Sture Lindholm

Nordens his
© Pohjola-Norden rf

toria

från forntid till nutid

Innehåll

d av
Publicera orden rf 2o11
Pohjola-N

Författare:
Sture Lindholm

© Sture Lindholm och
Pohjola-Norden rf
Grafisk formgivning:
Marika Kaarlela

www.pohjola-norden.fi

3

Skandinaviens äldsta historia

5

Vikingatiden – nordbornas intrång i det europeiska medvetandet

7

Kristendom och riksbildning

11

Kalmarunionen – hela Norden förenat under samma regent

13

De moderna nordiska staternas uppkomst

15

Krig och maktkamp i Östersjöområdet

18

Det stora nordiska kriget

19

1700-talet

21

Napoleontidens gränsförändringar

26

Norden som spelbrickor i 1900-talets europeiska storpolitik

29

Strukturomvandling, välfärdsstat och nordiskt samarbete

Skandinaviens äldsta
historia

S

kandinaviens historia har präglats av den långa
istid, som gjorde att största delen av dagens
Östersjöområde låg under en flera kilometer tjock
glaciär. När klimatförändringar för ca 18 000 år sedan fick istäcket att börja smälta började glaciären sakta
att glida och forma delar av det skandinaviska landskapet
med dess släta bergshällar och runda stenar. De enorma
ismassorna hade tyngt ner jordskorpan i Skandinavien,
men när glaciären försvann lättade trycket och landet
började sakta höja sig.
Landhöjningen tillsammans med enorma smältvattenmassor förändrade hela Skandinaviens geografi. Det
som idag är Östersjön var tidvis en insjö, tidvis en vik av
världshaven. I början bildade det som är dagens högsta
bergstoppar ett kargt landskap liknande nutidens yttersta
finska skärgård, som snart förvandlades till ett öppet
tundralandskap, bevuxet med mossor, lavar, fjällsippor
och dvärgbjörkar. Stora bytesdjur som älg och ren följde
efter den vikande isranden mot norr, och det öppna havslandskapet hyste stora sälkolonier. I deras spår följde de
första grupperna av människor.
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De första människorna anlände till dagens Skandinavien för mer än 10 000 år sedan från öster och söder
och följde i små flockar på kanske 10-20 personer efter
storviltet på istidstundran. Arkeologerna kallar denna tid
för mesoliticum, “den mellersta stenåldern”. En annan, i
Skandinavien vanlig, benämning på perioden är jägarstenåldern, men den kunde lika väl kallas ”samlarstenåldern”.
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Människorna levde i flera tusen år av jakt, fiske och av att
samla skaldjur, växter och annan föda från naturen.
När människornas för 4000 – 6000 år sedan övergick från fångst- och samlarnäringar till att bruka jorden
och idka boskapsskötsel inleddes det som arkeologerna
döpt till neoliticum eller den yngre stenåldern. Övergången förändrade människornas liv så radikalt att man
lanserat begreppet “den neolitiska revolutionen”. Tidigare
antog forskarna att jordbruket kommit till Norden med
ett nytt invandrande folk, men idag tror man snarare på
att idéer fortplantar sig enklare än hela folk. Från dagens
Danmark och Skåne spreds idén om jordbruket snabbt
norrut genom Skandinavien. Sättet att leva förändrades
givetvis inte med en gång. Under ett par tusen år fortsatte
människor att samla, fiska och jaga som förut, men nu
upptogs deras tid också av en smula jordbruk. Dessutom
började man hålla sig med får, getter, svin och nötboskap.
Den förhistoriska tiden, d.v.s. den tid som man saknar skriftliga källor från, brukar traditionellt delas in i tre
perioder: stenålder, bronsålder och järnålder, beroende på
vilka material människorna haft tillgång till. Bronsåldern
blev i Skandinavien en blomstringsperiod som lämnat efter sig hällristningar och stora praktfulla gravar. Under perioden 1 800 - 1 100 f.Kr. uppförde man i Danmark, Skåne
och södra Sverige stora gravhögar, medan man i övriga
Sydskandinavien på höga kullar byggde upp stenrösen,
som kunde ses vida omkring. Det skandinaviska inflytandet märks också i sydvästra Finland, där kummelgravar
pryder många bergstoppar i kusttrakterna.

Bild 1. Karta över istäcket ca 8000 år f.Kr.

Bild 2.
Ljuster från
äldre stenålder
från Siretorp,
Mjällby socken
i Blekinge,
Sverige

Bild 4. Gravkummel från bronsåldern i Sammallahdenmäki, Raumo
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Arkeologerna har traditionellt delat in
förhistorien i olika kulturer. Dessa begrepp är konstgjorda indelningar, och
många forskare påpekar idag hellre
att människorna i de olika samhällena
levde i kontakt med varandra och utvecklade lokala särdrag. På basen av
lerkrukornas utformning skiljer arkeologer mellan t.ex. ”gropkeramik” och
”kamkeramik”, som i själva verket är
regionala skillnader och variationer
av samma stenålderskultur. Ändå förekommer mer än trettio olika namn
på s.k. grop- och kamkeramiska kulturer i Norden, Östeuropa och Baltikum. Ibland har man försökt tillskriva
en ”kultur” eller en ”keramikgrupp”
ett speciellt folk, men numera börjar
man anse att det är lönlöst att försöka
bevisa att t ex en järnålderskultur tillhörde ett eller ett annat folk.

Bild 3. Keramikskål från yngre stenåldern.
Skålen är hittad i Östergötland i Sverige
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Järnåldern med början ca 500 f.Kr.
är en mer än 1 500 år lång period, som på
många sätt revolutionerade livet för människorna i Norden. Den nya användbara metallen
kom i allmänt bruk och förändrade levnadsvillkoren för de breda folklagren. Befolkningen, kulturen och religionen förändrades,
liksom de yttre förutsättningarna för mänsklig
aktivitet. Nu uppkom ett stamsamhälle som
satte sin prägel på den fortsatta historien.

Bild 5. Rekonstruktion av hus från folkvandringstid i Gene fornby i Ångermanland

I Norden uppkom skilda kulturprovinser,
där såväl föremål som gravskick tydligt skiljde
sig från varandra. Bland de indoeuropeiska
germanfolken formades lokala stamsamhällen, som på en del håll – t.ex. i Götalandskapen,
södra Norge, Danmark, Öland och Gotland
samt Mälarlandskapen på den svenska östkusten - senare kom att spela en betydelsefull
roll i samband med de tidiga riksbildningarna
i Norden. Öster om Bottenhavet levde finska
folkstammar som finnar, tavaster och karelare,
söder om Finska viken bodde andra finskugriska stammar som ester och liver samt olika
baltiska folk.
Järnåldern i Norden slutar med den
sägenomspunna vikingatiden och med kristendomens ankomst till Norden.
Arkeologerna har traditionellt delat in
förhistorien i olika kulturer. Dessa begrepp är
konstgjorda indelningar, och många forskare
påpekar idag hellre att människorna i de olika
samhällena levde i kontakt med varandra och
utvecklade lokala särdrag. På basen av lerkru-

kornas utformning skiljer arkeologer mellan
t.ex. ”gropkeramik” och ”kamkeramik”, som
i själva verket är regionala skillnader och
variationer av samma stenålderskultur.
Ändå förekommer mer än trettio olika namn
på s.k. grop- och kamkeramiska kulturer i
Norden, Östeuropa och Baltikum. Ibland
har man försökt tillskriva en ”kultur” eller en
”keramikgrupp” ett speciellt folk, men numera börjar man anse att det är lönlöst att
försöka bevisa att t ex en järnålderskultur
tillhörde ett eller ett annat folk.

Diskutera
Hur levde människorna i Norden
under stenåldern?
Hurudana spår finns fortfarande
kvar från bronsåldern?
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Bild 6. Karta över vikingarnas färder i öster- och västerled
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V
Bild 7. Osebergsskeppet från ca 815-820 e.Kr. hittades vid
Oslofjordens mynning i Norge 1903
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ikingatiden (ca 800 – 1050)
satte Norden in på den
europeiska kartan och
skandinaverna in i det
europeiska medvetandet. Nordbornas urgamla kontakter med
grannområdena utvecklades på
den tiden till mer organiserade
handelsfärder och ibland till rena
plundrings- och krigsföretag.
Attacken mot benediktinerklostret Lindisfarne nära gränsen till
Skottland år 793 brukar betraktas
som inledningen på vikingatiden.
Med sina sjödugliga grundgående
fartyg seglade därefter ”vikingar”

från dagens Norge och Danmark
allt flitigare längs Västeuropas
kuster och till de brittiska öarna
och plundrade kloster och städer
som Paris och Hamburg.
Under den här tiden fick
också Island och senare Grönland sina första invånare, och
nordborna nådde t.o.m. ända
fram till Nordamerikas östkust.
Vikingarna grundade också egna
riken bl.a. i England och Normandie. På 1000-talet härskade den
danska kungen Knut den store
över ett Nordsjörike som omfat-

tade dagens Danmark, Norge och
England.
Kustbor från dagens Sverige
seglade österut längs Finska
vikens kuster till de ryska floderna
och fortsatte längs dem ner ända
till Svarta havet och Kaspiska havet. Man utvecklade handelskontakter med Konstantinopel och
det arabiska kalifatet i Bagdad
och förde lyxvaror därifrån via
Norden till Västeuropa. Tusentals
fynd av arabiska silvermynt på
Gotland och i Sverige vittnar om
dessa kontakter. Möjligen var det

också dessa nordbor som på 800-talet skapade de första statsbildningarna bland de
slaviska folken i det som blev Ryssland.

Diskutera

Speciellt för södra Skandinavien
innebar vikingatiden en kraftig ekonomisk
och kulturell blomstringsperiod. Platser som
Hedeby på Jylland och Birka vid Mälaren
utvecklades till handelscentrum och rena
städer. Flera tusen runstenar i Sverige berättar kort och kraftigt om vikingarnas bragder,
men också om livet för dem som stannade
hemma, samt om kristendomens ankomst.

Vart färdades nordborna under
vikingatiden?
Vad berättar de vikingatida fynden
om dessa resor?

Bild 10. Modell av vikingastaden Birka, Sveriges första stad
Bild 9. Runsten från 1000-talet vid Torsätra i Uppland.
Det står: ”Unna lät resa denna sten efter sonen sin Östen,
som dog i dopkläder, gud hjälpe själen hans”.
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Bild 8. Silverskatt från Gotland, med
arabiska mynt från 800-talet e.Kr.
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Bild 12. Thingvellir på Island, platsen för det
första Alltinget, det isländska parlamentet. Det
första Alltinget sammankom 930. Alltinget är
världens äldsta ännu fungerande parlament.

Kristendom
och riksbildning

K

ristendomen nådde Skandinavien
sent, först när det rådde högmedeltid i övriga Europa. Till germanfolken
söder om Östersjön hade den nya
läran anlänt redan på 500-talet. Skandinaviska handelsmän kom där tidigt i kontakt
med den nya religionen. Under vikingatiden
försökte de kristna biskopsstiften i frankernas rike och norra Tyskland sända missionärer norrut. Den frankiske benediktinermunken Ansgar, som brukar kallas för "Nordens
apostel", predikade i ett par repriser i mitten
av 800-talet kristendomen i danskarnas
Hedeby och svearnas vikingatida centrum
Birka. Ändå dröjde det till slutet av 900-talet tills kristendomen fick verkligt fotfäste
i Skandinavien. Detta skedde samtidigt
som större riken bildades, de skandinaviska
kungadömena skapades.

© Pohjola-Norden rf

Danmark enades under andra hälften
av 900-talet under en enda kung, Harald
Blåtand, som enligt texten på den bevarade
Jellingestenen ”vann åt sig allt Norge och
Danmark och gjorde danerna kristna”.
Bild 11. Jellingestenen, 975 e.Kr.
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På Island antogs den nya läran genom
ett gemensamt beslut av alltinget år 1000.
I Norge mer eller mindre tvingade ungefär
samtidigt de två kungarna Olov Tryggvasson och Olov Haraldsson, som blivit döpta i
väster, kristendomen på norrmännen.
Hur de olika landskapen i det som
blev Sverige enades och kristnades vet
ingen med säkerhet. Den första kristne
kungen antas vara Olof Skötkonung, som
runt år 1000 regerade över både svear och
götar. Den nya religionen infördes ungefär
samtidigt som det svenska riket uppkom,
men kristnandet var en process som tog
lång tid att genomföra. Sverige förblev dock
ännu länge ett rike där de olika landskapen
med sina olika lagar hade stor frihet och
först i mitten av 1200-talet tycks Götaland
och Svealand slutligen ha förenats till ett
rike.
Svearna i Uppland höll länge fast vid de
gamla vikingatida asagudarna. Brytningen
den gamla religionen visas av att svearnas

Ishavet

Svearna i Uppland höll länge fast
vid de gamla vikingatida asagudarna. Brytningen den gamla
religionen visas av att svearnas
kungastad flyttades från Uppsala till Sigtuna. Dyrkan av de
gamla asagudarna upphörde
först när templet i Uppsala förstördes runt år 1087. På dess
plats restes snabbt en kristen
kyrka. Också på andra håll övertog den nya religionen de gamla
kultplatserna, och kristna kyrkor
restes ofta i anslutning till gravfält från järnåldern. De första
kyrkorna byggdes av trä, men
fr.o.m. 1100-talet började man
uppföra beständigare byggnader av sten.
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Bild 13. Karta over skandinaviska bosättningar under 800-talet (mörkrött), 900-talet (rött) 1000-talet (orange) och 1100-talet (gult).
Områden markerade med grönt markerar vikingarnas mål för sina färder, men där de inte bosatte sig.
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kungastad flyttades från Uppsala till Sigtuna. Dyrkan av de
gamla asagudarna upphörde
först när templet i Uppsala
förstördes runt år 1087. På dess
plats restes snabbt en kristen
kyrka. Också på andra håll
övertog den nya religionen de
gamla kultplatserna, och kristna
kyrkor restes ofta i anslutning
till gravfält från järnåldern. De
första kyrkorna byggdes av trä,
men fr.o.m. 1100-talet började
man uppföra beständigare
byggnader av sten.
Danskarna skapade på
1000-talet ett Nordsjövälde,
som omfattade bl.a. södra
Norge och östra England.
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Väldet krympte snabbt till att
omfatta det nutida Danmark
och dagens sydsvenska landskap, som kom att vara i danskarnas ägo fram till 1600-talet.
Köpenhamn, som grundades
på 1100-talet, utvecklades till
en betydelsefull ort och den
danska kungens hemvist.
Kristendomens segertåg i
Norden framgår av att man
redan 1085 började bygga
domkyrkan i danska Lund
och att Norden fick en katolsk
ärkebiskop 1104. Norge fick
en egen ärkebiskop i Nidaros
(dagens Trondheim) 1152 och
1164 inrättades ett eget ärkebiskopsdöme för svenskarna i
Uppsala.

lappar

Egentliga
Finland
Karelen
Tavastland

Bild 14. Bosättning i Finland i början av medeltiden, ca 1150

Bild 15. Nidarosdomen i Trondheim

Bild 16. Olav de Helige. Skulptur i
Austevold, Norge. Foto: Nina Aldin
Thune

hellig olav
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Den gamle vikingahövdingen Olav Haraldsson
som störtats från den norska kungatronen drabbade sommaren 1030 samman med sin här mot
de norska hövdingarna i slaget vid Stiklastad nära
Trondheim. Olav led martyrdöden, men den nya
religionen gick segrande fram och Olav blev Nordens största kristna helgongestalt. ”Hellig Olavs”
grav i Nidaros kyrka, dagens Trondheim, blev Nordens viktigaste pilgrimsmål och runt om Östersjön
restes kyrkor till Olavs ära. Den gamle vikingahövdingen sågs speciellt som sjöfararnas beskyddare
och många Olavskyrkor restes just i hamnstäder.
Hans dödsdag den 29 juli blev en viktig nordisk
helgdag.
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Den europeiska kristenheten splittrades definitivt i två
delar i mitten av 1000-talet.
Både den påveledda västliga
romersk-katolska och den
östliga bysantinska grekiskortodoxa kyrkan intresserade sig för Östersjöområdet
och försökte utsträckta sitt
inflytande till de områden
som ännu var ”hedniska”.
Östersjöns kuster blev för flera
sekler skådeplatsen för en
kamp mellan katolska danskar,
svenskar, tyskar och ortodoxa
ryssar från Novgorod. Det nya
ryska maktcentret Novgorod
utkämpade mellan 1142 och
1446 hela 26 olika krig mot
Sverige, 11 mot Tyska orden
i Baltikum och därtill 14 mot
de katolska litauerna längre
söderut. År 1187 plundrade de
svearnas huvudstad Sigtuna
och förde som krigsbyte bort
de bronsdörrar som än idag
pryder Sophia-katedralen i
Novgorod.
Svenskarna tog på 1100och 1200-talen i allt högre
grad kontroll över området
norr om Finska viken både genom krigståg och inflyttning
av människor från det svenska
riket. I Finlands historia brukar
man tala om tre korståg,
det första 1155 till finnarna i
Åbotrakten, det andra 1239 till
tavasterna i inlandet och det
tredje 1293 till karelarna i öster.

Bild 18. Biskop Henriks sarkofag i Nousis, från
1400-talet. Biskop Henrik sägs ha företagit det
första korståget till Finland ca 1150, och blev
sedan Finlands förste biskop.

Bild 17. Heliga Birgitta levde 1303 – 1373,
och grundade Birgittinerorden, en katolsk
nunneorden, med kloster i Vadstena. Bilden från
ett altarskåp i Salems kyrka, Södermanland, ca
1480.

Därmed kom de splittrade stamsamhällena öster om Bottenviken för första
gången under en gemensam regent.
Under namnet ”Österland” blev Finland en del av det svenska kungadömet
med svenskt samhällsskick, en västlig
europeisk kultur och kristendomen i
romersk-katolsk form. När Österland
år 1362 fick rätt att delta i de svenska
kungavalen blev de finska områdena formellt en med de andra svenska landskapen likställd riksdel. 1374 drogs en gräns
mellan Uppsala och Åbo biskopsstift vid
Kaakama älv norr om Kemi. Åland över-

Bild 19. Efter danskarnas
seger över esterna 1219
grundades på esternas
flyktborgsklippa en
dansk borg (danskarnas
borg – taani linn =
Tallinn. I samband med
den striden skall den
rödvita korsflaggan –
dannebrogen, världens
äldsta korsflagga – ha
kastats ner från himlen åt
den danska hären.

Bild 20. Dannebrogen

Diskutera

fördes till Åbo stift och räknas därefter att
höra till Finland.
© Pohjola-Norden rf

Också danskarna hade ambitioner i
trakten av Finska viken. Kung Valdemar
Sejr besegrade år 1219 esterna och tog för
en tid kontroll över det estniska kustområdet. Den danska korsflaggan ”Dannebrogen” anses ha sitt ursprung i det slaget.

1o

Samtidigt trängde tyska missionärer
och riddarordnar fram norrut genom
Baltikum, omvände de hedniska balterna
med hårda metoder och tog upp kampen
både mot Polen och mot påvens fiende
Novgorod. 1346 köpte ”Tyska orden” de
danska besittningarna i Estland. Befolkningen i Baltikum förpassades – i motsats
till bönderna i de nordiska länderna - till
livegenskap enligt kontinentalt europeiskt mönster och tyska adelsmän intog
den dominerande positionen i samhället.

Under slutet av medeltiden dominerades Östersjöområdet av det tyska Hansaförbundet, som uppkommit när tyska städer
under Lübecks ledning slutit sig samman.
Runt Östersjön växte tyska köpmannakolonier upp i städer som Kalmar, Visby,
Stockholm, Narva, Reval och Riga. Hansan,
som hade tillgång till salt från gruvorna i
norra Tyskland, tog bl.a. kontroll över det
inkomstbringande sillfisket i Öresund på
1370-talet. Hansans monopol på Östersjöhandeln under senmedeltiden gav tyskarna
dominansen över alla nordiska rikenas
ekonomi.

När och hur uppkom de
nordiska rikena?

Vilken betydelse hade de

svenska korstågen till Finland för
Finlands fortsatta historia?

Hur syntes kristendomens

splittring på 1000-talet i Östersjöområdet?

D

e tre nordiska rikena förenades i slutet av 1300-talet
under en och samma regent.
På den tiden var den tyska
Hansans makt som störst i Östersjöområdet, och kungamakten i de
nordiska rikena var ännu inte så stark.
Inre konflikter och maktkamp var
vardag.
Danmark, som på 1300-talet hotats
av sönderfall, enades av kung Valdemar Atterdag som också erövrade
Gotland av svenskarna 1361. Till danskarnas rike hörde då sedan gammalt
Skåne, Blekinge och Halland i dagens
Sverige. De norska kungarna hade
överhöghet över Island, Shetland och
Färöarna och bosättningen utvidgades norrut mot Finnmarken. Norge
och Danmark förenades 1380 i en
union av den danska drottningen
Margaretha, Valdemar Atterdags
dotter som 1363 gift sig med Norges
kung Håkon VI, son till Sveriges kung
Magnus Eriksson. 1375 utropades
Margarethas och Håkons 5-årige son
Olof till kung över både Norge och
Danmark. Kung Håkon avled 1380,
och trots att också Olof dog 1387
lyckades Margaretha hålla sig kvar på
tronen.

© Pohjola-Norden rf

I Sverige hade kungen Magnus
Eriksson 1363 fördrivits och ersatts av
den tyskfödde Albrekt av Mecklenburg. Han gjorde sig snart impopulär
genom att placera ut tyska fogdar
på slotten och de svenska stormännen bad då Danmarks och Norges
drottning Margaretha om hjälp. År
1389 besegrades en dansk-svensk här
kung Albrekts trupper, och Margare-
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tha valdes till ”Sveriges fullmäktiga
fru och rätta husbonde”. Därmed
hade de tre nordiska rikena för första
gången samma regent.
Sommaren 1397 beslöt de tre
nordiska rikena på ett möte i Kalmar
formellt att bilda en union. Margarethas systerdotterson, den 15-årige
Erik av Pommern, kröntes formellt
till kung av Sverige, men Margaretha
fortsatte som hans förmyndare
att regera unionen fram till sin
död 1412. Margaretha hade stark
dansk anknytning, och Danmark
framstod på 1400-talet som det
folkrikaste och på alla sätt ledande
av de tre nordiska rikena.
De svenska stormännen hade
svårt att finna sig i den danska
dominansen i Kalmarunionen och
tog i praktiken själva över makten för
långa tider. De svenska stormännen
var dock splittrade i ett unionsparti,
som accepterade Kalmarunionen,
och en grupp som ville att svenskarna själva skulle styra. I mitten av
1400-talet var Karl Knutsson Bonde
hela tre gånger utsedd till kung i
Sverige, men fick inte bara den danske unionskungen mot sig utan också
kyrkan och den svenska adeln. Efter
Karl Knutssons död 1470 tog hans
släkting Sten Sture som riksföreståndare över makten i Sverige. Följande
år besegrade en blandad svensk
här vid slaget i Brunkeberg utanför
Stockholm den danske kungen Kristian I:s trupper, vilka dock stöddes av
vissa svenska adelssläkter som Vasa
och Oxenstierna samt allmogen från
Uppland. Efter detta styrde Sten
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Bild 21. Kalmarunionen, ca 1500

t

Sture i nästan tre årtionden över den svenska riksdelen
och lade grunden för en stark svensk centralmakt. Kalmarunionen bestod dock ändå formellt fram till 1523.

Bild 23. Kalmar Slott,
som började byggas
på 1100-talet

Under medeltiden var de nordiska länderna en del
av den västeuropeiska katolska kulturkretsen. Hundratals ungdomar från Norden studerade vid universiteten
i Paris eller i det tyska området. Det tyska inflytandet
var markant i städerna, där hälften av medlemmarna
av stadens styrande råd var tyskar. I Stockholm var
länge nästan hälften av dem som ägde stenhus i staden tyskar. Med hjälp av inflyttade tyskar utvecklades
gruvdriften i Bergslagen, och järn och koppar blev en
lönsam exportprodukt från Sverige.
Den europeiska feodalismen slog dock aldrig
igenom fullt ut i Norden. Bönderna i Norden underkastades aldrig livegenskap som på den övriga konti-

Kalmarunionen
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I unionsbrevet slås fem viktiga principer för unionen fast:
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•

En enda kung ska råda över alla tre rikena. I
princip ska unionen vara ett valkungadöme
men i första hand bör kungasöner väljas.

•

Kungen ska styra över varje rike i enlighet med
varje rikes egna lagar.

•

Om något av rikena hotas av krig ska de andra
komma till hjälp.

•

Den som döms som fredlös ska vara det i
samtliga riken.

•

Vid förhandlingar med andra länder har kungen tillsammans med rådsmedlemmar från
varje rike rätt att fatta beslut till allas bästa.

Bild 22.
Unionsbrevet
från 1397

nenten utan räknades som ett stånd som fick vara med i
beslutsfattandet. Fastän kungar tog makten i de nordiska
länderna, levde det gamla germanska bruket att samla
rikets ledande män till gemensamma möten kvar. T.ex. i
Sverige uppkom redan på 1200-talet riksrådet, som senare
utvidgades med andra ledande personer i riket till en herredag. På 1400-talet kallade man in också representanter
för landsbygdens bönder och städernas borgerskap och
började kalla samlingen riksdag. Det var riksdagen som i
de nordiska länderna skulle fatta beslut i viktiga frågor som
kungaval.

Diskutera
Vem dominerade Östersjöområdet under medeltiden?
Vad menas med Kalmarunionen? Hur uppkom den?
Hur skiljde sig utvecklingen i Norden från det övriga
Europa under feodalismens tid?
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världshistorien brukar man dra
gränsen mellan medeltiden och nya
tiden vid sekelskiftet 1500. Då hade
Columbus nyligen upptäckt Amerika,
renässanskulturen blomstrade på den
europeiska kontinenten och nya centralstyrda kungariken ersatte det gamla
feodalsamhället.
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Östersjöområdet dominerades
vid den här tiden av några stora riken.
Förutom Kalmarunionens nordiska rike
hade Polen-Litauen på 1400-talet vuxit
till ett av Europas till ytan största riken. I
öster framstod Ryssland upp som en allt
viktigare maktfaktor, sedan furstarna i
Moskva tagit kontroll över grannstaterna
och efter Bysans fall övertagit rollen som
den grekisk-ortodoxa kyrkans ledare.
Moskvafursten började på 1500-talet
kalla sig tsar, kejsare, och stärkte den
ryska närvaron i östra Östersjöområdet.
Däremot var tyskarnas makt på väg
neråt men Hansan hade fortfarande en
stark position i Östersjöhandeln. I Baltikum stod Tyska orden inför sitt sammanbrott, och reformationen bröt slutligen
på 1500-talet dess makt.
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I Norden utbröt i mitten av 1510-talet öppna strider mellan danskarna och
svenskarna. Den långvariga maktkampen
i Kalmarunionens nordiska rike fick sin
blodiga uppgörelse 1520. Sedan den
svenska riksföreståndaren Sten Sture
stupat intog den danske unionskungen
Kristian II Stockholm och kröntes där till
”Sveriges rätte arvfurste och kung”. På
kröningsfestens tredje dag lät kungen
gripa de viktigaste svenska stormännen, anklagade dem för kätteri och fick
en speciellt inrättad domstol att utfärda
dödsdomar över dem. Mellan 80 och 90
personer – två biskopar, flere riksråd och
ett fyrtiotal ledande borgare i Stockholm
– avrättades på Stortorget i Stockholm.
I Sverige har kung Kristian II därefter
kallats ”Kristian Tyrann”, och kommit att
symbolisera arvfienden Danmark, medan
han i Danmark har ett betydligt positivare eftermäle och där kallas Kristian
Bondekjär sedan han genomfört en rad
åtgärder som förbättrade situationen för
landets bönder.
Med ”Stockholms blodbad” försökte Kristian II en gång för alla göra slut
på svenskarnas separatism och stärka

Bild 24. Stockholms blodbad på Stortorget i Stockholm

unionen för att kunna ta upp kampen med den tyska
Hansan. Men i själva verket blev detta början till
slutet på Kalmarunionen.
Svenskarna samlade sig kring den 25-årige
adelsmannen Gustaf Eriksson Vasa, som i Dalarna
samlade ihop en armé för ett väpnat uppror mot den
danska unionskungen. Allmogens revolt spred sig
till Mälarlandskapen, och 1521 hyllades Gustav Vasa i
Vadstena som Sveriges riksföreståndare.
Svenskarna stöddes med frikostigt ekonomiskt
stöd av Hansans mäktiga stad Lübeck, som hade
goda skäl att motarbeta den danske kungens maktambitioner. I gengäld krävde Hansan tullfrihet för
sina varor och i praktiken kontroll över den svenska
utrikeshandeln.

Bild 25. Gustav Vasa

1523 måste kung Kristian II lämna Danmark sedan han hade råkat in i en konflikt
med den danska adeln. I Sverige valdes
Gustaf Vasa den 6 juni 1523 till Sveriges
kung på ett riksmöte i Strängnäs. Därmed
hade Kalmarunionen formellt upplösts och
Sverige – med de finska länen i öster – blev
ett eget kungarike. Unionsupplösningen
brukar betecknas som slutet på medeltiden
i Sveriges historia. Danmark och Norge
fortsatte i union ända fram till 1814.
as idag som
– Den 6 juni fir
naldag Sveriges natio

I Sverige satte Gustav Vasa sin starka
prägel på sitt nya rike. Han skapade en
centraliserad förvaltning som utfick från
kungens hov i Stockholm, där han – enligt tysk modell och med tyska ämbetsmän i ledningen - grundade kungliga
ämbetsverk.
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Samtidigt nåddes de nordiska
länderna av den pågående reformationen inom den katolska kyrkan. Både
i Danmark och Sverige tog kungarna
chansen att tvinga den mäktiga kyrkan
att underordna sig statsmakten och
komma över kyrkans rikedomar. I Sverige
drev Gustav Vasa år 1527 på en riksdag
i Västerås igenom en brytning med den
romersk-katolska kyrkan. ”Guds ord
skulle renligen predikas” förklarade man,
vilket innebar att reformationen genomfördes i Sverige. Olaus Petri, som studerat i Luthers Wittenberg, översatte 1526
Nya testamentet, och 1541 hela Bibeln,
till svenska. Liknande utveckling skedde
i de andra nordiska länderna. I Danmark
beslöt riksdagen 1536 att genomföra
reformationen. Det innebar också att
gudstjänsterna började hållas på folkens
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Reformationen fick långtgående
följder för livet i de nordiska rikena. T ex gav de nya svenska och
finska biblarna för första gången
respektive rikshalva i Sverige en
gemensam ordskatt, då samma
svenska eller finska oberoende
av lokal dialekt nu predikades i
landskapets alla kyrkor.

egna språk och Bibeln översattes till
svenska, danska, finska och isländska. I Norge innebar folkets språk att
latinet ersattes av danskan.
Reformationen gav Sverige en
nationell statskyrka, som – jämte
all sin egendom - blev underordnad kungen. Kungen konfiskerade
kyrkans ”överflödiga ägodelar” som
deras gods, en del kyrkklockor och
kyrksilver, samt rätten till en stor
del av de skatter kyrkan haft rätt
att uppbära. Kungen fick också rätt
att utnämna biskoparna. Klostren
tynade snabbt bort och när det sista
klostret Vadstena stängdes år 1595
bröts de månghundraåriga banden
med den västeuropeiska kulturtraditionen. Också skolor, sjukvård och
fattigvård, som kyrkan upprätthållit,
förföll.
Reformationen fick långtgående följder för livet i de nordiska
rikena. T ex gav de nya svenska och
finska biblarna för första gången
respektive rikshalva i Sverige en
gemensam ordskatt, då samma
svenska eller finska oberoende av
lokal dialekt nu predikades i landskapets alla kyrkor.

Kungarnas reformer genomfördes inte utan att man mötte
protester. Bönderna gjorde uppror
och i Danmark utbröt ett regelrätt
inbördeskrig, den s.k. grevefejden.
I Småland ledde Nils Dacke 1542
ett bondeuppror mot Gustav Vasa,
som slogs ner hårdhänt. Centralmakten stärkte sitt grepp om rikets
perifera delar och Finland knöts
närmare Stockholm.

Bild 26. Se Wsi testamentti, Nya testamentet från 1543 är den första
biblen på finska. Mikael Agricola, det finska skriftspråkets fader, gjorde
översättningen.

Gustaf Vasa fick den svenska
riksdagen år 1544 att besluta att
kungakronan skulle gå i arv inom
Vasa-släkten. När Gustaf Vasa avled år 1560 och hans som Erik blev
ny kung lämnade han efter sig ett
enat, självständigt och centralstyrt
rike med egen utrikespolitik och
självständigt försvar.
Sedan Hansans makt i Östersjön
krossats framstod Danmark som
den nya stormakten både politiskt
och ekonomiskt. Inkomsterna
från Öresundstullen gjorde den
danska kungen snart till Europas rikaste protestantiske kung.
Den danska kontrollen av Norge
blev allt starkare, och de norska
landskapen jämställdes med de
danska år 1536. Under kung Kristian
IV:s långa regeringstid 1588-1648
satsade danskarna stor på handel
och manufakturer och grundade
nya städer som Kristianstad i Skåne
och Kristiania (Oslo) i Norge. Island
däremot upplevde en serie svåra
naturkatastrofer och läget var
så illa till att danskarna faktiskt
funderade på att sälja ön och flytta
de omkring 40 000 invånarna till
Danmark.

Diskutera
Hur förändrades de politiska förhållandena i Norden under
Nya tidens början?

Vilken betydelse hade Gustaf Vasa i Sveriges historia?
Vilka religiösa förändringar skedde i Norden på 1500-talet?

Bild 27. Tåget över Bält 1658.
Karl X Gustav ser ut över isen.

Krig och maktkamp
i Östersjöområdet

P
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å 1500-talet började en lång period av krig och ändrade gränser i
Östersjöområdet. Religionsstriderna
mellan katoliker och protestanter
satte också sin prägel på perioden. Både
Danmark och Sverige hörde till det protestantiska lägret, men var samtidigt varandras
svurna fiender i maktkampen om herraväldet i Skandinavien och Östersjöområdet då
Hansans och Tyska ordens makt bröts på
1530-talet. Samtidigt fanns en massa förvecklingar som då Gustaf Vasas son Johan,
sedermera kung Johan III, 1561 gifte sig med
den katolska polska prinsessan Katarina
Jagellonica och levde i tron att han kunde
förena katolicism och protestantism.
De svenska kungarnas ville göra
Östersjön till sitt innanhav, ett svenskt ”mare
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nostrum”, en ambition som stöddes speciellt av den svenska adeln, som såg chanser
till nya inkomster och höga ämbeten. Ett
stort problem för dem var Danmark, som
vid den här tiden också omfattade områden
som Skåne, Blekinge och Halland. Därmed
kontrollerade den danska kungen de danska
sundens bägge kuster och kunde både isolera Sverige och hindra svenska fartyg från
att ta sig från Östersjön ut i Nordsjön.
Men också Polen och Ryssland hade
ambitioner i Östersjöområdet. Tsarerna i
Moskva ville komma åt de baltiska områdena och få starkare fotfäste vid Östersjön.
Polen, med Gustav Vasas sonson Sigismund
som kung, ställde sig på katolikernas sida
i de pågående religionskrigen i Europa,
medan Sverige framstod som en av protestanternas ledande makter.

Sverige fick redan 1561 kontroll över
Estland. Efter ett 25 år långt krig (1570-95)
mellan Sverige och Ryssland flyttades Sveriges östgräns i freden i Teusina (Täysinä)
1595 österut och norrut mot Enare träsk
och därifrån vidare till Varangerfjorden vid
Ishavet.
I Ryssland utkämpades därefter en inre
maktkamp, som i rysk historia kallas ”den
stora oredan”, vilket lockade både Polen
och Sverige med i de ryska tronstriderna.
Maktkampen vanns av stormannen Michail
Romanov som år 1613 tog över kejsartronen
och lade grunden till den kejsardynasti som
sedan styrde Ryssland fram till 1917. Sverige
lade i freden i Stolbova 1617 beslag på både
Kexholms län och Ingermanland, vilket helt
stängde Ryssland ute från Östersjön. Sedan
också Polen fått ge sig och överlåta Livland

med Riga åt svenskarna på 1620-talet hade
Sverige vuxit till en av de till ytan största
staterna i Europa.
I väster utkämpade Sverige blodiga
krig mot Danmark. Sverige tvingades i
två repriser (1570 och 1613) köpa tillbaka
Älvsborg, sin enda ort vid Nordsjökusten,
av danskarna för ofantliga lösensummor. De
här krigen drabbade civilbefolkningen hårt.
De svenska trupperna brände gårdar i Halland och Blekinge och lät bl.a. döda 2 000
personer i Ronneby. Danskarna gjorde lika
brutala räder in i Sverige.
År 1618 inleddes det 30-åriga kriget mellan den tyska kejsarens katolska trupper
och de nordtyska protestantiska furstarna
som sökte oberoende från kejsaren i Wien.
Danmark utgjorde i början protestanternas

Basen i Sveriges armé var
tvångsutskrivna bönder, även
om en avsevärd del av den
svenska armén under stormaktstiden bestod av värvade utländska trupper. Att
hålla en armé av den storlek
som krävdes för en stormakt
utgjorde en stor ekonomisk
påfrestning för kronan. För
att lösa problemet införde
Karl XI år 1682 det s.k. indelningsverket. Det gick ut på
att två till fyra bondgårdar
bildade en rote, som skulle
utrusta en soldat för armén.
Soldaten avlönades genom
att roten gav honom ett torp,
som han skulle sköta om och
leva av. Större bondgårdar,
som bekostade en ryttare
med häst och utrustning,
betecknades som rusthåll
och fick i gengäld vissa skattelättnader. Officerarna fick
tjänstebostäder, s.k. officersboställen, och kunde i fredstid fungera som jordbrukare
på sina gårdar.
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På det här sättet fick Sverige
en stående armé. I Karlskrona
byggdes rikets första örlogshamn och varv för flottan.
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starkaste stöd, men det danska ingripandet i kriget misslyckades och
förändrade den militärpolitiska situationen i Norden. Sverige trädde
in i kriget 1630 och kung Gustaf II
Adolf ledde sina trupper bestående
av 30 000 man fotfolk och 8 500
ryttare ner mot södra Tyskland,
med den klara ambitionen att
göra Sverige till Östersjöområdets
dominant.
Till en början gick kriget bra
men svenskarnas krigslycka vände
abrupt när Gustaf II Adolf stupade
vid Lützen nära Leipzig den 6
november 1632. Sverige var slaget,
men Frankrike trädde då in som
protestanternas stöd och kriget
fortsatte ännu i mer än ett decennium. I freden i Westfahlen år 1648
erhöll Sverige slutligen ekonomiskt
och strategiskt viktiga områden i
Tyskland som ön Rügen och floderna Elbes och Oders mynningar.
Samtidigt gav det danska misslyckandet i 30-åriga kriget Sverige
övertaget också i deras inbördes
maktkamp. År 1645 fick Sverige
danskarnas Gotland och Ösel samt
områden i Jämtland och Härjedalen. Sedan kung Karl X Gustaf i
januari 1658 våghalsigt tagit den
svenska armén över de isbelagda
sunden till Själland och där besegrat de överrumplade danskarna
tog Sverige i freden i Roskilde över
en tredjedel av det danska riket och
den danska befolkningen. Skåne,
Blekinge, Halland och Bohuslän,

samt därtill Bornholm och Trondheims län i Norge blev nu svenskt.
Bornholm och Trondheim gavs
dock tillbaka år danskarna 1660.
Därmed hade Sverige utvecklats till ett till ytan ett av Europas
största länder. Men befolkningen
uppgick bara till 1,2 miljoner, varav
ca 350 000 levde i den finska
riksdelen. Hela Europas befolkning
uppgick vid den här tiden till 100
miljoner. Också stadsnäringarna
var svagt utvecklade i Norden. I det
svenska riket bodde bara 5% av invånarna i städerna, medan 25% av
den mellaneuropeiska befolkningen
var stadsbor. Detta bådade inte
gott får en stat som ville framstå
som en europeisk stormakt.
Stormaktsställningen krävde
att man effektivt utnyttjade både
människor och sina ekonomiska
resurser. Att kunna upprätthålla en
tillräcklig armé var en stor påfrestning. Kungen behövde stöd från
alla samhällsgrupper, och tog
därför ständernas åsikter i beaktande. En centraliserad förvaltning
var nödvändig och rådet fick en
allt starkare ställning i Sveriges
styrelse. En ny riksdagsordning 1617
(RO 1617) stärkte riksdagens roll
i beslutsfattandet och ständerna
(adel, präster, borgare och bönder) skulle höras när kungen och
riksrådet skulle besluta om krig och
fred, nya lagar eller skatter. En ny
regeringsform (RF 1634) centraliserade makten i Sverige i högadelns
händer.

Bild 28. Efter 1658 var stormakten Sverige som störst
Röd: det egentliga riket Mörkgrön: Kexholms län Ljusgrön: Ingermanland
Mörkblå: Estland Magenta: Livland Mörkgrå: Svenska områden i Tyskland
brun: Skåne, Gotland, Bohuslän, Blå: Trondheims län Ljusblå: Jämtland
och Härjedalen Gult: sv:Bornholm, Norra gränsen mot Norge och Ryssland är
odefinierad.

Början och mitten av 1600-talet
var adelns storhetstid i hela Skandinavien. I Sverige hade adeln i början
av 1600-talet fått ta över en massa
skattehemman som ersättning för
sina insatser i krigen. 600 familjer
ägde rätten till att bära upp skatter
från 2/3 av rikets alla hemman, vilket
snart ledde till ekonomiska problem
för kronan.
För Danmark blev 1600-talet närmast snudd på katastrof. Förutom den
förlorade maktkampen mot svenskarna, drabbades landet av farsoter och
inre schismer mellan kung och adeln
förde landet till randen av ett inbördeskrig. Den danska kungamakten
hade varit svag, men de misslyckade
krigen gjorde det möjligt för kung
Fredrik III att få ett slut på den gamla
adelsdominansen. Han införde med
borgarnas och böndernas hjälp år
1660 kungligt envälde och gjorde landet till ett arvkungadöme. DanmarkNorge hade sedan kungligt envälde
under hela 1700-talet.
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Också i Sverige lyckades kungen
mot slutet av 1600-talet - med de andra ståndens hjälp - dra in högadelns
privilegier. Genom reduktionen 1680
återtog den svenska kronan en stor
del av adelns gårdar. För bönderna
innebar förändringen främst att de
måste betala skatt till kronan istället
för till adeln. De svenska bönderna
fick en starkare ställning än i något
annat europeiskt land.
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Samtidigt stärktes kungarnas
makt. Sverige fick under Karl XI:s
tid i likhet med flera andra europeiska stater ett kungligt envälde.
Basen i Sveriges armé var
tvångsutskrivna bönder, även om
en avsevärd del av den svenska
armén under stormaktstiden
bestod av värvade utländska
trupper. Att hålla en armé av
den storlek som krävdes för en
stormakt utgjorde en stor ekonomisk påfrestning för kronan. För
att lösa problemet införde Karl
XI år 1682 det s.k. indelningsverket. Det gick ut på att två till fyra
bondgårdar bildade en rote, som
skulle utrusta en soldat för armén.
Soldaten avlönades genom att roten gav honom ett torp, som han
skulle sköta om och leva av. Större
bondgårdar, som bekostade en
ryttare med häst och utrustning,
betecknades som rusthåll och fick
i gengäld vissa skattelättnader.
Officerarna fick tjänstebostäder,
s.k. officersboställen, och kunde i
fredstid fungera som jordbrukare
på sina gårdar.
På det här sättet fick Sverige
en stående armé. I Karlskrona
byggdes rikets första örlogshamn
och varv för flottan.

Diskutera
Hur var det möjligt för

Sverige att utvecklas till Norra
Europas stormakt på 1600-talet?
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Bild 30.
Gränsförändringar
mellan
Finland och
Ryssland
1621 - 1743

Bild 29. Karl
XIIs likfärd.
Tavlan är
målad 160
år efter
händelsen.
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et stora nordiska kriget 1700-21 gjorde slut på
Sveriges stormaktsställning och förändrade maktbalansen i Östersjöområdet. Kriget bröt ut våren
1700, då Ryssland, Polen och Danmark försökte
återta sina förlorade områden eftersom Sveriges kung Karl
XII var bara 17 år . Men svenskarna landsteg på Själland och
tvingade danskarna till fred redan sommaren 1700 och Karl
XII fortsatte sedan till Narva där han i en överraskningsattack besegrade den ryske tsaren Peter den stores armé.
Följande år fortsatte den svenska armén mot Polen, där
den slogs de följande fem åren.
Ryssland repade sig snabbt och tsar Peter trängde
år 1703 på nytt in i svenska Ingermanland och lade – på
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svenskt territorium - grunden till en fästning och en stad,
Sankt Petersburg. Karl XII lät ryssarna hållas till år 1708 då
han inledde han sitt ryska fälttåg med omkring 40 000
man. Företaget misslyckades fullständigt. I juni 1709 möttes de ryska och svenska arméerna vid Poltava i Ukraina.
Slaget slutade i en katastrof för svenskarna och den
sårade Karl XII lyckades med 1 000 man komma undan till
Turkiet.
Poltava innebar undergången för den svenska stormakten. Ryssarna erövrade år 1710 bl.a. Viborg och det
svenska Baltikum, vilket inledde den ryska tiden i Estlands
historia. Våren 1713 ockuperade ryssarna Finland, vilket i
finländsk historia kallats ”Stora ofreden”.

Kung Karl XII återvände först 1715 till Sverige. Han
försökte tvinga Danmark till fred genom att 1718
angripa Norge, som han ville ansluta till Sverige.
Planen gick i stöpet då Karl XII den 30 november 1718
stupade vid gränsfästningen Fredrikssten vid Halden.
Sverige var nu en krigstrött stormakt.
Efter Karl XII:s död gav Sverige upp de flesta av
sina tyska områden och måste i freden med Ryssland
i Nystad 1721 avträda sina områden i Baltikum och
sydöstra Finland inklusive Viborg åt ryssarna. Därmed
hade Ryssland fått tillgång till Finska vikens sydkust
och framstod som Östersjöns nya stormakt. Tsar
Peter den store utropade S:t Petersburg till Rysslands
huvudstad.

17oo-talet

I

Bild 31.
Åbo i slutet av 1700-talet
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Bild 32. Sveaborg
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Sverige fick kungen och enväldet skulden
för landets förlorade stormaktsställning. Ständerna såg efter Karl XII:s död
chansen att minska på kungens makt
och drev igenom ett nytt statsskick i Sverige.
Nya grundlagar gav makten att stifta lagar
och bevilja skatter åt riksdagen, som skulle
samlas minst vart tredje år. Vart och ett av
de fyra stånden - adel, präster, borgare och
bönder - fick utse sina representanter till
riksdagen. Eftersom de nya grundlagarna
gjorde ständerna fria från kungens makt
kallas perioden 1718-1772 för frihetstiden eller
ständerväldets tid.
Sverige gjorde 1741 ett försök att återta
sin stormaktsställning men det s.k. ”hattarnas revanschkrig” blev ett fullständigt
fiasko. I juni 1742 trängde de ryska trupperna
in i Finland och ockuperade på nytt hela
landet under det som i Finlands historia
kallats ”Lilla ofreden” 1742-43. I Sverige var
missnöjet med både kriget och kungen så
stort att närmare 5 000 bönder från Dalarna
marscherade - beväpnade med klubbor,
liar och muskötgevär - till Stockholm för att
ställa herrarna till svars. 140 bönder mejades
ner på platsen, och över 3 000 spärrades
in i fångläger. Sex av dalkarlarnas ledare
halshöggs, medan många andra spärrades
in på livstid. Den ”Stora Daldansen” var sista
gången ett landskap i Sverige försökte resa
sig mot centralmakten i Stockholm.

I februari 1743 slöts fred med ryssarna i
Åbo. Sverige återfick Finland bara fram till
Kymmene älv, som nu blev den nya gränsfloden. Städer och gränsfästningar som
Fredrikshamn, Nyslott och Villmanstrand
liksom delar av Saimens insjösystem blev nu
ryska. Sverige måste också utse den ryska
kejsarinnan Elisabets släkting Adolf Fredrik
av Holstein-Gottorp som tronföljare efter
den barnlöse kung Fredrik.
För att förstärka försvaret av den östra
riksdelen började svenskarna på holmarna
utanför Helsingfors uppföra fästningen
Sveaborg samt spärrfästningen Svartholm
utanför Lovisa. Arbetet var Sveriges dittills
största och dyraste byggprojekt och finansierades långt av Frankrike, som fruktade
den ryska expansionen i Östersjöområdet.
Danmark försökte på 1700-talet hålla
sig utanför internationella konflikter. Sveriges
allt svagare ställning märktes när gränsen i
Finnmarken i norr drogs upp 1751 på ett för
Norge fördelaktigt sätt vid Tana älv. Seklet
innebar också en ekonomisk blomstringsperiod för det danska riket. Danmarks och Norges handelsflotta utvecklades på 1700-talet
till största i världen efter England. De danska
böndernas livegenskap avvecklades. I Norge
fördubblades befolkningen, Island återhämtade sig ekonomiskt och Grönland befolkades på nytt.

1700-talet i Europa var upplysningens
tid. Människor började ifrågasätta gamla
sanningar som kyrkan och de makthavande
serverade och sökte kunskap på egen hand
med användning av förnuftet. I Norden
brukar man kalla seklet för ”Nyttans tidevarv” eftersom nya idéer och ny kunskap
fick fart på både vetenskapen och ekonomin. Svenska vetenskapsmän som Carl
von Linné och fysiker som Celsius gjorde
sina banbrytande insatser för forskningen,
konsten och litteraturen blommade upp
efter inspiration från Frankrike och teatrar
och operor uppfördes i huvudstäderna.
Potatisen infördes som en ny odlingsväxt
och möjliggjorde en befolkningsexplosion i
Norden på 1800-talet.
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Centralmakten uppmuntrade ungdomar att söka sig norrut mot inlandet i Lappland som nu fick sina första fasta bosättningar. Samtidigt uppkom konflikter med
samerna om fiskevatten och betesmarker.
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De interna maktkamperna och grannstaternas inblandning i Sveriges ärenden
ledde till ett allt bredare missnöje med
ständerväldet. Många efterlyste en starkare
kung, en ”upplyst despot”, som i enlighet
med upplysningstidens ideal med fast hand
skulle styra landet. År 1772 gjorde Gustaf
III en statskupp och drev igenom en ny regeringsform (RF 1772), enligt vilken kungen
ensam skulle styra riket. 1789 utnyttjade
han ett adligt officersmyteri, det s.k. Anjalaförbundet, under ett krig mot Ryssland
för att med de ofrälse ståndens stöd driva
igenom en ny grundlag, Förenings- och
säkerhetsakten (FSA 1789) som gav Sverige
ett nästan totalt kungligt envälde. Samma
år gjorde man i Frankrike en revolution

Bild 34. Gustaf III – den upplyste despoten

1, som införde
trömer, 1685 - 176
Bild 33. Jonas Als
lingsväxt
potatisen som od

som avskaffade enväldet och proklamerade ”frihet,
jämlikhet och broderskap”.
Kungen drev igenom FSA 1789 med löften om
ståndsutjämning. Nu fick frälse och ofrälse lika rätt
till de flesta ämbeten och till att äga jord. ”Svenska
och finska allmogens fri- och rättigheter” garanterade skatteböndernas äganderätt till sin jord och
därtill med rätt till avverkning, jakt, fiske – tidigare
förbehållet adeln. Därmed tog man ett stort steg
mot upplösningen av det gamla svenska ståndssamhället.

Diskutera

Gustaf III mördades i samband med en adlig
sammansvärjning under en maskeradbal på Operan i Stockholm år 1792.

uttryck tog sig upplysningstidens
idéer i Norden på 1700-talet?

Vilken betydelse hade Stora nordiska kriget

1700-21 för de politiska förhållandena i Nordeuropa?

Hurudana

Hur förändrade Gustaf III Sverige?
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Bild 35. Tsar Alexander I öppnar Borgå Lantdag 1809
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ranska revolutionen 1789, dess efterdyningar 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 förstörde 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
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De ryska trupperna ockuperade åter en
gång Finland sedan den svenska armén retirerat 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.

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.

Medan kriget ännu pågick samlade den
ryske kejsaren Alexander I representanter
för de finländska stånden till en lantdag i
Borgå våren 1809. Ryssarna lovade autonomi, inre självstyre, åt Finland och finländarna
svor en trohetsed åt den ryska kejsaren.
Detta uppfattades givetvis i Sverige som
landsförräderi.

Vid freden i Fredrikshamn hösten 1809
avträdde officiellt Sverige den finska riksdelen 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
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Bild 37. Den konstituerande församlingen i Eidsvoll 1814
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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 ryssarna 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 Rysslandsfälttåget 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 riksförsamling i Eidsvoll norr om Oslo, där man
den 17 maj 1814 antog en ny norsk
grundlag, förklarade landet självständigt och valde den danske kronprinsen 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.

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 avskaffades, vilket gynnade den norska
handeln och sjöfarten.
Norge betraktade unionen som
ett fördrag mellan två självständiga
stater. Unionen var dock inte konfliktfri och mot slutet av 1800-talet
krävde Norge allt högljuddare ökad
frihet med eget konsulatväsen och
mer inflytande över utrikespolitiken.

Avogheten mot svenskarna svetsade samman norrmännen till en nation. Unionen
upplöstes slutligen 1905.
För Sverige innebar den politiska lösningen 1814 inledningen på en lång fredsperiod, den längsta något land haft i Europas
historia, vilket möjliggjorde en fantastisk
ekonomisk och social utvecklingen under de
följande seklerna.
Skillnaderna mellan Norge och Finland 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.

© Pohjola-Norden rf

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.
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I storfurstendömet Finland lät kejsaren flytta huvudstaden till Helsingfors, som
skyddades av Sveaborg. Under ledning av
den tyske arkitekten Carl Ludvig Engel uppfördes 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 finländska frimärken.

Slutet av 1800-talet och början av
1900-talet präglades av växande språkstrider mellan de finsksinnade fennomanerna
som arbetade för ett enspråkigt finskt Finland och svekomaner som slog vakt om det
svenska språkets ställning. Den svenskspråkiga befolkningen, som förutom den gamla
politiska och ekonomiska eliten, främst var
koncentrerad till kusttrakterna i väster och
söder samt skärgården, uppgick vid sekelskiftet 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. Skandinavismen 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 västmakterna. 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 uppenbara. Finland hade inte haft någon
som helst speciell ställning i det svenska
riket utan var endast fem län. Riksdelen

Bild 39. Helsingfors
– senatstorget med
kejsarstatyn framför
storkyrkan

Norge i kungariket Danmark hade egen
lag och tidvis också en egen ståthållare.

Holstein som visade tecken på
separatism. Konflikten med
de nyväckta tyska nationalisterna ledde flera gånger till
krigshandlingar. År 1864 anfölls
Danmark av Preussen och Österrike 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-Norge aldrig ingrep till danskarnas
hjälp. Efter detta innebar skandinavismen närmast kulturella
kontakter.
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Maktbalansen i Östersjöområdet rubbades av det tyska
kejsardömets uppkomst år
1871. Den nya staten gjorde alla
danska ambitioner på att återta
Slesvig omöjliga. En folkomröstning 1920 efter Tysklands
nederlag i första världskriget
gav dock Danmark tillbaka
de danskspråkiga områdena i
norra Slesvig.
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Kejsardömet Tyskland tog
nu över dominansen i Östersjön, speciellt sedan Ryssland
förlorat sin Östersjöflotta i det
för dem katastrofala kriget
mot Japan 1904-05. Kielkanalen 1895 gav tyskarna en
handelspolitisk maktposition
som påminde om den de haft
under Hansans tid och norra
Tysklands ekonomiska blomstring gagnade också bl.a. den
svenska ekonomin. I Danmark

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

gick jordbruket framåt och man
lade om produktionen från
spannmålsodling till boskapsskötsel samt odling av specialgrödor som sockerbetor.
Den växande politiska spänningen och ökande nationalismen märktes också av att
ryssarna skärpte greppet om
sina icke-ryska randområden.
Finland utsattes för en förryskningpolitik och förlorade 1899
i praktiken sin självstyrelse. I
Finlands historia kallas peBild 41. Tyskarnas anfall på Danmark: Slaget ved Dybbøl Mølle
rioden ”ofärdsåren” eller ”förtrycksåren”. Nu väcktes också
Unionen mellan Sverige och
nor, som också kunde väljas in som
ett finländskt motstånd mot
Norge bröts 1905, sedan norrryssarna, vilket bl.a. resulterade folkrepresentanter till lantdagen.
männen mot slutet av 1800-talet
i mordet på den ryske generalFörryskningspolitiken fortsat- allt kraftigare lyft fram den egna
guvernören Bobrikov 1904.
te åter efter 1908. Ryssarna skärpte särpräglade kulturen och sig
själva som ett självständigt folk.
sitt militära grepp om den finska
Kejsarens svaghetspekusttrakten i rädslan för ett tyskt an- Om rätten till egna nationella
riod 1905-08 återgav Finland
fall och bara det första världskrigets symboler som flaggan fördes en
autonomin för några år, och
då passade Finland på att som utbrott och de ryska revolutionerna hård kamp, och i det norska nationsbygget stod företrädare för
1917 hindrade i praktiken förryskförsta land i Europa införa
konst och kulturliv för en synlig
allmän rösträtt - också för kvin- ningen från att lyckas.

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

insats. Den svenske kungen Oscar II vägrade gå med på norrmännens krav på eget
konsulatväsen, varvid den norska regeringen 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 norrmännen 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.

Ekonomiskt sett innebar 1800-talet en
tid av stora förändringar i Norden. Industrialiseringen nådde också Skandinavien, även
om den stora majoriteten av skandinaverna
fortfarande länge skulle få sin utkomst av
jordbruk. Nya kommunikationer utvecklades.

De nya kommunikationerna
gjorde det också möjligt för mänskor 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 människor omkom. Från fattigdomen,
trångboddheten och svälten sökte

sig speciellt ungdomar i hela Skandinavien 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 Nordamerika, där det i norra USA uppkom rena
”svenskbygder”.
Socialt och politiskt sett luckrades det gamla nordiska ståndssamhället 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 skrivkunnigheten allmän och höjde folkets bildningsnivå. Nya föreningar och rörelser
spred nya idéer och de religiösa väckelserörelserna fick stor genomslagskraft på vissa håll i Norden. Liberala
krav på politiska reformer fick speciellt bönderna i Norge och Danmark

att aktivera sig. Snart uppkom arbetarrörelsen med
sina krav på samhällsreformer och politiskt inflytande.
Demokratiseringsprocessen inleddes. I Sverige upplöstes 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 medborgarsamhälle såg dagens ljus.

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

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 genomkorsades Norden av ett järnvägsnät
som nådde upp mot Bottenvikens
nordkust och möjliggjorde en
ekonomisk uppblomstring i tidigare
eftersatta och isolerade områden.

Bild 43. Sågverket Hissmofors vid Indalsälven i Jämtland 1929
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Bild 45. Första maj 1890 i Sundsvall. På skylten står det att läsa ”8 timmars arbete, 8 timmars
frihet, 8 timmars hvila”.
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Bild 46. Självstyrelsegården på Åland
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e nordiska länderna – med undantag
av Finland – gav vid krigets början
en allmän neutralitetsförklaring och
lyckades hålla sig utanför första
världskriget. Finland hörde till Ryssland,
men eftersom finländarna var befriade från
värnplikt deltog inga finländare i striderna.
Undantag utgjorde de finländska officerarna
i den tsarryska armén – den mest kända av
dem var Carl Gustaf Mannerheim - och de
finländare som anslutit sig till den s.k. jägarrörelsen och på olagliga vägar tagit sig till
Tyskland för att där få militärutbildning för
att kunna komma hem och inleda en frihetskamp från Ryssland.
Det ryska tsaren störtades våren 1917
och Finland återfick sin tidigare autonomi.

Men sommaren 1917 blev orolig i Finland
med odisciplinerade ryska soldater, en
tilltagande matbrist och arbetslöshet och
arbetarrörelsens allt hårdare krav på samhällsreformer. När bolsjevikerna, de radikala
marxisterna under ledning av Lenin, tog
över makten i Ryssland en ny revolution i
november 1917 passade den då borgerliga
finländska senaten på att utropa Finland
självständigt. Den 6 december 1917 godkände lantdagen självständighetsförklaringen,
och Lenins nya ryska regering accepterade
detta vid årsskiftet.
I slutet av januari 1918 utbröt ett kort men
blodigt inbördeskrig mellan den ”vita” borgerliga regeringen och de finländska ”röda”
som försökte genomföra en arbetarrevolu-

tion också i Finland. Kriget, som avslutades i
maj sedan tyska trupper i april landstigit och
fördrivit den röda regeringen till Ryssland,
krävde omkring 35 000 finländares liv, d.v.s.
runt 1% av befolkningen! De flesta omkomna
var tillfångatagna röda som dog av sjukdomar och hunger i fångläger sommaren 1918
efter stridernas slut. Inbördeskriget skapade
en djup splittring bland den finländska
befolkningen.
Den nya finländska republiken slöt 1920
fred med Sovjet-Ryssland. Finland erhöll
Petsamo-området vid norra Ishavet och på
Karelska näset drogs gränsen upp endast
ca 20 km väster om den gamla kejserliga
huvudstaden S:t Petersburg, fr.o.m. 1924
Leningrad.
Också andra gränser skulle fastslås.
Om äganderätten till Åland utkämpade
Sverige och Finland en dragkamp, sedan

ålänningarna själva bett om att få ansluta
sig till Sverige. Nationernas Förbund NF
avgjorde frågan så att Åland också i fortsättningen skulle tillhöra Finland, men öarna
fick självstyre och garantier för det svenska
språkets ställning.
Island erhöll 1918 självständighet efter
en lång nationell kamp, men landet förenades fortfarande med Danmark av den
gemensamme kungen. Island antog en egen
flagga, men både försvar och utrikespolitik
sköttes fortfarande från Danmark.
Norge hade också vissa territoriella
tvister med Danmark. I ett internationellt
avtal slogs 1920 fast att Spetsbergen skulle
tillhöra Norge, som först 1933 avstod från
sina krav på att få kontrollen över Grönland.
I alla nordiska länder märktes tilltagande motsättningar mellan samhällsklasserna.
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Bild 47. Vinterkriget i Finland.
Ett maskingevär är monterat på ett par skidor i Nisalahti vid Viborgsvikens västra strand.
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I Sverige gick socialdemokraterna tillsammans med liberalerna kraftigt framåt i valen
och Hjalmar Branting kunde bilda den första
socialdemokratiska regeringen redan 1920.
Under 1900-talet drev främst socialdemokraterna i de nordiska länderna en reformpolitik som gick ut på att bygga upp ett
folkhem, en nordisk välfärdsstat byggd på en
jämställdhetstanke och en socialpolitik där
samhället tog hand om sina medlemmar från
vaggan till graven. Levnadsstandarden utvecklades kraftigt, vilket syntes i en tilltagande utflyttning från Finland till Sverige ända
fram till 1960-talets slut, då också Finland
slog in på en liknande väg.
Andra världskriget drabbade de nordiska länderna betydligt hårdare än det första.
Finland drogs in i kriget redan på hösten

1939 då Sovjet gjorde ett misslyckat försök
att erövra landet i det s.k. Vinterkriget. Vid
freden på våren 1940 måste Finland avstå
från omkring 10% av sitt territorium, främst
områden i Karelen inklusive landets näststörsta stad Viborg.
Tyskarna ockuperade både Danmark
och Norge i april 1940 och höll kontroll över
länderna ända till krigets slut och Nazitysklands fall. Det egentliga målet för tyskarnas
Operation Weserübung var Norge, som
man behövde dels för att säkra kontrollen
över den norska Atlantkusten och trygga
tillgången till järnmalm från Sverige. Det
norska försvaret lyckades dock sänka en
tysk kryssare i Oslofjorden och den norske
kungafamiljen och regeringen hann sätta sig
i säkerhet i Storbritannien. En motståndsrö-

Bild 48. Tyska styrkors anfall vid Leiteberget i Norge 1940

relse riktad mot tyskarna uppkom. Tyskarna
fängslade under kriget 35 000 personer och
1400 dog i tyska koncentrationsläger. Den
norske nazistledaren Vidkun Quisling bildade
under kriget en regering som styrde i tyskarnas ledband. Quisling dömdes efter kriget
till döden och var en av de 25 personer som
avrättades. 20 000 norrmän dömdes till
fängelsestraff för samröre med tyskarna.
I Danmark bildades en samlingsregering
som inte hade något annat val än att samarbeta med tyskarna. Också där uppkom en
motståndsrörelse mot tyskarna. Först 1943
införde tyskarna undantagstillstånd och på
hösten samma år inledde tyskarna deportationen av den judiska befolkningen. De
flesta danska judar lyckades dock sätta sig i
säkerhet i Sverige. Efter kriget arresterades

40 000 danskar anklagade för landsförräderi och 46 avrättades för samarbetet med
tyskarna.
De allierade ockuperade 1940 helt odramatiskt Island, som sedan 1920 formellt var
långt självstyrande men i personalunion med
Danmark. Sverige lyckades hålla sig utanför
kriget genom en eftergiftspolitik som lät
tyskarna transportera soldater till och från
Norge längs de svenska järnvägarna och
innebar täta ekonomiska förbindelser med
Nazityskland. Civilbefolkningen sympatiserade med Finland, frivilliga svenskar deltog
i striderna mot kommunisterna i Sovjet och
72 000 finländska barn fördes i säkerhet till
Sverige under krigsåren. Sverige blev också
en fristad för omkring 50 000 norrmän som
flytt undan tyskarnas ockupation.
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Bild 50. De finska trupperna anländer till Rovaniemi 1945
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Finland gick in i ett nytt krig sommaren 1941 i samband med Tysklands
anfall på Sovjet. I det s.k. fortsättningskriget kunde finländarna ta
tillbaka de områden de förlorat i Vinterkriget och också erövra vidsträckta
områden i det s.k. Fjärrkarelen. Trots
att Finland och Tyskland inte ingått en
formell allians var landet dock beroende av den tyska krigslyckan. Sedan
Sovjet inlett en våldsam artillerioffensiv på Karelska näset i juni 1944 ingicks det s.k. Ryti-Ribbentroppavtalet,
då Finlands president Ryti lovade att
inte sluta separatfred mot att tyskarna
gav vapen och livsmedelshjälp. Sedan
anfallet slagits tillbaka avgick Ryti och
arméns överbefälhavare Mannerheim
utsågs till ny president. Han ansåg sig
inte bunden till avtalet med tyskarna
och genom ett vapenstillståndsavtal i
september 1944 var kriget med Sovjet
över. Finland klarade sig utan att bli
ockuperat av Sovjet, men villkoren var

Bild 49. Finska
krigsbarn ombord på
Arcturus på väg till
Sverige i juni 1941

dock ännu hårdare än efter Vinterkriget. Gränsen på Karelska näset drogs
som efter Vinterkriget, finländarna
måste betala ett enormt krigsskadestånd till Sovjet och alla tyska trupper
måste snabbt fördrivas ut ur landet.
Tyskarna drog sig norrut genom Lappland, brände och skövlade städer som
Rovaniemi. Lapplandskriget pågick
ända till våren 1945.
På Island utropades republiken
Island 1944 – medan ön var under

Diskutera
amerikansk ockupation - och
Färöarna fick självstyre 1948.
Grönlands status ändrades 1953
från att ha varit en dansk koloni.
Ön erhöll slutligen sitt självstyre
från Danmark 1979, och trädde ut
ur de europeiska gemenskaperna
EG 1985.

Vad innebar första världskriget för Finlands
framtid?
På vilka sätt drabbades de nordiska staterna
av andra världskriget?

Vilka gemensamma drag i samhällsutvecklingen i
de nordiska länderna efter andra världskriget kan du
peka på?
På vad syftar rubriken ”Norden som spelbrickor i
1900-talets europeiska storpolitik”?
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fter andra världskriget utbröt det
kalla kriget. Europa delades av
järnridån som skiljde det Sovjetledda
östblocket från väst. Sovjet hade i
samband med andra världskriget införlivat
de baltiska republikerna Estland, Lettland
och Litauen, varifrån tusentals flyktingar tog
sig i små båtar över Östersjön till Sverige.
Finland kontrollerades fram till freden i Paris
1947 av en sovjetisk kontrollkommission
som övervakade att vapenstilleståndsvillkoren följdes och höll Finland i ett hårt grepp.
Sovjet hade dessutom ända till 1956 en militärbas i Porkala strax väster om Helsingfors.
1948 knöts Finland genom en VänskapsSamarbets- och Biståndspakt (VSB-pakten)
till Sovjet och lovade t.ex. försvara sig - och
Sovjet genom finländskt område - mot
anfall från ”Tyskland eller därmed förbunden stat”. Finland strävade ändå att utöva
en neutralitetspolitik i det kalla kriget och
lyckades – mot alla odds – behålla sin västerländska demokrati och mångpartisystem

genom hela det kalla kriget. VSB-pakten
fungerade som en hörnsten i den finländska
utrikespolitiken ända till Sovjetunionens fall
1991 och det utvecklade handelssamarbetet
med Sovjet bidrog i hög grad till den finländska ekonomins blomstring på 1960- och
70-talen.
Norge, Danmark och Island löste sitt säkerhetspolitiska problem efter andra världskriget genom att ansluta sig till den västliga
militäralliansen NATO. Sverige valde – med
hänsyn till Finland – att stanna utanför som
en militärt alliansfri stat men hade i praktiken sina speciella relationer till väst. Finland
lyckades på samma sätt utöva en neutralitetspolitik – men med speciella relationer
till Sovjet, och så skapades ett maktvakuum
mellan de bägge blocken i Skandinavien.
De nordiska staterna bildade 1952
Nordiska rådet som ett mellanstatligt
samarbetsorgan mellan de skandinaviska

Bild 51. Den amerikanska NATO-basen i Keflavik på Island. Basen stängdes 2006

staterna. Passfriheten genomförde mellan
de nordiska länderna redan år 1954 och skapade en gemensam nordisk arbetsmarknad.
Finland kunde ansluta sig till rådet 1955. Det
nordiska samarbetet utvecklades på många
olika plan, och speciellt för Finland kom
Norden att bli ett synnerligen viktigt andningshål mot väst i det kalla krigets värld.
Nordiska rådet tappade mot slutet av
seklet en stor del av sin funktion när de
nordiska länderna gick med i den europeiska integrationen. EU-avtal ersatte de
tidigare avtalen inom Nordiska rådet. Det
ekonomiska samarbetet fungerade på
1960-talet inom ramen för frihandelsor-

ganisationen EFTA, där alla fem nordiska
stater var med - Finland visserligen som
associerad medlem till 1986. Danmark anslöt
sig dock till de europeiska gemenskaperna
EG redan 1973, medan Finland och Sverige
anslöt sig först 1995 - efter kalla krigets slut
- till det som då förvandlats till Europeiska
unionen EU. Också Norge har två gånger
ansökt om medlemskap, men norrmännen
har bägge gångerna (1972 och 1994) sagt
nej i folkomröstningar. Tack vare att EFTA
och EG skapade den europeiska ekonomiska
sfären EES, omfattas både Norge och Island
ändå av den europeiska inre marknaden.

Bild 52. Nordiska rådets session 2010
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Både Danmark och Sverige sade ändå nej
till euron som gemensam europeisk valuta,
medan Finland som det enda nordiska landet införde euron år 2001.

3o

Under efterkrigstiden har de nordiska
länderna utvecklats till några av de rikaste
länderna i världen. Norge har gynnats
ekonomiskt av de stora oljereserver man hittade på1960-talet under Nordsjön. Idén om
den nordiska välfärdsstaten har slagit igenom i alla stater, med en utvecklad socialpolitik. Speciellt kvinnornas inträde i arbetslivet
har varit ett gemensamt drag i de nordiska
länderna. I monarkier som Danmark infördes
kvinnlig tronföljd 1953 vilket gjorde drottning Margrethe till dansk drottning.
Finland låg länge på efterkälken i utvecklingen jämfört med de andra nordiska

Bild 53. EU-ländernas flaggor

länderna, vilket syntes i att omkring 30
000 finländare årligen i slutet av 1960-talet
emigrerade till Sverige i hopp om arbete
och bättre sociala förmåner. Flyttningsströmmen avtog sedan man fr.o.m. 1960-talets mitt genomförde reformer som snabbt
höjde levnadsstandarden till samma nivå
som de övriga nordiska länderna. Samtliga
länder har genomgått en liknande strukturomvandling från jordbruksdominerade
länder via industrisamhällen till ”postindustriella samhällen” där människorna lever av
servicenäringar. Befolkningsmässigt har de
flesta av de nordiska länderna omvandlats
från monokulturella nationalstater till mångkulturella samhällen sedan länderna fått ta
emot en betydande inflyttning från andra
världsdelar.

Bild 54. Barn i Mjölnarparken i Köpenhamn

Diskutera
Jämför de nordiska ländernas inställning till NATO och den
europeiska integrationen (EG-EU) efter andra världskriget!
Vad beror skillnaderna på?
Av vilka anledningar har Danmark och Sverige varit invecklade
i konflikter med varandra under historiens lopp?

Hur har relationerna mellan Sverige och Norge utvecklats under
1800- och 1900-talet?
Av vilka anledningar försämrades relationerna mellan Finland
och Ryssland mot slutet av 1800-talet? Hurudana var Finlands
östrelationer under 1900-talet?

Jämför Danmarks erfarenheter av att leva som nära granne
med en stormakt (Tyskland) med Finlands (Ryssland/Sovjet) under
de två senaste århundradena!
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