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Lettlands historia är full 
av motsägelser och liksom de 
båda baltiska grannländerna 

har landet ofta kommit i kläm mellan 
aggressiva nationers expansionsam-
bitioner.

En paradox är att detta egentligen 
mycket anrika land, endast har fun-
nits sedan slutet av första världskriget 
med sina nuvarande gränser. Tysk-
land, Polen, Ryssland, Sovjetunionen 
och inte minst Sverige har slitit och 
rivit i den under långa tider hårt sar-
gade nationen.

Redan år 1600 besatte svenskarna 
under ledning av den blivande kung 
Karl IX Livland, dvs södra delen av 
Estland och Norra delen av Lettland. 
Hertigen lyckades dock inte att inta 

Riga under belägringen 1601. Fem 
år senare skulle svenskarna försöka 
igen, återigen utan framgång. Det 
skulle dröja ytterligare 15 år innan 
Gustav II Adolf med 20.000 man 
efter 1,5 månads belägring och hårda 

brodernation har nog tvingats juste-
ras i modern tid med allt från baltut-
lämning till förödande banka� ärer.

Den svenska överhögheten som 
Rigas råd tvingades acceptera genom 
vapenvilan i Altmark 1629, innebar 
att ett guvernement med styre i Riga 
inrättades över Livland. Staden ut-
fästes att få behålla sina friheter och 
borgerskapet sina gamla privilegier.

Kriget med Polen hade till stora 
delar skövlat Livland, men svenskar-
na började nu med stort engagemang 
att återuppbygga den nya provinsen. 
En försvenskningsprocess av samhäl-
let inleddes. Bekant är etableringen 
av ett utvecklat utbildningsväsende 
med bl a universitet Academia 
Gustaviana (vars stiftelseurkund 
signerades av Gustav II Adolf strax 
innan han dödades vid Lützen). De 
svenska instatserna inom skola och 
undervisning är kanske det som 
haft det mest betydande avtrycket 
i Lettlands vidare utveckling efter 
svensktiden.

Den svenska militära närvaron 
innebar också trygghet och försvar 
mot ”värre” erövrare såsom Ryss-
land. I augusti 1656 försökte ryska 
trupper under ledning av tsar Alexej 
I inta staden (se bild på omstående 
sida). Också Litauen misslyckades 
med ett erövringsförsök. De ¥ esta 
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Någon kanske höjer på ögonbrynet åt rubriken. Men så var det faktiskt under en period av svensk stormakt. Staden på andra sidan 
Östersjön som under 90 år kom att tillhöra Sverige, var samtidigt ett av det norra Europas största och viktigaste handelsstäder. Vi tittar 
lite närmare på Rigas svenska arv. 

strider, kunde besegra de 2.000 man 
starka försvaret och tåga in i staden. 
Därmed inleddes en nästan 100-årig 
svensk dominans.

en poppis ockupant?
Sverige har under långliga tider – 
både förtjänt och oförtjänt – haft 
ett ganska gott rykte i Baltikum. Ett 
land som balterna, inte minst i skug-
gan av hammaren och skäran känt 
samhörighet med och uppfattades 
som en förebildsnation. Ett stående 
skämt under sovjettiden var att man 
skulle förklara Sverige krig, för att 
sedan omgående ge sig.

Den rosenskimrade bilden av 
Sverige som föredöme och baltisk 

Riga – Sveriges största stad

Svensk stormaktshistoria

efter 1,5 månads belägring och hårda 

Ett fönster i Rigas imponerande domkyrka och samtidigt 
en propagandabild från 1600-talet: Glada rigabor välkom-
nar kungen och hans män som befriare. Kyrkan började 
byggas 1211. Kyrkans orgel som har 6825 pipor är en av 
väldens största.

Ovan: Svenskporten, Zviedru varti, fotograferad ur olika 
vinklar. Det är Rigas enda återstående stadsport. Lejonet 
symboliserar den svenska kungliga närvaron. Enligt le-
genden skall stadens skarprättare ha bott i våningen ovan 
och de dagar någon skulle förlora sitt huvud fästes en röd 
ros i fönsterblecket.

Till vänster: Pulvertornet (kruttornet) är från medelti-
den. Sin nuvaranade utformning fick det under svenskti-
den på 1650-talet. Kvar i väggarna sitter kanonkulor från 
tider av belägring.

Till höger: Två av de tre husen, Tris Brali, de tre Bröderna. 
Det äldsta av dem, utanför bild, började byggas i slutet av 
1400-talet. Det mittersta är från svensktiden och är idag 
arkitekturmuseum. Det gröna huset fick sitt nuvarande ut-
seende  i mitten av 1700-talet. Trojkan tillhör en av Rigas 
främsta sevärdheter och tjänar väl som exempel på de 
olika byggnadsstilarna från respektive epok



14 KFAnytt 2011 JUNI 152011 JUNI KFAnytt

�

fysiska minnen från svensktiden är 
också på grund av dess turbulenta 
prägel sådant som kan knytas till 
försvar och befästningar.

Befolkningens olika sociala grup-
peringar kom under svensktiden 
att ha olika uppfattning om blågul 
överhöghet. Riga var vid tiden av 
sin erövring en betydande handels- 
och tillverkningsstad, och här fanns 
gammal rivalitet mellan olika yrkes-
grupper. Starka tyska hantverksskrån 
försökte dominera skrån med blan-
dade nationaliteter, för att bli den 
grupp som ensamt kunde påverka 
de styrande. Svenskarna försökte 
neutralisera deras maktposition. 
Även bland köpmännen rådde olika 
meningar kring Sveriges handelspo-
litik och tullsystem. Men faktum är 
att Rigas ekonomiska tillväxt och 
in¥ ytande kom att stadigt öka under 
denna tid.

Adeln var redan från början mot 
svensk överhöghet, inledningsvis för 
att man förlorade sin maktställning, 
senare för att reduktionen i Sverige 
också kom att omfatta Livland, men 
dessutom ville man avska� a livegen-
skapen och förbättra rättigheter och 
levnadsvillkor för bönderna – inte 
populärt hos eliten i ett feodalt 

samhälle. De bönder som arbetade 
direkt på den svenska kronans gods 
var befriade från livegenskap och 
hade betydande rättsligt och ekono-
miskt skydd. Detta omfattande re-
formarbete tvingades dock avbrytas i 
samband med att det Stora Nordiska 
Kriget utbröt 1700. 

Det året anfölls Riga av Sachsen, 
men det var först under den ryska 
belägring som inleddes 3 november 

Förmodligen Rigas mest iögonfallande byggnad: Melngalvju nams, Svarthuvudenas Hus från 1300-talet. Ursprungli-
gen var det en mötesplats för en av Rigas många gillen. Det kom att särskilt knytas till en grupp: Ogifta handelsmän 
som hade svarta kalotter för att hedra sitt skyddshelgon Sankt Maurice, en romersk soldat från nordafrika. Under år-
hundradena har byggnaderna utgjort lokal för mången vild fest. Den bombades dock sönder 1941 som mycket annat 
i Riga, men rekonstruerades 2001 och är idag museum och konsertlokal.

1709 som stadens försvar under 
ledning av general Nils Strömberg 
tvingades kapitulera. Datumet var 
den 3 juli 1710 och innebar ett de-
 ̄nitivt slut på den svenska närvaron.
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Den ryska belägringen av det svenska Riga 1656 
var ett misslyckat företag som slutade med svensk 
seger. Över 14 000 ryska soldater dödades.  Mel-
lan 5.000 och 6.000 av dem ska ha nedgjorts av 
bönder som bodde runt om staden. Ryssen  var 
inte populär bland livländarna.
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Lördagen den 4 juni krävde 
31 lokala marscher en lag som 
klassar otillgänglighet som ett 

diskrimineringsbrott mot människor 
med funktionsnedsättning.

– Vi har marscherat i nio år och 
hoppas att i år är sista gången, säger 
Emma Johansson, språkrör.

Marschen för tillgänglighet drivs 
ideellt av en arbetsgrupp, men samlar 
hela funktionshindersrörelsen. Bak-
grunden är att  nuvarande lagstift-
ning inte räcker till för att Sverige 
ska vara öppet för personer med 
funktionsnedsättning. Mellan 60 och 
90 procent av svenska stadskärnor är 
fortfarande helt eller delvis stängda 
för bland annat personer med rörel-
sehinder.

I många årtionden har frågan dis-
kuterats och blivit utredd. Ännu en 
utredning ̄  nns klar sedan förra året.

Foto: Jörgen Hedenskog.

– Nu har riksdag och regering sitt 
absolut bästa tillfälle att visa att den 
miljon människor vi representerar 
också ska få delta i och bidra till det 

Marschen för Tillgänglighet 2011

samhälle vi lever i. Utredningen är 
gjord. Det är bara att säga ja till lagen. 
Diskriminering har ingen prislapp, 
säger Emma Johansson.

Ekonomin avgör möjligheten att hantera sjukdom

Allt fler lever med kronisk 
sjukdom och hanterar sin 
hälsa själva genom så kall-

lad egenvård. En ny avhandling vid 
Mittuniversitetet visar att kreativitet, 
sociala och ekonomiska resurser är 
avgörande för hur väl egenvården 
fungerar.

– Genom min forskning kan 
vårdpersonal få bättre kunskap om 
hur man kan stödja olika patienters 
egenvård, säger Åsa Audulv som 
disputerade 13 maj.

Åsa Audulv visar i sin avhandling 
att ekonomi och relationer i hög grad 
påverkar olika personers möjligheter 
att utföra egenvård. 

– Personer med ansträngd eko-
nomi upplever att de har färre alter-

nativ för att hantera sin sjukdom.  
Träningskort, hälsovårdsbesök, reha-
biliteringsresor eller alternativ terapi 
kostar pengar, säger Åsa Audulv.

Deltagarna i hennes studie hade 
nyligen fått en diagnos och gick ige-
nom en process för att integrera sin 
egenvård i livet. De skapade rutiner 
som till exempel att träna samma 
tid varje dag eller att förvara medi-
cinerna väl synliga på köksbordet. 
De funderade ut handlingsplaner 
för att veta vad de skulle göra om 
de  ̄ck akuta bröstsmärtor eller ett 
blodsockerfall. 

- Viktigast var att de försökte 
anpassa egenvården mot sina egna 
inre livsmål. Trots att de visste att 
de skulle få ont och kanske måste 

vila ¥ era timmar, var det viktigt att 
få gå på stan och trä� a vänner, säger 
Åsa Audulv.

Hon visar i sin avhandling att 
resursstarka personer har goda för-
utsättningar att utveckla en anpassad 
egenvård. Kreativa och initiativta-
gande deltagare kunde snabbt få 
hjälp i sjukvårdssystemet och hitta 
lösningar för att anpassa egenvården 
till den egna livssituationen. 

- Min forskning är viktig för att 
visa vårdpersonal hur de kan stödja 
sina patienters egenvård. Många skö-
ter sin egenvård bra själva. Men en 
del skulle behöva tips eller bolla idéer 
om hur de kan hantera sin sjukdom 
och anpassa sin egenvård. 
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