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P
ohjoismaiden varhaisinta historiaa leimaa pitkä jää-
kausi, jonka aikana suurin osa nykyisen Itämeren alu-
eesta oli useiden kilometrien paksuisen jäämassan 
peitossa. Ilmaston lauhduttua noin 18 000 vuotta 

sitten jääpeite alkoi sulaa ja vetäytyä hiljalleen pohjoiseen 
muokaten Pohjolan maastoa ja muodostaen muun muassa 
sille tyypilliset silokalliot ja hiidenkirnut. Valtavat jäämassat 
olivat painaneet maankuorta alas, ja jäätikön sulettua paine 
helpotti ja maa alkoi hiljalleen kohota.

MaaNKohoaMINEN yhdESSä jäätikön sulamisen aihe-
uttamien vesimassojen kanssa muokkasi maaston uuteen 
uskoon. Itämeri sai yhteyden atlanttiin ja muuttui järvestä 
valtameren lahdeksi. Nykyisen Skandien vuoriston korkeim-
mat vuorenhuiput muodostivat nykyistä Suomen ulkosaa-
ristoa muistuttaneen karun saariryhmän, joka kuitenkin pian 
muuttui avoimeksi, lähinnä sammalta, jäkälää ja vaivaiskoi-
vuja kasvaneeksi puuttomaksi tasangoksi, tundraksi. Suuret 
saaliseläimet kuten hirvet ja porot tulivat väistyvän jäänreu-
nan perässä pohjoiseen, ja merellä eli suuria hyljeyhdyskun-
tia. Niiden perässä tulivat myös ensimmäiset ihmiset.

ENSIMMäISEt IhMISEt saapuivat Pohjolaan suurriistan 
perässä yli 10 000 vuotta sitten. he saapuivat idästä ja 
etelästä ja elivät 10–20 ihmisen ryhmissä. arkeologit kut-
suvat tätä aikaa mesoliittiseksi kaudeksi eli keskimmäiseksi 
kivikaudeksi. Ihmiset elivät tuhansia vuosia metsästäen, 
kalastaen ja keräillen luonnosta kasveja, äyriäisiä ja muuta 
ravinnoksi kelpaavaa.

KuN IhMISEt 4 000–6 000 vuotta sitten vaihtoivat metsäs-
tyksen ja keräilyn maanviljelykseen ja karjanhoitoon, alkoi 
ajanjakso, jolle arkeologit ovat antaneet nimen neoliittinen 
kausi eli nuorempi kivikausi. Siirtymä muutti ihmisten elä-
män niin täysin, että puhutaan jopa ”neoliittisestä vallan-
kumouksesta”. aiemmin oletettiin, että maanviljelyksen toi 
Pohjolaan jokin alueelle tullut uusi kansa, mutta nykyisin pi-
detään todennäköisempänä keksinnön levittäytyneen Skan-
dinaviaan ilman kokonaisen kansan vaeltamista. Maanviljelys 
lähti leviämään nykyisen Skoonen alueelta Etelä-Ruotsista 
kohti pohjoista. Ihmisten koko elämäntapa ei tietystikään 
muuttunut kertaheitolla, vaan ihmiset jatkoivat tuhansia 
vuosia metsästämistä, keräilyä ja kalastamista maanvilje-
lyksen rinnalla. Sen lisäksi alettiin pikkuhiljaa hoitaa myös 
lampaita, vuohia, sikoja ja nautoja.

ESIhIStoRIallINEN aIKa eli se osa historiasta, josta ei 
ole jäänyt kirjallisia lähteitä, jaetaan Pohjoismaissa perin-
teisesti kolmeen osaan – kivikauteen, pronssikauteen ja 
rautakauteen – sen mukaan, minkä metallien käytön ihmiset 
hallitsivat. Skandinavian suuret muinaiset hautarakennelmat 
ja kalliomaalaukset ovat pronssikauden peruja. Vuosien 
1800–1100 eKr. tienoilla tanskassa, Skoonessa ja Etelä-Ruot-
sissa pystytettiin suuria hautakumpuja, kun taas muualla 
eteläisessä Skandinaviassa rakennettiin kukkuloille kauas 
ympäristöönsä näkyneitä hautaröykkiöitä. Skandinaavisen 
kulttuurin vaikutus näkyy myös lounais-Suomessa, jonka 
rannikolla voi nähdä samanlaisia röykkiöhautoja kallioiden 
laella.

Pohjoismaiden
 varhaisin historia

KUVA 1.  Jääpeitteen laajuus noin 8 000 eKr.  

KUVA 2. 
Varhais-

kivikautinen 
atrain Etelä-

Ruotsista
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RautaKauSI olI vuoden 500 eKr. tienoilla 
alkanut, yli 1 500 vuotta kestänyt ajanjakso, 
joka monella tapaa mullisti Pohjolan asukkaiden 
elämän. Käyttöön valjastettu uusi metalli muutti 
yleistyessään yhä laajemmalle alueelle aset-
tautuneiden ihmisten elämäntavan. asuminen, 
kulttuuri ja uskonto muuttuivat, samoin kuin 
monet muut ihmisten välisen kanssakäymisen 
ulkoiset puitteet. Noihin aikoihin muodostui ensi 
kertaa järjestäytyneempiä yhteiskuntia, joiden 
pohjalta myöhempi historia alkoi muokkautua. 

PohjolaN ERI MaaKuNtIIN syntyi eri-
laisia kulttuureja, jotka erosivat toisistaan 
niin työkalujen muodolta ja käytöltä kuin 
hautausmenetelmiltäänkin. joillakin alu-
eilla – kuten Götanmaalla, Etelä-Norjassa, 
tanskassa, Öölannissa ja Gotlannissa sekä 
Mälaren-järven alueella Ruotsin itärannikol-
la – nämä germaaniset alkuyhteiskunnat 
olivat myöhemmin ratkaisevassa asemassa 
Pohjolan eri valtakuntien muodostumisessa. 
Pohjanlahden itäpuolella asui suomalaishei-
moja kuten varsinaissuomalaiset, hämäläi-
set ja karjalaiset. Suomenlahden eteläpuo-
lella asuivat suomalais-ugrilaiset virolaiset ja 
liiviläiset sekä baltialaisia kansoja. Rauta-
kausi päättyi tarunomaiseen viikinkiaikaan 
ja kristinuskon saapumiseen.

aRKEoloGIt oVat perinteisesti jakaneet 
esihistorialliset ihmiset eri kulttuureihin mm. 
saviastioiden muodon perusteella. Nykyisin 
jakoa pidetään keinotekoisena, ja monet 
tutkijat korostavatkin ennemmin, että eri 
kulttuurit olivat keskenään jatkuvasti teke-
misissä kehittäen kuitenkin omat alueelliset 

KUVA 4. Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöhauta Raumalla
Arkeologit ovat perinteisesti jaka-
neet esihistorialliset ihmiset eri kult-
tuureihin mm. saviastioiden muodon 
perusteella. Nykyisin jakoa pidetään 
keinotekoisena, ja monet tutkijat 
korostavatkin ennemmin, että eri 
kulttuurit olivat keskenään jatkuvasti 
tekemisissä kehittäen kuitenkin omat 
alueelliset erityispiirteensä. Saviastioi-
den muodon perusteella on erotettu 
esimerkiksi ”kuoppakeraamisia” ja 
”kampakeraamisia” kulttuureita, jot-
ka itse asiassa olivat saman kivikau-
tisen kulttuurin ilmenemismuotoja 
eri alueilla. Yhteensä Pohjoismaissa, 
Itä-Euroopassa ja Baltiassa erotetaan 
jopa yli 30 eri kuoppa- ja kampake-
raamista kulttuuria. Joskus on jopa 
väitetty, että kukin keramiikkakulttuu-
ri muodostaisi oman kansansa, mut-
ta nykytutkijoiden mielestä pelkkien 
saviastialöytöjen perusteella ei voi 
sanoa, mikä rautakautinen kulttuuri 
kuului mihinkin kansaan.

erityispiirteensä. Saviastioiden muodon pe-
rusteella on erotettu esimerkiksi ”kuoppake-
raamisia” ja ”kampakeraamisia” kulttuureita, 
jotka itse asiassa olivat saman kivikautisen 
kulttuurin ilmenemismuotoja eri alueilla. 
yhteensä Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja 
Baltiassa erotetaan jopa yli 30 eri kuoppa- 
ja kampakeraamista kulttuuria. joskus on 
jopa väitetty, että kukin keramiikkakulttuuri 
muodostaisi oman kansansa, mutta nykytut-
kijoiden mielestä pelkkien saviastialöytöjen 
perusteella ei voi sanoa, mikä rautakautinen 
kulttuuri kuului mihinkin kansaan.

keskustele

miten ihmiset elivät Pohjolassa 
kivikaudella?

millaisia jälkiä on yhä jäljellä 
pronssikaudesta?

KUVA 5. Rautakautisen talon rekonstruktio Genen muinaiskylässä Ruotsissa

KUVA 3. Saviastia nuoremmalta kivikaudelta. 
Astia on löydetty Itä-Götanmaalta Ruotsista.
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iikinkiaikana (n. 800–1050) 
Pohjola pääsi vihdoin Euroo-
pan kartalle ja skandinaavit 
tulivat eurooppalaisten 

tietoisuuteen. Skandinaavit olivat 
jo vanhastaan olleet paljon tekemi-
sissä lähialueiden kanssa, ja näiden 
suhteiden pohjalta alettiin tehdä 
yhä järjestelmällisempiä kauppa-
retkiä ja toisinaan jopa silkkoja 
ryöstö- ja sotaretkiä. Viikinkiajan 
varsinaisen alkuna pidetään Skot-
lannin rannikolla sijaitsevan lindis-
farnen luostarin ryöstöä ja hävitystä 
vuonna 793. taitavasti rakennetuilla 
aluksillaan ”viikingit” purjehtivat 

nykyisistä Norjasta ja tanskasta 
ahkerasti länsi-Euroopan rannikkoa 
pitkin ja Brittein saarille ryöstäen 
luostareita sekä kaupunkeja, esi-
merkiksi Pariisia tai hampuria. 

täNä aIKaNa myös Islanti ja 
Grönlanti saivat ensimmäiset 
asukkaansa, ja viikingit purjehtivat 
aina Pohjois-amerikan itärannikolle 
saakka. Viikingit myös perustivat 
omia valtakuntia mm. Englantiin ja 
Ranskan rannikolle Normandiaan. 
1000-luvulla tanskan kuningas 
Knut Suuri hallitsi valtakuntaa, 
joka ympäröi koko Pohjanmerta ja 

käsitti nykyisten tanskan, Norjan ja 
Englannin alueet.

NyKyISEN RuotSIN rannikkoseu-
tujen asukkaat purjehtivat Suomen-
lahtea itään Venäjän suurille joille ja 
jatkoivat niitä pitkin aina Mustalle-
merelle ja Kaspianmerelle saakka. 
he kehittivät kauppasuhteita Kons-
tantinopolin ja Bagdadin kalifikun-
nan arabien kanssa ja toivat niistä 
ylellisyystavaroita Pohjolan kautta 
Keski-Eurooppaan. Näiden retkien 
peruna muun muassa Gotlannista 
ja muualtakin Ruotsista on löytynyt 
tuhansia arabialaisia hopearahoja. 

KUVA 7. Viikinkivene noin vuodelta 815–820 jKr. löydettiin Osebergistä 
Oslovuonon suulta Norjasta vuonna 1903

KUVA 6. Kartta viikinkien matkoista itään ja länteen

viikinkiaika  

–  PohjoLan nousu  

eurooPPaLaisten tietoisuuteen

BIrkA
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lISSABoN

SEvIllA koNStANtINoPolI

kIovA

BolgAr
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gröNlANtIIN JA 
AmErIkkAAN
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SkIrINgSSAl



Skandinaaveja asettui myös asumaan slaavilaisten 
kansojen keskuuteen mahdollisesti muodostaen 
ensimmäiset valtakunnat alueelle, josta myöhemmin 
muodostui Venäjä.

ERItyISEStI EtEläISESSä Skandinaviassa elettiin 
viikinkiaikana voimakasta taloudellisen ja kulttuu-
rillisen kukoistuksen aikaa. Vanhat kauppapaikat 
kuten hedeby tanskan jyllannissa ja Birka Ruotsissa 
Mälaren-järven rannalla kehittyivät hiljalleen suuriksi 
kaupungeiksi. tuhannet viikinkiajalta säilyneet riimu-
kivet kertovat paitsi viikinkien urotöistä ja sankariret-
kistä, myös kotiin jääneiden arkisesta elämästä sekä 
kristinuskon tulosta.

minne pohjoismaalaiset mat-
kasivat viikinkiajalla?

mitä viikinkiaikaiset löydöt 
kertovat näistä retkistä?

KUVA 8. Gotlannista löytyneitä arabialaisia 
hopeakolikoita 800-luvulta jKr.

KUVA 9. Riimukivi 1000-luvulta Uplannin Torsätrasta. 
Kivessä lukee: ”Unna pystytti tämän kiven pojalleen Ös-
tenille, joka kuoli kastepuvussaan, Jumala hänen sieluaan 
auttakoon.”. 

KUVA 10. Malli Birkan viikinkikaupungista, Ruotsin ensim-
mäinen kaupunki 

keskustele
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k
ristinusko saavutti rautakauttaan 
eläneen Pohjolan varsin myöhään, 
kun muu Eurooppa oli kehityksessä 
jo pitkällä sydänkeskiajan puolella. 

Skandinavialaiset kauppiaat pääsivät jo var-
hain tekemisiin kristinuskon kanssa Itämeren 
eteläpuolella asuneiden germaanikansojen 
kautta, joiden keskuuteen uusi oppi oli levin-
nyt jo 500-luvulla. Viikinkiaikana frankkien 
valtakunnan ja Pohjois-Saksan kristityt 
hiippakunnat lähettivät lähetyssaarnaajia 
pohjoiseen: esimerkiksi ranskalainen bene-
diktiinimunkki ansgar, jota myös ”Pohjolan 
apostoliksi” kutsutaan, saarnasi kristinus-
koa 800-luvun puolessavälissä viikinkiajan 
suurissa keskuksissa tanskan hedebyssä 
ja Ruotsin Birkassa. Kesti kuitenkin aina 
900-luvun lopulle saakka, ennen kuin kris-
tinusko sai kunnolla jalansijaa Pohjolassa. 
tämä tapahtui samoihin aikoihin kun Skan-
dinavian asukkaat järjestäytyivät ensi kertaa 
suuremmiksi kuningaskunniksi.

taNSKa yhdIStyI 900-luvun loppupuolis-
kolla yhden kuninkaan harald Sinihampaan 

alaisuuteen, joka jellingistä löytyneen 
riimukiven mukaan ”valloitti koko Norjan ja 
tanskan ja teki tanskalaisista kristittyjä”.  

ISlaNNISSa uuSI uSKo omaksuttiin kan-
sankäräjien yhteisellä päätöksellä vuonna 
1000. Norjassa kuninkaat olavi tryggven-
poika ja olavi haraldinpoika, jotka olivat 
kääntyneet lännessä kristityiksi, käännytti-
vät samoihin aikoihin norjalaisia kristinus-
koon enemmän tai vähemmän pakkokei-
noin. 

RuotSIN MaaKuNtIEN yhdistymisestä ja 
kristinuskoon kääntymisestä ei tiedetä var-
muudella juuri mitään. Ensimmäinen kristit-
ty kuningas oli Ruotsissa oletettavasti olavi 
Sylikuningas, joka vuoden 1000 tienoilla 
hallitsi molempia Ruotsin päämaakuntia, 
Sveanmaata ja Götanmaata. uusi uskonto 
omaksuttiin suunnilleen samoihin aikoihin 
kun yhtenäinen Ruotsin valtakunta syntyi, 
mutta kristinuskon tulo oli hidas prosessi 
eikä tapahtunut hetkessä. Ruotsin maakun-
nat säilyttivät myös pitkään omat erilaiset 

kristinuskon tuLo

KUVA 11. Jellingin kivi, 975 jKr.

ja vaLtakuntien muodostuminen

KUVA 12. Thingvellir, paikka jossa Allting, 
Islannin parlamentti, alun perin kokoontui. 
Allting kokoontui ensi kerran vuonna 930. Se 
on maailman vanhin yhä toimiva parlamentti.
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lainsäädäntönsä ja ne saivat paljolti 
päättää omista asioistaan; ilmei-
sesti vasta 1200-luvun puolessa-
välissä Götanmaa ja Sveanmaa 
olivat täysin yhdistyneet yhdeksi 
valtakunnaksi.

uPlaNNIN aSuKKaat Ruotsin 
Sveanmaalla pitivät pitkään kiinni 
vanhasta viikinkiaikaisesta aasa-
uskosta. aasajumalien palvominen 
loppui vasta kun upsalassa ollut 
temppeli hävitettiin vuoden 1087 
tienoilla. Sen paikalle rakennettiin 
pian kristitty kirkko. Myös muualla 
vanhoille kulttipaikoille annettiin 
uusi kristillinen käyttötarkoitus, ja 
kirkkoja rakennettiin usein rauta-
kautisten hautapaikkojen yhtey-

KUVA 13. Kartta skandinaavien asuttamista alueista 800-luvulla (tummanpunainen), 900-luvulla (punainen), 1000-luvulla (oranssi) ja 1100-luvulla (keltainen). 
Vihreille alueille viikingit tekivät retkiä, mutteivät asettuneet asumaan.

KUVA 14. Asutus Suomessa keskiajan alussa n. vuonna 1150

Uplannin asukkaat ruotsin 
Sveanmaalla pitivät pitkään kiinni 
vanhasta viikinkiaikaisesta aasa-
uskosta. Aasajumalien palvomi-
nen loppui vasta kun Upsalassa 
ollut temppeli hävitettiin vuo-
den 1087 tienoilla. Sen paikalle 
rakennettiin pian kristitty kirkko. 
myös muualla vanhoille kultti-
paikoille annettiin uusi kristilli-
nen käyttötarkoitus, ja kirkkoja 
rakennettiin usein rautakautis-
ten hautapaikkojen yhteyteen. 
Aluksi kirkot rakennettiin puusta, 
mutta 1100-luvulta lähtien alet-
tiin käyttää rakennusmateriaalina 
kestävämpää kiveä.

KUVA 15. Nidarosin tuomiokirkko Norjan Trondheimissä

Jäämeri

Atlantin valtameri

Vinland
(Tarkka sijainti tuntematon)

Itäinen 
asutus

Keskinen 
asutus

Läntinen 
asutus

”Skraelings”
(inuiitit)

Pohjois-Amerikan
alkuperäiskansat

Färsaaret
Shetlanti

Grönlanti

Tanska

Norja

Ruotsi

Skoone

Pohjanmeri
Irlanti

Englanti
Wales

Normandia

Andalusia

Bysantin 
Mustameri

Kaspian-
meri

saamelaiset

suomalaiset

Italia

Sisilia

Välimeri
Abbasidien kalifaatti

Volgan bulgaarit

itäslaavit
länslaavit

eteläslaavit
bulgarialaiset

liettualaiset

Perm

Kiovan venäjä

valtakunta
Širvan

Daylam

Friesland

Tšuudit

vendit

latvialaiset

preussilaiset

Kasaarien kaganaatti

Hebridit
Orkney-
saaret

teen. aluksi kirkot rakennettiin 
puusta, mutta 1100-luvulta lähtien 
alettiin käyttää rakennusmateriaa-
lina kestävämpää kiveä.

taNSKalaISEt loIVat 1000-lu-
vulla Pohjanmeren ympärille 
valtakunnan, joka kattoi mm. ete-
läisen Norjan ja itäisen Englannin. 
Valtakunta kutistui kuitenkin pian 
käsittämään tanskan lisäksi vain 
nykyisen Etelä-Ruotsin alueen, 
joka säilyi tanskalaisten omis-
tuksessa 1600-luvulle saakka. 
1100-luvulla perustetusta Kööpen-
haminasta tuli nopeasti alueen 
merkittävin kaupunki ja tanskan 
kuninkaan asuinpaikka. Kristin-
uskon nopea nousu Pohjolan 

Karjala
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valtauskonnoksi näkyy siinäkin, 
että jo vuonna 1085 alettiin 
tanskalle kuuluneeseen lundiin 
rakentaa suurta tuomiokirkkoa, 
ja oman kristityn arkkipiispan 
Pohjola sai vuonna 1104. Norja 
sai oman arkkipiispanistuimen 
Nidarosiin (nykyinen trond-
heim) 1152 ja Ruotsi upsalaan 
1164.

EuRooPPalaINEN kristikunta 
oli jakaantunut kahtia 1000-lu-
vun puolessavälissä. Sekä 
paavin johtamat katolilaiset 
lännessä että bysanttilaiset 
ortodoksit idässä olivat kiinnos-
tuneita Itämeren ympäristöstä 
ja yrittivät laajentaa vaikutus-
piiriään näille vielä ”pakanalli-
sille” alueille. Itämeren rannat 
olivat useiden vuosisatojen 
ajan näyttämönä kamppailulle, 
jonka osapuolina olivat tans-
kan, Ruotsin ja Saksan alueen 
katolilaiset sekä Novgorodin 
venäläiset ortodoksit. Nykyisen 
Venäjän alueen uusi valtakes-
kus Novgorod kävi vuosien 
1142 ja 1446 välillä kaikkiaan 26 
sotaa Ruotsia vastaan, 11 sotaa 
Baltiaa hallinnutta saksalaista 
ritarikuntaa vastaan ja niiden 
lisäksi vielä 14 sotaa katolista 
liettuaa vastaan vähän eteläm-
pänä. Vuonna 1187 venäläiset 
tekivät ryöstöretken Svean-
maan pääkaupunkiin Sigtunaan 
ja veivät saaliinaan arvokkaat 
pronssiovet, jotka vielä tänäkin 

KUVA 16. Pyhä Olavi. Veistos Auste-
voldissa, Norjassa. Kuva: Nina Aldin 
Thune

KUVA 17. Pyhä Birgitta (1303–1373) perusti 
birgittalaisjärjestön, katolisen nunnajärjestön, ja 
luostarin Vadstenaan. Kuva Salemin kirkon altta-
rikaapista Ruotsin Södermanlandista n. vuodelta 
1480.

KUVA 18. Piispa Henrikin hauta Nousiaisissa, 
1400-luvulta. Piispa Henrikin sanotaan tehneen 
ensimmäisen ristiretken Suomeen noin 1150, ja 
hänestä tuli Suomen ensimmäinen piispa.

 

 
pyhä olavi

Norjan valtaistuimelta syrjäytetty vanha viikin-
kipäällikkö olavi haraldinpoika otti kesällä 1030 
Stiklestadissa sotajoukkoineen yhteen vallan kaa-
panneiden norjalaisten päälliköiden kanssa yrit-
täessään saada Norjan kruunun takaisin itselleen. 
kristityn olavin taistelu päättyi marttyyrikuole-
maan, mutta hänen kannattamansa uusi uskonto 
jatkoi siitä huolimatta Norjassa voittokulkuaan. 
olavista tuli Pohjolan tärkein kristitty pyhimyshah-
mo, ja hänen hautansa Nidarosin tuomiokirkossa, 
nykypäivän trondheimissä, muodostui pian Poh-
joismaiden tärkeimmäksi pyhiinvaelluskohteeksi. 
kaikkialla Itämeren alueella rakennettiin kirkkoja 
Pyhän olavin kunniaksi. vanhaa viikinkipäällikköä 
pidettiin erityisesti merenkulkijoiden suojelijana, 
ja monet olaville pyhitetyt kirkot pystytettiinkin 
juuri satamakaupunkeihin. hänen kuolinpäivänsä 
29.7. on tärkeä juhlapäivä monessa Pohjoismaassa.

päivänä koristavat Novgorodissa sijaitse-
vaa Sofian katedraalia. 

1100- ja 1200-luVuIlla ruotsalaiset 
olivat yhä kiinnostuneempia nykyisen 
Suomen alueesta ja ottivatkin sen hal-
tuunsa sotaretkien avulla ja pakottamalla 
väestöä muuttamaan sinne Ruotsista. 
Suomen historiassa puhutaan yleensä 
kolmesta ristiretkestä, joista ensimmäi-
nen tehtiin 1155 turun seudulle, toinen 
1239 hämeeseen ja kolmas 1293 Karja-
laan. Valloitusten myötä hajanaiset hei-
mot päätyivät ensimmäistä kertaa saman 
hallitsijan alaisuuteen. 
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”ItäMaaN” NIMEllä tunnetusta Suomes-
ta tuli siten osa Ruotsin kuningaskuntaa, 
siellä alettiin noudattaa Ruotsin lakeja ja 
yhteiskuntajärjestystä, ja niin Suomi päätyi 
länsieurooppalaisen kulttuurin ja katolisen 
kristinuskon vaikutuspiiriin. Kun Itämaa 
vuonna 1362 sai oikeuden osallistua Ruotsin 
kuninkaan valintaan, Suomesta tuli viralli-

ti otettu käyttöön tuon taistelun myötä. 
Samoihin aikoihin saksalaiset lähetyssaar-
naajat ja ritarit työntyivät pohjoiseen Baltiaa 
pitkin, käännyttivät baltialaiset kristityiksi 
väkivalloin ja voittivat taistelun sekä katolis-
ta Puolaa että paavin vihollista Novgorodia 
vastaan. Vuonna 1346 ”Saksalainen ritari-
kunta” osti tanskalta sen Virosta valloitta-
mat alueet. Baltian maiden asukkaat alistet-
tiin mannereurooppalaisen mallin mukaan 
– päinvastoin kuin Pohjoismaiden talonpojat 
– maaorjuuteen, ja saksalainen aateli otti 
hallitsevan aseman yhteiskunnassa.

milloin ja miten syntyivät 
pohjoismaiset kuningaskunnat?

mikä merkitys oli ruotsalaisten ris-
tiretkillä Suomeen Suomen historian 
jatkon kannalta?

miten kristinuskon hajoaminen 
näkyi Itämeren alueella 1000-luvulla?

KUVA 19. Kukistettuaan 
virolaiset 1219 tanskalaiset 
rakensivat valloittamansa 
maan rantakallioille linnan 
(tanskalaisten linna – taani 

linn = Tallinna). Taiste-
lun tuoksinassa myös 

punavalkoisen ristilipun 
– Dannebrogin, maailman 

vanhimman ristilipun – sa-
notaan laskeutuneen alas 

taivaasta tanskalaisten 
sotajoukkojen päälle.

keskustele
sesti muiden Ruotsin maakuntien kanssa yh-
denveroinen valtakunnanosa. Vuonna 1374 
turkuun perustettiin Ruotsin valtakunnan 
toinen piispanistuin, kun upsalan hiippakun-
ta jaettiin kahtia. Raja kulki Kaakamajokea 
pitkin Kemistä pohjoiseen. ahvenanmaa jäi 
turun hiippakunnalle, ja sen on siitä lähtien 
laskettu kuuluvan Suomeen.

SuoMENlahdEN aluE houkutteli myös 
tanskalaisia. tanskan kuningas Valdemar 
Sejr voitti vuonna 1219 taistelussa virolai-
set ja otti lyhyeksi aikaa hallintaansa Viron 
rannikkoseudun. tanskan edelleen käytössä 
oleva ristilippu ”dannebrog” on ilmeises-



11

P
ohjolan kolme kuningaskun-
taa yhdistyivät 1300-luvun 
lopulla yhdeksi valtakunnaksi 
yhden hallitsijan alaisuu-

teen. tuohon aikaan saksalaisten 
johtama hansaliitto oli Itämeren 
alueella vahvimmillaan, eikä Pohjo-
lan valtakuntien kuningasvalta ollut 
vielä vakiintunut. Sisäiset ristiriidat ja 
valtataistelu olivat arkipäivää.

taNSKa olI ollut 1300-luvulla sisäi-
sesti epäyhtenäinen, mutta yhdistyi 
kuningas Valdemar atterdagin 
johdolla ja valloitti myös Gotlannin 
Ruotsilta 1361. jo ennestään tans-
kaan olivat kuuluneet nykyisen Etelä-
Ruotsin alueella sijaitsevat Skoone, 
Blekinge ja hallanti. Islanti, Shetlanti 
ja Färsaaret kuuluivat Norjalle, ja 
norjalaisasutus levisi jäämeren ran-
nalle Ruijaan. Vuonna 1380 Norjan 
ja tanskan yhteiseksi hallitsijaksi tuli 
kuningatar Margareeta, joka oli tans-
kan kuninkaan Valdemar atterdagin 
tytär ja mennyt 1363 naimisiin Norjan 
kuninkaan haakon VI:n kanssa, 
joka oli Ruotsin kuninkaan Maunu 
Eerikinpojan poika. 1375 Margareetan 
ja haakonin 5-vuotias poika olavi 
julistettiin sekä Norjan että tanskan 
kuninkaaksi. Kuningas haakon kuoli 
1380, ja vaikka olavikin kuoli 1387, 
Margareetan onnistui jäädä valtais-
tuimelle. 

RuotSISSa kuningas Maunu Eerikin-
poika oli syösty valtaistuimelta vuon-
na 1363 ja korvattu saksalaissyntyi-
sellä albrekt Mecklenburgilaisella. 
albrekt joutui pian epäsuosioon ni-
mitettyään Ruotsin linnojen voudeik-
si pelkkiä saksalaisia, ja ruotsalaiset 

kääntyivät avunpyyntöineen tanskan 
ja Norjan kuningattaren Margareetan 
puoleen. Vuonna 1389 tanskalais–
ruotsalaiset sotajoukot löivät kuningas 
albrektin armeijan, ja Margareeta va-
littiin Ruotsinkin kuningattareksi. Nyt 
Pohjolan valtakunnat olivat ensi kertaa 
saman hallitsijan vallan alaisuudessa.

KESällä 1397 ruotsalaisilla oli vaike-
uksia totutella elämään tanskalaisten 
alaisuudessa Kalmarin 
unionissa, ja käytännössä 
Ruotsin aateliset ottivat-
kin vallan omiin käsiinsä 
pitkiksi ajoiksi. Kuitenkin ruotsalaiset 
jakaantuivat mielipiteiltään kahtia: 
toiset hyväksyivät Kalmarin unionin, 
kun taas toiset halusivat itsenäistyä. 
1400-luvun puolessavälissä Kaarle 
Knuutinpoika Bonde valittiin kaikkiaan 
kolme kertaa Ruotsin johtoon, mutta 
sai vastaansa paitsi tanskalaisen unio-
nikuninkaan, myös kirkon ja ruotsa-
laisen aateliston. Kaarle Knuutinpojan 
kuoltua 1470 hänen sukulaisensa Sten 
Sture nousi valtaan ja tuli Ruotsin 
valtionhoitajaksi. Seuraavana vuonna 
Sten Sture kukisti sekalaisen ruotsa-
laisen sotajoukon avulla Brunkebergin 
taistelussa tukholman ulkopuolella 
tanskan kuninkaan Kristian I:n joukot, 
vaikka tanskalaisia tukivatkin jotkin 
merkittävät ruotsalaiset aatelissuvut 
kuten Vaasa tai oxenstierna sekä 
uplannin talonpojat. Voiton jälkeen 
Sten Sture hallitsi Ruotsia lähes kolme 
vuosikymmentä ja loi perustan Ruot-
sin vahvalle keskushallinnolle.

VIRallISEStI Kalmarin unioni kui-
tenkin lakkasi olemasta vasta vuonna 
1523.

kaLmarin unioni 

– koko PohjoLa yhden haLLitsijan aLaisuudessa

KUVA 21. Kalmarin unioni, n. 1500 ©
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KESKIajalla PohjoISMaat olivat osa länsieu-
rooppalaista katolista kulttuuripiiriä. Satoja nuoria 
lähti Pohjolasta opiskelemaan yliopistoihin Pariisiin 
tai saksalaisille alueille. Saksalaisten vaikutusvalta 
kaupungeissa oli merkittävä: jopa puolet kaupungin 
hallitsevan raadin jäsenistä saattoi olla saksalaisia. 
tukholmassa lähes puolet kaupungin kivitalojen omis-
tajista oli pitkään saksalaisia. Saksalaisten maahan-
muuttajien avulla aloitettiin Ruotsissa Bergslagenin 
alueella kaivostoimintaa, ja rauta ja kupari osoittautui-
vatkin kannattaviksi vientituotteiksi.

EuRooPaSSa Vallalla ollut feodalismi eli lää-
nityslaitos ei kuitenkaan lyönyt koskaan täysin läpi 
Skandinaviassa. Esimerkiksi talonpojat säilyivät 
Pohjoismaissa vapaina eikä heitä koskaan alistettu 
maaorjuuteen kuten muualla Manner-Euroopassa. 

KUVA 22.  
Unionikirje  
vuodelta 1397

KUVA 23. Kalmarin linna, 
jonka rakentaminen aloi-
tettiin 1100-luvulla

kaLmarin unioni
Unionikirjeessä määriteltiin unionin viisi 
perusperiaatetta:

•	 Yksi kuningas hallitsee kaikkia kolmea 
valtakuntaa. Periaatteessa unionikunin-
gas valitaan vaalilla, mutta käytännössä 
valinta kohdistuu kuninkaan poikaan.

•	 kuningas hallitsee jokaista maata erik-
seen kunkin maan omien lakien mu-
kaan.

•	 Jos jotakin valtakunnista uhkaa sota, 
tulevat muut sen avuksi.

•	 Joka tuomitaan lainsuojattomaksi yh-
dessä valtakunnassa, on sitä kaikissa.

•	 muiden maiden kanssa neuvoteltaessa 
on kuninkaalla yhdessä kutakin valta-
kuntaa edustavien valtaneuvoston jä-
senten kanssa oikeus tehdä päätöksiä 
kaikkien hyväksi.

taloNPojat laSKEttIIN omaksi säädykseen, joka sai 
osallistua päätöksentekoon. Vaikka Pohjoismaiden hallitsi-
joina olikin kuningas, vanha germaanien tapa koota kaikki 
tärkeimmät miehet kokouksiin päättämään valtakunnan 
asioista säilyi. Esimerkiksi Ruotsissa muodostui jo 1200-lu-
vulla valtaneuvosto, jonka kokouksiin alettiin myöhemmin 
kutsua myös valtaneuvoston ulkopuolisia henkilöitä, jolloin 
se kehittyi ”herrainpäiviksi”. 1400-luvulla kutsuttiin mukaan 
myös maaseudun talonpoikien ja kaupunkien porvareiden 
edustajia, ja kokousta alettiin kutsua valtiopäiviksi. Pohjolas-
sa nimenomaan valtiopäivät oli se taho, joka päätti tärkeistä 
asioista kuten kuninkaan valinnasta.

keskustele

kuka hallitsi Itämeren aluetta keskiajalla?

mitä tarkoitetaan Kalmarin unionilla? Kuinka se syntyi?

miten Pohjoismaiden kehitys erosi muusta Euroopasta 
feodalismin aikana?
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k
eskiajan loppu ja uuden ajan alku 
määritellään yleensä 1500-lu-
vun taitteeseen. Niihin aikoihin 
Kolumbus oli juuri purjehtinut 

amerikkaan, renessanssikulttuuri kukoisti 
Euroopassa ja uudet keskusvaltaisesti 
hallitut kuningaskunnat korvasivat vanhan, 
läänityksiin perustuneen feodaaliyhteiskun-
nan.

ItäMEREN aluEElla valtaa piti tuolloin 
muutama suurempi valtakunta. Kalmarin 
unionin lisäksi Puola-liettuasta oli 1400-lu-
vulla kasvanut yksi Euroopan pinta-alaltaan 
suurimmista valtioista. Idässä Venäjän vai-
kutusvalta kasvoi merkittävästi, kun Mosko-
van ruhtinaat olivat valloittaneet naapuri-
valtioitaan ja julistautuneet ortodoksisen 
kirkon johtajaksi Bysantin romahdettua. 
1500-luvulla Moskovan ruhtinas alkoi kut-
sua itseään tsaariksi, keisariksi, ja vahvisti 
venäläisten asemia itäisellä Itämerellä. Sitä 
vastoin saksalaisten valta-asema heikke-
ni, tosin hansa oli edelleen huomattava 
tekijä Itämeren kaupankäynnissä. Baltiassa 
Saksalainen ritarikunta oli romahtamispis-
teessä, ja 1500-luvulla uskonpuhdistus alkoi 
nostaa päätään.

PohjolaSSa tanskalaisten ja ruotsalais-
ten väliset kiistat kärjistyivät 1510-luvulla. 
Pitkäaikainen valtataistelu Kalmarin unionin 
sisällä sai verisen päätöksensä vuonna 

1520. Ruotsin valtionhoitaja Sten Sture 
syöstiin vallasta, minkä jälkeen tanska-
lainen unionikuningas Kristian II marssi 
sotilaineen tukholmaan ja kruunautti 
itsensä ”Ruotsin oikeaksi perintöruhti-
naaksi ja kuninkaaksi”. Kruunajaisjuhlan 
kolmantena päivänä kuningas vangitutti 
vaikutusvaltaisimmat ruotsalaiset suur-
miehet ja syytti heitä harhaoppisuudesta, 
ja varta vasten perustettu tuomioistuin 
tuomitsi heidät kuolemaan. 80–90 
ihmistä – heidän joukossaan kaksi piispaa, 
useita valtaneuvoksia ja nelisenkymmentä 
kaupungin johtavaa porvaria – mestattiin 
tukholman Suurtorilla.

RuotSISSa KuNINGaS Kristian II:ta on 
siitä pitäen kutsuttu lisänimellä tyranni, ja 
hän on toiminut arkkivihollisen tanskan 
vertauskuvana. Sen sijaan tanskassa hä-
nellä on merkittävästi parempi maine, ja 
häntä kutsutaankin siellä lisänimellä hyvä, 
sillä hänen valtakaudellaan tanskalaisten 
talonpoikien asema koheni merkittävästi.

”tuKholMaN VERIlÖylyN” tarkoituk-
sena oli tehdä kerralla loppu ruotsalaisten 
irtautumishaaveista ja vahvistaa unionin 
yhtenäisyyttä, jotta Kristian II voisi voittaa 
sodan saksalaista hansaa vastaan. lop-
putulos oli kuitenkin täysin päinvastainen: 
verilöyly tarkoitti lopun alkua Kalmarin 
unionille. 

RuotSalaIStEN johtooN nousi 25-vuotias aatelis-
mies Kustaa Eerikinpoika Vaasa, joka oli taalainmaan 
maakunnasta kerännyt kokoon sotajoukon ryhtyäkseen 
aseelliseen kapinaan tanskalaista unionikuningasta 
vastaan. talonpoikien kapinaliike levisi Mälarinlaaksoon, 
ja 1521 Kustaa Vaasa huudettiin Vadstenassa Ruotsin 
valtionhoitajaksi. tuekseen ruotsalaiset saivat myös han-
san johtavan kaupungin lyypekin, jolla oli omat syynsä 
vastustaa tanskan suurvalta-aikeita. Vastineeksi Ruotsin 
oli luovuttava tullimaksujen perimisestä hansan kaup-
patuotteista, joten hansa sai käytännössä koko Ruotsin 
kaupan hallintaansa

1523 KuNINGaS Kristian II joutui lähtemään maanpa-
koon tanskan aatelistenkin käännyttyä häntä vastaan. 
Kustaa Vaasa valittiin 6.6.1523 Ruotsin kuninkaaksi 
Strängnäsin valtiopäivillä. tällöin Kalmarin unioni lakkasi 

PohjoLan
nykyvaLtioiden synty

KUVA 25. Kustaa Vaasa
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virallisesti olemasta ja Ruotsista – johon 
Suomikin tuohon aikaan kuului – tuli 
itsenäinen kuningaskunta. yleensä 
myös keskiajan katsotaan ajanjaksona 
päättyvän Ruotsissa Kalmarin unionista 
irtautumiseen. tanska ja Norja sen sijaan 
jatkoivat valtioliittoaan vuoteen 1814.

KuStaa VaaSa vaikutti hallitsijana 
Ruotsin valtakunnan oloihin merkittävästi. 
hän keskitti hallinnon kuninkaan hoviin 
tukholmaan, jonne hän perusti saksalai-
sen mallin mukaan vahvan kuninkaalle 
uskollisen virkamieskoneiston. 

SaMoIhIN aIKoIhIN myös katolista 
kirkkoa myllertänyt uskonpuhdistus 
saavutti Pohjoismaat. Sekä tanskassa että 
Ruotsissa kuninkaat käyttivät tilaisuuden 
hyväkseen ja pakottivat mahtavan kirkon 
valtiovallan alaisuuteen ja ottivat hal-
tuunsa kirkon rikkaudet. Ruotsissa Kustaa 
Vaasa irtautui lopullisesti roomalais-
katolisesta kirkosta Västeråsin valtiopäi-
villä 1527. ”jumalan sanaa on puhtaana 
saarnattava”, julistettiin, mikä tarkoitti 
uskonpuhdistuksen täytäntöönpanoa 
Ruotsissa. olaus Petri, joka oli opiskellut 
Martti lutherin kotikaupungissa Saksan 
Wittenbergissä, käänsi ruotsiksi uuden 
testamentin 1526 ja koko Raamatun 1541. 
Vastaava kehitys käytiin läpi myös muissa 
Pohjoismaissa. tanskassa valtiopäivät 
päätti 1536 irtautua katolisesta kirkosta 
ja panna uskonpuhdistuksen täytäntöön. 
uskonpuhdistuksen seurauksena myös 
jumalanpalveluksia alettiin pitää kansan 
omalla kielellä, ja Raamattu käännettiin 
ruotsiksi, tanskaksi, suomeksi ja islanniksi. 
Norjassa kansan kielelle kääntäminen 

kuitenkin tarkoitti, että latinan korvasi 
tanska.

uSKoNPuhdIStuKSEN myötä Ruot-
sille syntyi kansallinen valtionkirkko, 
joka – kaikkine rikkauksineen – oli 
kuninkaan alamaisuudessa. Kuningas 
takavarikoi kirkon ”ylitsevuotavia 
omistuksia”, kuten kartanoita sekä 
osan kirkonkelloista ja kirkkohopeista. 
Kirkko menetti valtiolle myös oike-
uden suureen joukkoon veroja, joita 
kirkko oli kerännyt kansalta. Kuningas 
sai myös oikeuden nimittää piispat. 
luostarilaitos näivettyi nopeasti, ja 
kun viimeinen luostari Vadstenassa 
suljettiin vuonna 1595, vuosisataiset 
siteet länsieurooppalaiseen kulttuu-
riperinteeseen katkesivat lopullisesti. 
Myös koulut, sairaanhoito ja köy-
häinhoito, joita kirkko oli ylläpitänyt, 
rappeutuivat.

uSKoNPuhdIStuS SaI aikaan pysy-
viä vaikutuksia pohjoisten valtakun-
tien elämään. Esimerkiksi Raamatun 
uudet ruotsin- ja suomenkieliset 
käännökset antoivat ensimmäistä 
kertaa kielille yhtenäisen sanaston, 
kun samaa ruotsia tai suomea saar-
nattiin kaikissa kirkoissa paikallisesta 
murteesta riippumatta.

KuNINKaIdEN aloittamat uudistukset 
eivät menneet läpi ilman vastustusta. 
talonpojat tulivat levottomiksi, ja tans-
kassa syttyi suoranainen sisällissota, 
ns. kreivisota. Smoolannissa Nils dacke 
johti vuonna 1542  Kustaa Vaasaa vas-
taan talonpoikaiskapinaa, joka kukistet-
tiin kovalla kädellä. Keskusvalta tiukensi 
otettaan valtakunnan kaukaisemmista 
osista, ja Suomikin sidottiin tiukemmin 
tukholmaan. Ruotsin valtiopäivät päät-
ti vuonna 1544 Kustaa Vaasan aloit-
teesta, että kuningasta ei enää valittaisi 
vaaleilla, vaan valta periytyisi Vaasan 
suvussa. Kun Kustaa Vaasa vuonna 
1560 kuoli ja hänen pojastaan Eerikistä 
tuli uusi kuningas, Kustaa jätti jälkeensä 
yhtenäisen, itsenäisen ja keskusjohtoi-
sen valtakunnan, jolla oli oma ulkopoli-
tiikka ja itsenäinen puolustus.

KuN haNSa oli menettänyt valta-
asemansa, tanskasta tuli uusi Itämeren 
alueen suurvalta sekä poliittisesti että 
taloudellisesti. tulot tanskan kapeiden 
salmien läpi purjehtineiden laivojen 
tullimaksuista tekivät tanskan kunin-
kaasta pian Euroopan rikkaimman 
protestanttisen kuninkaan. tanskan 
ote Norjasta tiukkeni, ja norjalaismaa-
kunnista tuli vuonna 1536 tasaveroisia 
muiden tanskan maakuntien kanssa. 
Kuningas Kristian IV:n pitkällä val-
takaudella 1588–1648 tanskalaiset 
panostivat merkittävästi kaupan-
käyntiin ja tuotantoon. he perustivat 
uusia kaupunkeja kuten Kristianstadin 
Skooneen ja Kristianian (oslo) Norjaan. 
Islanti sen sijaan kärsi useista vakavista 
luonnononnettomuuksista. tilanne oli 
niin paha, että tanskalaiset peräti miet-
tivät saaren myymistä ja sen noin 40 
000 asukkaan siirtämistä tanskaan.

 – 6. kesäkuuta vietetään nykyisin 

ruotsin kansallispäivää – 

Uskonpuhdistus sai aikaan py-
syviä vaikutuksia pohjoisten val-
takuntien elämään. Esimerkiksi 
raamatun uudet ruotsin- ja suo-
menkieliset käännökset antoivat 
ensimmäistä kertaa kielille yhte-
näisen sanaston, kun samaa ruot-
sia tai suomea saarnattiin kaikissa 
kirkoissa paikallisesta murteesta 
riippumatta.

KUVA 26. Se Wsi Testamenti, suomen kirjakielen isän Mikael Agricolan 
kääntämä ensimmäinen suomenkielinen Raamattu vuodelta 1543

miten poliittiset suhteet muuttuivat Pohjolassa uuden 
ajan alun aikana?

mikä merkitys Kustaa Vaasalla oli Ruotsin historiassa?

mitä uskonnollisia muutoksia tapahtui Pohjolassa 
1500-luvulla?

keskustele
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1
500-luvulla Itämeren alueella alkoi pitkä 
sotien ja jatkuvien rajanmuutosten aika. 
Myös uskonriidat katolisten ja protes-
tanttien välillä leimasivat ajanjaksoa. 

Sekä tanska että Ruotsi olivat protestant-
tien puolella, mutta olivat samalla toistensa 
vannoutuneita vihollisia taistelussa Pohjolan 
ja Itämeren herruudesta hansan ja Saksalai-
sen ritarikunnan romahdettua 1530-luvulla. 
asioita mutkisti vielä joukko yksittäisiä 
tapahtumia: esimerkiksi Kustaa Vaasan poika 
juhana, sittemmin kuningas juhana III, meni 
1561 naimisiin katolisen Puolan prinsessan 
Katariina jagellonican kanssa ja kuvitteli 
voivansa yhdistää katolisen ja protestanttisen 
kirkon yhdeksi.

RuotSalaISEt haluSIVat tehdä Itämeres-
tä oman sisämerensä, Ruotsin oman ”mare 
nostrumin”. tätä kunnianhimoista tavoitetta 

kannattivat erityisesti aateliset, jotka näkivät 
suunnitelmassa tilaisuuden kartuttaa lisää 
omaisuutta ja kenties saada uusia korkeita 
valtion virkoja. Eniten suurvalta-aikeiden 
tiellä oli tanska, jolle tuohon aikaan kuuluivat 
monet nykyisen Etelä-Ruotsin alueella sijait-
sevat maakunnat kuten Skoone, Blekinge 
ja hallanti. lisäksi tanskalaiset hallinnoivat 
tanskan salmien molempia rantoja ja saattoi-
vat siten käytännössä eristää Ruotsin muusta 
maailmasta estämällä ruotsalaisia aluksia 
purjehtimasta Itämereltä Pohjanmerelle.

MyÖS Puolalla ja Venäjällä oli suunnitel-
mansa Itämeren varalle. Moskovassa asunut 
tsaari halusi laajentaa valtakuntaansa Balti-
aan ja saada vahvemmin jalansijaa Itämerel-
tä. Puola, jonka kuninkaana oli Kustaa Vaasan 
pojanpoika Sigismund, asettui Euroopassa 
riehuneessa uskonsodassa katolisten puo-

itämereLLä
lelle, kun taas Ruotsi oli yksi protestanttien 
johtavista valloista.

RuotSI SaI jo vuonna 1561 haltuunsa Viron. 
Ruotsin ja Venäjän välillä käydyn 25-vuotisen 
sodan jälkeen (1570–95) Ruotsin itärajaa 
siirrettiin täyssinän rauhassa 1595 itään ja 
pohjoiseen kohti Inarinjärveä ja sieltä eteen-
päin Varanginvuonolle jäämeren rannalla.

VENäjällä KäytIIN sodan päätyttyä 
sisäinen valtataistelu, joka Venäjän histori-
assa tunnetaan ”sekasorron aikana”, mikä 
houkutti sekä Puolaa että Ruotsia sekaan-
tumaan Venäjän kruununperimyskiistoihin. 
Valtataistelun voitti venäläinen suurmies 
Mikael Romanov, joka kruunattiin vuonna 
1613 keisariksi ja perusti hallitsijasuvun, joka 
sittemmin hallitsi Venäjää aina vuoteen 1917 
saakka. Ruotsi sai Stolbovan rauhassa 1617 

sekä Käkisalmen läänin että Inkerinmaan, 
mikä sulki Venäjän kokonaan pois Itämereltä. 
Kun Puolakin oli antautunut ja luovuttanut 
ruotsalaisille liivinmaan ja Riian kaupungin, 
oli Ruotsista 1620-luvulle mennessä kasvanut 
yksi Euroopan pinta-alaltaan suurimmista 
valtioista.

läNNESSä RuotSI kävi useita verisiä sotia 
tanskaa vastaan. Kahteen otteeseen (1570 
ja 1613) Ruotsin oli karvain hinnoin ostettava 
tanskalaisilta takaisin itselleen älvsborg, 
Ruotsin ainoa yhteys Pohjanmereen. Nämä 
sodat koettelivat eritoten tavallista kansaa. 
Ruotsalaiset sotajoukot polttivat maatiloja 
hallannissa ja Blekingessä, ja esimerkiksi 
Ronnebyssä he surmasivat yli 2 000 ihmis-
tä. tanskalaisten iskut Ruotsiin olivat yhtä 
raakalaismaisia.

KUVA 27. Sotaretki Ison-Beltin yli 1685. 
Kaarle X Kustaa katsoo jäälle.

sotia ja vaLtataisteLua
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KUVA 28. Vuonna 1658 Ruotsin valtakunta oli suurimmillaan

VäRIT: PUNAINEN: varsinainen valtakunta TUMMANVIHREä: Käkisalmen lääni 
VAAlEANVIHREä:: Inkerinmaa TUMMANSININEN: Viro MAGENTA: liivinmaa 
TUMMANHARMAA: Ruotsin omistukset Saksan valtakunnassa 
RUSKEA: Skoone, Gotlanti, Bohuslän SININEN: Trondheimin lääni 
VAAlEANSININEN: Härjedalen. Valtakunnan pohjoisraja lapissa on 
määrittelemätön.

VuoNNa 1618 Euroopassa syttyi 
30-vuotinen sota saksalaisen 
keisarin johtamien katolisten 
ja keisarin vallasta riippu-
mattomuutta tavoitelleiden 
Pohjois-Saksan protestanttisten 
ruhtinaskuntien välille. tanska 
oli aluksi protestanttien vahva 
liittolainen, mutta tanskalaiset 
epäonnistuivat väliintulossaan, ja 
tanskan tappio käänsi Pohjo-
lan sotilaspoliittisen tilanteen. 
Ruotsi liittyi sotaan 1630, ja 
kuningas Kustaa II aadolf johti 
30 000 jalkamiehestä ja 8 500 
ratsumiehestä koostunutta so-
tajoukkoaan kohti Etelä-Saksaa 
tavoitteenaan tehdä Ruotsista 
Itämeren alueen johtava suur-
valta.

RuotSIN Sota sujui alkuun hy-
vin, mutta ruotsalaisten sotaonni 
kääntyi äkisti Kustaa II aadolfin 
kaaduttua 6.11.1632 lützenissä 
leipzigin lähellä. Ruotsi oli nyt 
lyöty, mutta protestantit saivat 
puolelleen sotaan mukaan 
Ranskan, minkä ansiosta sota 
jatkui vielä yli vuosikymme-
nen ajan. Sodan päättäneessä 
Westfalenin rauhassa 1648 
Ruotsi sai haltuunsa vauraita ja 
strategisesti merkittäviä alueita 
Pohjois-Saksasta kuten Rügenin 
saaren ja Elbe- ja oderjokien 
suistot.

taNSKaN EPäoNNIStuMINEN 
30-vuotisessa sodassa antoi 
Ruotsille samalla mahdollisuu-
den puuttua myös tanskan 
sisäisiin valtakamppailuihin. 

ruotsin armeijan perustana 
olivat palvelukseen pakotetut 
talonpojat, vaikkakin merkit-
tävän osan ruotsin suurvalta-
ajan armeijasta muodostivat 
ulkomaalaiset palkkasotilaat. 
Suurvallan vaatiman koko-
luokan armeijan ylläpito oli 
kruunulle suuri taloudellinen 
rasite. ongelman ratkaisuksi 
kuningas kaarle XI perusti 
vuonna 1682 ns. ruotujakolai-
toksen. Sen mukaan kahdes-
ta neljään maatilaa muodosti 
ruodun, jonka tuli varustaa 
armeijalle yksi sotamies. So-
tilaan palkkana oli ruodulta 
saatu torppa, josta hän huo-
lehti ja jonka maasta hän sai 
elantonsa. Suuria maatiloja, 
jotka kustansivat ratsumie-
hen hevosineen ja varustei-
neen, kutsuttiin ratsutiloiksi 
eli rustholleiksi, ja ne saivat 
vastineeksi verohelpotuksia. 
Upseerit saivat asuttavakseen 
ns. virkataloja, joiden maata 
he rauhan aikana saattoivat 
viljellä.

tällä tavalla ruotsi sai vakitui-
sen armeijan. laivastoa varten 
rakennettiin karlskronaan val-
takunnan ensimmäinen soti-
lassatama ja -telakka.

Vuonna 1645 Ruotsi valtasi 
tanskalta Gotlannin ja Saaren-
maan sekä alueita jämtlannissa 
ja härjedalenissa. Kuningas 
Kaarle X Kustaa lähti tammi-
kuussa 1658 uhkarohkealle sota-
retkelle vieden Ruotsin armeijan 
jäätyneen merensalmen, Ison-
Beltin, yli Själlantiin uhkaamaan 
Kööpenhaminaa. äimistyneet 
tanskalaiset lyötyään Ruotsi sai 
Roskilden rauhassa yli kolman-
neksen tanskan maa-alasta ja 
väestöstä. Ruotsalaiset sai-
vat vihdoin itselleen tanskan 
omistukset Etelä-Ruotsissa eli 
Skoonen, Blekingen, hallannin 
ja Bohusläänin. lisäksi tanska 
joutui luopumaan Bornholmin 
saaresta ja trondheimin läänistä 
Norjassa, jotka kuitenkin palau-
tettiin tanskalle jo 1660.

tällä taValla Ruotsista 
kehittyi pinta-alaltaan yksi Eu-
roopan suurimmista maista. Vä-
estöä oli kuitenkin vain noin 1,2 
miljoonaa, joista noin 350 000 
asui Suomessa. Koko Euroopan 
väkimäärä oli tuohon aikaan 
noin 100 miljoonaa. Myös Poh-
jolan kaupungit olivat muuta 
Eurooppaa kehityksessä jäljessä. 
Ruotsalaisista asui vain 5 % 
kaupungeissa, kun taas keski-
eurooppalaisista kaupunkilaisia 
oli 25 %. tämä ei tiennyt hyvää 
valtiolle, joka pyrki olemaan 
eurooppalainen suurvalta.

SuuRValta-aSEMaN säilyt-
täminen edellytti tehokasta 
ihmisten ja taloudellisten voima-
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varojen hyväksikäyttämistä. Riittävän 
armeijan ylläpitäminen oli suuri rasite. 
Kuningas tarvitsikin kaikkien yhteis-
kuntaluokkien tuen, joten hänen oli 
otettava jokaisen säädyn etu huo-
mioon. hallinnon keskittäminen oli 
välttämätöntä, joten valtaneuvosto 
sai yhä vahvemman aseman Ruotsin 
hallinnossa. uusi valtiopäiväjärjestys 
vuodelta 1617 vahvisti valtiopäivien 
asemaa päätöksenteossa: säätyjä 
(aatelisto, papisto, porvaristo ja 
talonpojat) oli kuultava päätettäes-
sä sodasta ja rauhasta sekä uusista 
laeista ja veroista. uusi hallitusmuoto 
1634 keskitti valtaa Ruotsissa yläaate-
lin käsiin.

1600-luVuN alKu ja puoliväli olivat 
aateliston suuruuden aikaa kaikkial-
la Pohjolassa. Ruotsissa aateli oli 
jo 1600-luvun alussa korvauksena 
panoksestaan sotiin saanut kerätä 
kansalta omaan käyttöönsä suuren 
määrän veroja. Kaksi kolmasosaa 
kaikista valtakunnan veroista meni 
vain 600 suvun omaan käyttöön, 
mikä johti pian kruunun taloudelliseen 
ahdinkoon.

taNSKallE 1600-luKu oli yhtä vas-
toinkäymistä. Sen lisäksi, että tanska 
hävisi sodan ruotsalaisia vastaan, maa 
kärsi myös kulkutaudeista, ja eripurai-
suus kuninkaan ja aatelin välillä johti 
maan sisällissodan partaalle. tanskan 
kuninkaan valta oli ollut vähäisen-
laista, mutta aatelin johdolla hävityt 
sodat tarjosivat kuningas Fredrik III:lle 
tilaisuuden tehdä lopun aateliston 
vallankäytöstä. hän otti porvareiden 
ja talonpoikien tuella kaiken vallan 
itselleen ja teki kuninkuudesta periy-

tyvän. Kuningas hallitsi tanska-Norjaa 
siitä lähtien yksinvaltaisesti vielä koko 
1700-luvun ajan.

MyÖS RuotSISSa kuninkaan onnistui 
1600-luvun loppupuolella – muiden 
säätyjen avustuksella – ottaa yläaa-
telilta pois sen etuoikeuksia. 1680 
toimeenpannun ns. ison reduktion 
eli peruutuksen myötä suuri osa 
aatelisille myönnetyistä läänityksistä 
otettiin takaisin kruunulle. talonpoi-
kien näkökulmasta uudistus tarkoitti 
lähinnä sitä, että aatelin sijaan verot 
maksettiin kuninkaalle. Ruotsalaisten 
talonpoikien asema oli nyt kuiten-
kin vahvempi kuin missään muualla 
Euroopassa.

SaMaaN aIKaaN kuninkaan valta 
vahvistui. Ruotsin Kaarle XI:stä tuli 
useimpien muiden Euroopan hallitsi-
joiden tavoin yksinvaltias.

RuotSIN aRMEIjaN perustana olivat 
palvelukseen pakotetut talonpojat, 
vaikkakin merkittävän osan Ruotsin 
suurvalta-ajan armeijasta muodos-
tivat ulkomaalaiset palkkasotilaat. 
Suurvallan vaatiman kokoluokan 
armeijan ylläpito oli kruunulle suuri 
taloudellinen rasite. ongelman rat-
kaisuksi kuningas Kaarle XI perusti 
vuonna 1682 ns. ruotujakolaitok-
sen. Sen mukaan kahdesta neljään 
maatilaa muodosti ruodun, jonka tuli 
varustaa armeijalle yksi sotamies. 
Sotilaan palkkana oli ruodulta saatu 
torppa, josta hän huolehti ja jonka 
maasta hän sai elantonsa. Suuria 
maatiloja, jotka kustansivat ratsu-
miehen hevosineen ja varusteineen, 
kutsuttiin ratsutiloiksi eli rustholleiksi, 

keskustele

miten oli mahdollista, että 
Ruotsi kehittyi pohjoisen Euroo-
pan suurvallaksi 1600-luvulla?

ja ne saivat vastineeksi verohelpotuk-
sia. upseerit saivat asuttavakseen ns. 
virkataloja, joiden maata he rauhan 
aikana saattoivat viljellä.

tällä taValla Ruotsi sai vaki-
tuisen armeijan. laivastoa varten 
rakennettiin Karlskronaan valtakun-
nan ensimmäinen sotilassatama ja 
-telakka.
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uuren Pohjan sodan 1700–1721 myötä Ruotsin aika 
suurvaltana päättyi, ja valta-asetelma Itämeren 
alueella muuttui jälleen. Sota syttyi keväällä 1700, 
kun Venäjä, Puola ja tanska yrittivät vallata takaisin 

Ruotsille menettämänsä alueet. Ruotsin kuninkaana toimi 
tuolloin vasta 17-vuotias Kaarle XII, jonka ajateltiin olevan 
heikko vastus. Ruotsalaiset kuitenkin hyökkäsivät tanskan 
salmien yli Själlantiin ja pakottivat tanskalaiset rauhaan jo 
kesällä 1700. Kaarle XII jatkoi sotaretkeään Viron rannikolle 
Narvaan, missä hän voitti Venäjän tsaarin Pietari Suuren 
joukot yllätyshyökkäyksellä. Seuraavana vuonna Ruotsin 
armeija jatkoi matkaansa Puolaan, missä se kävi taisteluja 
seuraavat viisi vuotta.

VENäjä toIPuI tappiostaan kuitenkin nopeasti. Vuonna 
1703 Pietari Suuri tunkeutui armeijoineen Inkerinmaalle, ra-

kensi linnoituksen ja perusti Pietarin kaupungin – alueelle, 
joka tuolloin kuului vielä virallisesti Ruotsin valtakuntaan. 
Kaarle XII antoi venäläisten olla rauhassa vuoteen 1708 
saakka, jolloin hän lähti 40 000 miehen voimin Venäjälle. 
Sotaretki epäonnistui täysin. Kesäkuussa 1709 Venäjän ja 
Ruotsin armeijat kohtasivat ukrainan Pultavassa. taistelu 
päättyi ruotsalaisten kannalta katastrofiin, ja haavoittunut 
Kaarle XII pakeni tuhannen selvinneen sotilaansa kanssa 
turkkiin.

taPPIo PultaVaSSa tarkoitti loppua Ruotsin suurval-
lalle. Venäläiset valloittivat vuonna 1710 mm. Viipurin ja 
Ruotsille kuuluneen Baltian, minkä myötä Viron historias-
sa alkoi Venäjän vallan aika. Keväällä 1713 venäläiset alkoi-
vat miehittää Suomea, minkä ajasta käytetään Suomessa 
nimitystä isoviha.

KuNINGaS KaaRlE XII palasi Ruotsiin vasta vuonna 1715. 
hän yritti pakottaa tanskan rauhaan hyökkäämällä 1718 
Norjaan, jonka hän halusi liittää Ruotsiin. Suunnitelma kariutui 
Kaarle XII:n kaaduttua 30.11.1718 Fredriksstenin rajalinnoitusta 
piirittäessään. Sotaväsymys alkoi nyt painaa Ruotsin hiipuvaa 
suurvaltaa.

KaaRlE XII:N KuolEMaN jälkeen Ruotsi vetäytyi valloitta-
miltaan alueilta Pohjois-Saksassa, ja uudenkaupungin rauhas-
sa 1721 Ruotsin oli luovutettava Venäjälle alueensa Baltiasta ja 
Kaakkois-Suomesta mukaan lukien Viipurin kaupungin. Nyt 
Venäjä sai pääsyn Suomenlahdelle ja alkoi otti roolin Itäme-
ren uutena suurvaltana. tsaari Pietari Suuri jopa siirsi Venäjän 
pääkaupungin Itämeren rannalle Pietariin.

suuri Pohjan sota
KUVA 30. Raja-
muutokset Suo-
men ja Venäjän 
välillä 1621–1743 

KUVA 29. 
Kaarle XII:n 
ruumissaat-
to. Maalaus 

maalattiin 
160 vuotta 

tapahtuman 
jälkeen.

Stolbovan rauha 1617

Uudenkaupungin rauha 1721

turun rauha 1743

Suomen nykyinen raja

hamina viipuri

käkisalmilappeenranta

SordavalaSavonlinna
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uotsissa suurvalta-aseman me-
nettämisestä syytettiin kuningasta 
ja hänen itsevaltaista asemaansa. 
Säädyt näkivät tilaisuutensa tulleen 

Kaarle XII:n kuoltua ja vähensivät kuninkaan 
valtaa kirjoittamalla uuden valtiomuodon. 
uusi perustuslaki siirsi vallan säätää lakeja 
ja määrätä veroja kuninkaalta valtiopäiville, 
joiden tuli kokoontua vähintään joka kolmas 
vuosi. Kaikki neljä säätyä – aatelisto, papis-
to, porvaristo ja talonpojat – saivat lähettää 
edustajansa valtiopäiville. Koska uuden 
valtiomuodon ansiosta säädyt eivät enää 
olleet kuninkaasta riippuvaisia, kutsutaan 
ajanjaksoa 1718–1772 vapauden ajaksi tai 
säätyvallan ajaksi.

RuotSI aloIttI 1741 ns. hattujen sodan 
yrittääkseen palauttaa suurvalta-asemansa, 
mutta sota epäonnistui tyystin. Kesäkuus-
sa 1742 venäläiset sotilaat tunkeutuivat 
Suomeen ja miehittivät koko maan jälleen 
kerran. Venäläismiehitys vuosina 1742–43 
tunnetaan Suomessa pikkuvihan nimellä. 
Ruotsissa tyytymättömyys sekä sotaan että 
kuninkaaseen oli niin suurta, että lähes 5 
000 nuijin, viikattein ja musketein aseistau-
tunutta talonpoikaa marssi taalainmaalta 
tukholmaan saattaakseen valtaapitävät 
vastuuseen. 140 talonpoikaa mestattiin pai-
kan päällä, ja yli 3 000 suljettiin vankileireil-
le. Kuusi taalainmaalaisten johtajaa menetti 
päänsä, ja monet muut joutuivat loppuiäk-
seen vankeuteen. tämä kapina oli viimeinen 

kerta, kun jokin Ruotsin maakunta yritti 
asettua tukholman keskusvaltaa vastaan.

hElMIKuuSSa 1743 Ruotsi ja Venäjä solmi-
vat rauhan turussa. Ruotsi sai suuren osan 
Suomea takaisin, mutta itäraja vedettiin Ky-
mijoelle. Esimerkiksi haminan, Savonlinnan 
ja lappeenrannan kaupungit ja rajalinnoi-
tukset sekä osia Saimaasta jäivät Venäjälle. 
Ruotsin oli myös hyväksyttävä Venäjän 
keisarinna Elisabetin sukulainen, saksalai-
nen prinssi aadolf Fredrik kruununperijäksi 
lapsettoman kuningas Fredrikin jälkeen. 

VahVIStaaKSEEN itäisen valtakunnanosan 
puolustusta ruotsalaiset alkoivat rakentaa 
Suomenlahden rannikolle Viaporia eli Suo-
menlinnaa helsingin edustalle ja Svarthol-
man merilinnoitusta loviisan edustalla. lin-
noitustyöt olivat Ruotsin siihen asti suurin 
ja kallein rakennusprojekti. töitten rahoitus 
tuli pitkälti Ranskalta, joka pelkäsi Venäjän 
laajentumista Itämerelle.

taNSKa yRIttI 1700-luvulla pysytellä selk-
kauksien ulkopuolella. yksi osoitus Ruotsin 
aina vain heikommasta kansainvälisestä 
asemasta oli pohjoisen valtakunnanrajan 
vetäminen Ruijassa 1751 tenojokea pitkin, 
mikä oli edullisempaa Norjalle kuin Ruotsille. 
Vuosisata oli myös tanskassa taloudellisen 
kukoistuksen aikaa. tanska-Norjan kauppa-
laivasto kehittyi 1700-luvulla maailman suu-
rimmaksi heti Englannin jälkeen. tanskan 

17oo-luku

KUVA 31. 
Turku 1700-luvun lopulla 

KUVA 32. Viapori
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talonpojat vapautettiin maaorjuudesta. Nor-
jan väkiluku kaksinkertaistui, Islannin talous 
elpyi ja Grönlanti asutettiin uudelleen.

1700-luKu olI Euroopassa valistuksen 
aikaa. Ihmiset alkoivat kyseenalaistaa 
vanhoja totuuksia, joita kirkko ja valtaapi-
tävät tarjosivat, ja etsivät tietoa itse omaa 
järkeään käyttäen. Pohjolassa vuosisataa 
kutsuaan ”hyödyn vuosisadaksi”, sillä uusien 
aatteiden ja oppien ansiosta sekä tiede että 
taide saivat tuulta purjeisiinsa. Ruotsalai-
set luonnontieteilijät kuten Carl von linné 
ja Celsius tekivät uraauurtavaa tieteellistä 
tutkimusta, taide ja kirjallisuus alkoivat 
kukoistaa Ranskasta saadun mallin mukaan 
ja teatteria ja oopperaa alettiin esittää 
kaupungeissa. uusi viljelyskasvi peruna sai 
1800-luvulla Pohjolan väkimäärän kasva-
maan räjähdysmäisesti. 

KESKuSValta houKuttElI nuoria ihmisiä 
muuttamaan asumaan sisämaahan ja poh-
joiseen, joten lappikin sai nyt ensimmäisen 
pysyvän asutuksensa. tämä johti kuitenkin 
kiistoihin saamelaisten kanssa kalavesistä ja 
laidunmaista.

SISäISEt ValtataIStElut ja naapuri-
valtojen sekaantuminen Ruotsin asioihin 
johtivat yhä laajempaan tyytymättömyy-
teen säätyjen valtaan. Monet peräänkuulut-
tivat vahvempaa kuningasta, ”valistunutta 
itsevaltiasta”, joka valistuksen ajan ihantei-
den mukaan johtaisi maata lujalla kädellä. 
Vuonna 1772 kuningas Kustaa III kaappasi 
vallan ja sääti uuden hallitusmuodon, jonka 
mukaan kuningas hallitsi maata yksinval-
tiaana. Vuonna 1789 hän käytti hyväkseen 
Venäjää vastaan käydyn sodan aikana 
aatelisten ja upseerien aloittamaa kapinaa, 
ns. anjalan liittoa, ajaakseen aatelittomien 

säätyjen kanssa läpi uuden hallitusmuodon, yhdistys- ja 
vakuuskirjan, joka antoi Ruotsin kuninkaalle lähes kaiken 
hallintovallan. Samana vuonna Ranskassa tehtiin suuri 
vallankumous, joka kumosi kuninkaan yksinvallan ja julisti 
vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa.

KuNINGaS SaI hyväksytettyä yhdistys- ja vakuuskirjan 
1789 luvattuaan sen takaavan, että säädyt olisivat keske-
nään tasavertaiset. Nyt aateliset ja aatelittomat saivat sa-
mat oikeudet useimpiin virkoihin ja maan omistamiseen. 
Veroa maksaneille talonpojille taattiin oikeus maahansa 
ja sen kautta myös metsänhoitoon, metsästykseen ja ka-
lastukseen – aikaisemmin nämä olivat olleet vain aatelis-
ten etuoikeuksia. Siten Ruotsissa otettiin suuri askel kohti 
vanhan sääty-yhteiskunnan lakkauttamista.

aatElIStEN SalalIItto murhasi Kustaa III:n tukholman 
oopperatalossa järjestetyissä naamiaisissa vuonna 1792.

KuVa 33. jonas alströmer, 1685–1761, toi uuden 

viljelyskasvin perunan Pohjolaan

KuVa 34. Kustaa III – valistunut itsevaltias

keskustele

mikä merkitys suurella Pohjan sodalla 1700–21 oli 
Pohjois-Euroopan poliittisille suhteille?

miten valistusajan ideat ilmenivät Pohjolassa 
1700-luvulla?

miten Kustaa III muutti Ruotsia?
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anskan vallankumous 1789, sen jälki-
mainingit ja Napoleonin Euroopassa 
käymät suuret sodat jättivät jälkensä 
myös Pohjoismaihin. Sotien aikana 

Kööpenhamina joutui Britannian hyökkäyk-
sen kohteeksi ensin 1801 ja uudelleen 1807, 
jolloin koko tanskan laivasto hävitettiin. 
lähes kolmannes Kööpenhaminan rakennuk-
sista tuhoutui, ja noin 2 000 kaupunkilaista 
sai surmansa. tapahtumien myötä tanska-
Norja liittyi sotaan Britanniaa vastaan Na-
poleonin Ranskan puolelle, kun taas Ruotsi 
liittyi Ranskan vihollisiin.

VENäjä VaIhtoI meneillään olleessa suur-
sodassa puolta vuonna 1807, solmi rauhan 

vuoksi esimerkiksi talonpoikia ei alistettu 
maaorjuuteen. Suomen armeija lakkautettiin, 
ja venäläiset ottivat vastuun suuriruhtinas-
kunnan puolustuksesta ja ulkopolitiikasta. 

SuoMEN MENEttäMINEN oli ruotsalai-
sille järkytys. Kuningas Kustaa IV aadolf 
syrjäytettiin, ja uudeksi kuninkaaksi ju-
listettiin hänen lapseton setänsä Kaarle. 
uudeksi kruununprinssiksi valittiin vuonna 
1810 ranskalainen marsalkka jean Baptiste 
Bernadotte. taka-ajatuksena oli, että Ruotsi 
voisi käyttää hyväkseen Bernadotten hyviä 
suhteita Napoleoniin ja saada vallattua Suo-
men takaisin. Bernadotte saatiin ylipuhuttua, 
ja hän otti vallan käsiinsä käytännössä jo 1811. 
hänen ajatuksensa ulkopolitiikan hoidosta 
olivat kuitenkin erilaiset kuin ruotsalaisten: 
kun Napoleon oli hyökkäämässä Venäjälle 
1812, hän sopikin venäläisten kanssa luopu-
vansa kaikista Suomea koskeneista vaati-
muksistaan. tsaari aleksanteri lupasi vasti-
neeksi tukea Ruotsin pyrkimyksiä Norjassa, 
sillä tanska oli sodassa Napoleonin puolella. 
Näin Ruotsi liittyi sotaan brittien puolelle, 
joten tärkeä kaupankäynti Englannin kanssa 
sai jatkua.

Napoleonin kanssa ja sopi tilsitissä painos-
tavansa Pohjoismaita sulkemaan Britannian 
laivastolta pääsyn Itämerelle. Ruotsi, jonka 
kuningas Kustaa IV aadolf ei pitänyt Napo-
leonista, ei suostunut Venäjän vaatimuksiin, 
minkä seurauksena Venäjä hyökkäsi Ruotsiin 
keväällä 1808.

VENäläISjouKot MIEhIttIVät Suomen 
jälleen kerran Ruotsin armeijan vetäydyttyä 
etukäteen laaditun suunnitelmansa mukai-
sesti pohjoiseen. Suunnitelma meni kuitenkin 
myttyyn, kun Viaporin linnoituksen komen-
taja Carl olof Cronstedt antautui toukokuus-
sa 1808 muutaman kuukauden piirityksen 
jälkeen ja jätti sekä ”Pohjolan Gibraltarin” 

että Ruotsin saaristolaivaston venäläisten 
käsiin. Sota jatkui Pohjanmaalla, ja armeijat 
etenivät talvella Ruotsin länsipohjaan, missä 
huomattava osa sotilaista kuoli nälkään ja 
tauteihin.

SodaN VIElä jatKuESSa Venäjän kei-
sari aleksanteri I kokosi Suomen säätyjen 
edustajat valtiopäiville Porvooseen keväällä 
1809. Venäläiset lupasivat Suomelle autono-
mian, sisäisen itsehallinnon, ja suomalaiset 
vannoivat uskollisuudenvalan Venäjän kei-
sarille. tätä pidettiin Ruotsissa luonnollisesti 
maanpetturuutena.

haMINaN RauhaSSa 1809 Ruotsi luo-
vutti Suomen ja ahvenanmaan saariston 
virallisesti Venäjälle. ”Suomi on korotettu 
kansakunnaksi kansakuntien joukkoon”, 
julisti aleksanteri I Porvoossa. Suomesta tuli 
Venäjän valtakuntaan kuuluva autonomi-
nen suuriruhtinaskunta, jolla oli omat lait ja 
oma hallinto. Venäjän tsaari osoitti ajalleen 
epätavallista suvaitsevaisuutta ja liberaaleja 
ajatuksia antaessaan suomalaisten pitää 
Ruotsin vallan aikaiset lakinsa, luterilaisen 
uskonsa ja ”säätyjen erioikeudet”, minkä 

naPoLeonin ajan

rajamuutokset

KUVA 35. Tsaari Aleksanteri I avaamassa Porvoon valtiopäiviä
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KuN NaPolEoN oli lyöty ensin hänen 
epäonnistuneen Venäjän-sotaretkensä 
jälkeen 1812 ja myöhemmin lopulli-
sesti Waterloossa 1815, Ruotsi oli yksi 
voittajavaltioista. Venäläisten tukema-
na Ruotsi vaati Norjaa korvauksena 
Suomen menettämisestä, ja Kielin rau-
hassa 1814 tanska pakotettiin luovutta-
maan Norja Ruotsille. Islanti, Färsaaret 
ja Grönlanti jäivät edelleen tanskalle. 
Sota romahdutti tanskan talouden, ja 
valtio joutui vararikkoon.

NoRjalaISEt EIVät pitäneet tästä 
vaan kutsuivat koolle kansalliskokouk-
sen Eidsvolliin oslon pohjoispuolelle, 
missä 17. toukokuuta 1814 hyväksyttiin 
Norjan uusi perustuslaki, maa julistet-
tiin itsenäiseksi ja tanskan kruunun-
prinssi Kristian Fredrik valittiin Norjan 
kuninkaaksi. 1820-luvulta lähtien 17.5. 
onkin ollut Norjan kansallispäivä.

RuotSalaISEt EIVät hyväksyneet 
norjalaisten julistuksia vaan ryhtyivät 
sotatoimiin. Kahden viikon taistelun 
jälkeen Norja antautui ja hyväksyi 
valtioliiton Ruotsin kanssa. Norja sai 
kuitenkin pitää uuden perustuslakinsa 
hieman muokattuna, ja se sai täyden 
sisäisen itsehallinnon ja oman hallituk-
sen ja oman kansanedustuslaitoksen, 
suurkäräjät. Ruotsin kuningas Kaarle 
XIII valittiin Norjan kuninkaaksi, ja 
ulkopolitiikka hoidettiin yhteisesti. tullit 
Ruotsin ja Norjan väliltä lakkautettiin, 
mikä edisti Norjan kauppaa ja meren-
käyntiä.

NoRja NäKI unionin kahden itse-
näisen valtion välisenä sopimuksena. 
Valtioliitto oli kuitenkin varsin riitaisa, ja 
1800-luvun loppua kohden Norja vaati 
yhä pontevammin lisää vapauksia, 
mm. omia edustustoja ulkomaille ja 

KUVA 36. Pohjola ennen ja jälkeen Napoleonin. Ruotsi menetti 
Suomen, mutta sai Norjan.

KUVA 37. Norjan perustuslaki hyväksyttiin Eidsvollin kansalliskokouksessa 1814

enemmän vaikutusvaltaa ulkopolitiik-
kaan. Ruotsalaisvallan vastustaminen 
yhtenäisti Norjaa kansakuntana. unioni 
lakkautettiin lopulta vuonna 1905.

RuotSIlla alKoI vuoden 1814 jälkeen 
rauhan aika, joka on kestänyt pidem-
pään kuin millään muulla Euroopan 
maalla koskaan. tämä mahdollisti seu-
ranneiden vuosikymmenten merkittä-
vän taloudellisen kasvun ja yhteiskun-
nallisen kehityksen.

SuoMEN ja NoRjaN kansainvälinen 
asema 1800-luvun alussa erosivat toi-
sistaan jyrkästi. Suomella ei ollut ollut 
Ruotsin valtakunnassa mitään erityistä 
asemaa, vaan se oli ollut pelkästään vii-
si lääniä valtakunnan itäosassa. Norjalla 
sen sijaan oli ollut tanskan kuningas-
kunnan erillisenä osana omat lakinsa ja 
ajoittain jopa oma käskynhaltija.
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KEISaRI SIIRSI Suomen suuriruhtinaskunnan 
pääkaupungin helsinkiin, jota suojasi Via-
porin linnoitus. Saksalaisen arkkitehdin Carl 
ludvig Engelin johdolla helsingille rakennet-
tiin uusi keskusta ajanmukaiseen uusklassi-
seen empiretyyliin. Suomalaisten kansallinen 
tietoisuus heräsi hiljalleen muun muassa 
Elias lönnrotin ja johan ludvig Runebergin 
kaltaisten kirjailijoiden innoittamana. Kansa 
heräsi myös poliittisesti, ja j. V. Snellmanin 
ja muiden aktivistien ansiosta suomesta tuli 
1863 tasavertainen ruotsin kielen kanssa ja 
suuriruhtinaskunnan toinen virallinen kieli.

SuoMEN autoNoMINEN suuriruhtinas-
kunta sai muitakin kansallisia tunnuksia. 
1860-luvun uudistusten myötä Suomi sai 
oman rahan, markan, ja omat suomalaiset 
postimerkit

1800-luVuN loPulla ja 1900-luvun alussa 
Suomen poliittista ilmapiiriä leimasivat 
kieliriidat. Suomenmieliset eli fennomaanit 
halusivat tehdä Suomesta yksikielisesti suo-
menkielisen, kun taas ruotsinmieliset sveko-
maanit pyrkivät säilyttämään ruotsin kielen 
vahvan aseman Suomessa. Ruotsinkielisiä, 
joita olivat vanhan poliittisen ja taloudellisen 
eliitin lisäksi lähinnä länsi- ja etelärannikon ja 
saariston asukkaat, oli vuosisadan vaihteessa 
noin 13 % suomalaisista.

Muualla PohjolaSSa syntyi 1800-luvulla 
ns. skandinavismi, joka halusi lähentää Poh-
jolan kansoja toisiinsa ja kehittää poliittista 
yhteistyötä valtioiden välillä. Skandinavismi 
pyrki myös vähentämään Venäjän vaikutus-
valtaa Itämeren alueella. Ruotsin suhteet 
länsivaltoihin lähenivät Krimin sodassa 
1853–56, jossa vastakkain olivat toisella 
puolella Venäjä ja toisella Ranska ja Iso-

Britannia. Ranskalais-brittiläinen sotalaivasto 
tuhosi venäläisten rakentaman Bomarsun-
din linnoituksen ahvenanmaalla, ja rauhan 
ehtona 1856 voittajavallat kielsivät Venäjää 
linnoittamasta ahvenanmaan saaristoa.

taNSKaN KuNINGaS menetti yksinvalti-
aan asemansa 1849, jolloin maa sai uuden, 
kuninkaan valtaa rajoittaneen perustuslain 
ja tanskaan perustettiin uusi kaksikamarinen 
parlamentti. ongelmana olivat kuitenkin 
saksankieliset alueet Slesvig ja holstein, 
jotka halusivat irtautua tanskasta. yhteen-
otot alueilla asuneiden saksalaisten kanssa 
lisääntyivät noihin aikoihin virinneen saksa-
laisen kansallismielisyyden vuoksi ja johtivat 
usein väkivaltaisuuksiin. Vuonna 1864 Preussi 
ja Itävalta hyökkäsivät tanskaan ja miehit-
tivät jyllannin. Rauhan ehtona tanskan oli 
luovutettava Slesvig ja holstein kokonaan – 
kolmannes tanskan pinta-alasta ja miljoona 
asukasta. Sodan myötä haaveet Pohjoismai-
den poliittisesta yhdentymisestä kuivuivat 
kokoon, sillä Ruotsi-Norja ei missään vai-
heessa tullut mukaan sotaan tanskan avuksi. 
tämän jälkeen skandinavismi tähtäsi lähinnä 
kulttuurikontaktien luomiseen.

ValtataSaPaINo Itämerellä järkkyi, kun 
Saksan alueen valtiot vuonna 1871 yhdistyi-

 

Suomen ja Norjan kansainvälinen asema 

1800-luvun alussa erosivat toisistaan 

jyrkästi. Suomella ei ollut ollut ruotsin 

valtakunnassa mitään erityistä asemaa, 

vaan se oli ollut pelkästään viisi lääniä 

valtakunnan itäosassa. Norjalla sen si-

jaan oli ollut tanskan kuningaskunnan 

erillisenä osana omat lakinsa ja ajoittain 

jopa oma käskynhaltija.

KUVA 38. Kansallispäivän juhlintaa Karl Johan -kadulla Oslossa. Norjan pääkaupunki vaihtoi nimeä 
Kristianiasta Osloksi 1925. Vaikka norjalaiset korostavatkin yleensä itsenäisyyttään, on pääkadun 
nimenä ollut vuodesta 1848 Karl Johans gate kuningas Kaarle XIV Juhanan mukaan, joka Norjan 
hallitsijana tunnettiin nimellä Kaarle III Juhana.

KUVA 39. Helsinki – Senaatintori ja keisarin 
patsas Suurkirkon edessä



24

©
 P

oh
jo

la
-N

or
de

n 
ry

vät yhdeksi keisarikunnaksi. 
uuden, vahvan valtakunnan 
syntymisen jälkeen Slesvigin ja 
holsteinin takaisinvaltaamisen 
yrittäminenkin tuli tanskalle 
täysin mahdottomaksi. tanska 
sai kuitenkin vuonna 1920 
Saksan hävittyä ensimmäi-
sen maailmansodan takaisin 
Pohjois-Slesvigin tanskankieli-
set alueet kansanäänestyksen 
lopputuloksena.

SaKSaN vastayhdistynyt 
keisarikunta nousi Itämeren 
alueen hallitsevaksi suurvallak-
si viimeistään Venäjän mene-
tettyä Itämeren-laivastonsa 
epäonnisessa sodassaan ja-
pania vastaan 1904–05. Kielin 
kanavan avaaminen 1895 antoi 
saksalaisille Itämeren kaupan-
käynnissä valta-aseman, joka 
muistutti hansaliiton asemaa 
keskiajalla. Pohjois-Saksan 
taloudellinen kukoistus piristi 
myös mm. Ruotsin taloutta. 
tanskassa maatalous kehittyi, 
ja perinteisestä viljan vilje-
lemistä siirryttiin vähitellen kar-
jatalouteen sekä viljelemään 
erikoiskasveja kuten sokerijuu-
rikkaita.

KaSVaVat poliittiset jännitteet 
ja kasvava kansallismielisyys 
johtivat myös siihen, että 
venäläiset kiristivät otettaan 
ei-venäläisistä raja-alueistaan. 
Myös Suomi sai tuta venä-
läistämispolitiikan ja menetti 
vuonna 1899 käytännössä itse-
hallintonsa. Suomessa ajanjak-
soa kutsutaan ”sortokausiksi”. 

tuolloin Norjan suurkäräjät julistivat, ettei 
oskar II enää ollut Norjan kuningas, ja lak-
kauttivat käytännössä unionin yksipuolisesti. 
Ruotsissa herätti tieto tyrmistystä ja peräti 
sotilaallista väliintuloa suunniteltiin, mutta 
tilanne rauhoittui, kun Norjassa järjestettiin 
Ruotsin vaatimuksesta kansanäänestys 
itsenäistymisestä. tulos oli selkeä: 368 000 
ääntä itsenäisyyden puolesta ja vain 184 
vastaan. oskar II luopui Norjan kruunusta, 
ja suurkäräjät valitsivat tanskalaisen prinssi 
Carlin kuninkaaksi nimellä haakon VII. 

1800-luVulla taloudelliset olosuhteet 
muuttuivat Pohjoismaissa rajusti. teollistu-
minen saavutti myös Pohjolan, vaikka suurin 
osa väestöstä saikin vielä pitkään toimeen-
tulonsa maanviljelystä. uusia viestintävä-
lineitä keksittiin. höyrylaivat korvasivat 
purjealukset, ja kulkuyhteydet rannikolta 

KUVA 40. Tietokonesimulaatio Bomarsundin linnoituksesta ennen tuhoamistaan 1800-luvun puolessavälissä

KUVA 42. Eetu Iston maalaus ”Hyökkäys” (1899): 
Venäjän kaksipäinen kotka hyökkää Suomi-nei-
don kimppuun lakikirjaa repien.

KUVA 41. Saksalaisten hyökkäys Tanskaan: Dybbøl Møllen taistelu

tuona aikana suomalaisten 
vastarinta venäläisiä vallanpi-
täjiä vastaan heräsi, mikä johti 
mm. venäläisen kenraaliku-
vernööri Bobrikovin murhaan 
1904.

VENäjäN KEISaRIN heik-
kouskaudella 1905–08 Suomi 
sai itsehallintonsa joiksikin 
vuosiksi takaisin. Suomi käytti 
tilaisuuden hyväkseen ja otti 
ensimmäisenä maana Euroo-
passa käyttöön yleisen ja yh-
täläisen äänioikeuden – myös 
naisille, jotka saivat myös 
asettua ehdolle vaaleissa.

VuodEN 1908 jälkeen 
keisarin venäläistämispolitiik-
ka jatkui Suomessa jälleen. 
Venäläiset kiristivät sotilaallis-
ta otettaan Suomen rannik-
koalueista, sillä he pelkäsivät 
saksalaisten hyökkäävän 
Venäjälle Suomen kautta. 
Vain ensimmäisen maailman-
sodan syttyminen ja Venäjän 

vallankumoukset 1917 estivät venä-
läistämisen onnistumisen.

RuotSIN ja NoRjaN välinen 
unioni hajosi 1905. Norjalaiset olivat 
1800-luvun loppua kohden yhä 
voimakkaammin tuoneet esiin omaa 
kulttuuriaan ja sen erityispiirtei-
tä, ja Norjan kansa alettiin nähdä 
itsenäisenä kansakuntana. Norjalai-
set taistelivat oikeudestaan omiin 

kansallisiin symboleihin kuten 
omaan lippuun, ja erityisesti taitei-
lijat ja muut kulttuurin edustajat 
antoivat suuren panoksen Norjan 
kansallisen identiteetin raken-
tamiseen. Norjalaiset halusivat 
myös ulkomaille omia edustustoja. 
Ruotsin kuningas oskar II tyrmäsi 
vaatimukset, minkä myötä Norjan 
hallitus jätti eronpyynnön, jota 
sitäkään kuningas ei hyväksynyt. 
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sisämaahan paranivat merkittävästi, kun käyt-
töön otettiin uusia sisävesireittejä kuten Götan 
kanava Ruotsissa ja Saimaan kanava Suomessa. 
Rautateitä alettiin 1800-luvun puolessavälissä 
rakentaa nopeaan tahtiin, ja vuosisadan loppua 
kohden Pohjolaa halkoi rautatieverkosto, joka 

ylsi Pohjanlahden pohjoisrannikolle 
saakka ja mahdollisti talouskasvun 
alueilla, jotka olivat aikaisemmin 
olleet syrjäisiä ja jälkeenjääneitä

uudEt KEKSINNÖt mahdollistivat 
paitsi tavaroiden, myös ihmisten 
liikkumisen aivan uudella laajuu-
della. Suurina katovuosina 1860-lu-
vun lopulla viljasadot tuhoutuivat 
useana vuotena peräkkäin, joten 
Pohjolassa kärsittiin suunnattomas-
ta nälänhädästä ja satojatuhansia 
ihmisiä menehtyi. Köyhyydestä, 
tilanpuutteesta ja nälästä kärsivät 
kymmenettuhannet nuoret et-
siytyivät kaikkialla Pohjoismaissa 
pois ylikansoitetulta maaseudulta 
parempiin elinolosuhteisiin kaupun-
keihin tai suurten mahdollisuuksien 
maahan Pohjois-amerikkaan. Esi-
merkiksi Ruotsista lähti yli miljoona 
siirtolaista ja Norjasta yli 750 000 

KUVA 44. Ruotsalaisia siirtolaisia tekemässä lähtöä 
Göteborgin satamassa 1905

millaisia muutoksia Napoleonin aika merkitsi 
poliittisille suhteille Pohjolassa?

vertaa keskenään Norjan liittämistä Ruotsiin ja Suo-
men liittämistä Venäjään! Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja  
voit huomata?

miten pohjoismaiset yhteiskunnat muuttuivat 1800-luvulla?

kohti yhdysvaltoja, jonka pohjoisosiin 
syntyi useita ruotsalaissiirtokuntia. 

1800-luKu oli myös suurten yhteis-
kunnallisten ja poliittisten muutosten 
aikaa. Vanha pohjoismainen sääty-
yhteiskunta sai tehdä tilaa luok-
kayhteiskunnalle, jossa varallisuus ja 
taloudellinen asema olivat syntyperää 
tärkeämpiä. Kansakoulujen perusta-
misen ansiosta luku- ja kirjoitustaito 
yleistyivät, ja kansan sivistystaso 
koheni. uudet yhdistykset ja kan-
sanliikkeet levittivät uusia aatteita, ja 
uskonnolliset herätysliikkeet nousivat 
vaikutusvaltaiseen asemaan tietyissä 
osissa Pohjolaa. lisääntynyt vapaa-
mielisyys ja vaatimukset poliittisista 
uudistuksista saivat erityisesti Norjan 
ja tanskan talonpojat liikkeelle. Pian 
syntyi työväenliike vaatimuksineen 
yhteiskunnallisista uudistuksista ja 
poliittisista vaikutusmahdollisuuksista. 

KUVA 45. Vapunpäivä 1890 Sundsvallissa. Kylteissä vaaditaan ”8 tuntia työtä, 8 tuntia vapaa-
aikaa, 8 tuntia lepoa”.

keskustele

hallintojärjestelmät alkoivat kehittyä yhä kansanvaltai-
sempaan suuntaan. Ruotsin vanhat säätyvaltiopäivät 
lakkautettiin 1865 ja korvattiin kaksikamarisilla valtio-
päivillä, jonne riittävän varakkaat miehet saivat valita 
edustajansa. tanskassa kuninkaan yksinvallasta luovuttiin 
1849, ja vuonna 1901 siirryttiin kansanvaltaiseen hallinto-
järjestelmään. Myös naisia koskeva yleinen ja yhtäläinen 
äänioikeus otettiin ensimmäisenä Pohjolassa käyttöön 
Suomessa vuonna 1906, viimeisenä Ruotsissa vuonna 
1921. uusi pohjoismainen kansalaisyhteiskunta oli nähnyt 
päivänvalon.
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P
ohjoismaat – Suomea lukuun otta-
matta – julistautuivat ensimmäisen 
maailmansodan alussa puolueetto-
miksi, ja niiden onnistuikin pysytellä 

sodan ulkopuolella. Suomi oli osa Venäjän 
keisarikuntaa, mutta koska suomalaiset oli 
vapautettu asevelvollisuudesta, yksikään 
suomalainen ei osallistunut taisteluihin. 
Poikkeuksen muodostivat tsaarin armeijan 
suomalaiset upseerit – heistä tunnetuimpa-
na Carl Gustaf Mannerheim – ja ne suoma-
laiset, jotka liittyivät ns. jääkäriliikkeeseen 
ja lähtivät salateitse Saksaan saamaan soti-
laskoulutusta ryhtyäkseen vapaustaisteluun 
Venäjää vastaan.

VENäjäN tSaaRI syöstiin vallasta keväällä 
1917, ja Suomi sai takaisin menettämänsä 
itsehallinnon. Kesästä 1917 tuli kuitenkin 
Suomessa levoton kurittomien venäläissoti-
laiden, lisääntyvän ruokapulan ja työttömyy-
den sekä yhä kovaäänisemmin yhteiskunnal-
lisia uudistuksia vaatineen työväenliikkeen 
vuoksi. Kun bolševikit, leninin johtamat 
radikaalit kommunistit, ottivat vallan Ve-
näjällä, Suomen porvarijohtoinen senaatti 
käytti marraskuun 1917 uutta vallankumous-
ta hyväkseen ja julisti Suomen itsenäiseksi. 
Eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6. 
joulukuuta 1917, ja leninin johtama Venäjän 
uusi hallitus hyväksyi sen vuodenvaihteessa.

taMMIKuuN loPulla 1918 syttyi lyhyt 
mutta verinen sisällissota ”valkoisen” por-
varillisen hallituksen ja työväen vallankumo-
usta tavoitelleiden ”punaisten” välillä. Sota 
päättyi toukokuussa saksalaisten joukkojen 
noustua maihin ja ajettua punaisen hallituk-
sen Venäjälle. Noin 35 000 suomalaista eli 1 
% maan väestöstä menetti henkensä. Suurin 
osa menehtyneistä oli vangiksi otettuja 
punaisia, jotka kuolivat tauteihin ja nälkään 
vankileireillä kesällä 1918 taisteluiden jo 
päätyttyä. Sisällissota loi jyrkän kahtiajaon 
Suomen kansan keskuuteen. 

VaSta ItSENäIStyNyt Suomen tasavalta 
solmi 1920 rauhan Neuvosto-Venäjän kans-
sa. Suomi sai Petsamon alueen jäämeren 
rannalla, ja Karjalan kannaksella raja vedet-
tiin vain 20 km länteen vanhasta keisarillisen 
Venäjän pääkaupungista Pietarista, joka 
vuodesta 1924 lähtien tunnettiin nimellä 
leningrad.

MyÖS ValtaKuNNaN muut rajat määri-
teltiin. ahvenanmaasta käytiin kova kiista 
Suomen ja Ruotsin kesken, kun ahvenan-
maalaiset itse olivat pyytäneet saada liittyä 
Ruotsiin. Kansainliitto ratkaisi kysymyksen 
siten, että ahvenanmaa kuului jatkossakin 
Suomeen, mutta saaret saivat itsehallinnon 
ja takuut ruotsin kielen aseman turvaami-
sesta.

ISlaNtI SaI itsenäisyyden 1918 pitkän 
väännön jälkeen, mutta maalla oli edelleen 
tanskan kanssa yhteinen kuningas. Islanti 
sai oman lipun, mutta sekä puolustus- että 
ulkopolitiikka hoidettiin yhä tanskasta käsin.

NoRjallaKIN olI tiettyjä alueellisia 
erimielisyyksiä tanskan kanssa. Vuonna 
1920 solmitun kansainvälisen sopimuksen 
mukaan huippuvuoret kuuluivat Norjalle, 
mutta vasta 1933 Norja luopui vaatimuksis-
taan saada Grönlantikin hallintaansa.

PohjoLa suurvaLtojen PeLinaPPuLana  

19oo-Luvun eurooPassa

KUVA 46. Ahvenanmaan itsehallintorakennus
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KaIKISSa PohjoISMaISSa vastakkainaset-
telu eri yhteiskuntaluokkien välillä kasvoi. 
Ruotsissa sosiaalidemokraattien ja liberaali-
en kannatus kasvoi vaaleissa roimasti, ja en-
simmäinen sosiaalidemokraattinen hallitus 
muodostettiin hjalmar Brantingin johdolla 
jo 1920. Nimenomaan sosiaalidemokraatit 
alkoivat 1900-luvulla ajaa Pohjoismaissa 
uudistuspolitiikkaa, jonka tavoitteena oli 
rakentaa kansankoti, pohjoismainen hyvin-
vointivaltio, joka perustui kaikkien kansalais-
ten yhdenvertaisuuteen ja jossa yhteiskunta 
huolehti kaikista jäsenistään kehdosta hau-
taan. uudistusten ansiosta elinolosuhteet 
Ruotsissa paranivat roimasti, minkä vuoksi 
muuttoliike Suomesta Ruotsiin lisääntyi aina 
1960-luvun loppuun saakka, jolloin myös 
Suomi lähti samalle uudistusten tielle.

toISEN MaaIlMaNSodaN vaikutukset 
ulottuivat Pohjoismaihin merkittävästi en-
simmäistä rajummin. Suomi joutui sotaan jo 
syksyllä 1939, jolloin Neuvostoliitto hyök-
käsi Suomeen tarkoituksenaan vallata maa 
talvisodassa. Rauhansopimuksessa keväällä 
1940 Suomen piti luovuttaa Neuvostoliitolle 
kymmenesosa alueistaan, lähinnä Karjalasta, 
mukaan lukien maan toiseksi suurimman 
kaupungin Viipurin.

SaKSa MIEhIttI sekä tanskan että Norjan 
huhtikuussa 1940 ja piti maita hallussaan 
aina sodan loppuun saakka ja natsi-Saksan 
kaatumiseen. Saksalaisten ”operaatio 
Weserübungin” varsinainen kohde oli Norja, 
jota Saksa tarvitsi hallitakseen Pohjois-at-
lantin rannikkoa sekä turvatakseen pääsyn 
Ruotsin rautamalmiin. Norjalaisten onnis-
tui kuitenkin upottaa osloa valtaamaan 

tullut saksalainen sotalaiva oslovuonoon, 
ja kuningasperhe ja hallitus ehtivät paeta 
Britanniaan. Norjassa syntyi nopeasti vasta-
rintaliike vastustamaan saksalaismiehitystä. 
Saksalaiset vangitsivat sodan aikana 35 000 
norjalaista, ja 1 400 kuoli keskitysleireillä 
Saksassa. Saksalaiset perustivat miehitet-
tyyn Norjaan natsien talutusnuorassa olleen 
nukkehallituksen, jonka johtajana toimi nor-
jalainen Vidkun Quisling. Quisling tuomittiin 
sodan jälkeen kuolemaan. Kaiken kaikkiaan 
25 norjalaista teloitettiin, ja 20 000 tuomit-
tiin vankeuteen yhteistyöstä saksalaisten 
kanssa.

taNSKaSSa MuodoStEttIIN laajapoh-
jainen kokoomushallitus, jonka ainoaksi 
vaihtoehdoksi jäi yhteistyö saksalaisten 
miehittäjien kanssa. Myös tanskassa syntyi 
vastarintaliike saksalaisia vastaan. Vuonna 

1943 saksalaiset julistivat poikkeustilan, ja 
saman vuoden syksyllä aloitettiin juutalais-
väestön pakkosiirrot. Suurimman osan tans-
kan juutalaisista onnistui kuitenkin paeta 
Ruotsiin. Sodan jälkeen pidätettiin 40 000 
tanskalaista, joita syytettiin maanpetokses-
ta. 46 teloitettiin yhteistyöstä saksalaisten 
kanssa.

lIIttoutuNEEt MIEhIttIVät 1940 vailla 
suurempaa dramatiikkaa Islannin, joka vuo-
desta 1920 oli ollut muodollisesti itsenäinen 
mutta personaaliunionissa tanskan kanssa. 
Ruotsin onnistui pysytellä sodan ulkopuolel-
la myönnytyspolitiikkansa ansiosta: Saksan 
annettiin kuljettaa sotilaita Ruotsin rautatei-
tä pitkin Norjaan, ja taloudelliset yhteydet 
natsi-Saksaan olivat tiiviit. Ruotsalaisten 
sympatiat olivat sodassa Suomen puolella, 
ja vapaaehtoisia ruotsalaissotilaita osal-

KUVA 47. Pikakivääri asetettu suksien päälle Nisalahdessa Viipurinlahden länsirannalla talvisodassa KUVA 48. Saksalaisjoukkoja hyökkäämässä Norjaan leitebergetillä 1940
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listuikin talvisotaan Neuvostoliittoa 
vastaan. 72 000 suomalaislasta lähe-
tettiin sotien aikana Ruotsiin turvaan. 
Ruotsista tuli turvapaikka myös noin 
50 000:lle saksalaismiehitystä paen-
neelle norjalaiselle.

SuoMI lähtI uuteen sotaan kesällä 
1941 Saksan hyökättyä Neuvostoliit-
toon. Ns. jatkosodassa suomalaiset 
valtasivat takaisin talvisodassa me-
nettämänsä alueet sekä lisäksi laajoja 
alueita Itä-Karjalasta. Vaikka Suomi ja 
Saksa virallisesti eivät olleetkaan liitos-
sa, Suomen sotatoimien menestymi-
nen oli kuitenkin riippuvaista Saksan 
sotaonnesta. Neuvostoliiton aloitettua 
väkivaltaisen tykistöhyökkäyksen 
Karjalan kannaksella kesäkuussa 1944 
solmittiin ns. Ryti–Ribbentrop-sopi-
mus, jossa Suomen presidentti Risto 
Ryti lupasi Saksalle olla solmimatta 
erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa ja 

KUVA 49. Suomalai-
sia sotalapsia Arctu-

rus-laivan kannella 
matkalla Ruotsiin 

kesäkuussa 1941

KUVA 50. Suomalaisjoukot saapuvat Rovaniemelle 1945, kuvassa 
Koskikatu

mitä ensimmäinen maailmansota merkitsi 
Suomen tulevaisuudelle?

millä tavoin toinen maailmansota koetteli 
Pohjoismaita?

mitä yhteisiä piirteitä voit huomata yhteiskuntien 
kehityksessä Pohjoismaissa toisen maailmansodan 
jälkeen? 

mihin viittaa otsikko ”Pohjola suurvaltojen 
pelinappulana 1900-luvun Euroopassa”?

sai vastineeksi aseita ja elintarvikeapua. 
Kun hyökkäys oli torjuttu, Ryti erosi 
tehtävistään ja armeijan ylipäällikkö 
Mannerheimistä tuli uusi presidentti. 
Mannerheim ei katsonut Rytin solmi-
man sopimuksen sitovan häntä ja sopi 
syyskuussa 1944 aselevon Neuvostolii-
ton kanssa. Suomi selvisi sodasta jou-
tumatta Neuvostoliiton miehittämäksi, 
mutta rauhanehdot olivat vieläkin 
kovemmat kuin talvisodan jälkeen. Raja 
Karjalan kannaksella vedettiin samoin 
kuin talvisodan jälkeen, suomalaisten 
piti maksaa valtavia sotakorvauksia 
Neuvostoliitolle ja kaikki saksalaiset 

joukot oli nopeasti karkotettava maas-
ta. Vetäytyessään pohjoiseen lapin 
läpi saksalaiset polttivat ja hävittivät 
käytännössä kaiken edetessään, myös 
vilkkaan Rovaniemen kauppalan. lapin 
sota kesti kevääseen 1945.

ISlaNtI julIStautuI tasavallaksi 
vuonna 1944 – jolloin saari oli vielä 
amerikkalaisten miehittämä – ja Färsaa-
ret sai itsehallinnon 1948. Grönlanti oli 
tanskan siirtomaan asemassa vuoteen 
1953. Saari sai vihdoin itsehallinnon 
vuonna 1979, ja vuonna 1985 Grönlanti 
erosi Euroopan yhteisöstä Ey:stä.

keskustele
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t
oisen maailmansodan jälkeen Euroo-
passa koitti kylmä sota. Maanosan 
jakoi kahtia rautaesirippu, joka erotti 
Neuvostoliiton johtaman itäblokin 

lännestä. Neuvostoliitto oli toisen maailman-
sodan aikana liittänyt itseensä Baltian maat 
Viron, latvian ja liettuan, joista tuhannet 
ihmiset pakenivat pienillä veneillä Itämeren 
yli Ruotsiin. Vuonna 1947 solmittuun lopul-
liseen Pariisin rauhaan saakka Suomea piti 
silmällä Neuvostoliiton valvontakomissio, 
joka tarkkaili aseleposopimuksen ehtojen 
täyttämistä ja piti Suomea tiukasti ottees-
saan. Neuvostoliitolla oli sitä paitsi vuoteen 
1956 saakka sotilastukikohta Porkkalassa 
aivan helsingin länsipuolella. 1948 Suomi ja 
Neuvostoliitto solmivat ystävyys-, yhteistoi-
minta- ja avunantosopimuksen (yya-sopi-
mus), jonka mukaan Suomen oli puolustau-
duttava, mikäli Suomi – tai Neuvostoliitto 
Suomen alueen kautta – joutuisi hyökkäyk-
sen kohteeksi ”Saksan tai muun sen kanssa 
liitossa olevan valtion taholta”. Suomi pyrki 
kuitenkin pysyttelemään kylmässä sodassa 

puolueettomana, ja sen onnistuikin – vas-
toin kaikkia todennäköisyyksiä – säilyttää 
länsimainen demokratiansa ja monipuo-
luejärjestelmänsä läpi koko kylmän sodan. 
yya-sopimus oli Suomen ulkopolitiikan 
kulmakivi aina Neuvostoliiton hajoamiseen 
saakka 1991, ja sopimuksen myötä syntynyt 
kauppayhteistyö Neuvostoliiton kanssa 
hyödytti suuresti Suomen taloutta 1960- ja 
70-luvuilla.

NoRja, taNSKa ja ISlaNtI ratkaisivat 
turvallisuuspoliittisen ongelmansa toisen 
maailmansodan jälkeen liittymällä läntiseen 
puolustusliitto Natoon. Ruotsi päätti –Suo-
men tilanteen huomioon ottaen – pysytellä 
sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta 
käytännössä sillä oli läheinen suhde länteen. 
Suomen onnistui samalla tavalla harjoittaa 
puolueettomuuspolitiikkaa – kuitenkin sen 
suhde Neuvostoliittoon oli erityinen. Näin 
Suomi ja Ruotsi muodostivat idän ja lännen 
välille eräänlaisen valtatyhjiön.

PohjoISMaat PERuStIVat 1952 Pohjois-
maiden neuvoston keskinäiseksi yhteistyö-
elimekseen. jo vuonna 1954 Pohjoismai-
den välille saatiin passivapaus ja yhteiset 
pohjoismaiset työmarkkinat. Suomi liittyi 
neuvostoon 1955. Pohjoismainen yhteistyö 
kehittyi monilla eri tasoilla, ja erityisesti Suo-
melle Pohjola oli tärkeä henkireikä länteen 
kylmän sodan maailmassa.

PohjoISMaIdEN NEuVoStoN merkitys 
väheni vuosisadan loppua kohden, kun 
Pohjoismaat liittyivät yhteiseurooppalai-
siin järjestöihin. Eu-sopimukset korvasivat 
aikaisemmat Pohjoismaiden neuvoston 
sopimukset. taloudellista yhteistyötä har-

joitettiin 1960-luvulla vapaakauppajärjestö 
EFta:n puitteissa, jossa kaikki viisi Pohjois-
maata olivat mukana – Suomi liitännäisjäse-
nenä vuoteen 1986. tanska liittyi Euroopan 
yhteisöihin (Ey) jo 1973, kun taas Suomi ja 
Ruotsi liittyivät vasta 1995 – kylmän sodan 
jo päätyttyä. tuolloin Ey oli jo muuttu-
nut Euroopan unioniksi (Eu). Myös Norja 
on kahdesti harkinnut liittymistä, mutta 
norjalaiset ovat molemmilla kerroilla (1972 
ja 1994) torjuneet jäsenyyden kansanäänes-
tyksessä. EFta ja Ey perustivat yhteiset si-
sämarkkinat, Euroopan talousalueen Eta:n, 
joka käsittää Eu-maiden lisäksi myös Norjan 
ja Islannin.

rakennemuutos, hyvinvointivaLtio

ja Pohjoismainen yhteistyö

KUVA 51. Amerikkalainen Naton tukikohta Islannin Keflavikissa. 
Tukikohta suljettiin 2006.
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SuoMI ottI vuonna 2001 ainoa-
na Pohjoismaana käyttöön Eu:n 
yhteisen rahayksikön euron. Eu-
maat tanska ja Ruotsi jättäytyi-
vät yhteisvaluutan ulkopuolelle.

SotIEN jälKEINEN vaurastu-
minen on nostanut Pohjoismaat 
maailman rikkaimpien maiden 
joukkoon. Norjan taloutta 
ovat suosineet Pohjanmereltä 
1960-luvulla löytyneet suuret 
öljyvarannot. Kaikissa Pohjois-
maissa on alettu rakentaa ns. 
pohjoismaista hyvinvointival-
tiota. Erityisesti naisten osallis-
tuminen työelämään on ollut 
yhteinen piirre Pohjoismaille. 
Pohjoismaiset kuningaskunnat 

ovat sallineet naisten pääsyn 
valtaistuimellekin: tanskassa 
lakimuutos tehtiin 1953, minkä 
ansiosta nykyäänkin maan val-
tionpäämiehenä toimii kuninga-
tar Margareeta II.

SuoMI olI PItKääN kehitykses-
sä muita Pohjoismaita jäljessä, 
minkä johdosta 1960-luvun 
lopulla noin 30 000 suomalaista 
muutti vuosittain Ruotsiin työn 
ja paremman sosiaaliturvan 
perässä. Muuttovirta väheni 
lopulta, kun 1960-luvun puo-
lenvälin jälkeen toteutettujen 
uudistusten ansiosta Suomen 
elintaso nousi nopeasti muiden 
Pohjoismaiden tasolle. Kaikki 

KUVA 52. Pohjoismaiden neuvoston istunto 2010 KUVA 53. EU-maiden lippuja KUVA 54. Kööpenhaminalaisia lapsia

vertaa keskenään Pohjoismaiden asennetta Natoon ja Eu-
roopan yhdentymiseen (Ey-Eu) toisen maailmansodan jälkeen! 
Mistä erot johtuvat?

mistä syistä tanska ja Ruotsi ovat joutuneet ristiriitoihin 
toistensa kanssa historian kuluessa?

miten Ruotsin ja Norjan väliset suhteet ovat kehittyneet 
1800- ja 1900-luvuilla?

mistä syistä Suomen ja Venäjän väliset suhteet huonon-
tuivat 1800-luvun loppua kohden? Millaiset olivat Suomen 
idänsuhteet 1900-luvulla?

vertaa keskenään tanskan kokemuksia elää suurvallan 
lähinaapurina (Saksa) Suomen vastaaviin kokemuksiin (Venäjä/ 
Neuvostoliitto) viimeisen kahden vuosisadan aikana. 

keskustele
maat ovat käyneet läpi 
saman rakennemuutoksen 
maatalousyhteiskunnasta 
teollisuusyhteiskunnan 
kautta ”jälkiteolliseen 
yhteiskuntaan”, jossa kes-
keisin työllistävä ala ovat 
palveluammatit. Runsaan 
maahanmuuton myötä 
vanha kansallisvaltioiden 
yhtenäiskulttuuri on useim-
missa Pohjoismaissa vaih-
tunut uudeksi monikulttuu-
riseksi yhteiskunnaksi.
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kuvaLähteet

kuvat 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 1o 
on julkaistu Ruotsin Statens historiska museum i Stockholmin luvalla, 
¦ www.historiska.se. Kuva 10 on ”Vikingarnas Birka” -näyttelystä.

kuvat 4, (kuva: Roquai), 17, 18, 22, 24, 25 (maalaus: jacob Binck, 1542), 
26, 27 (maalaus: j.P. lemke n. 1685), 29 (maalaus: Gustaf Cederström 1878), 
31, 32 (maalaus: augustin Ehrensvärd), 33, 34 (maalaus: a. Roslin), 35 
(maalaus: Emanuel thelning), 37 (maalaus: oscar Wergeland), 41 (maalaus: 
jørgen Valentin Sonne 1871), 42, 43 (www.tekniskamuseet.se) 44 (libra-
ry of Congress ) 45, 47 (WSoy kuva-arkisto ) 49, 5o, 51, ovat vapaasti 
käytettävissä public domain -sääntöjen mukaan (http://fi.wikipedia.org/wiki/
Public_domain)

kuva 7 on julkaistu Norjan Kulturhistoriska museetin, oslo, luvalla.

kuva 8 kuva: Ingrid Rönnow

kuva 3o Ørsted, Steffen: Gamla Finland. uppslagsverket Finland-webbutgåva: 
¦ www.uppslagsverket.fi. Schildts förlags ab, 20090616, on julkaistu 
 Schildts förlagin luvalla.

kuvat 11 (kuva: jürgen howaldt), 19 (kuva: Steve jurvetson), 23 (kuva: 
jürgen howaldt), 36 (kuva: jonik): 
¦ http://commons.wikimedia.org, on julkaistu Creative Commons 
 attribution 2.0 Generic -lisenssin mukaan

kuvat 12 (kuva: Chris73), 13 (kuva: Briangotts), 14, 28 (kuva: litany) on jul-
kaistu GNu General Public lisenssin mukaan: 
¦ http://sv.wikipedia.org/wiki/General_Public_license

kuvat 15 (kuva: Petr Šmerkl, Wikipedia), 16 (kuva: Nina aldin thune ) 21 
(kuva: Solberg) 36, 4o (tietokonesimulaatio: henrik juslin, Graham Robins, 
kuva: Sebastian Södergårdh), 48 (Bagn Bygdesamling): 
¦ http://commons.wikimedia.org, on julkaistu Creative Commons 
 attribution-Share alike 3.0 unported -lisenssin mukaan.

kuvat 2o (kuva: Nikolaj Bock), 46 (kuva: Magne Kveseth), 52 (kuva: Mag-
nus Fröderberg), 53 (kuva: Kirsten Bergum Kinsten), 54 (kuva: ane Cecilie 
Blichfeldt): 
¦ www.norden.org Creative Commons Navngivelse 2.5 danmarkin 
 lisenssin mukaan. 

kuva 38 (kuva daniel78): 
¦ http://commons.wikimedia.org, on julkaistu  Creative Commons
 attribution-Share alike 2.5 Generic -lisenssin mukaan.


