
Heldagsseminarium på Armémuseum 13 okt 2017

Freden i Stolbova 1617

I år är det 400 år sedan freden i Stolbova mellan Sverige och Ryssland slöts. 
Fredsavtalet var en stor framgång för Sverige, och besittningarna i Finland 
och Estland kunde nu knytas ihop så att allt land runt Finska viken hamnade 

under svensk överhöghet. Därmed var Ryssland utestängt från Östersjön, och 
för resten av seklet måste den ryska handeln över Östersjön gå genom svenska 
mellanhänder. Tiden mellan 1617 och 1700 var i huvudsak fredlig, vilket innebar 
livliga handelskontakter mellan våra länder. Handelsgårdar öppnades i de båda 
väldenas viktigaste städer. I Stockholm etablerades den s.k. Ryssgården vid 
nuvarande Slussen, där den kom att finnas kvar ända fram till 1874. De ryska 
köpmännen tilläts att hålla gudstjänster enligt sin ortodoxa ritual, och detta 
samtidigt som den svenska protestantiska fundamentalismen växte fram.

Gustav II Adolf, som själv hade deltagit i belägringen av staden Pskov, drog 
viktiga lärdomar av det ryska kriget – lärdomar som fick betydelse under 
krigföringen i det 30-åriga kriget. Man kan se freden i Stolbova som det första 
steget mot Sveriges ställning som stormakt.

Med anledning av fyrahundraårsminnet av fredsavtalet inbjuder Armémuseum 
och Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet till ett heldagsseminarium 
om fredens betydelse 1617 och idag. 

Välkommen!



Program

9.00 Välkommen
9.15 Petrus Petrejus ögonvittnesskildring av den stora   
 oredan i Ryssland 
 Professor Per-Arne Bodin, Stockholms Universitet 
 After the Assignment: agitation, repatriation,    
 delimitation 
 Professor Adrian Selin, Higher School of Economics, Sankt   
 Petersburg  
10.30 Kaffepaus
11.00 Det ryska kriget och freden i Stolbova i den svenska            
 propagandan 
 1:e intendent Anna Maria Forssberg, Armémuseum
 Ryssgården och den ryska handeln på Stockholm   
 under 1600-talet
 Docent Elisabeth Löfstrand, Stockholms Universitet
12.15 Lunch
13.15 Den rysk-svenska gränsen som symbolisk resurs
 Docent Aleksandr Tolstikov, Universitetet i Petrozavodsk
 Den svenske kungens ryska undersåtar i Ingermanland
 Docent Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholms universitet
14.30 Kaffepaus
15.00 Conclusive round table: The peace of Stolbova:   
 implications and effects from the 17th century    
 until today



Anmälan och praktikaliteter
Deltagandet är gratis och vi bjuder på fika och lunch. Antalet platser är dock 
begränsat – först till kvarn gäller. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till 
Stolbova1617@armemuseum.se 
Ange ditt namn, institutionstillhörighet, e-postadress och eventuella allergier 
eller behov av specialkost.

Hitta hit
Armémuseum ligger på Riddargatan 13 i Stockholm. Närmaste 
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Östermalmstorg/Sibyllegatan. 
Från Sergels torg (på Hamngatan) kan du även ta Spårväg City linje 7 mot 
Waldemarsudde, hållplast Nybroplan. Här stannar även busslinje 69 och 52.
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