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1700-talet6

Frihetstiden

Efter Karl XII:s (den tolftes) död
försvann kungens stora makt.
Nu låg makten hos riksdagen.
Den här tiden kallas frihetstiden.

I riksdagen satt de fyra stånden:
adel, präster, borgare och bönder.
Så hade det varit sedan medeltiden.

Det mesta av riksdagsarbetet
gjordes i utskotten.
Utskotten var små arbetsgrupper.
De viktigaste utskotten
var de som hade hand om
statens finanser, försvaret
och utrikespolitiken.

Nu fick vi de första politiska partierna
i Sverige.
De kallades för hattar och mössor.
Mössornas ledare hette Arvid Horn.

Hattarna ville starta nya industrier
och samarbeta med Frankrike.

Mössorna ville satsa på jordbruket
och samarbeta med England.

Mössorna förbjöd folk att dricka kaffe.
Bilden visar poliser som avbryter ett kafferep. 

De politiska partierna gav varandra
namnen hattar och mössor.
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Det blir fler människor i Sverige

Sverige var ett fattigt land
men det föddes fler och fler människor.
Mellan åren 1800 och 1870
ökade befolkningen i Sverige
med 1 000 000 (en miljon) människor.

Folk levde längre än på 1700-talet.
Förut hade många barn dött
när de var riktigt små.
Nu överlevde många de första åren.

Vad berodde det på?

Det var fred i landet.
Många unga pojkar hade förut
dött i krig.
Men efter år 1814
har Sverige inte varit med i något krig.

Man började vaccinera barn
mot smittkoppor.
Förut hade många små barn dött
i den sjukdomen.

Svenskarna lärde sig 
att sköta jorden på nya sätt.
Man lärde sig också
att odla nya växter till mat.

Förut hade man ätit mycket rovor.
Nu började man odla potatis
som innehöll mycket näring
och vitaminer.

Men det dröjde mer än 100 år
innan potatisen helt och hållet
hade ersatt rovan.

En bondefamilj på 1800-talet tar upp sin potatis.
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Fackföreningar

Arbetsgivarna var tvungna 
att komma överens med facket
om lönerna.

Facket kunde också hjälpa till
om någon arbetare
blev orättvist behandlad.
Facket skulle också se till
att arbetsplatsen inte var farlig
att arbeta på.

Om arbetarna inte fick som de ville
kunde de strejka.
Det är samma sak 
som att sluta arbeta.

Men då kunde arbetsgivarna
stänga fabrikerna för arbetarna.
Det kallas lockout.

Arbetare i Ådalen demonstrerar.

Arbetarna och deras familjer
hade det mycket svårt.

Bostäderna var dåliga
och det var ont om mat.
Familjerna hade många barn.
Det fanns inte preventivmedel
på den här tiden.

Många fick arbeta 10–12 timmar
varje dag.
Ändå räckte inte lönen
till mat och husrum för familjen.

Då bildade man fackföreningar.
Alla medlemmar i ett fackförbund
hade samma yrke.
De som man arbetade åt
kallades för arbetsgivare.




