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I 
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 cen-
tralstyrda kungariken ersatte det gamla 
feodalsamhället. 

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 Balti-
kum stod tyska orden inför sitt samman-
brott, och reformationen bröt slutligen 
på 1500-talet dess makt.

I NorDeN utBrÖt i mitten av 1510-ta-
let 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 stormän-
nen, 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 posi-
tivare eftermäle och där kallas Kristian 
Bondekjär sedan han genomfört en rad 
åtgärder som förbättrade situationen för 
landets bönder.       

meD ”stoCKHoLms BLoDBAD” för-
sökte Kristian II en gång för alla göra slut 
på svenskarnas separatism och stärka 

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 mak-
tambitioner. I gengäld krävde Hansan tullfrihet för 
sina varor och i praktiken kontroll över den svenska 
utrikeshandeln.

De moDerna norDIska

 staternas uppkomst

Bild 24. Stockholms blodbad på Stortorget i Stockholm

Bild 25. Gustav Vasa
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1523 måste KuNg Kristian II lämna Dan-
mark 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. 

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 – en-
ligt tysk modell och med tyska ämbets-
män i ledningen - grundade kungliga 
ämbetsverk. 

sAmtIDIgt NåDDes de nordiska 
länderna av den pågående reforma-
tionen 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 genom-
fördes i sverige. olaus Petri, som stude-
rat 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 

egna språk och Bibeln översattes till 
svenska, danska, finska och isländ-
ska. I Norge innebar folkets språk att 
latinet ersattes av danskan. 

reFormAtIoNeN gAv sverige en 
nationell statskyrka, som – jämte 
all sin egendom - blev underord-
nad 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 kulturtra-
ditionen. också skolor, sjukvård och 
fattigvård, som kyrkan upprätthållit, 
förföll. 

reFormAtIoNeN FICK långtgå-
ende 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 landska-
pets alla kyrkor.

KuNgArNAs reFormer genom-
fördes 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. Central-
makten stärkte sitt grepp om rikets 
perifera delar och Finland knöts 
närmare stockholm.

gustAF vAsA fick den svenska 
riksdagen år 1544 att besluta att 
kungakronan skulle gå i arv inom 
vasa-släkten. När gustaf vasa av-
led 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 euro-
pas 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.

– Den 6 juni firas idag som  

sveriges nationaldag -

Reformationen fick långtgående 
följder för livet i de nordiska ri-
kena. 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. 

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

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?

Diskutera


