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Freden E StsPbsva 1617.
En aspekt.

Genom freden i Stolhova 1617 förvärvade Sverige omr2dena kring Finska vikens innersta del. % slit berömda tal
inför standerim ltasakterlserade Gustav II Adolf den vunna
freden sasom särdeles iirofull och gynnsam för Sverige. Man
talade om backen, som skulle bli svår att hoppa över, och
hail frain%aöll,htar ryssarna endast med den sverislie konungens goda vilja kunde bomma ut i 6 s t e r s j ~ i 1l.
Slolbovafreden innebar en vandpunht i svensk ostersjöpolitik, s c h den bör betraktas mol bakgrunde11 av Sveriges
tidigare baltiska politik.
Ett grundmotiv i svei~skO s t e r s j ~ ~ o l i t isedan
k
äldsta tid
var intresset för haildelsvagarna till den ryska imarkiiaden.
I början av SOO-talet begynte niordloor, i synnerhet svear,
att segla Qsteseil uppför de ryska floderna. De grundlade i
Ryssland ett mäktigt handelsrike. De exploaterade de ryska
vidderna, och de viinno internationell valuta i arabiskt guld
och. silver, Det- var Nordens storhetstid: viliingatiden. Det
svenslta vaildet i Ryssland rasade till början av 1000-talet.
H hade Ryssland och Sverige barjade omltrimg 1050 ett arhundrade av inhördes strider '.
p
-

Föredrag vid riordiska historikcrniötet i Lilleliaiilnier 1948. Griiiidvalen för frainstallningeii utgöres av A. Attmaii: Deii ryska inaïlrnadeil i
1500-talets baltiska politik 1558-1595
(1944) och ett aiiiiu cj publicerat nrbete om Baltisk politili 1595-1617.
Jfr iiveil A. Attniail: Rysslai~d ocli
Europa. Eu handelshislorisk översikt (Skrifter utgivria av Ryska iiistitutet
vid Stockliolrns högskola 1, 1946).
Kollurig Gustaf II Adolfs skrifter, utg. af C. G. Styffe (1861),s. 178 f f .
3.
Boliii: Skåiielaiids historia II ( l 9 3 3 ) , s. 85 ff., S. Boliii: hluhaiiimed, Karl den store och Rnrik (Scaiidia XII, 1939), s. 181 f f .
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DA Biallorna efter 1100-talets mitt ge eipp%ysmingar,kan
m a n se, att deix svenska Ostersjöpolitiken siktade mot den
viktiga haridelsledeii genom Finaska vikeri till Novgorod, som
iruramera %Ag utanför svearnas koiitrolilmi4JligheBerr Det var
nea gutar och tyskar, s o m dïevo handeln pH Ryssland. H detta
sana-araianhang, intresset Bor liomnai-snikations1edel1 genom Finslia viken, b ö r m a n satta in deii svenska penetratioilen av
Finland: kolonisatioi~enoch k ~ r s t a g e nalltifrin 1100-talets mitt
bill Torgils Eneilssons tag 1293-1300. Torgils H<nutsson byggde
6293 Viborg som en fast ulsiktspost mot oster. Eedtnngsfloltan
gick atslcilliga ganager mot Bister under 1100- och 1200-taleni,
och m a n sonderade hada sidor av Firiska vikens strander och
traltternia kring Neva. Magisus Eriksson fortsatte denna poIitik men d i s t e uppge sinn baltiska planer % r att söka bemastra den Inre sifuationeri i Sverige, och f6r en tid framat
Iiinkade usaionspolitiken intresset bort Iran Finska viken.
Meii Viborg var fortfarande en fast position i öster, och
stKthillarna d a r hade en klar blick för stadens betydelse.
Ilet raclner att n a m n a s i d a n a aramm som Krister Nilsson
Vasa, Karl I<uutsson Bonde, Erik Axelsson Tobt, Erik Turesson Biellie och Klas Kristersson Horna. Hos dein fiiarier m a n
rninga iattalauden och itgarder, som vittna om deras intresse
fes handelsv5geii genonn Firaska viken till den ryska markiaaden. Hos Ginstar Vasa finner mara s a m m a synapunkler.
Raan ~amgiclis ~aiider 1540-talet med planer p5 att förlagga
den ryska handeln till Viborg och det plaiierade Helsinghrs '.
I den svenska O ~ t e r s j ö ~ o l i t i l i eltan
n m a n sale~ndase en
niedvetein striivan att utbygga de svenska positionerna mot
öster och alt n å koillrolli over vageis genom Finska viken
till Novgorod. Denna politili fick de allvarligaste konisekvenser för harndelsvagarna. Hanseaternas direkta seglats genom
Finska viken - Neva
Ladoga ii81 No\rgorod gick nämligen
tillbalia, sela de började alltnaera begagna landv7g
‘1 en 6ver
Reval. Vid 1300-talets mitt var för2radrlaigen aniistan helt gel I. Andcrssoii: Erik XIV:s eiigclska underhandlingar (Skrifter ulg. nv
VeleiisPraps-Societeten i Lund 17, 1935), s. l04 Tf.
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nornförd. Reval hade d 5 blivit utförselhamni och Införsel]hamn för Novgorodomridet på s a m m a salt som Riga varit
det för hela Diinaområdet. Reval och Riga blevo såluiida
under senare delen av medeltiden de viktiga in- och utförselhamnarna för den ryska marknaden.
Revals ocla Rigas betydelse ölcades sedermera enormt
genom den ryske tsarens itgard att 11494 stanga det hanseatiska kontoret i Novgorod. Det betydde att omslagsplatserna
för den ryska handeln f6rlades ut till Bjstersjökusten, till
Reval och Riga. Stiingningen av Novgorodkontoi-et ingick
som ett led i den moskovitiska expansionen mot ostersjön.
Den fortsatte, och 1558 iiådde den Narva, som ryssarna snart
gjorde till era Internationell stapel.
Deri ryska expansionen ledde vidare till den llvlgndska
Ordensstaiiens soladerfall, och darmed alitualiserades vidlyfDet ga1Bde f r a m k r allt Sverige och Polen.
tiga Osters~ö~roblen-m.
Polen fick största delen av Ordensstatens omrade, Srerige
tog Reval med kringliggaiide omride, Danmark förvarvade
Osel.
Den ledande tanken i den polska Qstersjöpolltlken under 1500-talet var dels att utestanga Ryssland fraina Ostersj~aa
och f r i n direkt kontakt med vasteuropeisk kultur och teknik, dels att förvärva hela den haltklra kusten upp till Nevas
mynning och dels satt erövra följanride nyckelpositioner och
Biommunikationscentra: Sniolensk, Pskov och Novgorod.
Narvas fall och Ordensstatelis shnderfall engagerade ocltså
i högsta grad den svenska politiken. Erik XIV mottog B561
Reval icke för att havda dess lianmdelsintressen gentemot den
ruinerande konlrurrenten Narva, utan fös alt han skulle kunna
Iiomma i besittning av Finska vikens båda stralader. Ty darigenom skulle han kunna förverkliga sin stora haiadelspolitiska plan: att leda den ryska Iiandeln över svenska stapelplatser till Västeuropa l. Han Billampade olika system f6r
förverkligandet a v dessa planer, men hela tiden var den ledande tanken att få den ryska Iiandeln under svensk kontroll.
-

För Erik XIV:s politik se särskilt I. Andersson: a. a.
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Erik n+de sig emellertid ej med "rviirvet av Reval,
Han syftade aven mot Pernau och Riga.
Eriks politik var en utmaning naot Polen, Danmark och
1,Ubeck. Nordiska s,juårskriget liom och darmed Erilis Ball.
Johan III f~allföljele och utvecklade vidare de planer,
som varit vagledande ff6r Eriks politik. Trots att Erik åtminstone delvis bragt Biandeln på det ryska Narva under
svensk koiitroll, lmade h a n genom f6rhandlingar och "rhallningar lyckats bevara ett fredligt %rhållaa-ide b i l l Ryssland,
men 1570 breho ryssarna freden, och darmed iiileddes e n
23-Arig kamp mellan Sverige och Ryssland. Sedan Johan III
natt fred med Polen, Danmark och Lhibeck genom Stettinfreden 1570, tog h a n upp det ryska problemet.
Johan III inriktade sig dels på en eróvriiag av det ryska
Narva och dels på ett besittiiingstagande av d e viktiga nyckelyuiiliterna Pskov ocln Novgorod - i direkt konkurrens med
Pole~a. Hans planer ferverkligades satillvida, att Pontus de
la Gardie 1550 lyckades inta Kexholm och 1581 Narva. I och
nred förleisten av Narva voso ryssarna praktiskt taget utestängda fran 6stersiöw. Dei-n gamla Nevavagen hade ju redan
under medeltiden förlorat sin betydelse. Polen hade i sin
hand Weiclmsel-, Njemen- ocla DBnamynningarna och innehade dess~mtoima Dorpat ocla P e r n a ~ i . Sverige hade I<ex%iolrn,
Reva1 och Karva och desseitom IngermanBand. Endast over
Norra Ishavet kunde Ryssland konnma i direlik kontakt med
Vasteuropa. Dar hade engelsmärmneaa 1553 öppnat en ny handelsvag till den ryska marlinaden. Den nya handels17aigen
över Norra Ishavet observerades tidigt av rnakter~iavid Ostersjön och iiltresserade 1 sarsliild grad Sverige.
For konkrolleia av den vasteearopelska handeln p& norra
Bysslland var det av största vikt, vem som hade nmyndighet
över ]Ishavsk~nsten. Sedan gammalt upplogo norska ffogdas
skatt i Finninmarken. På Finnmarlicen restes emellertid aven
alasprik från svenskt håll. Under åberopande av de avgifter,
som de svenska birkarlarnaa uppburit av lapparna, gjorde
Gustav Vasa sliatteansprik gallande på hela Finnmar%ieaa
mellan Tysfjorden och Varangerfjorden. Sveriges laordgrans
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skulle enligt h a n s niening g2 vid Ishavet. Erik XIV och
Johan III höllo fast vid Gustav Vasas krav.
De svenslia Biraven på Finnmarken berörde aven ]Ryssland, ocla från svennsli sida fiamstalldes Birav p5 Iiolahalvön.
Det var emellertid först Johan HHP, som förde in deil
svenslia Finnmarkspolitiken i ett vittsyftande strategiskt ocli
Iiandelspoli tiskt sammanhang.
Redan i början av 1570-talet I-nade h a n kombinationen
fullt klar. I Ostersjön sökte h a n f5 kontroll över Narvahandeln genom att intaga Narva, och dessutom utsträckte
han de svenska aspirationerna till Pskov och Novgorod. Med
dessa planer Iiombinerade hala så försök att genom besittningstagande av IIsbavsk~istenbeliarska handeln på norra Ryssland.
Målet war att r i n n a koiitroll över samtliga betydelsefulla
koni~munikalioi~sleder
fall den ryslia marlinaden. San~maiahaiiget nnellan Sveriges baltiska politik och Islaavspoliiikcn
framträder annta tydligare, sedan Narva A581 blivit svenskt.
Johan IIII hyste livliga f6rhoppniiagar o m den Biar-ndcl,
som skulle blomstra i det erövrade Narva. Trots alla Atgarder
kom emellertid det sveiislca Narva icke att bli en stapelplats
för den ryska haridelii, utan derina avleddes p% i huvudsak
tv& nya vagar, nämligen dels till haiamnarna vid norra Ishavet
s c h dels till de polslia h a n n a r n a Pernau scla framför allt
Riga. För den del av handeln, som gick ajver Perna~aoch
Riga, blev0 Pskov s c h Wovgorod de viktiga omslagsplalsesna.
För Johan III stod det snart fullständigt klart, alt problemet o m delii ryska handelrn icke var löst genom erövringen
av Narva. Det gallde darför dels att Iiomnia at Ishavshandeln,
dels atk nå nyclcelpunkterna Pskov och Novgsrod ocli dels
akt få kontroll över de polslia hamnarna.
Johan 111:s projekt utvidgades till ett fjarrkarelslct grogram. Han sölite n å en grans, som gav Sverige Kolalialvön
och sedan följde e n linje från Vita havet till Ladoga. Hertig
Karl f~illföljdeoch sli-arpte denna politik och sölite desstitoiri
utbygga de svenska positionerna i Finnmarken fös att få
kontroll över handeln p2 Ascliangelsb.
Den politislia och ekonomislia konkurrensen med Polen
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i Balticum sökte JoPian HI1 bry8a udden a v genom att 1587
1dacea.a sin son Sigismeand p& Polens tron, men den samverkan mellan Polen och Sverige gentemot Ryssland, som
Johan HT1 Prnoppats p5, kom icke till starad. Ty de reella motsattningarna mellan de sreraska och polska intressena i Baltieum
voro allBf6r stora, och d e komrno att i h8g grad bidraga till
sprangiaingean av den dynastislia svei~slc-polskaförbindelsen
Koilflikten mellan Sigismund och hertig Karl tog ermaellertid i allkfös hög grad Sveriges krafter i ai-isprali, och i
Teusinafreden 1595 aned Rysslarid maste Sverige uppge de
Sakrkarelska planerna och aspirationerna p5 Isl-ia~skusten
och durjgn~ateavst5 Ingermanland och Iiexholms 1511. Men de
viktiga han~nstaderi-iavid Finska viPien%v s r o i svensk hand,
niirnlig-ela Reval, Narva och %rllsorg. Enligt fredsf~rdragel
slitnile stapeln fhir den ryska handeln f6rBaggas till Reval och
Viborg, men den best5mmelsen arar bill sior del imaginaan-,
efkersonn den syslia Bia~ldelalBil1 största delena gick dels över
Archarigelsk och dels 6ver polska hamnar.
De stora probleinen, som Aterstodo att lösa, var s5%ua?ida
kontrollen dels 6ver Ishavskuste~ioch Archangels%ihandelra,
dels Over den syska handel, som gick över polska stapelplatser
(Riga och Pernaau), s c h dels nyckelpenwkterna Pskov och Novgorod. I dessa ribtnii-ngar salte Karl IX in de svenska resurserna.
Karl 1X:s livlandska politik hade etii klart syftemal: att
n i Riga. Sedan Estland å r 8600 tvingats över p5 hans sida,
För Estlaiidsprobleinel se C. Rogbcrg: Iio11~11gCarl deil nioi~dcsfalltåg i Lifliaiid å r 1600 och förhercdelserna clertill (P659), A. G. Ahlqvisl: 0i1i
aristoltratie~isförhallande till konungainakle~i ui~cler Joliaii 111:s regering I,
II (1864, 1866), I-I. Almquist: Svergc och Ryssla~ld1595-1611 (1907), H. AYIIIqtiist: Den politiska Iirisen och Ironungavalei i iboleii 1587 (Göteborgs 1166skolas årsslcrift XX, 1916), S. Tunberg: Sigisinniid och Sverige 1597-1598 B.
(1917), D. Toijer: Sverige och Sigismulid 1596-1600
(1930), TV. Tawastctjerna: Iiaarle IX:n ja Sigisniundiii taislelu Viron ja Liiviiiinaali oinistailiisesla (Bistoriallisia tutkirnulisia XIX, 1935), B. Federley: Kunglig majestat,
svenska kronan och fursteiidömet Estland 1592-1600
(Societas Scientiaruiii
Fennica: Commeiitaliones Humanaruin Litterarum XIV: 1, 19461, A. Attmaii:
Till det sverislra Östersjiiväldets probleinatilc (Studier tillag~iadeCurt Weibull,
1946).
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inledde h a n e n serie angrepp mot Riga. Den svenska flottan
sökte samtidigt blockera handeln p6 den Ilvl5ndska stapelstaden. Nederlaget vid Klrkholm 1605 omintetgjorde ernellertid försöken att landvägen erövra Riga, nien blockaden
mot Rigahandeln fortsatte '.
Karl 1X:s Finnmarkspolitik hade ett klart syftemål: att n å
Hshavsliusten. Därmed var en konflikt med Danmark oundviklig. Konflikten tillspetsades på tre punkter. Den svensllra
blockaden mot Rjgaliaradeln hotade Danmarks inkomster a v
oresundstullen. Det gjorde ocksa den nederlandska frikamaien
vid Göta Sir. Herraväldet over Ishavskusten var avgörande
för kontrollen av Arehangelskl-iaaideh Karl IX:s målmedvetna politik på dessa tre 'punkter drev hoiaom In Ilcalmarkriget med Danmark 1611
Parallellt med dessa hiindelser öppnade den stora oredan
B Ryssland nya möjligheter för dem svenska politiken 3. De
militära operationerna i Livland avstannade, och bade Polens
och Sveriges intressen riktades mot Ryssland 4, Sedari Karl
1 C. Rogberg: a. a., G. Tranér: Konung Carl 1X:s krig i Livland åresi
1602-1606
(1876), A. Zettersten: Svenska flottans historia åren 1522-1634
(1890), W. Tawaststjerila: a. a., E. Anthoili: Konflilaten mellan hertig Carl
och Finland (Slirifier utgivna av Svenslca Litteralursallsliapet i Finland
CCLXII, 1937), B. C. Barkman: Kungl. Livgardes historia II (1938-1939).
S. U. Palme: Sverige och Danmark 1596-1611 (1942).
Belysande ar Iiar1 IX:s uttalande om Rysslands läge i skrivelse till
kommissarierna för förhandlingar med ryssarila den j4/2 P607 (RR): »I skola
ock hålla ryssarna fore, vad skada som de darav kuniia ha, 'hvar' dem
bliver all haildel och tillföring borttagen till S:t Nicolas, som polaclcerna nu
pralitisera och ha i sinnet med kejsaren och konungen i Spanien, och de sedan
på denna sidan kunna ock icke heller nagoil tilliöring bekomina, vilket dem
lätteligen kan förtaget bliva, 'hvar' de icke äro i vänslrap med oss och
Sveriges krona. Sådant skola I hålla ryssarna före och ge dem till a t t betanka vad nytta och gagn, som de därav hava kunna, all de vore med oss
i vänskap och förbund)). Jfr hiirom G. V. Forsten: Baltijskij vopros v XV%
i XVII stoletijach II (1894), s. 74.
"tillestånd
nied Polen ingiclrs i april 1611, vilket sedan förnyades
den 20/i 1614, e0/6 1614 och
1614 for tiden fram till den 29/9 1616. Sverges
traktater med främmande magter V (1891), s. 225, 227, 229. W. Tawaststjerila: a. a., s. 204 f,, 208 f,, E. Anthoni: a. a., s. 310 f.
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IX genom Rirdraget i Viborg B609 givit i s a - Vasilaj Scliuiski
löfte o m bjalg l, ingrep Jakob de la Gardie med svenska
trupper i de inre f6ïhGllandena i Ryssland.
Den svenska politiken hade Bmar tv5 syften: dels att %rhindra de polska aspirationerna p: viildet i Moskva och dels
att t~tvidgadet svenaska omr5det mot ösler (Pskoau och Novgomod) och norr (rysBca Ishav~kuslen). Dena f i r r a av dessa
synpeirikter miste efter Jakob de la Gardies aaederllag vid
Iilusjino 8610 slcjulas i t sidan, och den andra synpunltten
kom därefter att bestamma deni svenska politiken i Ryssland 2.
Novgol-od erövrades 1611 a v svensliarna, och planer ~ a l u d e s
på en svensk ertivring av hela norra Ryssland. ;18tslii81iga
försök gjordes att ei-6vra Psliov, men alla vor0 BOrgaves.
De svenslia planerna p$ ett förvarv av Ishavskusten förlorade emellerlicb en del av sitt verklighetsunderlag, d$ Gustav
II Adolf i Kliaredfreden á613 n6dgades uttryckligeax uppge
Vasarnas aspirationer pa imorska FinnmarBiei~ Sealare föiséib
från Gustav II Adolfs sida mot Vita havsliuste~imisslyckades ocksi 5.
Islaavsprogrammet måste ocksa uppges av den axiledniaiigen, att det alltfëjr nara ber6sde Englands ekonomiska
Pntresseis6. England ville då, liksom senare, ha en bakvag

'

Svergcs traktater med frammalicii. niagter V, s. t58 ff.
H. Almquist: Sverge och Ryssland 1595-1611, H. Alinquisl; Die
Carenwahl des Jahres 1613 (Zcilschrift fur osleuropaische Geschichte III,
1913), G. V. Forsten: a. a. II, Geileralstabeil: Sveriges krig 1611-1632 1 (1936).
Del svenska ingripandet i Ryssland motiverades i både Karl IX:s och
Gustav II Adolfs propaganda ined 11ödviiildighe4cii alt avvarja polackernas
och katolicisnieiis onda anslag.
Iniia Euhirilenlio: Les relatioiis cornrnerciales et politiques de I'ihugPeterre avec la Russie avant Pierre le Grarid (Kiblioth&quc de l'kcole des
hautes études: sciences historiques et philologiques 131, 1533), s. 136 f f .
* Sverges traktater med fraiiimalide niagter V, s. 211 ff., sarskilt s. 285.
Bl. a. Hans Gcorg VOII t2riiims anslag »opå Arehangel, 666.2.
N. Ahnlund: Hans Gcorg von Arnim (Sveiiskl biografiskt lexikon II, 1920).
Generalsiabrn: Sveriges krig 1611-1632 I, s. 471 f . J f r ave11 Gustav PI Adolfs
planer p5 Isliavskusteii i hans resolution den I4/ii 1615 för fredsunderhaiidlarna. Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632
I, s. 542 f.
Se harorn Inna Lubinieiiko: a. a.. s. 135 ff., 676 E.
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6ppen till Ryssland. Den engelske medlaren vid d e slutliga
fredsförliaiidlingarna mellan Sverige oclm Ryssland, ,%ohnMerrik, hade niirnligen ett avgöraride inflytande på utformningen
av fredsbestimmelserna l.
Då planerria p& Psliavskusten uppgetts, aterstod det baltiska programmet. Det ar därvid vart att lagga märke till att
svenskarna 1611 lyckats erövra Novgorod men att alla farsölir
misslyckades at&taga nyclielptankten Pskov 2.
Deii ryska samlingen Itring Milcael Womanov P början
av å r 1613 började emellertid iveaityra de svciiska planerna.
Det gillde darför att trygga Sveriges territoriella och ekonomiska aspiralioiaer. I de instruktioner, soin dela l 8 j u n i f683
tatfirdades för de komanissarier, som skulle fOrhandla nmed
ryssarna om ett eventuellt val av Karl Filip till rysk tsar,
kan m a n avlasa den svenska regeringens expaimsioaasplanier 3.
De territoriella kraven titgjor<le genmomgående i instrultbionernas olika alteriaativ dels omradena kring Biiriska vikens
innersta del (Ivangorod, Jama, Koporie, NOteborg och IiexOn1 den holliiiidska medliiigei~ och de liollänclska iritressena se
J. P. Arend: Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vïoegste tljden
tot op heden 3: 2 1594-161s (1857), G. Mr. Vreede: Xedcrlancl c11 Zweden iii
staalkundige betrekliing (1841), J. ScIiellcn~a: Ruslarrd en de Nederlanden
beschouwd in derzelver wederkeerige hetrekkiilgeil P (1817), B. Shyressoii:
Sverige och det prolestantislia Europa från Rnäredfredeil till Rigas erövring
(1928), Generalstabeii: Sveriges krig 1611-1632 I, s. 489 ff. De hollaiidska
medlarnas rapport ar tryckt i Sbornilr iinl~craiorskagorussliago islori~crrltago
obSCestva 24 (1878).
Jfr i detta samn~aiilia~ig
Gustav II Adolfs fördrag med Nederliiiiderna
den 5/4 1614, i vilket han för hollandarnas rakning frigav handeln på Riga.
Svergcs traktater V, s. 236) f f .
Den s\~eilskalediiii~genvar flera gånger allvarligt oroad för polska
försöli att erövra Psliov, t. ex. 1612/13, 1615 och 1616. Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632 I. s. 417 f., 496, 560; Svenslia riksdagsakter, första serien, avd. II: II, s. 3, 7, 12 f£.
Gnstav II Adolfs instruktioner f6r de svenska underhandlarna Göraii
Boije in. fl. deil ls/s 1613, RR 1613; avskrifter i Diploanaiica: hiuscovitica:
Handlingar ang. hertig Karl Filips utvaljaiide till tsar 1613-1615.
Jfr Geileralstabeil: Sveriges krig 1611-1632 1, s. 421 ff.
I instruktioneriia betonades darjaiilte vikten av att Ryssland icke
träffade separata uppgörelser med Polen.
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Freden i Stolbova 1617.
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holm), dels Novgorod och Pskov och dels onirade~makring
och Cholmogory). I sammaraVita havet (jamle Archangels%<
I-iailg B-iiirmned framstallde G~aslav HI Adolf handelspolitiska
yrkanden av Iångtgiende betydelse. Därest Karl Filip valdes
ta11 rysk storfurste, skulle niimligen därefter »ingen främmande
nation, varken tysiiiar, danskar, polacker eller den polska lisonans undersatar, Iiollai~dare,engelsnnaiin, skottar eller andra
vara efterlåtet att driva nagora laandel i Ryssland genom ostersjön, antingen p5 Psliov, Nougorod eller andra orter»; icke
heiler finge ryssarila »föra några varor p5 Riga eller flera
orter, utan v i r a undersatar, de svei-iske, finske och Bivliindske, h a allena ratt och privilegium att handla i Rysslaamd
genoan ijstersjön, s å att allt del gods, som går ifrån PsBov
och det Iiinet, sliall föras p5 Narva, det andra Pfr5n Novgorod
och dess 1511 föras p5 b o , ViP~org sch Reval, s5 att alla
andra rialioaaer varda Ifa-an dem ryska handeln genom ostersjön ~PBycklal~.Darest Karl Filip icke valdes till storfurste,
sli~mlleseparat uppgörelse träffas med Novgoii.od och Pskov,
som d a skulle stallas under svensk Q~erPnöghet.I detta fall
hade de liandelspolitiska yrliaridena f6ljailde aniiebörd. Inga
utlanniragar skulle tillatas »at[ handla eller BcbPpslai i det
novgorodska och plesbovslia l ä n och herrskap utan allenast
sveiisliar, finnar och livländare, vilka sliall fritt ocli efierlitet
vara att driva sin Iiiipenskap d a r in i liandet och allena Biava
och iIguta det privilegiuiia. 'Hvar' de no\rgorodslie ock vilja
segla med sirin Bodjor nagonstádes, d a skall det icke ske
utom till ITiborg ocli Abo sela d a r med iiavariarna förhandla
sitt gods. Men de plesliovske skola hava sin stapel i StockIiolm och icke aaiaaoi.stades sig med sitt gods begivan. De
terriloriella och handelspolitislia yrkanidena visa, hurusom
den sveiiska regeringen hade plaraer på en fullständig konBroll av den rorska Biande111 över Oster~tjöiloch Norra Ishaavet.
Aven o m siindebuden enligt Gustav II Adolfs liistrulitisner gjorde eftergifter i de svenslia kraven, visade det sig
emellertid snart, att situationen i nyssland förändrades till
svensliari~asnackdel. Gustav 11 Adolf tvangs över p3 defensiven, något som klart kali utliisas av 6verlaggniragasna p 5
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Artur Att~nan.

riksdagen i Oreibro i januari 6614. Ett resultat av förhandlingarna var konungens nya order till fredsrnnderPiandlarna.
Av dessa instruktioner framgår det, att Gustav II Adolf, efter
sin politiska reträtt, var villig att acceptera en fred med
ryssarna, som endast skulle ge Sverige Bvangorsd, Jama,
Koporie, Nötebosg scli Kesholm, dvs. landomradena kring
Finska vikens innersta del. Under sidana förhållanden, tilllade han dock, sl\iulle konamlssarieraaa på det h9gsta vinnlagga sig om alt draga Polens handel från Riga och leda
den och Novgorods handel ta11 Sverige s c h ITinland '.
Ett storstilat f6rs9k att återvinna initiativet gjorde
emellertid Gustav HI Adolf ås 8613 geiiom en stor operation mot Pskov. Men Pskov höII stånd, och konbrragen
miste lida det militiira och politiska nederlaget att upphäva
belägringen av Pskov - det överskyldes dock maisledigt 3.
Trots nederlaget %lade Bikvail Gustav HI Adolf följande ar
fortfarande planer p& en svensk erövring av Pskov 4.
Av det baltiska programmet lyckades de svenska delegaterna i Sto%bovafredeia1617 endast raidda kuststrackan kring
FinsBta vikeris Jnnersta del. Pla~iernap6 Novgorod och naturligtvis Pskov och likaledes planerna att draga handeln från
Riga, Psksv s c h Novgorod till svenska stapelplatser miste
uppges. Bsl-navsprogram~netuppgavs definitivt
Nár Gustav PI Adolf inif6r stánderna redogjorde "r den
vunna freden med ryssarna, uppehöll han sig endast flyktigt
l Svenska riksdagsakter, forsta serien, avd. II: I, s. 342 ff. Sarskilt
upplysande ar konungeils meningsutbyte med Silkedrottiliilgcri. Jfr Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632 I, s 1-45.
Jfr Gustav II Adolfs eftcrgifter at holliii~darilai tralitate~ide11 5 / 4 1614.
Sverges traktater V, s. 234.
Gustav I1 Adolfs svar till Jakob de la Gardie den 3i/lr 1614. RR 1614.
Jfr Geileralstabcn: Sveriges krig 1611-1632 I, s. 447. Fragan om hur man
tänkte sig de handelspolitiska planerna fiirverkligade saininanhanger med
den merkantilistiska monopoluppfatti~ingeri.
Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632 I, s. 506 ff.
Generalstaben: Sveriges krig 6611-1632 P, s. 553 fi.
"verges
traktater V, s. 242 ff.
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vid de handelspolitiska planerna och anlade B ctá88et gransstrategiska sgrnpunkter l.
Stolbovafreden 1617 betecknar en araaadpunlit. Pshavsprogrammet var ~~pipgi\?et,
och aspirationerna mast d e ryska
handels- och b o m i n ~ ~ i i i l á a t i o n s c e ~Norrgorod
~tr;~
och Pskov
voro stiickta. Sverige hade endast vunwit omradena kring
Finska vikens innersta del, geilom vilka sedan medeltiden
ingen mamnvard trafak galt. Det var till stor del tidernarkerna kring Neva man fick
De gamla svenska planerna på en Itontrolil a v Archangelsklialadeln gravlades för alltid, seli Gustav II Adolf a~awde
sig i stallet mot de rgslia %rommeariikationsIederssom gingo
~ w e spolskt omrSde, n ~ o fPernau och f r a m f i r allt mot Riga,
sela sedani vidare mot sydviist. Och i den riktiiiia~genlyckades han storligen.

'

Konuilg Gustaf II Adolfs sltsifter, ulg. af C . C. Styife (18611,
s. P78 ff. Jfr rådets betarikaiide 12/8 1616 och Gustav II Adolfs tal i Örebro
den 2 8 / ~ 1617. Svenska riksdagsakter, första serien, avd. II: II, s. 8 f,, 1101.
Jfr harom t. ex. C. Ohlander: Bidrag till kaniledorn om PngesmariBands historia och förvaltning I 1617-1645
(1898), s. 17 B., 88. 91, J. A.
Almquist: Deii civila lokalförvaltningeii i Sverige 1523-6630 II (1919-89221,
s. 657 Ef., C. von Bonsdorff: Nyen och Nyenskans (Acta societatis scieniiarum
fennicac XVIIH, 1891).

'

(Tryckt janilaii 19411).

