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F
ranska revolutionen 1789, dess efter-
dyningar och Napoleontidens stora 
europeiska krig satte sina spår också 
i Skandinavien. Krigsåren medförde 

brittiska angrepp mot Köpenhamn först 1801 
och sedan på nytt 1807 då britterna förstör-
de eller rövade bort hela den danska flottan. 
Omkring 30% av byggnaderna i Köpenhamn 
förstördes och omkring 2 000 civila omkom. 
Händelserna gjorde att Danmark-Norge 
sällades sig till Napoleons allierade, medan 

ViD freDeN i fredrikshamn hösten 1809 
avträdde officiellt Sverige den finska riks-
delen inklusive Ålandsöarna åt ryssland. 
”finlands folk är upphöjt bland nationernas 
antal” deklarerade Alexander i vid Borgå. 
finland blev ett autonomt storfurstendöme 
under rysk överhöghet men med egna lagar, 
egen styrelse och egna institutioner. Den 
ryska tsaren visade prov på en för tiden 
ovanlig tolerans och liberala idéer då han 
lät finländarna fick behålla sina svenska 
lagar, sin lutherska religion och ”ständernas 
privilegier” inkluderande böndernas frihet. 
Armén avvecklades dock och ryssarna tog 
över ansvaret för storfurstendömets försvar 
och utrikespolitik.  

för SVerige var förlusten av finland en 
katastrof. Kungen gustaf iV Adolf avsattes 
och hans barnlöse farbror Karl utsågs till ny 
kung. Den styrande eliten i Sverige drev 1810 
igenom valet av den franske marskalken 
Jean Baptiste Bernadotte till ny kronprins. 
Baktanken var att Sverige genom goda 

Sverige sällade sig till frankrikes fiender.

rySSlAND Böt år 1807 sida i det pågående 
storkriget, slöt fred med Napoleon och kom 
i tilsit överens om att utöva påtryckningar 
på de nordiska rikena för att få dem att 
stänga östersjön för britterna. Sverige, vars 
kung gustaf iV Adolf ogillade Napoleon, 
vägrade hörsamma de ryska kraven med 
den följd att ryssland anföll Sverige våren 
1808. 

De rySKA truPPerNA ockuperade åter en 
gång finland sedan den svenska armén re-
tirerat norrut enligt en på förhand uppgjord 
plan. taktiken gick i stöpet när befälhavaren 
Carl Olof Cronstedt på sjöfästningen på 
Sveaborg i maj 1808 gav upp efter några 
månaders belägring och överlämnade 
både ”Nordens gibraltar” och den svenska 
skärgårdsflottan i ryssarnas händer. Kriget 
fortsatte i österbotten och arméerna gick i 
vinterläger i Västerbotten där en avsevärd 
del av soldaterna omkom av hunger och 
sjukdomar. 

MeDAN Kriget ännu pågick samlade den 
ryske kejsaren Alexander i representanter 
för de finländska stånden till en lantdag i 
Borgå våren 1809. ryssarna lovade autono-
mi, inre självstyre, åt finland och finländarna 
svor en trohetsed åt den ryska kejsaren. 
Detta uppfattades givetvis i Sverige som 
landsförräderi. 

NapoleoNtideNs

gränsförändringar

Bild 35. Tsar Alexander i öppnar Borgå lantdag 1809
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kontakter med Napoleon kanske 
kunde återerövra finland. Bernadotte 
övertalades och tog i praktiken över 
ledningen i Sverige redan 1811. Han 
hade dock andra utrikespolitiska 
planer och när Napoleon stod i beråd 
att anfalla ryssland år 1812 ingick 
han en överenskommelse med rys-
sarna om att avstå från alla anspråk 
på finland. Alexander lovade istället 
stöda Sveriges ambitioner i Norge, 
eftersom Danmark stod på Napoleons 
sida i kriget. Därmed kom Sverige på 
britternas sida i kriget och den viktiga 
englandshandeln kunde fortsätta.

När NAPOleON krossades först 
efter det misslyckade rysslandsfält-
tåget 1812 och slutligen i Waterloo 
1815 framstod Sverige som en av 
segrarmakterna. Med ryssarnas stöd 

gjorde svenskarna anspråk på att få 
Norge som ersättning för förlusten av 
finland. i freden i Kiel 1814 tvingades 
Danmark avträda Norge åt Sverige. 
island, färöarna och grönland blev 
dock kvar i dansk kontroll. Kriget 
ledde till en ekonomisk katastrof för 
Danmark, och staten gjorde bankrutt. 

NOrrMäNNeN gillADe inte detta 
utan sammankallade en riksförsam-
ling i eidsvoll norr om Oslo, där man 
den 17 maj 1814 antog en ny norsk 
grundlag, förklarade landet självstän-
digt och valde den danske kronprin-
sen Kristian fredrik till kung i Norge. 
Sedan 1820-talet firas 17 maj som 
Norges nationaldag.

SVeNSKArNA fANN Sig inte i den 
norska deklarationen och inledde 

Bild 36. Norden före Napoleontiden och efter. Sverige förlorade 
Finland, men vann Norge.

Bild 37. den konstituerande församlingen i Eidsvoll 1814

krigshandlingar. efter ett två veckor 
långt fälttåg måste norrmännen ge 
med sig och godtog unionen med 
Sverige. Norge fick dock behålla sin 
nya grundlag i reviderad form och 
fick full inre självstyre med egen 
regering och egen nationalförsamling, 
stortinget. Den svenska kungen Karl 
Xiii blev vald till kung av Norge och 
utrikespolitiken sköttes gemensamt. 
tullarna mellan Sverige och Norge av-
skaffades, vilket gynnade den norska 
handeln och sjöfarten.

NOrge BetrAKtADe unionen som 
ett fördrag mellan två självständiga 
stater. unionen var dock inte kon-
fliktfri och mot slutet av 1800-talet 
krävde Norge allt högljuddare ökad 
frihet med eget konsulatväsen och 
mer inflytande över utrikespolitiken. 
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Avogheten mot svenskarna svetsade sam-
man norrmännen till en nation. unionen 
upplöstes slutligen 1905. 

för SVerige innebar den politiska lös-
ningen 1814 inledningen på en lång fredspe-
riod, den längsta något land haft i europas 
historia, vilket möjliggjorde en fantastisk 
ekonomisk och social utvecklingen under de 
följande seklerna.

SKillNADerNA MellAN Norge och fin-
land i deras status före Napoleontiden var 
uppenbara. finland hade inte haft någon 
som helst speciell ställning i det svenska 
riket utan var endast fem län. riksdelen 
Norge i kungariket Danmark hade egen lag 
och tidvis också en egen ståthållare.

i StOrfurSteNDöMet finland lät kejsa-
ren flytta huvudstaden till Helsingfors, som 
skyddades av Sveaborg. under ledning av 
den tyske arkitekten Carl ludvig engel upp-
fördes Helsingfors i tidsenlig nyklassicistisk 
empire-stil. Bland finländarna utvecklades 
så småningom ett nationellt medvetande, 
inspirerat av författare som Johan ludvig 
runeberg och elias lönnrot. Snart uppkom 
också en politisk finsk medvetenhet och 
aktivister som J.V. Snellman lyckades 1863 
driva igenom att finska blev ett officiellt 
språk i storfurstendömet och likställt med 
svenskan. 

Det AutONOMA storfurstendömet finland 
utvecklade sina egna institutioner. under 
1860-talet inleddes en reformperiod som 
gav finland egna mynt, marken, egna fin-
ländska frimärken. 

Slutet AV 1800-tAlet och början av 
1900-talet präglades av växande språkstri-
der mellan de finsksinnade fennomanerna 
som arbetade för ett enspråkigt finskt fin-
land och svekomaner som slog vakt om det 
svenska språkets ställning. Den svensksprå-
kiga befolkningen, som förutom den gamla 
politiska och ekonomiska eliten, främst var 
koncentrerad till kusttrakterna i väster och 
söder samt skärgården, uppgick vid sekel-
skiftet 1900 till omkring 13% .

i öVrigA NOrDeN uppkom på 1800-talet 
den s.k. skandinavismen, som ville närma de 
nordiska folken till varandra och utveckla ett 
politiskt samarbete mellan staterna. Skandi-
navismen strävade också till att minska det 
ryska inflytandet i östersjöområdet. 

i KriMKriget 1853-56 mellan ryssland å 
ena sidan och frankrike och Storbritannien 
å den andra närmade sig Sverige västmak-
terna. en fransk-brittisk flottexpedition 
förstörde den ryska fästningen Bomarsund 
på Åland och segrarmakterna drev i freden 
1856 igenom att ryssarna inte fick befästa 
Ålandsöarna.

i DANMArK avskaffades enväldet 1849, 
och landet fick en ny grundlag som innebar 
en konstitutionell monarki och införandet 
av ett tvåkammarparlament. ett problem 
var de tyskspråkiga områdena Slesvig och 

Skillnaderna mellan Norge och Finland i 

deras status före Napoleontiden var up-

penbara. Finland hade inte haft någon 

som helst speciell ställning i det svenska 

riket utan var endast fem län. Riksdelen 

Norge i kungariket Danmark hade egen 

lag och tidvis också en egen ståthållare. 

Bild 38. 17 maj på Karl Johann i Oslo. den norska huvudstaden bytte namn från Christiania till Oslo 
1925. Trots behoven att markera sin självständighet har huvudgatan sedan 1848 burit namnet Karl 
Johan, uppkallad efter Karl XiV Johan som Norge bar regentnamnet Karl iii Johan. 

Bild 39. Helsingfors 
– senatstorget med 
kejsarstatyn framför 
storkyrkan
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Holstein som visade tecken på 
separatism. Konflikten med 
de nyväckta tyska nationa-
listerna ledde flera gånger till 
krigshandlingar. År 1864 anfölls 
Danmark av Preussen och öst-
errike som ockuperade Jylland. 
i freden måste Danmark avstå 
hela Slesvig och Holstein – en 
tredjedel av landets territorium 
och en miljon invånare. Kriget 
innebar också dödsstöten för 
skandinavismen som en politisk 
rörelse, eftersom Sverige-Nor-
ge aldrig ingrep till danskarnas 
hjälp. efter detta innebar skan-
dinavismen närmast kulturella 
kontakter. 

MAKtBAlANSeN i östersjö-
området rubbades av det tyska 
kejsardömets uppkomst år 
1871. Den nya staten gjorde alla 
danska ambitioner på att återta 
Slesvig omöjliga. en folkom-
röstning 1920 efter tysklands 
nederlag i första världskriget 
gav dock Danmark tillbaka 
de danskspråkiga områdena i 
norra Slesvig.

KeJSArDöMet tyskland tog 
nu över dominansen i öster-
sjön, speciellt sedan ryssland 
förlorat sin östersjöflotta i det 
för dem katastrofala kriget 
mot Japan 1904-05. Kielka-
nalen 1895 gav tyskarna en 
handelspolitisk maktposition 
som påminde om den de haft 
under Hansans tid och norra 
tysklands ekonomiska blomst-
ring gagnade också bl.a. den 
svenska ekonomin. i Danmark 

insats. Den svenske kungen Oscar ii väg-
rade gå med på norrmännens krav på eget 
konsulatväsen, varvid den norska reger-
ingen lämnade in sin avskedsansökan, som 
kungen vägrade gå med på. i det skedet 
förklarade det norska stortinget att Oscar ii 
upphört att fungera som kung i Norge och 
upplöste i praktiken unionen ensidigt. 

i SVerige VäCKte beskedet bestörtning 
och det ryktades om ett militärt ingripande 
men situationen lugnade ner sig sedan norr-
männen på svenskt krav låtit genomföra en 
folkomröstning som gav det överväldigande 
resultatet 368 000 röster för och 184 röster 
emot självständighet. Oscar ii avsade sig 
den norska kronan och Stortinget valde den 
danske prinsen Carl till kung med namnet 
Haakon Vii.    

Bild 40. Fästningen Bomarsund, som den såg ut innan den förstördes i mitten av 1800-talet 

Bild 42. Eetu istos målning ”Anfallet”. Målningen 
visar hur Rysslands dubbelörn försöker slita 
lagen ur händerna på Finlands mö.

Bild 41. Tyskarnas anfall på danmark: Slaget ved dybbøl Mølle 

gick jordbruket framåt och man 
lade om produktionen från 
spannmålsodling till boskaps-
skötsel samt odling av special-
grödor som sockerbetor. 

DeN VäXANDe politiska spän-
ningen och ökande nationa-
lismen märktes också av att 
ryssarna skärpte greppet om 
sina icke-ryska randområden. 
finland utsattes för en förrysk-
ningpolitik och förlorade 1899 
i praktiken sin självstyrelse. i 
finlands historia kallas pe-
rioden ”ofärdsåren” eller ”för-
trycksåren”. Nu väcktes också 
ett finländskt motstånd mot 
ryssarna, vilket bl.a. resulterade 
i mordet på den ryske general-
guvernören Bobrikov 1904. 

KeJSAreNS svaghetspe-
riod 1905-08  återgav finland 
autonomin för några år, och 
då passade finland på att som 
första land i europa införa 
allmän rösträtt - också för kvin-

nor, som också kunde väljas in som 
folkrepresentanter till lantdagen. 

förrySKNiNgSPOlitiKeN fortsat-
te åter efter 1908. ryssarna skärpte 
sitt militära grepp om den finska 
kusttrakten i rädslan för ett tyskt an-
fall och bara det första världskrigets 
utbrott och de ryska revolutionerna 
1917 hindrade i praktiken förrysk-
ningen från att lyckas.    

uNiONeN MellAN Sverige och 
Norge bröts 1905, sedan norr-
männen mot slutet av 1800-talet 
allt kraftigare lyft fram den egna 
särpräglade kulturen och sig 
själva som ett självständigt folk. 
Om rätten till egna nationella 
symboler som flaggan fördes en 
hård kamp, och i det norska na-
tionsbygget stod företrädare för 
konst och kulturliv för en synlig 
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eKONOMiSKt Sett innebar 1800-talet en 
tid av stora förändringar i Norden. industria-
liseringen nådde också Skandinavien, även 
om den stora majoriteten av skandinaverna 
fortfarande länge skulle få sin utkomst av 
jordbruk. Nya kommunikationer utvecklades. 

Ångfartyg togs i bruk och kanaler 
som göta kanal i Sverige och Saima 
kanal i finland gjorde det möjligt 
att transportera varor till och från 
inlandet på ett helt annat sätt än 
tidigare. Järnvägarna utbyggdes 
snabbt i medlet av 1800-talet och 
mot slutet av seklet genomkor-
sades Norden av ett järnvägsnät 
som nådde upp mot Bottenvikens 
nordkust och möjliggjorde en 
ekonomisk uppblomstring i tidigare 
eftersatta och isolerade områden. 

De NyA KOMMuNiKAtiONerNA 
gjorde det också möjligt för mäns-
kor att röra på sig i en helt annan 
utsträckning än tidigare. under de 
svåra nödåren i slutet av 1860-talet, 
när vädret gjorde att skörden slog 
fel, var svältkatastrofen i Norden ett 
faktum och hundratusentals män-
niskor omkom. från fattigdomen, 
trångboddheten och svälten sökte 

Bild 43. Sågverket Hissmofors vid indalsälven i Jämtland 1929

Bild 44. Svenska utvandrare går ombord ett fartyg 
i Göteborg 1905

Vilka förändringar för de politiska förhållandena i Norden 
innebar Napoleontiden?

Jämför Norges anslutning till Sverige med finlands till 
ryssland! Vilka likheter och skillnader kan du peka på? 

Hur förändrades de nordiska samhällena på 1800-talet?   

sig speciellt ungdomar i hela Skandi-
navien i tiotusental sig bort från den 
överbefolkade landsbygden till bättre 
levnadsbetingelser i städerna eller i 
det stora framtidslandet Amerika. t.ex. 
emigrerade mer än en miljon svenskar 
och 750 000 norrmän till Nordame-
rika, där det i norra uSA uppkom rena 
”svenskbygder”. 

SOCiAlt OCH POlitiSKt sett luckra-
des det gamla nordiska ståndssamhäl-
let upp under 1800-talet och ersattes 
av ett klassamhälle där förmögenhet 
och ekonomisk ställning spelade en 
större roll än börden. införandet av 
folkskolor gjorde läs- och skrivkunnig-
heten allmän och höjde folkets bild-
ningsnivå. Nya föreningar och rörelser 
spred nya idéer och de religiösa väck-
elserörelserna fick stor genomslag-
skraft på vissa håll i Norden. liberala 
krav på politiska reformer fick speci-
ellt bönderna i Norge och Danmark 

Bild 45. Första maj 1890 i Sundsvall. På skylten står det att läsa ”8 timmars arbete, 8 timmars 
frihet, 8 timmars hvila”.

diskutera

att aktivera sig. Snart uppkom arbetarrörelsen med 
sina krav på samhällsreformer och politiskt inflytande. 
Demokratiseringsprocessen inleddes. i Sverige upplös-
tes den gamla ståndsriksdagen 1865 och ersattes av en 
riksdag i två kamrar där män med en viss förmögenhet 
fick välja sina representanter. i Danmark avvecklades 
det kungliga enväldet 1849 och parlamentarismens 
princip infördes 1901. finland var först i Norden med att 
införa allmän och lika rösträtt också för kvinnor år 1906, 
Sverige sist år 1921. ett nytt nordiskt medborgarsam-
hälle såg dagens ljus.


