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Under 1700- och 1800-talet förändrades fördelningen av makten i Sverige 
flera gånger. Det var inte längre självklart att härskaren fick sin makt från 
Gud. Samtidigt som adeln försökte återfå ställningen den hade innan Karl XI:s 
reduktion ville kungen ha tillbaka makten för egen del. En maktstrid pågick 
också i riksdag och råd mellan de första moderna politiska partierna i Sverige. 

Den svenska stormaktstiden tog slut på kvällen den 30 november 1718 när Sveriges kung 

träffades av ett dödande skott. Nyheten om Karl XII:s död tände ett hopp om fred i det 

svenska folkets hjärtan. Det kungliga enväldet avskaffades några månader senare och 

den nya författningen beskrevs som en återgång till gammalt sätt ”som från förra tiden 

var så lycksaligt”. Men i verkligheten var det om något helt nytt: Sverige fick Europas 

kanske modernaste författning. Den svenska demokratin tog sina första trevande steg i 

mitten på 1700-talet. Riket var – tills vidare – befriat från diktatoriska monarker. 

De första moderna politiska partierna i Sveriges historia tog form – hattarna och 

mössorna. Varifrån kom de märkliga namnen? Kallade man sig själv mössa eller 

hatt, eller var det öknamn? Makten flyttas fram och tillbaka mellan de två partierna. 

Samtidigt vill kungahuset återinföra enväldet. Men vad tyckte bönderna, som utgjorde 

98 procent av befolkningen, om att kungen inte hade så mycket att säga till om? 

Var det verkligen bättre med flera herrar än bara en? Vilka grupper i samhället var 

egentligen fria under frihetstiden?

Hattarna drömde om att återuppbygga stormaktsväldet och startade krig mot 

Ryssland. Svenska bönder som fick sätta livet till i kriget tröttnade tillslut på hattarnas 

politik. 1743 marscherade 4000 dalkarlar mot Stockholm med vapen i händerna. 

Kanske kan man kalla det Sveriges första politiska massdemonstration. 

På Armémuseum finns den äldsta kompletta uniformen i Sveriges historia, från 

strumpor och skor till hatt och nattmössa. Just så var svenska soldater kanske klädda 

när det var dags för nästa krig, det pommerska kriget, eller ”Potatiskriget”, där de 

svenska soldaterna kom över några lass potatis men inte så mycket mer. 

(åk 6–gymnasiet)

Envälde eller flervälde?  
Tiden mellan 1718 och 1850
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Frihetstiden tog slut när Gustav III genomförde en oblodig statskupp, som 

tog sin början på Artillerigården precis utanför Armémuseum. Från och med 

nu hade kungen återigen mycket att säga till om. På museet finns Gustav III:s 

nationella dräkt i militär tappning. Teaterkungen drog in landet i ett krig mot 

Ryssland för att vinna ära och popularitet bland massorna. Men missnöjet 

växte, och till slut utsattes kungen själv för en kupp på Operamaskeradbalen.

Visningen avslutas med en blick in i det fredliga 1800-talet. När Finland, som 

i hela 600 år utgjort en tredjedel av kungariket, gick förlorat var krigarkungar 

och krigsäventyr snart endast ett smärtsamt minne för det svenska folket.

Arbeta gärna före eller efter besöket med följande frågor!

1. Hur demokratisk var frihetstiden? Fick alla vara med och bestämma?
2. Är det lättare eller svårare att ta beslut
 när många ska vara med och bestämma?
3. Vad var ”Stora daldansen”?
4. Varför kallades Sveriges partier för ”hattarna” och ”mössorna”?
5. När förlorade Sverige den östra rikshalvan, det vill säga Finland?
6. Vad var sillsallaten?


