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Hvorfor er Kalmarunionen vigtig?

I første halvdel af 1300-tallet var Norden et udkants -
område i Europa, der både politisk og handelsmæssigt
var domineret af det vældige Hanseforbund, der var
en sammmenslutning af tyske byer langs Østersøens
kyster.
I årene efter 1350 lykkedes det den danske konge

Valdemar Atterdag at erobre eller indløse det meste af
det pantsatte danske område, herunder Skånelandene
med de store sildemarkeder, men i en række tilfælde
blev hans planer blokeret af Hanseforbundet, der så
et stærkt Danmark som en alvorlig trussel mod de
tyske handelsinteresser. 
I håb om at svække Hanseforbundet angreb

 Valdemar Atterdag i 1361 hansestaden Visby på Got-
land og tvang de tyske købmænd til at betale skatter
og afgifter til ham. Hanseforbundet reagerede
prompte og erklærede krig, og i 1370 måtte Danmark
underskrive en ydmygende fredsaftale, som betød, at
Skånelandene og sildemarkederne for en periode af 15
år igen kom på de tyske købmænds hænder.
I perioder var modstanden både indefra og udefra

så stærk, at Valdemar Atterdag blev tvunget væk fra
riget, men fra 1371 var han igen tilbage som konge
over et samlet Danmark. Rigssamlingen betød et
stærkt Danmark, men modsætningsforholdet til Han-
seforbundet var langt fra løst, da Valdemar Atterdag
døde på Gurre Slot i 1375. 

Margretes ambitioner

Dronning Margrete 1. er en gådefuld person i dansk
historie. Det har været diskuteret om vejen til mag-
ten, der kulminerede med kroningen af Erik af Pom-
mern i 1397 og etableringen af Kalmarunionen, var
afslutningen på en række tilfældigheder og politiske
sammenfald, eller om der fra første færd lå en samlet
plan bag Margretes forskellige manøvrer for at få først
Oluf og senere Erik af Pommern bragt i stilling som
Nordens fælles konge.

Vores bud er, at Margrete meget tidligt så nogle
muligheder af dynastisk art. Altså, at hun et langt
stykke hen ad vejen, var drevet af tanken om at få sin
kongelige familie centralt placeret i magtspillet. Dette
lykkedes ikke mindst, fordi hun på mesterlig vis
evnede at spille på den kendsgerning, at store dele af
højadelen i de tre lande var knyttet sammen både med
vidtforgrenede slægtsbånd og gennem omfattende
godsbesiddelser på tværs af landegrænserne. Her indså
hun måske bedre end nogen andre i tiden, at hendes
egne ambitioner med held kunne kobles sammen med
adelens ofte mere kortsigtede mål. Gennem et utal af
skiftende alliancer lykkedes det hende at skabe enig-
hed om ideen om en fælles kongemagt knyttet tæt til
hendes egen slægt.
I sammenhæng med de dynastiske interesser

omkring en fælles kongeslægt er der næppe tvivl om,
at fjendskabet til Hansestæderne var en arv, som hun
tog op efter faderen, Valdemar Atterdag. En stærk
kongemagt var forudsætningen for, at det lykkedes
hende – gennem forhandlinger, forhalinger og ved
give hollandske og engelske købmænd privilegier – at
svække de tyske byers altdominerende rolle i handelen
med Norden. Bag ved Margretes dygtige politik over
for Hanseforbundet lå også den kendsgerning, at det
samlede Norden var ved at udvikle sig til en betydelig
militær faktor omkring Østersøen. Set fra Hansefor-
bundets synsvinkel ville resultatet af en åben konflikt
med Margrete være alt for usikkert.

Mere eller mindre union?

Det er svært at afgøre i hvilket omfang Margrete havde
forestillinger, der indebar, at Kalmarunionen skulle
være andet og mere end en feudalstat samlet under en
fælles konge. Måske kan man tolke hendes reaktion
på adelens manglende opbakning bag Unionsbrevet i
retning af, at hun havde store planer, der gik længere
end de ord, som højadelen fik indføjet, om at de tre
lande skulle bevare deres egne love og styres, som de
altid havde været styret. 
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personer, der på forskellige tidspunkter spillede en
hovedrolle i begivenhederne under Kalmarunionen.
Det vil sige især dronning Margrete 1., Erik af Pom-
mern og Christian 2. Når det gælder de svenske
hovedpersoner, fx Gustav Trolle og Gustav Vasa, vil
det være nødvendigt at læreren hjælper til med at
skaffe yderligere materiale med uddrag af forskellige
bøger om Nordens historie, biografier fra leksika eller
oplysninger fra nettet. Arbejdet i denne fase kan
munde ud i, at eleverne udarbejder små biografier til
en klassens bog med titlen: “Kalmarunionens hoved-
personer”.
Afslutningen på emnet Kalmarunionen kan være,

at læreren stiller eleverne over for spørgsmålet: “Hvor-
for brød Kalmarunionen sammen?”. Her er det vig-
tigt at udfordre eleverne til at overveje, hvilken rolle
personer spillede i forløbet, hvilke standsmæssige
interesser, der spillede ind, og hvilke nationale inter-
esser, der efterhånden begyndte at vise sig i perioden.

Intern evaluering

Klassens evaluering kan bestå i, at eleverne enkeltvis
eller i grupper udarbejder forskellige konkurrencer,
lege og spil, hvor de afprøver de andres viden om Kal-
marunionen og om de personer, de har arbejdet med.
Indholdet kan fx være forskellige former for quiz�er,
13 rigtige, find fem fejl, skattejagt, små kryds- og tværs
opgaver osv.
En anden form kan være, at de udarbejder billed-

serier med billeder, der viser personer og ting fra perio-
den – adel, gejstlige, byer, slotte, genstande osv. Her
kan de så udfordre deres kammerater med spørgsmål
som: “Hvad er det?”, “Hvem er det?”, “Hvor god en
kilde er billedet til Kalmarunionens tid?”, osv.
Endelig kan det være en god evalueringsopgave, at

de arbejder med at fremstille deres egne kort over Kal-
marunionens lande og vigtigste byer. Sætte navne ind,
som er nævnt i bogens tekst eller udbygge navnestof-
fet med oplysninger, som de så skal argumentere for,
at de har taget med.

Kalmarunionen 
(5. - 6. klasse)

Unionsbrevet blev lagt i skuffen, men i den prak-
tiske politik kunne man se, at Margrete i en række til-
fælde indsatte sine egne danske og tyske lensmænd på
de kongelige slotte i alle tre lande.
For de senere unionskonger var der ingen tvivl.

Allerede Erik af Pommern ville gradvist etablere et
styre, der pegede hen imod fælles institutioner og fæl-
les lovgivning. 
For den svenske adel var denne tendens i retning af

en enhedsstat helt uacceptabel og resulterede i næsten
100 års oprør og modstand. Medvirkende hertil var
også, at Sverige i løbet af 1400-tallet mere og mere
blev et råstofeksporterende land. Salg af jern og kob-
ber blev en yderst indbringende forretning for  høj -
adelen i tæt samarbejde med Hanseforbundet og hol-
landske kapitalinteresser. 
Set fra svensk side kunne en slags overbygning i

form af en personalunion gå an, men enhver tanke om
en enhedsstat var dødfødt fra starten.
Set i lyset af vore dages EU-diskussioner kan man

finde flere lighedspunkter til den tids holdninger til
og reaktioner på Kalmarunionen. Mere eller mindre
union var dengang som nu det store stridsspørgsmål. 
Kalmarunionens sammenbrud betød nationalsta-

ternes opståen. 500 år senere peger EU-udviklingen i
retning af nationalstaternes afvikling!

Om undervisningen

Udgangspunktet for undervisningen omkring Kal-
marunionen – fra Erik af Pommerns kroning i 1397
til det endelige sammenbrud i 1523 – kan være, at
lærer og elever ud fra bogens tekst og billeder prøver
at skaffe sig et overblik over de væsentligste begiven-
heder og de hovedpersoner, som spillede en aktiv rolle
i forløbet. Her kan rammen fx være at udarbejde en
slags overordnet tidsfrise med billeder og korte tek-
ster, som hele tiden udbygges med nye oplysninger fra
elevernes egne delprojekter.
På dette alderstrin vil det være hensigtsmæssigt, at

eleverne gruppevis arbejder konkret med nogle af de
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Aktiviteter

4 Lav små foredrag med billeder om nogle af Kal-
marunionens slotte og borge fx Nyborg Slot, Kalmar
Slot, Stockholm Slot, Københavns Slot, Gåsetårnet,
Næsholm, Gjorslev osv. Brug biblioteket og nettet.

4 I 1397 blev der lavet et Unionsbrev, hvori der stod,
hvordan styret skulle være i Kalmarunionen. I Unions-
brevet står der bl.a.: 

“… Alle tre kongeriger skal blive og være i enighed og
kærlighed, således at det ene ikke skal drage sig bort fra
det andet på grund af nogen splid eller adskillelse, men
hvad der sker det ene, enten ved krig eller udenlandske
mænds angreb, det skal gælde dem alle tre. Hvert af dem
skal med al troskab og af al magt være det andet behjæl-
peligt, dog således, at hvert rige forbliver ved sin lov og ret,
og kongen skal forholde sig, som han bør.
Fremdeles skal kongen i Danmark styre og råde med sit
rige over borg og fæstning, over lov og dom, således som
der er lov og ret, og kongen har ret til og bør gøre. Lige-
ledes i Sverige og Norge, efter deres lov og ret, og hvad
kongen der har ret til og bør gøre. Og ingen lov eller ret
skal føres ud af det ene rige og ind i det andet, når den
ikke tidligere har været lov og ret der. Men kongen og
hvert rige skal forblive ved sin egen lov og ret, således som
det altid har været og altid skal forblive…”
Prøv med jeres egne ord at fortælle om, hvad der står
i denne del af Unionsbrevet. Hvorfor tror I, at dron-
ning Margrete 1. var utilfreds med Unionsbrevet?

4 Læs bogens afsnit om “Det stockholmske Blod-
bad”. Prøv også om I kan finde flere oplysninger om
denne begivenhed i andre bøger eller på nettet. Lav
jeres eget hørespil, hvor I prøver at dramatisere hele
forløbet. Start stykket der, hvor Christian 2. beslutter
sig til at gøre op med sine fjender og afslut med, at
bødlen udfører de mange henrettelser. Husk, at i et
hørespil spiller musik og lyde en lige så stor rolle som
replikkerne. 

4 Der er lavet mange billeder af kong Christian 2.
Find billeder af ham i bøger og på nettet. Lav en
udstilling. Lav jeres egen konkurrence om, hvem i
klassen, der kan lave det bedste portræt af ham.

4 Hansestæderne beherskede handelen i Norden i
middelalderen. Find oplysninger om nogle af de vig-
tigste byer på nettet eller på biblioteket. Fortæl også
om, hvad det var for skibe, man brugte i middelalde-
ren. Brug søgeord som “middelalderens skibe” eller
“kogge”. 

4 Hvert år er der middelaldermarkeder og middelal-
derfestivals mange steder rundt omkring i Danmark.
Lav en udstilling, hvor I med billeder og tekst fortæl-
ler om, hvad man kan opleve, hvis man kommer til et
sådan et sted. Find billeder i bøger eller på nettet med
søgeord som “middelalderfestival”, “ridderturnerin-
ger”, “middelaldermarked”. Måske kan I prøve at lave
jeres egen middelalderdag med forskellige aktiviteter
for andre klasser.

4 To af de største middelaldercentre ligger på Born-
holm og ved Nykøbing Falster. Slå op på deres hjem-
mesider og find ud af, hvad man kan opleve der. Lav
en anmeldelse af deres hjemmesider. Måske kan I få
dem til at sende jer nogle materialer, billeder og for-
slag til aktiviteter, som I kan bruge i jeres arbejde med
Kalmarunionen.

4 Lav forskellige puslespil til hinanden, hvor I bru-
ger billeder fra middelalderen. Når puslespillet er lagt,
skal der fortælles en dramatisk historie, som har noget
at gøre med det færdige billede. Læs historierne ind
på bånd.

4 Find teksten til den middelalderlige folkevise
“Prinsessen sad på højenloft”. Læs versene og find ud
af, hvad visen fortæller om de fornemmes liv i mid-
delalderen. Måske kan I også få lært at synge sangen i
musik.
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4 Lær at spille middelalderskak. Skak var et meget
populært spil i middelalderen. Måden at spille på var
dog meget forskellig fra i dag. Find oplysninger om
spillets historie og lav jeres egen turnering i klassen.

4 Da Kalmarunionen brød sammen, begyndte folk
for første gang i historien at opfatte sig selv som fx
“danskere” eller “svenskere”.

4 I vore dage snakkes der også meget om det at være
dansk eller om noget, der er typisk dansk. Prøv at lave
jeres egen Danmarksudstilling, hvor I hver for sig væl-
ger to-tre ting som skal være med på udstillingen. Prøv
at forestille jer, at udstillingen skal vises for folk, der
ikke på forhånd kender noget til Danmark.

4 Måske kan I også lave en undersøgelse af, hvad
jeres forældre eller andre voksne vil pege på (også to-
tre ting), hvis de skulle lave en Danmarksudstilling. 
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