
stod en rik litteratur, som efter Gustaf I I I  blifvit 
kallad den gustavianska. Ä fven  konstnärerna fingo 
tillfä lle  att arbeta och utföra vackra konstverk {Johan 
Tobias Sergel, s. 218). Konungen samlade både svenska 
och utländska konstverk och lät uppföra många ståtliga 
byggnader i sin hufvudstad. Men ingen af dessa gick 
upp emot Stockholms slott, som b lifv it uppfördt under 
hans företrädare (s. 206).
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1700-låko kaska-rajest påti sieltes ätnak siltast 
Bohusläna kaddai. Tanne li tan tieti stuorra silta- 
piuto kitta 1700-låko mange-kätjai, kå silta vast alki 
katot.

Apatus. Fridjavuota-aike matta vittast kåtjotuv- 
vat stuorravuota-aiken svänskalatj lärtokvuota kantoi. 
Talloi alkin sjattoh vuoinot taist puorre skåulaist, 
mait ledjin tsieggim  Sverjen stuorravuota-aiken. Taist 
skåulaist påtin mådde kulos ja  lärtok ålmak, kutih 
takkin stuorra aukev ietjasa aitek-lantai ja  sjaddin 
kullosin åbbå väraltin (K arl von Linné, Anders Celsius, 
Olof von D alin , Sven Lagerbring, Emanuel Svedenborg, 
kätjah pielev 207, K arl Vilhelm Scheele, kätjah pielev 
219). Åivatammus taist kaikaist li natura åtsåtidje 
Karl von Linné; sune ledjin mådde puorre åpatisåimah, 
kutih mannin åbbå väralta pirra ja  åtsåtin tan vid- 
jorav.

Kånsta tja llet hauskes kirjit ja  takkat tjappa kå- 
våit åutani ai fridjavuota-aiken, valla ainasit Gustaf 
3:ata tårjotimme vuolen. Kånåkis tjåkki ietjas pirra 
mådde vises ja  tjiepes k irje-tja llit, käit sån vieketi ja  
palki puoremus-lakai (K arl M ikael Bellman, Johan Hen
rik Kellgren, K arl G ustaf Leopold, kätjah pielev 219). 
Tan pakto sjattai stuorra ållo hauskes kirjist, mah kå- 
tjotuvvih Gustafaladtjan. Kåvvå-takkeh ådtjon ai par- 
kat ja  takkin ätna ŧjappa kåvåit (Johan Tobias Sergel, 
kätjah pielev 219). Kånåkis tjåkki kåvåit kåppatjaka 
Sverjest ja  ietja lantaist ja  tsieggi mådde hieves huot- 
nahit ja  tapit ietjas åive-statan. Yalla i lam mike taiste 
nåu hävok kå Stockholma slåtta, mi li tsieggitun åutep 
kånåkasaist (kätjah pielev 207).



Nyaste tiden.
Från 1814 till n. y. tid.

1818.

Karl XIV Johan.
1818— 1844.

Karl X IY  Johan * var, då han efterträdde Kar] 
X I I I  på tronen, redan 54 år gammal men ännu ung
dom lig och kraftfull. Han hade ett vördnadsbjudande 
utseende och var ytterst liflig i rörelser och tal; 
blicken var skarp och befallande. Härigenom gjorde 
han ett starkt intryck på alla, som kommo i beröring 
med honom. Genom krigiska bragder och kloka råd
slag hade han ly ft  Sverige ur den djupaste van
makt till en aktad ställning bland Europas länder 
och därigenom förvärfvat sig rätt till svenska folkets 
tacksamhet. Men med tiden fick han äfven mot
ståndare och ovänner i landet. Han var nämligen 
häftig till lynnet och tålde icke lätt, att någon gjorde
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Talatj aike.
1814 jake rajest.

Karl 14 Johan.
1818— 1844.

K arl 14 Johan* li, kå sån kånåkassan sjattai 
K arl 13:ata mangel, juo 54 jake vuoras, valla li ain 
varres ja  keura nåu kå nuorra ålmai. Sån ani nåu 
tjappa ja  åivatis muotov, atte kaikah almatjah viertijin  
kudnetit su. Sån li ållo happel ja  hålai ruvva; tjalmeh 
ledjin pastelah ja  fapmokasah. Taina sån ani stuorra 
famov färta almatja padjel, kutti su lakka påti. Tjiepes 
tårroma ja  visesvuota pakto li sån lågnim Sverjev 
tjieknalammus famotisvuotast ja  vaddam tasa kutnelatj 
sajev Europa rikai kaskan, ja  taina li sån ansitam 
Sverje almoka kitokisvuotav. V alla  mangeputsån åttjoi 
uvänakit ai, kutih tjuodtjon su vuosti, taina kå sån li 
mårra ja  ittji mateh kiertat, atte kuttik takai maitek

Bernadottelatj maddo.
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K a rl X I V  Johan. E fte r  ett sam tida kopparstick .

honom emot. Därjämte var K arl Johan så till vida 
främmande för sitt folk, att han aldrig lärde sig att 
tala svenska, hvilket ådrog honom många svårigheter. 
Men det oaktadt var K arl Johan städse afhållen och 
beundrad a f svenska folket.

Det regeringssätt, som svenska folket antog 1809, 
var närmare bestämdt genom de fyra grundlagarna: 
regeringsformen , riksdagsordningen, successionsordningen 
(tronföljdslagen) och tryckfrihetsförordningen. Enligt 
regeringsformen är det konungen, som ensam äger styra



K arl Johan och hans fa m ilj p å  1830-talet. E fter m åln in g  a f F. W estin . 

K a rl Johan, su akka, su pa rn e ja  m anje j a  sunno manah.

su sitota vuosti. Tasa v il påti tat ai, atte K arl Jolian 
li tan kautoi amas ietjas rika almoki, atte sån ittji 
kåssek lärah taro hållat, ja  taste sån ani ätna vai vev. 
Yalla tauk li K arl Johan alo ietsetum ja  kudnetum 
Sverje almokist.

Tat tårjotim-laka, mav svänskalatj almok tuostoi 
1809, mierretuvai tai nielje laka pakto, mah kåtjotuvvih 
tårjotim-lakan, riksdag a-lakan, successiona-lakan (kruno 
arpima pirra) ja  lakan kirje-prentima pirra. Tårjotim - 
laka milte atna kånåkis aktok famov tårjotit rikav,
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riket, men han måste i alla ärenden höra sina råd- val]
gifvare eller statsrådet. Dessa rådgifvare tillsättas ietj
af konungen men bnnna af riksdagen ställas till an
svar för sina rådslag. Det tillkommer konungen och 
riksdagen att gemensamt stifta lag ; men rätten att 
pålägga skatt tillhör endast riksdagen. Rikets ständer 
(de fyra  stånden) skulle sammankomma till riksdag 
hvart femte år.

Genom dessa grundlagar hade konungen fått till
räcklig makt att kunna upprätthålla rikets inre lugn 
och yttre själfständighet, men han var tillika förhind
rad att följa  sitt godtycke och därigenom störta riket 
i olycka. Också har landet sedan 1809 varit förskonadt 
från sådana partistrider och hvälfningar, som tidigare 
ofta förekommit. De förändringar, som ansetts behöf- 
liga, ha genomförts lugnt och på laglig  väg.

Sverige har aldrig n jutit ett så långvarigt freds
lugn som det, hvilket tog sin början med 1814. Här- aike 
för hade Sverige att tacka Ivarl Johan, som stiftat 
föreningen med Norge och sedan försiktigt undvek att 
inblanda sig i de europeiska stridigheterna. Svenska 
folket hade för alltid af stått från eröfringar i främ
mande land, det v ille  endast försvara sin fädernejord 
inom dess naturliga gränser och sitt broderland Norge.
Sverige och Norge skulle hafva krig och fred gemensamma 
och vara förpliktade att bistå hvarandra ömsesidigt.

Under den långa fredstid, som nu följde, ägnade 
sig Sverige med ifver åt fredliga vä rf och tillväxte 
i folkmängd, välstånd och bildning.

B altzar von  P laten . Bland K arl Johans samtida 
statsmän är ingen märkligare än Baltzar von Platen 
Han var en af K arl Johans förnämsta medhjälpare 
när denne genomförde Norges förening med Sverige 
Men hans största verk var dock hvad han kallade »haf 
vens förening». Han ville nämligen genom kanalet
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valla sån vierti kaikai måkki pirra vuostak ratetiŧ 
ietjas rate-vaddi jala stáŧsrđdai kum. Tah rate-vadđek 
valjituvvih kånåkasast, valla riksdaga matta kuoddet 
sia nala, jus pahas ratit vaddih. Kånåkis ja riksdaga 
atnepa famov aktan mierretit lakait; valla kuoros val 
riksdaga atna famov skatit piedjat almoka nala. Rika 
nielje stånda kalkin tjåkanit riksdagai färt vitat jake.
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Tai nielje laka (vuoto-laka) pakto li kånåkis ådtjom 
nåu stuorra famov, atte sån mati anetit rafev rika sinne 
ja varjalit tav vasjolattjaist, valla sån ittji mateh tår- 
jotit ietj-ratakit ja  tan pakto vahakattet rikav. Mia 
rika lä ai 1809 jake rajest pässam takkar partia-ritoist 
ja vatalatj målsotimmist, mait tat åutål vierti killat. 
Takkar ietjaitattemah, mah läh tarpasah årrom, läh 
takatum sietton ja  laka milte.

Sverje i läh kåssek atnam nåu kukkes rafelatj 
aikev kå tav, mi alki 1814. Tan åutåst åttjoi Sverje 
kitet K arl Johanav, kutti li takkam littov Vuonaina 
ja tan mangel varrokislakai kattim ietjas europa-
latj tåroist. Sverje almok li ållo häitam valtem ist 
lantait ietja rikaist, tat sitai kuoros val varjalit ietjas 
aitek-lantav tan naturalatj ra ji sisngelin ja  ietjas vielja- 
lantav Vuona-rikav. Sverje ja  Vuona rikaita kalkai 
talle tårro ja  rafe årrot aktasatj, ja  såi kalkaika årrot 
välkokasah vieketit nubbe nuppev.

Tan kukkes rafelatj aiken, mi talle påti, parkai 
Sverje stuorra vissjalisvuotaina, rika viesatah lassanin, 
rika påntoi ja  åpatus ätnani.

B altzar von P laten . Tai åivas ålmai kaskan,
kutih viesson K arl Johana aiken, i lam kuttik nåu 
kulos kå Baltzar von Platen. Sån li akta Karl J o 
hana åivatammus vieketidjist, kå sån aktiti Sverjev
ja Vuonav. V alla su stuoramus parko li tauk tat, 
mav sån kåtjoi »sävai aktitassan». Sån sitai kanalai



1832.

förbinda Västerhafvet med Östersjön. Förbi Göta älfs 
vattenfall fanns redan en kanal, Trollhätte lianal; nu 
föreslog Platen att genom Göta kanal äfven förena 
Vänern, Vättern och Östersjön. Detta var för ett fat
tig t land ett kostsamt arbete, och det höll ofta på att 
afstanna af brist på medel. Endast Plåtens okufliga 
vilja  nppehöll verket och bragte det till fullbordan 
efter tjugu års arbeten 1832. Platen fick ej upplefva 
kanalens öppnande. Han hade dött kort förut och fick 
sin graf på kanalens strand i närheten a f Motala, där 
han grundat en stor mekanisk verkstad.

Berzelius, Geijer oeli Tegnér. K arl Johans rege
ring var ett ärofullt tidehvarf i den svenska bild
ningens historia. Sällan har Sverige på en gång ägt så 
många utmärkta män i vetenskapens och vitterhetens 
värf. Bland vetenskapsmännen var Jakob Berzelius 
den mest berömde; han var världens störste kemist 
på den tiden och har g jort många viktiga upptäckter 
inom sin vetenskap. Erik Gustaf Geijer var Nordens 
störste historieskrifvare och har på ett mästerligt sätt 
skildrat vårt folks öden. Han var tillika  utmärkt 
såsom skald och tonsättare. Samtidigt lefde Sveriges 
störste skald, Esaias Tegnér, och diktade sina härliga 
sånger. Den yppersta af dessa är Fritiofs saga, 
hvilken mottogs a f svenska folket med förtjusning och 
öfversattes till  de flesta bildade språk. Han dog såsom 
biskop i V äxjö 1846; året därpå dog Geijer och föl
jande år Berzelius. Deras minnesstoder äro resta, där 
de längst lefvat och verkat, Berzelius’ i Stockholm, 
Geijers i Uppsala och Tegnérs i Lund.

Samtidigt med dessa tre lefde och verkade flera 
andra berömda vetenskapsmän och författare, såsom 
naturforskaren Agardh, historieskrifvaren Fryxell samt 
skalderna Franzén  och W allin, a f hvilka den senare
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jala paletum jåkåi kum aktitit A lle-sävav Lulle- 
sävaina. Gröta äno kårtji ja  kuoikai paltala li juo 
kanala paletum, Trollhätta leanala; talle Platen sitai 
Göta kanala pakto aktitit Vänerav, Y ätterav ja  Lulle- 
sävav. Tat li  tiuras parko häjos rikai, ja  taivai tat 
parko varka kanoki, taina kå pietnikah vatnonin. 
Kuoros val Platena nanos sitota pakto åutani kanala 
ja ållani vimak 20-jakkasatj parkama mangel 1832. 
Platen ittji viesoh, kå tat sjattai. Sån jam i ånekis 
aike tan åutål ja  åttjoi ietjas kruoptav kanala katten 
Motala lakkosin, kånne sån li tsieggim  stuorra smirjim- 
fabrikav.

Berzelius, Geijer ja  Tegnér. K arl Jobana tårjotim- 
aike li  kulos aike åpatusa kautoi. I  läb Sverje kalle 
pale atnam nåu mådde tjiepes ja  lärtok ålmait kå talloi. 
Sia kaskan li  Jakob Berzelius kullosammus; sån li 
talloi väralta stuoramus kemista ja  lä måddelakai 
åutetam ietjas lärov (kemiav). Erik Gustaf Geijer li 
Nuorta-rikai stuoramus bistoria-tjalle ja  lä puoreput 
kå kuttik su åutål tjallam  mia rika bistoriav. Sån 
lä ai takkam ätna tjappa laulotasait. Sämma pale 
viesoi ai Sverje stuoramus laulotis-tjalle, Esaias Tegnér, 
ja tja li ietjas bärlokis laulotasait. Åivatam m us taiste 
lä -»Fritiofs saga» (suptsas Pritiofa  pirra). Tat tuosto- 
tuvai stuoramus avoina ja  jårkåluvai måtte kiellai. 
Sån sjattai biskopan Y äxjöan ja  jam i tanne 1846; 
mangep jaken jam i Gfeijer ja  tjuovvo jaken Berzelius. 
Sia muitolvis-kåvåb läh tsieggitum  tain statain. kånne 
si kukkemusav läb  parkam ja  viessom, Berzeliusa kåvvå 
Stockbolman, Grcijera Uppsalan ja  Tegnéra Lundan.

Sämma pale kå tab kålmås viesson ja  parkin 
mådde ietja kulos ja  lärtok ålmab ja  kirje-tjalleh, nåu 
kå natura åtsåtidje Agardh, historia-tj alle Fryxell 
ja laulotis-tjalleh Franzén  ja  Wallin. W allin  lä tjallam

17



Jöns JaJcub Berzelius. E fter en tafla af Södermark.

har skrifvit många a f våra vackraste psalmer och 
u tgifv it den nu gällande psalmboken. Den store finske 
skalden Runeberg diktade redan nu flera af sina vack
raste sånger.

För den allmänna undervisningen gjordes mycket 
under K arl Johans regering. Två nya högskolor för 
särskilda yrken inrättades: Karolinska institutet för 
utbildande af läkare och Teknologiska institutet (n. v.
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Esaias Tegnér. Efter ett kopparstick.

mådde mia tjappemus salmaist, ja  su kietast lä talatj 
tarrolatj salma-kirje påtam. Tat kulos suopmelatj 
laulotis-tjalle Runeberg tja li talle mådde ietjas tjappe- 
mus laulotasaist.

Kaikasatj åpatimme liarrai takkin ätnakav K arl 
Johana tårjotimme aiken. Kuokte åtå alla skåula 
tsieggituvaika, Karolinalatj instituta , kånne tåktårah 
åpatuvvih, ja  Telmologalatj instituta, kånne insjenjörah



1844.

1845.

Tekniska högskolan) för ingeniörer och fabriksidkare. 
För folkskoleundervisningen började en n y  tid, då det 
1842 förordnades, att i hvarje socken skulle inrättas 
minst en folkskola, och att alla barn skulle erhålla 
undervisning.

K arl X I V  Johan dog, 81 år gammal, 1844. Ingen 
af våra konungar har uppnått en så hög ålder som 
han, ingen före honom har få tt se sina sonsöner. Med 
sin gemål, drottning Desideria, hade han blott ett barn, 
sonen Oskar.

Oskar I.
1844— 1859.

Oskar I  var, då han blef konung, 45 år gammal. 
T ill sinnelaget var han mild ocb rättrådig, lugn och 
försiktig. »Rätt och sanning» var hans valspråk.
Hans tronbestigning hälsades af svenska folket med 
stora förhoppningar. Dessa blefvo ej heller svikna, 
ty  konung Oskars regering b lef en lyck lig  tid, och de 
oroligheter, som då hemsökte de flesta a f Europas 
länder, inverkade föga på Sverige.

K ort efter sin tronbestigning stadgade konung 
Oskar lika arfsrätt för bröder och systrar inom alla 
stånd. Under sin följande regering verkade han i syn
nerhet för den allmänna välmågans och upplysningens 
förkofran. Hvad som mer än något annat hindrade 
välm ågan bland allmogen var bränvinssupandet, som 
var nära att fördärfva folket till  både kropp och själ. 
Konung Oskar satte en gräns för missbruket. Husbe- 
hof'sbränningen afskaffades, och brännvinsbränningen be
lädes med så hög skatt, att rusdrycken b lef mycket 
fördyrad. Härefter aftog brännvinsförtäringen alltmer.



ja fabrikai tjuottjotid jeh  åpatuvvih. Manai åpatnsa 
kautoi alki åtå aike, kå 1842 sjattai takkar laka, atte 
färta suoknan kalkai årrot ätasit akta stuorra skåula 
ja atte kaikah manah kalkin lärrat låkkåt.

K arl 14 Johan jam i, 81 jake vuoras, 1844. I  
läh aktak mia kånåkasaist sjaddam nåu vuorrasin kå 
sån, ike läh aktak su åutål ådtjom vuoinet ietjas parne 
parnit. Ietjas nissonina, drottnik Desideriaina, ani 
sån kuoros val åvtåv manav, parnev Oskar.

Oskar I.
1844— 1859.

Oskar 1 li, kå sån kånåkassan sjattai, 45 jake 
vuoras. Sån li lådje ja  rievtes-mielak, siettos ja  var- 
rokis. »Kievtesvuota ja  satnesvuota» li tat pako, man 
milte sån sitai tårjotit. K ika tåivoi ätnakav suste, kå 
sån tuostoi krunov, ja  sjattai ai almoka tåivoma milte, 
jutte Oskara tårjotim -aike li  vuorpalatj, ja  Sverje ittji 
vuoineh ätnakav taist rafetis aikist, maiste änamus 
europalatj rikah ta lloi kiertin.

Mangel kå Oskar li kånåkassan sjaddam, mierreti ^  
sån, atte åbba kalka arpit akta ätnakav kå vielja  färta ' 
ståndan. Å bbå ietjas tårjotimme aiken parkai sån 
ainasit, vai rika kalkai påntot ja  almok åpatuvvat. 
Tat mi änamusta hiereti påntotaka åutanimmev almoka 
kaskan, li jukkalisvuota, mi peisti almokav kåppatjaka 
rupmaha ja  sielo kautoi. Kånåkis Oskar piejai rajev 
tasa. Sån puorkoi påntori puollemvina-påltemav ja  
piejai nåu stuorra skatev vina-påltem-fabrikai nala, 
atte karras jukkamusah sjaddin vieka tiurasabbon. 
Tan mangel uttsani jukkalisvuota äna änaput.



1855.

Under Oskar I:s regering blef folkskolestadgan 
småningom satt i verket. Ingen ägnade sig åt folk
upplysningen med sådan värma som grefve Torsten 
Rudensehöld. Han arbetade på att minska skillnaden 
emellan de högre och de lägre klasserna och att höja 
de lägre klasserna genom en förbättrad folkundervisning. 
V id  Leckö, där han bodde, inrättade han en folkskola, 
i hvilken han sjä lf undervisade, och han vann ett sådant 
förtroende att han kallades till olika delar a f landet 
för att ordna folkskolorna.

Den mest framstående a f Oskar I:s rådgifvare var 
J. A. Gripenstedt. Denne minister trodde sig bäst 
gagna näringarna genom att g ifva  dem så mycken 
frihet som m öjligt. Det blef nu tillåtet för hvarje 
näringsidkare att försörja sig med sitt arbete hvar 
han ville och på hvad sätt han behagade (näringsfrihet). 
Den allmänna rörelsen underlättades genom många nya 
penninginrättningar, såsom sparbanker, privatbanker 
och hypoteksföreningar. Ä fven arbetade Gripenstedt 
på att skalfa Sverige förbättrade samfärdsmedel, såsom 
telegrafer och järnvägar.

Nils och John Ericsson voro två bröder, födda i 
ett fattigt hem, hvilka först arbetade under Plåtens 
ledning vid Göta kanal. Den äldre af dem, N ils Erics
son , b lef ock Plåtens efterföljare och vardt med tiden 
Sveriges skickligaste kanalbyggare. När så järnvägar 
började byggas på statens bekostnad (1855), fick han 
ledningen af detta stora företag, och han utförde det 
både fort och väl. Redan efter sju år kunde järnvägen 
mellan Stockholm och Göteborg öppnas.

Den yngre brodern, John Ericsson , ägnade sig åt 
mekaniska arbeten och uppfinningar, först i Sverige, 
därpå i England och slutligen i Amerika, där han var
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Oskar l “ a tårjotim-aiken alkin tsieggit skåulait 
ja åpatiŧ manait åtå skåula-laka milte. Tat, kuŧti 
stuoramus vissjalisvuotaina parkai manai åpaŧusa auken, 
li greva Torsten Rudensehöld. Sån sitai uŧsetit tav 
juokatasav, mi kaunoi åivap alm atji ja  satte almatji 
kaskan. ja  åutetit häjop alm atjiŧ puorep läraŧimme 
pakto. Lechö slåtŧa kuoran, kånne sån viesoi, ŧsieggi 
sån skåulav, kånne sån ietj lärati manait, ja  sån sjattai 
nåu mainosin, atte sån kåtjotuvai måtte sadjai lanta 
sinne vieketadtjit ja  läratadtjit tait, kutih kalkin skåu
lait tjuottjotit.

Åivatammus Oskar l asa rate-vaddist li J. A. Gri- 
penstedt. Tat minister usjoti, atte sån puoremus-lakai 
matalului åutetit kaiklakasatj parkoit taina, atte sån 
vatti tuodjohidjita nåu stuorra fridjavuotav, kå li 
mattelis. Färtahatj åttjoi ta lle  låpev parkat ja  tuo- 
djohit, kånne ja  käkte sån ietj sitai (tat kåtjotuvai 
tuodjohim-fricljavuotari). Mådde åtå bankah tsieggituv
vin, nåu kå sparrim-bankah, aktasatj bankah, mah ådtjon 
sedelit prentit, ja  hypotek-bankah, mah lådnon pånto- 
rita pietnikit. G-ripenstedt parkai ai, vai Sverje lului 
ådtjot telegrafait ja  ruoute-väjait.

Nils ja  John Ericsson lika kuokte vieljatja, kutih 
lika riekatam häjos äikatist ja  vuostakin parkaika 
Göta kanalan Platena tårjotimme vuolen. Vuorrasap 
sunnost, N ils Ericsson , sjattai ai Platena mangelin 
kanala åiven ja  mangemusta Sverje tjiepemus kanala- 
takken. Kå kruno alki takkat ruoute-väjait (1855), te 
sån sjattai tan stuorra parko stiurijidjen, ja  tav vit- 
nov sån ålli ruvva ja  puorakit. I t t ji  tarpaheh äna- 
puv kå kietjav jake, åutål kå ruoute-vädja Stockholma 
ja  Göteborga kaskan juo li  ålles.

Nuorap vielja, Jolm Ericsson, kaunati ja  takai 
sladja-låk masjinait, vuostakin Sverjen, tan mangel 
Englantan ja  mangemusta Amerikan, kånne sån viesoi

1855.



bosatt till sin död. Han bar b lifv it världsberömd ge
nom sina många snillrika uppfinningar, såsom propel
lern, ångsprutan, varmluftsmaskinen ocb monitorerna.

Lefnadssättet bland folket har sällan undergått 
en så hastig om hvälfning som under oeh efter Oskar I:s 
regering. Inom en kort tid genomfördes en mängd 
viktiga  förändringar. E tt nät a f järnvägar och telegra
fer satte alla Sveriges delar i lätt förbindelse med 
hvarandra, banker och låneanstalter inrättades i mängd. 
Folkskolor inrättades i alla socknar, en mängd tid 
ningar utgåfvos och lästes äfven a f folket. Enskiftes- 
verket (s. 246) fortsattes; därigenom upplöstes de gamla 
byarna, gårdarna utflyttades och ombyggdes. Handels
bodar och fabriker uppstodo äfven på landsbygden. 
Genom allt detta rycktes folket på en gång ur gamla 
vanor och förhållanden. Lefnadssättet blef mera hyf- 
sadt, bildningen mera spridd. Men tillika vande sig 
folket mer än förr att lefva öfver sina tillgångar och 
skuldsätta sig. Den forna enkelheten i lefnadssättet 
försvann, hemslöjden aftog, goda gamla seder och bruk 
bortlades. Den gamla svenska härdigheten och tå lig
heten försvagades; när tiderna blefvo dåliga här hemma, 
utvandrade tusentals människor för att söka sin lycka 
fjärran från fosterjorden, i Norra Amerika.

Konung Oskars hälsa b le f under hans senare lef- 
nadsår så bruten, att han måste öfverlämna styrelsen 
åt sin äldste son, kronprinsen Karl. E fter ett långsamt 
aftynande dog han 1859. Han var g ift med drottning



kitta japmema radjai. Sån lä kullosin sjaddam åbbå 
väraltin tai mådde-laliatj masjinai pakto, mait sån kau- 
nati; sån kaunati propellav, mi tållå-havsai ja la  tampai 
mange-kietjen jårra, nåu atte haksa åutas-kuouloi man
na, ja  ai såmes masjinav, maina tålåv jaddatih, jus 
viessom-tåppe puollekåta. Sån kaunati ai masjinav, 
mav lufta jåråt, kå pakkatib tav luftav tålåina, ja  
tårro-bavsait, mait monitoran kåttjob.

A lm oka viessom -vuoke i läb kalle pale ietjaituv- 
vam nåu ruvva kå Oskar l asa tårjotim-aiken ja  tan 
mangel. Änekis aike sinne sjaddin mådde stuorra 
reutatusab. Ruoute-väjaist ja  telegrafaist sjattai te kå 
stuorra vierme åbbå lanta padjel, man pakto kaikab 
lanta-taivab aktituvvin nubbe nuppina. Ätna bankah 
sjaddin, kånne ådtjon pietnikit lådnoŧ. Skåulah sispie- 
jatuvvin kaikain suoknain, tja llin  ja  prentijin ållo 
avisait, mait låkkin almoka kaskan ai. Enskifta (kä
tjah pielev 247) åutani; tan pakto m ietjetuvvin tålotj 
häimah ålkopui nubbe nuppest ja  tsieggituvvin åtåsist 
ja  puoreput kå åutål. Äses-bodab ja  fabrikab tsieggi
tuvvin statai ålkolin ai. K aika tan pakto råttituvai 
almok bäkkat ierit ietjas tålotj tapist ja  viessomist. 
Viessom-vuoke sjattai puorepun ja  åpatus åutani. V alla  
aktan taina harjanitjkåti almok viessot valjeput ja  
vielkit takkat. Tålotj åvtå-kärtasatj viessom-tape 
katoi, bäima-tuodjobim uttsani ja  ätna puorre tapeh, 
mait ledjin atnam tålotjist, beitetuvvin ierit. Ä utatj 
sauresvuota utŧsani; kå aikeb sjaddin neurepun mia 
lantan, te mådde tusan almatjah jåtta jin  ierit åtsåtjit 
ietjasa vuorpev mälkatin aitek-lantast, Nuorta-Ame- 
rikan.

Kånåkis Oskara hälso sjattai nåu neuren su vuo- 
rasvuotan, atte sån vierti padjel-vaddet tårjotimmev 
ietjas vuorrasammus parnai, krunoprinsa Karlai. Kukkes 
tauta mangel jam i sån 1859. Sån li valtom drottnik



1865.

Josefina, en furstinna utmärkt för skönhet, behag och 
kvinnliga dygder. Med henne hade han fem barn: 
sönerna K arl, Gustaf, OsTcar och August samt dottern 
Eugenia.

Karl XV.
1859-1872.

Nya riksdagsordningen. Redan länge hade man 
arbetat på att ombilda den svenska riksdagen. Denna 
var sedan gammalt delad i fyra stånd; men då numera 
alla medborgare hade lika rättigheter, ansåg man, att 
de ej längre borde vara delade i skilda stånd. På 
grund häraf lät konungen sin förste minister, Louis 
de Geer, utarbeta ett förslag till ny riksdagsordning, 
enligt hvilken riksdagen skulle vara fördelad i två 
kamrar och dess ledamöter väljas gemensamt af alla 
stånd och klasser.

På hösten 1865 sammanträdde den riksdag, som 
skulle afgöra det viktiga förslagets öde. Hela folket 
befann sig i en orolig spänning, men starkast var oron 
i hufvudstaden, i synnerhet vid  den tiden, då förslaget 
skulle afgöras af adeln. Här mötte det nämligen 
största motståndet; men efter långvariga och lifliga 
öfverläggningar b lef det a f adeln aii taget, och därmed 
var saken afgjord. Den nya riksdagsordningen, som 
utfärdades a f konungen 1866, stadgade, att riksdagen 
skall sammanträda hvarje år. De två kamrar, i hvilka 
riksdagen är fördelad, hafva lika makt och myndighet. 
Första hammarens ledamöter väljas för en tid a f nio 
år af landstingen och stadsfullmäktige i våra större 
städer. Andra hammaren består a f ombud för dom
sagorna på landet och för städerna, valda för tre år
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Josefinaina, kutti li kulos ietjas faurotaka ja  kuinalatj 
tjappa tapi pakto. Suina sån ani vitta  mana: parnit 
Karlav, Gustaf av, Osharav ja  Augustav  ja  neitav 
Eugeniav.
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Karl 15.
1859— 1872.

Åtå riksdaga-laka. Juo mälkatav ledjin sittam 
ietjaitattet Sverje riksdagav. Tat li  tålotjist juoke- 
tum nielje ståndai, valla kå talle kaikah atnin akta- 
lakasatj räktasit, te idtjin  tast sitah, atte si kalkin 
juoketuvvat sierra ståndaita. Tan tieti pajai kånåkis 
ietjas åutemus ministerav, Louis de Geerav, tja li et åtå 
riksdaga-lakav, man milte riksdaga. kalkai juoketuvvat 
kuovte åssai ja la  kammari ja  riksdaga-ålmah kalkin 
valjituvvat aktasattjat kaikaist ståndaist ja. vitnoist.

T javtjan  1865 tjåkani tat riksdaga, mi kalkai 
mierretit, kåkte kalkai sjaddat taina åtå lakaina. 
Åbbå almok vuorti tav lakav stuoramus vainotimmina 
ja ainasit åive-stata viesatah. Pallin, atte adel i kal
kam mietetit lakai, valla kukkes hålatimme mangel 
mieteti adel ai tasa, j a nåu li  kaika räita. Tat åtå riks
daga-laka, mav kånåkis ietjas pielest ålkos vatti 1866, 
mierreti, atte riksdaga kalka tjåkanit färt jaken. Tah 
kuokte kammara, maita riksdaga lä juoketum, atnepa 
kåppatjah akta stuorra famov. Vuostas hammar a riks
daga-ålmah valjituvvih  åvtse jake aikai landstingaist 
ja  stuorap statai åivist (stadsfullm äktigist). Nubbe 
hammar a sinne tjåkkåbih tah ålmah, käit domsagah 
(tah suoknah, mah kullojih sämma tuopmara vuollai) 
ja  statah va ljijih  kålmå jake aikai. Kånåkis atna

1865.

1866.



Louis D e Geer.

Konungen äger att, när honom godt synes, upplösa 
riksdagen och påbjuda nya val.

K ort före nya riksdagsordningens antagande om- 
bildades komiminalstyrelsen på landet och i stad; i 
hvarje län skulle finnas ett landsting. Ä fven  inrät
tades kyrkomötet, som skulle vaka öfver kyrkans ange
lägenheter.

K arl X Y  var en högväxt man med sköna, manliga 
anletsdrag. Grenom sitt fosterländska sinnelag, sitt
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Oscar II. Efter fotografi.

famov tappat riksdagav ja  kåttjot, atte åtå riksdaga- 
ålmah kalkih valjituvvat, jus sån nåu puorakin kauna.

Au tål kå tat åtå riksdaga-laka tuostotuvai, ietjai- 
tuvai ai statai ja suoknai tårjotim-vuoke; färta lands- 
kärra tafon ja la  länan kalkai årrot lanta-tigge (lands
ting), mi lä te kå tan läna riksdaga. Färta vitat 
jake kalkai kirko-riksdaga (kyrkomöte) tjåkanit, mi kal
kai mårråhav atnet kirko tårjotuvvama pirra.

Karl 15 li alla sjattost ja  ani tjappa ja  ålmalatj 
muotov. Sån åttjoi almoka kieresvuotav, taina atte



hurtiga och flärdfria väsen förvärfvade han folkets 
tillgifvenhet. Hans hälsa hröts i förtid genom en 
tärande sjukdom, och på återvägen från en utländsk 
badresa afled han i Malmö 1872, endast 46 år gammal. 
Hans gemål, den milda drottning Lovisa , hade bort
gått redan året förut. Med henne hade han b lott ett 
efterlefvande barn, prinsessan Lovisa , g ift  med kron
prinsen Fredrik  a f Danmark.

Oskar II.
1872—

Oskar I I ,  som efterträdde sin broder på tronen, 
är född den 21 januari 1829. Hans gemål är drott
ning Sofia, med hvilken han har sönerna Gustaf, 
Oskar, K arl och Eugen. Kronprinsen Gustaf är för
mäld med prinsessan Viktoria a f Baden, sondotters son
dotter till  konung Gustaf III , och har med henne 
sönerna G ustaf Adolf, Vilhelm och Erik. • Prins Gustaf 
A d o lf är förmäld med den engelska prinsessan Margareta 
a f Connaught.

K onung Oskar är en af sin tids mest bildade 
furstar, vårt lands ypperste talare samt en framstå
ende författare och skald. Såsom regent har han 
nitiskt främ jat vetenskap och konst, och han har 
äfven af egna medel frikostigt understödt deras idkare. 
Folkskolebildningen har mycket förbättrats, i synner
het genom statsrådet F . F . Carlsons nit, hvilken var 
undervisningsminister både under K arl X V  och Oskar II. 
A ntalet af dem, som ej kunna läsa och skrifva, är i 
Sverige mindre än i något annat land.
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sån ietsi aitek-lantav ja  li avos ja  vuollekatj. Kukkes 
tauta pakto sjattai su rumai neuren, vaiko sån ain li 
nuorra, ja  kå sån li  ruoptot mannamin ålko-rikast, 
kânne sån li hälso-laukoiŧ âdtjom, te sån jam i Malmö 
statan 1872, kuoros val 46 jake vuoras. Su nison, 
låjes drottnik Lovisa, li japmam juo åutep jake, Suina 
sån ani kuoros val åvtåv manav, kutti patsi äikati 
mangai viesson, prinsessa Lovisa, valtom krunoprinsa 
Fredrikina Danmarkast.

1872.

Oskar 2.
1872—

Oskar 2, kutti sjattai kånåkassan ietjas vielja 
mangai, lä riekatam 21 peive januari manon 1829. 
Su nison lä drottnik Sofia, käina sån atna parnit 
Gustafav, Oskarav, Karlav  ja  Eugenav. Krunoprinsa 
Gustaf lä valtom prinsessa Viktoriaina Badenist, kutti 
lä Gustaf 3ata adjova parne neita, ja  sunnon läh parneh 
Gustaf Adolf, Vilhelm  ja  Erik. G ustaf A d o lf lä val
tom prinsessa Margaretaina  Connaughtist Englantast.

Kånåkis Oskar lä akta talatj aike lärtokammus 
furstaist, åivatammus hålla-tjieppe mia lantan ja  kulos 
kirje-tjalle ja  laulotis-tjalle. Ietjas tårjotim-aiken lä 
sån stuorra mårråhav atnam kaik-lakatj tietema ja  kån- 
stai pirra, ja  sån lä ai ietjas pietniki kum valjasit 
vieketam lärtok ja  tjiepes ålmait. Skåulah läh sjad
dam vieka puorepun, ainasit su raŧe-vadde F. F . 
Carlssona mårråha pakto, kutti li åpatis-minister kåp- 
patjaka K arl 15ata ja  Oskar 2 tårjotim-aiken. Sia 
låkko, kutih äh mateh låkkåt ja  tjallet, lä utsep 
Sverjen kå manke ietja rikan.



Grenom enskildas nit och uppoffringar ha två nya 
högskolor uppstått, i Stockholm och i Göteborg, samt 
det Nordiska museet med Skansen i Stockholm. N or
diska museet har gjort till  sin uppgift att samla och 
bevara minnesmärken a f våra förfäders l i f  och verk
samhet, deras bostäder, dräkter, husgeråd m. m. och 
att genom dessa minnen stärka kärleken till  foster
landet.

‘Religionsfriheten har b lifv it utsträckt, så att det 
nu står enhvar fritt att öfvergå till annat kristet 
religionssamfund. Kvinnans rättigheter ha utvidgats; 
hon är numera m yndig vid 21 års ålder. T ill nykter
hetens främjande har m ycket b lifv it g jord t; brännvins- 
förtäringen är nu blott hälften så stor, som den var 
vid Oskar IL s tronbestigning. Sunälietsväsendet har 
förbättrats, och dödligheten är mindre än i något annat 
land. Invånarnes antal uppgår nu till omkr. 5 millioner; 
det skulle vara mycket större, om icke så många af 
landets barn utvandrade till  Amerika. D är bo för 
närvarande omkr. 2 mili. människor a f svensk börd.

Ä fven  landets ekonomiska förkofran har legat 
konung Oskar varmt om hjärtat. Under hans regering 
har Sverige fått ett n ytt myntväsen, grundadt på guld 
i stället för på silfver; räkne-enheten kallas en krona, 
delad i 100 öre. För mått, mål och vikt har meter- 
räkningen b lifv it antagen. Telefonväsendet har införts 
och vunnit stor spridning. Statens järnvägar ha m yc
ket utvidgats och sträcka sig nu i norr ända till  Lule 
älf och därifrån förbi Glellivare och Kiruna stora järn
malmsfält till Ofoten i Norge. De komma snart att 
utsträckas ända t ill  riksgränsen vid  Torne älf. Järn
vägar finnas nu i Sverige till en längd a f omkr. 12,000 
kilom., sex gånger mera än hvad som fanns 1872.



m nya 
, samt 

Nor- 
la och 

verk
en. och 
foster

e t  det 
kristet 
dgats; 
lykter- 
nvins- 
;n var 
et har 
annat 

lioner; 
iga af 
bo för 
örd.

legat 
ajering 
å guld 
krona, 
meter- 
nförts 
, myc- 
1 Lule 
i jä r n -  

,rt att 
Järn- 

12,000

Kuokte åtå alla skåula ja la  universiteta, Stock- 
holman ja  Göteborgan, ja  tasa v il Nuortalatj museum 
aktan Skansenina Stockholman läh tsieggitum  svänska
latj ålmai mårråha ja  vattaltakai pakto. Nuortalatj 
museum kalka tjågget ja  aimon anetit muitolvasait 
mia åut-aiteki viessomist ja  parkosŧ, sia tåpist, kar- 
voist, kaunist ja  ietja  tavverist, vai kieresvuota aitek- 
lantai tai m uitolvasai pakto lului nanostuvvat ja  
stuorrot.

Beligiona-fridjavuota  lä sjaddam stuorapun, nåu 
atte färtahatj talle ådtjo mannat ietja kristalatj lär- 
roi ja la  religionai. Kuina  räktasah läh ai stuorapun 
sjaddam; sån lä talle mintik, kå lä 21 jake vuoras. 
Ätnak lä takatum, vai jukkalisvuota lului uttsanit; 
kå Oskar 2 kånåkassan sjattai, te jukkin kuokte kierte 
tan matev puollem -vinast kå talle. Varresvuota åuta- 
nimme harrai lä ai ätnak takatum, ja  almatjah vies- 
soh vuorrasap altari mia lantan kå manke ietja rikan. 
Mia rika viesati låkko lä talle 5 m illiona; tat låkko 
lului v il stuorap, jus i nåu stuorra ållo mia lanta 
viesatist luluh Am erikai jåttam . Tåppe lä talle 2 
milliona almatjah svänskalatj mattost.

Oskar 2 lä ai atnam stuorra mårråhav rika pån- 
toma pirra. Su tårjotim -aiken lä Sverje ådtjom åtå 
pietnik-årnikav, nåu atte pietniki arvo låkåtuvva kålle 
milte ike silpa milte nåu kå åutål. M ietten  ja  viktan 
lä iwečer-låkko vuoton piejatum. Telefonah  läh påtam 
tieki ai ja  kaunojih juo vallak färta sajen. Kruno 
ruoute-väjah läh sjaddam vieka kukkepun ja  mannih 
talle nuortas kuouloi kitta Luleju äno radjai ja  taste 
Vatjera ja  K ieron-vare malma-vari pakto kitta  Ufuot- 
tai Vuona rikan. K uvva kalka ruoute-vädja mannat 
Suomalanta radjai ai Tuornosa änon. Sverjen lä talle 
änap kå 1200 mila ruoute-väjah ja la  kutta kierte änap 
kå mah kaunojin 1872.



1892.

Ingen a f Sveriges regeringar kan uppvisa en så 
stark och hastig tillväxt af den allmänna välmågan 
som Oskar II:s. Under hans tjugufem åriga regering ha 
fabrikerna fördubblats till antalet men tredubblats, 
om man ser på arbetårnes mängd och tillverkningens 
värde. De viktigaste af våra fabriker äro mekaniska 
verkstäder, pappersbruk, sockerbruk, bomulls- och klä
desfabriker. Den malm, som bry tes ur våra rika järn
berg, dels utskeppas, dels förädlas vid  storartade järn
bruk, såsom Sandviken i Gestrikland och Domnarfvet 
i Dalarne. Handelsomsättningen med utlandet är en 
half gång större än den var för tjugufem år sedan. 
D et första ångfartyget i Sverige byggdes 1818, och nu 
äger Sverige öfver 1200 ångbåtar.

Ä fven jordbruket och ladugårdsskötseln ha gått 
framåt. Särskildt har mejenhandteringen m ycket för- 
kofrats, och smör utföres i betydande mängd. Mycket 
har b lifv it g jordt för att förbättra den jordbrukande 
klassens ställning. Flera skattebördor, som hittills 
varit lagda på jordbrukarne allena, ha b lifv it fördelade 
på alla samhällsklasser, såsom skjutsskyldigheten, 
vägunderhållet men framför allt grundskatterna och 
indelningsverket.

Då grundskatterna och indelningsverket borttogos 
vid  den urtima riksdagen 1892, skedde det på det v ill
kor, att riksdagen antog en af konungen föreslagen ny 
och förbättrad bärordning. Y id  1901 års riksdag ut
sträcktes därefter öfningstiden för den värnpliktiga 
ungdomen (beväringen), så att den nu utgör 8 ,10  eller 12 
månader, olika för olika vapenslag. Genom den nya här
ordningen har Sverige erhållit en krigsm akt till  lands, 
som kan i nödens stund värna fäderneslandets själf- 
ständighet. Sjöförsvaret har äfven b lifv it bättre ord-
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I läh lanta påntom nåu ruvva ja  ätnakit känke 
ietja kånåkasa aiken kå Oskar 2 vuolen. Su 25-jakka- 
satj tårjotimme aiken läh fabrikah lassanam kuovte 
kärtai ietjasa låko kautoi ja  kålmå kärtai park-ålmai 
låko kautoi ja  tai tavveri arvo kautoi, mait takkih 
fabrikai sinne. Mia åivatammus fabrikah läh tah, mai 
sinne sladja-låk masjinah takatuvvih, papper-fahrikah, 
såkkår-fahrikah, homullo- ja  vatas-fabrikah. Muttem 
åsse tat malmast, mi valtetuvva mia stuorra ruoute- 
varist, vuolkatuvva ietja rikaita, ja  muttem åsse taka- 
tuvva ruouten ja  stallen stuorra ruoute-fabrikai sinne, 
nåu kå Sandviltan, mi lä Gresŧriklantan, ja  Domnarfvan, 
mi lä Dalarnin. Äsestim  ålko-rikai kum lä talle vieka 
stuorap kå 25 jake tan åutål. Vuostas tållå-haksa 
jala tampa Sverjen takatuvai 1818, ja  talle atna Sverje 
änapuv kå 1200 takkar tållå-havsa.

Ätnam-parko ja  slitor-suitim  lä ai åutanam. A ina- 
sit läh mejeriah ätnanam, ja  ätna vuodja vuoptetuvva 
ålko-rikaita. Ä tnak lä takatum påntori puorren. Mådde 
skatte-nåteh, mah åutål ledjin piejatum kuoros val 
påntori nala, läh talle piejatum kaikai ståndai nala, 
nåu kå sjussim- ja la  sattem-skatte ja  tat skatte, maina 
käinoh tivotuvvih, ja  ainasit ätnam-skateh (grund
skatterna) ja  tårroålma-skateh (indelningsverket).

K å  ätnam-skateh ja  tårroålma-skateh heitetuvvin 
ierit urtima riksdagan 1892, te mierreti riksdaga säm
ma pale åtå ja  puorep lakav tårro-fuova pirra. Taste 
mangela mierretuvai riksdagan 1901, atte nuorra ålmah 
jala beväringah kalkih ekserit 8, 10 ja la  12 mano, 
kukkemusav, jus kalkih ritit ja la  kanonai kum vuotjet. 
Tan åtå laka pakto lä Sverje ådtjom takkar tårro- 
fuovav, mi matta varjalit aitek-lantav, jus tat nietai 
påta. Tårro-shippeh läh ai äŧnanam ja  läh puoreput 
hasatum kå åutål. Sverje atna talle 13 stuorra

1892.



1897.

nadt; Sverige äger numera 13 pansarfartyg af första 
klass och ett större antal mindre krigsfartyg.

När konung Oskar 1897 hade regerat tjugufem  år, 
firades hans regeringsjubileum  med stora festligheter, 
och svenska folket visade honom på många sätt sin 
kärlek och tacksamhet för den lycka, det njutit under 
hans fredsälla regering. Jubileet högtidlighölls äfven 
genom en i Stockholm anordnad leonst- och industri
utställning för de nordiska länderna. Denna vackra 
och storartade utställning, som talrikt besöktes af in- 
och utländska, lände vårt land till  stor heder och v i
sade bäst, hur m ycket landet gått framåt under konung 
Oskar II:s regering.

Sedan länge tillbaka hade Norge sträfvat att lös- 
siita sig från föreningen med Sverige. A lla  försök 
att genom eftergifter från svenskarnes sida bevara 
denna union misslyckades, och till  slut gjorde norr
männen den 7 jun i 1905 revolution mot sin konung 
och förklarade, att konung Oskar upphört att regera 
i Norge. I  Sverige sammankallades fördenskull en 
urtima riksdag, hvilken förklarade, att Sverige icke 
ville tvinga Norge att mot dess v ilja  kvarstanna i 
unionen utan ville g ifva  sitt bifall till  att de båda 
folken skildes åt, dock på det villkor, att norrmännen 
refvo ned de fästningar, som de byggt på gränsen 
mot Sverige och som hotade vårt land. Därjämte 
borde de svenska lapparne äfven efter unionens upp
lösning få med sina renhjordar flytta  öfver gränsen 
till Norge, hvarjämte svenskarne ej skulle hindras att 
öfver Norge utföra sina produkter till  främmande län
der. Sedan norrmännen gått in på dessa villkor, blef 
unionen mellan Sverige och Norge upplöst den 26 
oktober 1905.
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tårro-skippe, mah atnih assas ruoute-sitoit, ja  tasa vil 
stuorra låkov utsep tårro-skippist.

K å kånåkis Oskar 1897 li tårjom 25 jake, te tat 
jakke-peive pasotuvai stuorra kutnina, ja  rika viesatah 
vuosetin sunji måddelakai ietjasa kieresvuotav ja  kito- 
kisvuotav tan vuorpe åutåst, mav tat li niktim su 
rafelatj tårjom a vuolen. Tan jaken li ai kånsta- ja  
tuodjohim-utställning, mav nuortalatj rikah atnin Stock - 
holman ja  kånne vuosetin, man ätnakit tjiepesvuota 
ja kånsta läh ätnanam ja  lassanam tai mangep jaki.
Tat tjappa ja  stuorra utställning, masa stnorra ållo 
almatjist mia lantast ja  ietja rikaist påti, li stuorra 
kudnen mia lantai ja  vuoseti tjielkasit, kåkte mia 
lanta lä åutanain Oskar 2 tårjotim-aiken.

Juo kukkes aikev li Vuona-rika sittam siratit 
Sverjest. Svänskalattjah kättjalin kaikalakai mietetit 
vuonaki raukalvasaita ja  anetit tai kuovte rika littov  
ja la  unionav aimon, valla ittji mike lisih, ja  vimak 
takkin vuonakah 7:at peiven juni manon 1905 revolu
tionav ietjasa kånåkasa vuosti ja  jaulin, atte kånåkis 
Oskar li häitam tårjotimmest Vuona-rikav. Talloi 
kåtjotuvai Sverje riks dag a akti, mi jaulai, atte Sverje 
ittji sitah naggit vuonakit årrot uniona sinne sia si- 
tota vuosti, ainat atte svänskalattjah sittin mietetit 
tasa, atte si kalkin siratit vuonakist, jus val vuonakah 
sitalulun kaiketit vuolos tait fästnikit, mait si ledjin 
tsieggim Sverje raje vuosti ja  mai kum si vuosetin 
vasjev mia lanta vuosti. Tasa v il kalkin svänskalatj 
sameh ådtjot jå tte t Vuotnai ietjasa äloi kum, nåu kå 
si ådtjon, kå uniona v il li aimon. Ah-ke kalkam 
vuonakah hieretit svänskalattjait sattemist ietjasa åses- 
kalvoit ietja rikaita Yuona pakto. Vuonakah mietetin 
taita raukalvasaita ja  nåu tåssjituvai uniona Sverje ja (̂)(). 
Vuona-rika kaskan 26 peiven oktober manon 1905.



Fäderneslandets historia har sålunda lärt oss, huru 
våra förfäder i förgångna tider lefvat och verkat, käm
pat och lidit, samt huru vårt fädernesland småningom 
b lifv it hvad det nu är. Det svenska folket är icke 
numera ett af de stora och m äktiga bland Europas 
folk, men det har förvärfvat ett ärofullt namn i histo
rien och utmärkt sig på mångahanda sätt, både genom 
fredliga värf och krigiska bedrifter. Måtte vi, som nu 
lefva, visa oss värdiga Sveriges stora minnen och af 
dem lifvas till  dygd och fosterlandskärlek! Endast då 
hafva vi rätt studerat Sveriges historia.

Gud bevare vårt älskade fädernesland!



}luril Aitek-lanta historiast läp mi nappo ådtjom tieteŧ,
käm- kåkte mia åut-aitekak läh viessom ja  parkam, tårrom
ngom )a kiertam, ja  kåkŧe mia aitek-lanta lä sjaddam tanen,
• icke talle lä. Svänskalatj almok i läh ŧast mike
ropas stuorra ja  famolaŧj almok Europa almoki kaskan, valla
histo- tat lä ådtjom kutnelatj namav historia sinne ja  lä
■enom måddelakai kullosin sjaddam båppatjaka rafelatj parko
>m nu ja tårroma pakto. Vaipe mi, kutih talle viessop, lu-
ch af luime vuosetit ietjame värtokassan Sverje stuorra mui-
,st då tolvasaita ja  taiste ådtjot vainov viessot tjappakit ja

iettset ieŧjame aitek-lantav! Jus mi tav takkap, te 
äska läp mi rievteslakai låkkåm Sverje historiav.

Jupmel varjalis mia ietsetum aitek-lantav!
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I. Sveriges regentlängd. 
Sagotiden.

Ynglinga-ätten.
Yngve.
Fjolner.
Svegder.
Vanlande.
Visbur.

Dornalde.
Domar.
Dyggve.
Dag.
Agne.

Alrek och Erik. 
A lf  och Yngve. 
Huglek.
Jorund.
Ane den gamle. 
Egil.
Ottar Vendelkråka. 
Adils.
Osten.
Yngvar.
Bröt-Anund.

Den historiska tiden.

Ingjald lllråde.

Ivar Vidfamne.

Harald Hildetand. 
{ Sigurd) Ring. 
{Ragnar Lodbrok) 
Björn.
Erik och Refil. 
Erik Refilsson.

Björn och Emund omkr. 830.

Erik Emundsson.
Björn Eriksson.
Erik Segersäll -j- före 994. 
Olof Skötkonung f  omkr. 1022.

Anund Jakob.
Emund Gamle f  omkr. 1060.

Stenkilska ätten.
Stenkil omkring 1060— 1066.

Halsten och Inge d. ä. omkr. 
1080— 111 1.

Filip och Inge d. y. omkr. 
1111— 1125.

Sverkerska oeh Erikska 
ätterna.

Sverker d. ä. omkr. 1130—1156.

Erik { I X )  d. helige omkr.
1150— 1160.

Karl { VII )  Sverkersson 1156 
— 1167.

Knut Eriksson 1167— 1195.. 
Sverker d. y. Karlsson 1195 

—  1208.
Erik {X )  Knutsson 1208—  

1216.
Johan ( i)  Sverkersson 1216 

— 1 2 2 2 .

Erik { X I )  Eriksson 1222—> 
1250.



Historialatj aike.
Björn  ja Emund 830 jake 

paiken.
Erik Emundsson.
Björn Eriksson.
Erik Segersall f  åutål 994.
Olof Skötkonung f  1022 jake 

paiken.
Anund Jakob.
Vuoras Emund f  1060 jake 

paiken.

Stenkilalatj maddo.
Stenkil 1060— 1066 jaki pai

ken.
Halsten ja vuorrasap Inge 

1080— 1111 jaki paiken. 
'lip ja nuorap Inge 1111 
— 1125 jaki paiken.

Sverkeralatj ja Erikalatj 
mattoh.

Vuorrasap Sverker 1130—  
1156 jaki paiken.

Ailes Erik (5») 1150 —1160 
jaki paiken.

Karl (7) Sverkersson 1156 —  
1167.

Knut Eriksson 1167— 1195.
Nuorap Sverker Karlsson 

1195— 1208.
Erik (10) Knutsson 1208—  

1216.
Johan (1) Sverkersson 1216 

— 1 2 2 2 .

Erik (11) Eriksson 1222— 
1250.
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I. Sverje tårjotidji låkko.

Suptsas-aike
(maste äh tieteh maitek vissesvuotaina).

Ynglinga-maddo.
Yngve.
Fjolner.
Svegder.
Vanlande.
Visbur.
Domalde.
Domar.
Dyggve.
Dag.
Agne.

Air ek ja Erik.
A lf  ja Yngve. 
IJvglek.
J  orund.
Vuoras Ane.
Egil.
Ottar Vendelkråka. 
A dils.
Osten.
Yngvar.
Bröt-Anund.

Ingjald. Illråde 
(pakas-rate).

Ivar Vidfamne 
(vites-farme). 

Harald Hildetand. 
(Sigurd) Ring. 
(Ragnar Lodbrok.) 
Björn.
Erik ja Refil.
Erik Reflsson.



Folkunga-ätten.
Birger Jarl, förmyndare 1250 

— 1266.
Valdemar 1250— 1275.
Magnus Ladulåsl275— 1290.
Torgils Knutsson, förmyndare 

1290— 1298.
Birger 1290— 1318.
Magnus Eriksson 1319— 1365 

(förmyndarstyrelse 1319—  
1332.)

Erik ( X I I )  1357— 1359 och 
Håkan 1362 — 1365.

Albrekt af Mecklenburg 
1364— 1389.

Unionsregenter och inhem
ska regenter omväxlande.

Margareta, regentinna 1389—  
1412.

Erik (X I I I )  a f  Pommern 
1396— 1439.

Engelbrekt, rikshöfvitsman 
1435— 1436.

Karl Knutsson (Bonde), riks
föreståndare 1436— 1440.

Kristoffer 1440— 1448.
Karl ( V II I )  Knutsson, första 

gången konung 1448— 1457.
Kristian ( I )  1457— 1464.
Karl Knutsson, andra gången 

konung 1464— 1465, och 
tredje gången 1467— 1470.

Sten Sture den äldre, riksföre
ståndare 1470— 1497.

Hans (Johan I I )  1497— 1501.
Sten Sture den äldre, andra 

gången riksföreståndare 1501 
— 1503.

Svante Sture, riksföreståndare 
1504— 1512.

Sten Sture den yngre, riks
föreståndare 1512— 1520.

Kristian ( II)  Tyrann 1520—• 
1521.

Vasa-ätten.
Gustaf I  1521— 1560 (riks

föreståndare till 1523).

Erik X I V  1560— 1568.
Johan I I I  1568— 1592.
Sigismund 1592 — 1599.
Karl I X  1599— 1611 (riks

föreståndare till 1604).

Gustaf I I  A d olf 1611— 1632.
Kristina 1632— 1654 (förmyn

darstyrelse 1632— 1644).

Pfalziska ätten.
Karl X  Gustaf 1654— 1660.
Karl X I  1660— 1697(förmyn

darstyrelse 1660— 1672).
Karl X I I  1697— 1718.
Ulrika Eleonora 1718— 1720.
Fredrik I  a f  Hessen 1720— 

1751.

Holstein-Gottorpska
ätten.

A dolf Fredrik 1751— 1771.
Gustaf I I I  1771— 1792.
Gustaf I V  Adolf 1792— 1809 

(förmyndarstyrelse 1792—  
1796).

Karl X I I I  1809— 1818.

Bernadotteska ätten.
Karl X I V  Johan 1818—1844.
Oskar I  1844— 1859.
Karl X V  1859— 1872.
Oskar I I  1872—



Folkunga-maddo.
Birger jarl, förmintar 1250 

— 1266.
Valdemar 1250— 1275.
Magnus Ladulås 1275— 1290.
Torgils Knutsson, förmintar 

1290— 1298.
Birger 1290— 1318.
M agnus Eriksson 1319— 1365 

(förmintar-tårjom 1319—  
1332).

Erik (12) 1357— 1359 ja 
Håkan 1362— 1365.

Albrekt Mecklenburgist 1364 
— 1389.

Uniona-tårjotidjeh ja mia 
rika tårjotidjeh tuobba 

tabba.
Margareta, tårjotidje 1389—• 

1412.
Erik (13) Pommernist 1396 

— 1439.
Engelbrekt, rikshövits-ålmai 

1435— 1436.
Karl Knutsson (Bonde), rika 

tjuottjotidje 1436— 1440.
Kristoffer 1440— 1448.
Karl (8) Knutsson, vuostas 

pale kånåkis 1448— 1457.
Kristian (1) 1457— 1464.
Karl Knutsson, nuppe pale 

kånåkis 1464— 1465, ja kål
mat pale 1467— 1470.

Vuorrasap Sten Sture, rika 
tjuottjotidje 1470— 1497.

Hans (Johan 2) 1497—1501.
Vuorrasap Sten Sture, nuppe 

pale rika tjuottjotidje 1501 
— 1503.

Svante Sture, rika tjuottjo
tidje 1504— 1512.

Nuorap Sten Sture, rika 
tjuottjotidje 1512— 1520.

Kristian (2) Tyrann 1520—  
1521.

Vasa-maddo.
Gustaf 1 1521— 1560 (rika 

tjuottjotidje kitta 1523 rad- 
jai).

Erik 14 1560— 1568.
Johan 3  1568— 1592.
Sigismund, 1592— 1599..
Karl 9 1599— 1611 (rika

tjuottjotidje kitta 1604 rad- 
jai).

Gustaf 2 A d olf 1611— 1632.
Kristina 1632— 1654 (förmin

tar-tårjom 1632-1644).

Pfalzalatj maddo.
Karl 10 Gustaf 1654— 1660.
Karl 11 1660— 1697 (för

mintar-tårjom 1660— 1672).
Karl 12 1697 — 1718.
Ulrika Eleonora 1718— 1720.
Fredrik 1 Hessenist 1720— 

1751.

Holstein- Gottorpalatj 
maddo.

A d olf Fredrik 1751— 1771.
Gustaf 3  1771— 1792.
Gustaf 4 Adolf 1792— 1809 

(förmintar-tårjom 1792 —  
1796).

Karl 13 1809— 1818.

Bernadottelatj maddo.
Karl 14 Johan 1818— 1844.
Oskar 1 1844— 1859.
Karl 15 1859— 1872.
Oskar 2  1872—



830.
1008.

1060.

1160.
1248.

1250.

1266.
1280.

1290.
1319.

1347.

1350.

1389.

1397.

1434.

1435.

1436. 
1448.

1471.
1477.

1496.

2. Kronologiskt register.
Ansgar predikar i Birka. 1520.
Olof Skötkonung döpes
vid Husaby.
Den gamla konunga
ätten utdör.
Erik den helige f . 1521.
Kyrkomötet i Skeninge.

Folkungaätten vinner 1523.
konungadömet.
Birger jarl f . 1527.
Alsnö möte. Rust-
tjänsten.
Magnus Ladulås f . 1543.
Magnus Eriksson väljes 1544.
till konung. 1560.
Magnus Erikssons lands 1561.
lag utarbetad.
Digerdöden.

Slaget vid Falköping.
Margareta drottning. 1567.

1568.
Kalmar-unionen ingås. 1570.

Dalkarlarne resa sig 1577.
under Engelbrekt.

1592.
Den första allmänna 1593.
riksdagen. 1595.
Engelbrekt f.
Karl Knutsson väljes till 1598.
konung.
Slaget på Brunkeberg. 1599.
Uppsala universitet
grundas. 1600.
Gustaf Vasa född på
Lindholmen. 1604.
Sten Sture d. ä. f .  . 1611.

holms blodbad.

Dalkarlarne resa sig 
under Gustaf Vasa.

Gustaf I väljes till ko
nung.
Västerås’ riksdag. Kyr
kans egendom indrages.

Dackefejden slutar. 
Västerås’ arfförening. 
Gustaf I f .
Grefve- och friherre
värdigheten. Säterifri
heten.
Estland gifver sig under 
Sverige.
Sturemorden.
Erik XIV afsättes.
Fred med Danmark i 
Stettin.
Liturgien antages. Erik 
XIV f .
Johan III f.
Uppsala möte. 
Riksdagen i Söderkö
ping.
Slaget vid Stångebro.

Sigismund afsättes.

Linköpings blodbad.

Norrköpings arfförening. 
Karl IX f .
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2. Register aike milte.
830. Ansgar sarnet Birkan. 1520.

1008. Olof Skötkonung kasta-
tuvva Husaby kuoran.

1060. Åutatj kånåkasai mad
do nåkka.

1160. Ailes Erik f . 1521.
1248. Kirko-ratotallam Ske

ninge statan.
1250. Folkunga maddo påta 1523.

trona nala.
1266. Birger jarl f . 1527.
1280. Tjåkanim Alsnösuollon.

Rust-tjänsta.
1290. Magnus Ladulås f . 1543.
1319. Magnus Eriksson valji 1544.

tuvva kånåkassan. 1560.
1347. Magnus Erikssona 1561.

lanta-laka karves.
1350. Stuorra j apmem (Diger

döden).
1389. Tårro Falköpinga kuo

ran. Margareta sjadda 1567.
drottnikin. 1568.

1397. Kalmar-uniona taka- 1570.
tuvva.

1434. Dala-ålmah takkih 1577.
stuimev Engelbrekta
vuolen. 1592.

1435. Vuostas kaikasatj riks 1593.
daga. 1595.

1436. Engelbrekt f .
1448. Karl Knutsson valji 1598.

tuvva kånåkassan.
1471. Tårro Brunkebergan. 1599.
1477. Alla skåula Uppsalan

sispiejatuvva. 1600.
1496. Gustaf Vasa riekat

Lindholman. 1604.
1503. Vuorrasap Sten Sture f . 1611.

Nuorap Sten Sture f .  
Stockholma varra-kål- 
kåtim.

Dala-ålmah takkih 
stuimev Gustaf Vasa 
vuolen.
Gustaf 1 valjituvva 
kånåkassan.
Riksdaga Västeråsan. 
Kirko tavverah valte- 
tuvvih rika auken. 
Dacke-tårro nåkka. 
Yästeråsa arpe-litto. 
Gustaf 1 f .
Greve- ja frihärra-stån- 
dah. Säteri-fridja- 
vuota. Estlanta påta 
Sverje vuollai.

Stureh kåddatallih. 
Erik 14 massa ammatis. 
Rafe DanmarkainaStet- 
tinan.
Liturgia tuostotuvva. 
Erik 14 f .
Johan 3 f .
Tjåkanim Uppsalan. 
Riksdaga Söderköpin- 
gm-
Tårro Stångebro kuo
ran.
Sigismund massa am
matis.
Linköpinga varra-kål- 
kåtim.
Norrköpinga arpe-litto. 
Karl 9 f .



1613.

1614.

1617.

1618.

1629.
1630.

1631.

1632. 

1634.

1641.

1644.

1645.

1648.
1654.

1658.

1660.

1668.

1672.

1676.
1679.

Fred med Danmark i 
Knäröd.
Svea hofrätt inrättas.

Fred med Ryssland i 
Stolbova. Sveriges första 
riksdagsordning. 
Trettioåriga kriget bör
jar.
Stillestånd med Polen. 
Gustaf Adolf deltager i 
30-åriga kriget.
Slaget vid Breitenfeld.

Gustaf Adolf stupar i 
slaget vid Liitzen. 
Regeringsform antages. 
Slaget vid Nördlingen.

Joh. Banérf.Lenn.Tor- 
stensson befälhafvare.

Kristina blir myndig.

Freden med Danmark 
vid Brömsebro. 
Westfaliska freden. 
Kristina nedlägger kro
nan.
Fred med Danmark i 
Roskilde.
Karl X Gustaf f . Fred 
med Polen ocb Danmark.

Riksbanken och univer
sitetet i Lund inrättas.

Karl XI blir myndig.

Slaget vid Lund.
Fred med Danmark i 
Lund.

1680. Reduktionen och för
myndarräfsten beslutas.

1682. Konungen blir enväldig.

1697. Karl XI f .  Karl XII 
myndig konung.

1700. Krigsutbrottet. Slaget 
vid Narva.

1708. Karl XIItågar motRyss- 
land.

1709. Slaget vid Poltava.
1710. Slaget vid Helsingborg.

1713. Kalabaliken i Bender. 
Stenbock i Tönning.

1714. Karl XII hemkommer 
från Turkiet.

1718. Karl XII f .
1719. Ulrika Eleonora vald till 

drottning.
1720. Regeringsform. Fred 

med Danmark.
1721. Fred med Ryssland i 

Nystad.
1734. Ny lagbok antages.
1738. Hattarne segra öfver 

Mössorna.
1743. Fred m. Ryssland i Åbo.

1751. Fredrik I f .
1756. Konungens försök till 

statshvälfning.
1765. Mössorna segra öfver 

Hattarne.
1771. Adolf Fredrik f .
1772. Gustaf III:s statshvälf

ning. Ny regeringsform.

1788. Gustaf III angriper 
Ryssland.
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1629.
1630.

1631.

1632. 

1634.

1641.

1644.

1645.

1648.
1654.

1658.

1660.

1668.

1672.

1676.
1679.

Rafe Danmarkaina Knä- 
rödan.
Svea hofrätt alka ietjas 
vitnov.
Rafe Rysslantaina Stol- 
bovan. Sverje vuostas 
riksdaga-laka. 
30-jakkasatj tårro 
alka.
Tårro Polenina nåkka. 
Gustaf Adolf manna 
30-jakkasatj tårroi. 
Tårro Breitenfelda kuo
ran.
Gustaf Adolf vuotjatalla 
Lytzena tåron. 
Tårjotim-laka tuosto- 
tuvva. Tårro Nördlin- 
gena kuoran.
Johan Banér f .  Len
nart Torstensson sjadda 
tårro-fuova åiven. 
Kristina sjadda min 
tikin.
Rafe Danmarkaina 
Brömsebro kuoran. 
Westfalalatj rafe. 
Kristina häita krunov.

Rafe Danmarkaina 
Roskilden.
Karl 10 Gustaf f . Rafe 
Polenina ja Danmar
kaina.
Riksbanka ja alla skåu- 
la Lundan sispiejatuv- 
vapa.
Karl 11 sjadda min- 
tikin.
Tårro Lunda kuoran. 
Rafe Danmarkaina 
Lundan.

1709.
1710.

1713.

1714.

1718.
1719.

1720.

1721.

1734.
1738.

1743.

1751.
1756.

1765.

1771.
1772.

1788.

Reduktiona ja förmin- 
tari åtsåtim mierre- 
tuvva.
Kånåkis sjadda aktok- 
rataladtjan.
Karl 11 f .  Karl 12 
sjadda minŧik kånå
kassan.
Tårro alka. Tårro 
Narva kuoran.
Karl 12 manna Ryss
lanta vuosti.
Tårro Poltava kuoran. 
Tårro Helsingborga 
kuoran.
Kalabalika Benderin. 
Stenbock Tönningin. 
Karl 12 påta häimai 
Turkiast.
Karl 12 f .
Ulrika Eleonora valji- 
tuvva drottnikin. 
Tårjotim-laka. Rafe 
Danmarkaina.
Rafe Rysslantaina Ny
stadan.
Atå laka-kirje.
Hattah vidnijih Kap- 
perit.
Rafe Rysslantaina 
Abon.
Fredrik 1 f .
Kånåkis kättjal mål- 
sotit tårjotim-vuokev. 
Kapperah vidnijih Hat- 
tait.
Adolf Fredrik f .  
Gustaf 3 målsot tår
jotim-vuokev. Atå tår
jotim-laka.
Gustaf 3 lata Rysslan- 
tav.



1792. Gustaf III f .
1796. Gustaf IV Adolf myndig.

1808. Finska kriget. Finland 
eröfras af ryssarne.

1809. Gustaf IV Adolf afsät- 
tes. Ny regeringsform. 
Karl XIII väljes till ko
nung. Fred med Ryss
land i Fredrikshamn.

1810. Karl Johan väljes till 
tronföljare.

1812. Allmänna beväringenin- 
rättas.

1813. Kriget mot Napoleon. 
Slaget vid Leipzig.

1814. Föreningen mellan Sve
rige och Norge.

Förenings- o. säkerhets
akten. Konungen en
väldig.
Slaget vid Svensksund. 
Fred med Ryssland.

1818.
1832.
1842.

1844.
1845.

1855.

1859.
1865.

1866.
1872.
1892.

1897.

1905.

1789.

1790.

1815. Riksakten. Svenska 
Pommern afträdes.

Karl XIII f .
Göta kanal öppnas. 
Första folkskolestadgan.

Karl XIV Johan f .  
Lika arfsrätt för bröder 
och systrar.
Statens järnvägar börja

Oskar I f .
Ny riksdagsordning an- 
tages.
Riksdagsordn. utfärdas. 
Karl XV f .
Ny härordn. antages.

Konst- och industriut
ställning i Stockholm.

Unionen med Norge 
upplöses.



1789. Aktitim- ja vissesvuota- 1815.
laka. Kånåkis sjadda
aktok-rataladtjan.

1790. Tårro Svensksunda 1818.
tjålmen. Kafe Ryss 1832.
lantaina. 1842.

1792. Gustaf 3 f .
1790. Gustaf 4 Adolf sjadda 1844.

miiitikin. 1845.
1808. Suopmelatj tårro. Kar-

jelali valtik Suoma 1855.
lantav.

1809. Gustaf 4 Adolf massa 1859.
ammatis. Atå tårjotim- 18G5.
laka. Karl 13 valji
tuvva kånåkassan.
Rafe RysslantainaFred- 1872.
rikshamnan. 1892.

1810. Karl Johan valjituvva
krunoprinsan. 1897.

1812. Kaikasatj beväring.

1813. Tårro Napoleona vuosti. 1905.
Tårro Leipziga kuoran.

1814. Sverje ja Vuotna akti-
tuvvapa.

Riks-akta. Svänska- 
latj Pommern påta 
Preussena vuollai.
Karl 13 j .
Göta kanala ållånam. 
Vuostas laka manai 
skåulai pirra.
Karl 14 Johan f .  
Abba ådtjo arpit akta 
ätnakav kå vielja. 
Kruno ruoute-väjak 
takatuvvakåtih.
Oskar 1 f .
Atå riksdaga-laka.

Karl 15 f .
Atå laka tårro-fuova 
pirra.
Kånsta- ja tuodjohim- 
utställning Stockhol- 
man.
Sverje ja Vuotna sira- 
tepa.



Pilspets a f  flinta. 1/2. {Skåne.) 
Njuola-njunje titnost. {Skåne.)

Stenyxa med träskaft. {Från en to?'fmos se i Cumbei'land, England.) 
Kierke-aksjo mnorra-nataina. {Kaunatinn ta?fe-ätnam in  

Cwnberlandan Englanta sinne.)

Stenyxa. */2. {Bohuslän.) 
Kierke-aksjo. {Boh usläna.) Hålmejsel a f  slipad flinta. 1/2.

{Bohuslä?i.)
Mejsel titnost. {Bohusläna.)

3. De tre förhistoriska åldrarna. 
Tålotj aike.

Från stenåldern. 
K ierke-aikest.

Metkrok a f  hen. l / l .
( Västergötland.) 

Tavtest takatum vuogga. 
{All eg öt al anta.)



Stendös (gra f frå n  stenåldern) i Stala socken p å  ön Orust (Bohuslän). 
Kruopta kierke- aikest Stala suoknan Orust-suollon (Bohusläna),

'



Frän bronsåldern. 
Bronsa-aikest.

Yxa med fastbundet 
skaft. Funnen i en salt- 

grufva i Österrike. 
Aksjo tjanatum nataina, 
Kaunalum såmes salte- 
gruvva sinne Österrikan.

Spjutspets a f  brons. 1/2. (Närke.) 
Saite-njunje bronsast. (Närke.)

Liten yxa  a f  brons (»hålcelt»), 1/2. 
(Skåne.)

Unna aksjotj bronsast. (Skåne.)

Dolk a f  brons. 1 ̂ 2 . 
( Västergötland.) 

Nipe bronsast. 
(Allegötalanta.)

Bronsknif. 2/3. (Skåne.) 
Nipe bronsast. (Skåne.)

Armring a f  brons. sf-i. (Gotland.) 
Kieta-rikkas bronsast. ( Gotlanta.)



Järnåldern.
Ruoiite-aikest.

istbundet 
n i en salt- 
sterrike. 
n nataina, 
mes salte- 
)st er rikan.

Skära a f  järn . 1/.3. ( Östergötland.) 
Kårne-tjuollam räito ruoutest.

CLullegötalanta.)

>Brakteat» (hängsmycke) a f  <juld.
l / l .  {Bohuslän.)

» Brakteata» ja la  libja källest.
CBohusläna.)

Spjutspets a f  jä rn . i / 2 . (Gotland.) 
Saite-njunje ruoutest. ( Gotlanta.)

Spiral ring a f  guld. l / l .  D äraf afhuggna 
stycken användes i st. f .  mynt. (Öland.) 

Kålle-rikkas. Taste si piekit tjuollin, 
mait pietnikin atnin. ( ö l  anta.)

Yxa a f  jä rn . l /s . (Gotland.) 
Ruoule aksjo. (Gotlanta.)

Spänne a f  förgylld  brons. l/l. (Hälsingland.) 
Kruokke kållitum bronsast. (llälsinglanta.)








