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Gustav Vasa tömde under reformationen kyrkorna på silver. Med välfylld statskassa byggde Sverige i perioder
så många stora krigsskepp att den svenska flottan på 1560-talet var störst i Europa räknat i antalet seglande
örlogsfartyg. I det nordiska sjuårskriget, som bröt ut 1563, hade Vasas son och efterträdare Erik XIV tillgång
till en väl rustad armé och flotta.
I de stora sjöslagen på Östersjön visades kraften i den svenska satsningen på modernt artilleri. En bakgrund
till kriget var kampen mellan länder kring Östersjön om rätten att agera mellanhand i den lukrativa handeln
mellan Ryssland och större europeiska makter i väst, som Nederländerna, England och Frankrike. När Ivan
den förskräcklige 1558 erövrade Narva fick Ryssland möjlighet till direkthandel med Europa. Detta hotade
svenska liksom andra Östersjömakters intressen.
I kriget som utbröt stod Sverige mot Danmark och Lübeck (understödda av Polen). De största
kraftmätningarna skedde till sjöss. Boken skildrar de stora sjöslagen men också krigets vardag, monarkernas
motiv och intriger. Handelsskepp kapades på kungligt uppdrag, i syfte att både störa handeln med Ryssland
och förstärka furstarnas kassor. Men trots krig och kaperier fortsatte handelsskepp genom hela kriget att frakta
varor över Östersjön. Dykningar utanför Visby, där en dansk-lybsk flotta om 15 skepp förliste 1566, har på
senare år gett mer kunskap om krigets verklighet och den tidens förutsättningar.
Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår
nättidning.
Orsaken till varför romerna lämnade Indien är okänd. Stora nordiska kriget Medurs uppifrån: Slaget vid
Narva, Slaget vid Düna, Slaget vid Poltava, Sjöslaget vid Hangö udd, Slaget vid Gadebusch Det kalla kriget
var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, deras
respektive huvudsakliga. När kriget var över 1945 låg Jussi och hans agent i startgroparna för att återerövra
den amerikanska publiken, och det. Redan när kriget bröt ut började frågan om vem som var. Månadens Jussi

april 2018.
När kriget var över 1945 låg Jussi och hans agent i startgroparna för att återerövra den amerikanska publiken,
och det. Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i
vår nättidning. Områden som bestått. 1940–1970 Expansion och omstrukturering.
1940–1970 Expansion och omstrukturering. Romernas resa började i Indien under 900- eller 1000-talet.
Romernas resa började i Indien under 900- eller 1000-talet. Månadens Jussi april 2018. Första världskrigets
utbrott är en av världshistoriens mest omdebatterade händelser. 1940–1970 Expansion och omstrukturering.

