
	  

Tryckfrihet 
Under frihetstiden var det mycket som förändrades i Sverige. Det hade tidigare varit förbjudet att kritisera 
kungen eller riksdagen. Man kunde till och med få dödsstraff om man uttryckte sig negativt om kungen i 
tidningarna! 

Det blev dock vanligare och vanligare att folk sade vad de tyckte om olika beslut som riksdagen fattade under 
1700-talet. 

År 1766 infördes en ny lag i Sverige som kallades tryckfrihetsförordningen. Den innebar att vem som helst fick 
skriva och uttrycka sina åsikter i tidningar. Man fick dock fortfarande inte skriva någonting negativt om kungen 
som person eller det som kyrkan lärde ut.  

Lagen var alltså väldigt begränsad, men ändå unik i sitt slag. Inte i något annat land fanns en lag som denna 
under 1700-talet. Tryckfrihetsförordningen gäller ännu i Sverige och är därmed den äldsta i hela världen. 

Böndernas rätt 
Under frihetstiden har riksdagen och riksrådet nästan all beslutande makt i Sverige.  

I riksdagen satt riksdagsmännen som bestämde över lagar, skatter och annat viktigt i landet. De kom från de fyra 
stånden: adel, präster, borgare och bönder. 

Varje stånd samlades var för sig för att diskutera och rösta fram sitt beslut. För att en lag skulle ändras behövde 
tre av stånden vara överens.  

Adeln var mycket rika män. De hade störst makt av de fyra stånden. De hade fina jobb hos kungen och behövde 
inte betala skatt. 

Präster var det minsta ståndet. Hit hörde biskopar som möttes och diskuterade saker och ting i Storkyrkan i 
Stockholm. 

Borgare var rika köpmän eller hantverkare som hade egna verkstäder. 101 representanter från städer i Sverige 
samlades för sina möten i rådhuset i Stockholm.  

Bönderna var den största delen av befolkningen. Att bönder fick vara med i riksdagen var unikt för Sverige. Det 
förekom inte i något annat land under den här tiden. Bönderna samlades med jämna mellanrum för att diskutera 
saker som gällde i byn.  

Men det var långt ifrån alla som fick vara med och bestämma. Många tillhörde inget stånd. Det kunde vara 
drängar och pigor som inte ägde en egen gård. Det fanns också hantverkare i städerna som inte var tillräckligt 
rika för att räknas som borgare. Kvinnor fick heller nästan aldrig vara med på möten.  

 



Skiftesreformen 
På 1700-talet låg gårdarna tätt i byar. Precis som på medeltiden hade bönderna gemensamma skogar och 
betesmarker som de hjälptes åt med att sköta. Åkermarken var dock uppdelad i små åkerlappar. Varje bonde 
kunde ha cirka 40 åkerbitar utspridda på olika ställen. Ju fler bönderna blev, desto mindre och mer utspridda blev 
deras åkrar. 

Riksdagen ville göra jordbruket mer effektivt. De föreslog att man skulle slå ihop åkrarna så att varje bonde fick 
färre, men större åkrar att ta hand om. Det skulle underlätta arbetet för bönderna.  

När byarnas åkrar fördelades om så flyttade gårdarna längre ifrån varandra. Det tråkiga var kanske att byarna 
splittrades och gemenskapen försvann.  

Tre gånger bestämde riksdagen att man skulle slå ihop åkrar och flytta gårdar i Sverige. Dessa beslut kallas för 
skiftesreformer.  

Franskt inflytande och kultur 
Efter frihetstiden inleddes en period som kallas för den gustavianska tiden. Sverige hade återigen fått en enväldig 
kung, Gustav III. 

Kungen älskade Paris, som var kulturens centrum på den här tiden. Han ville att Sveriges hov skulle ägna sig 
lika mycket åt opera, teater, konst, dans och musik som fransmännen gjorde. 

Tack vare Gustav III fick nu konstnärer och skådespelare det lättare. Bellman var en av de sångare som kungen 
hjälpte ekonomiskt. 

Kungen spenderade mycket pengar på operamaskerader och stora fester för hovet.  

Det blev mycket populärt att prata franska på 1700-talet. Franska var den tidens modespråk. Än i dag finns spår 
av den här modevågen kvar i det svenska språket. Några franska låneord är till exempel: meny, fåtölj, restaurang, 
teater, artikel, maräng och dessert.  

Gustav III må ha älskat franska, men han tyckte mycket om det svenska språket också. Han tyckte att det var 
viktigt att bevara svenskan. Därför inrättade Gustav III den Svenska Akademien. Han grundade också Kungliga 
Dramatiska Teatern och Kungliga Operan i Stockholm, som finns kvar än i dag. 

 

Carl von Linné 
Carl Linnéus föddes i Småland, men bosatte sig i Uppsala för att studera naturvetenskap. Han lärde sig snabbt 
allt som man kunde hitta i den tidens läroböcker, men kände sig inte nöjd. 

Han fick i uppdrag av några riksdagsmän att resa till Lappland och studera naturen där.  

Allt Carl Linnéus såg i Lappland ritade han noggrant av i sin anteckningsbok. Här beskrev han samerna, deras 
mat, kåtor och nya växter som ingen i Uppsala hade sett förut. Carl blev adlad för sitt arbete och fick efternamnet 
von Linné. 

Carl von Linné fortsatte att resa runt till olika landskap i Sverige och studera djur och växter. Han upptäckte att 
växter förökar sig genom att insekter sprider pollen mellan blommorna. Upptäckten blev en sensation i Europa. 



Han sorterade också arter i olika grupper, som till exempel däggdjur och fåglar. Växterna sorterade han efter hur 
många ståndare och pistiller de hade.  

Växterna gav han två namn. Ett familjenamn och ett eget namn. Detta gjorde han på latin, som alla forskare på 
den här tiden talade. På så sätt kunde vetenskapsmän över hela världen ta del av Linnés studier. 

Jonas Alströmer 
Jonas Alströmer är känd som den svenska potatisens fader, men från början var han faktiskt industriman. 

Under ett besök i London blev han inspirerad av stadens många fabriker och beslöt sig för att starta en 
textilfabrik i Sverige. Han skeppade över material, arbetare och redskap. 

De engelska arbetarna var vana vid att äta potatis. Potatis var okänd mat i Sverige på den tiden. Bönderna odlade 
rovor och kålrötter.  

Carl von Linné hade några potatisplantor i sin botaniska trädgård i Uppsala, eftersom han tyckte att det var en 
vacker, spännande växt. Men ingen hade tänkt på att gräva upp rotknölarna och äta dem. 

Jonas Alströmer tyckte att de svenska bönderna skulle odla potatis. Potatisen var nyttig, och den klarade frost 
och torka. 

Det tog mycket lång tid att få bönderna att uppskatta potatisen. I slutet av 1700-talet var det dock mycket 
missväxt i landet, och då förstod man att potatisen klarar sig igenom nästan allt. Sakta började det svenska folket 
vänja sig och i början av 1800-talet var potatisen den vanligaste och billigaste vardagsmaten.  

Anders Celsius 
Anders Celsius var en framgångsrik astronom. År 1741 grundade han Sveriges första astronomiska 
observatorium i Uppsala. Han är dock mest känd för att ha uppfunnit en temperaturskala som än i dag används i 
termometrar i hela världen. 

1700-talets var vetenskapens tid. Det blev viktigt för många att ha termometrar som kunde visa väldigt exakta 
temperaturer. Celsius hittade på en temperaturskala, där han utgick från vattnets olika tillstånd. Vatten finns ju 
överallt. Han bestämde att 0 grader var den temperatur där vattnet kokade. 100 grader var temperaturen där 
vattnet frös.  

Carl von Linné uppskattade mycket Celsius nya temperaturskala, och beställde en termometer till sin botaniska 
trädgård. Linné tyckte dock att Celsius skulle vända på måtten så att 0 grader var vattnets fryspunkt och 100 
grader vattnets kokpunkt. 

Christopher Polhem 
Christopher Polhem var uppfinnare. Han hade från tidig ålder intresserat sig för mekanik och teknik. När han 
blev äldre reste han runt i Europa för att ta reda på tekniska nyheter, och han tog massor av idéer med sig hem 
till Sverige. 

Polhem ville ersätta den levande arbetskraften med effektiva maskiner. Han utnyttjade ofta vattnets och vindens 
kraft i sina uppfinningar, till exempel som att använda vattenhjul i vattenfall. 

I Sverige fanns det många järngruvor på 1700-talet. Att få fram malmen var ett tungt arbete, men Polhem 
konstruerade maskiner som tog över människornas arbete.  



Han konstruerade även vävstolar, plogar och klockor. Hans mest berömda uppfinning är Polhemslåset, ett sorts 
hänglås där nyckeln hänger kvar så länge låset är öppet.  

Tillsammans med kungen Karl XII byggde Polhem många slussar runt om i landet. Han sista och kanske mest 
kända är slussbygget i Stockholm.  

Polhem adlades av Karl XII år 1716 för sina insatser för Sveriges tekniska utveckling.  

Carl Michael Bellman 
Carl Michael Bellman är en av de mest älskade musikerna och diktarna i Sveriges historia.  

Bellman spelade och sjöng sina visor på krogar, där många människor samlades för att umgås, äta och dricka 
brännvin. Sångerna var oftast skämtsamma och handlade om just livet på krogen. Han skrev framförallt många 
dryckesvisor. Folk lärde sig hans visor utantill, och Bellman skojade och imiterade människor.  

Till och med Gustav III uppskattade Bellman och lät honom ofta uppträda för hovet. Kanske berodde det på att 
Bellman skrev många hyllningssånger till kungen.  

Bellman själv älskade brännvin och drack gärna så ofta han kunde. Han slarvade med sina pengar, tog lån som 
han inte kunde betala tillbaka och hamnade till sist i fängelset. Där fick han lungsot som så småningom tog hans 
liv. Han blev 55 år gammal. 

Än i dag anses Bellman vara en av Sveriges största musiker genom tiderna. Några av hans mest kända verk är 
”Gubben Noak”, ”Fjäriln vingad syns på Haga” och ”Solen glimmar blank och trind”.  

 

Ordlista 
abdikera 

Att abdikera betyder att en kung eller en drottning avsäger sig tronen. De lämnar alltså ifrån sig rollen 
till någon annan.  

adel 

Adeln var en liten samhällsgrupp under frihetstiden som hade mer makt än resten av befolkningen. 
Adeln hade vissa privilegier, de behövde till exempel inte betala skatt. Många adelsmän var höga 
militärer och tjänade mycket pengar när de var ute och krigade.  

arvinge 

Någon som ärver en titel från någon annan, t.ex. en prins som ska bli kung är kungens arvinge.  

bal 

En finare fest där man dansar. 

botanist 

En forskare som forskar om växter. 



bruk 

En slags fabrik där man gör produkter av särskilda råvaror, t.ex. järn eller trä. 

enväldig 

Att vara enväldig innebär att man bestämmer själv. En kung som är enväldig kan fatta alla beslut utan 
att någon annan behöver godkänna dem. 

exportvara 

En vara som säljs till en person eller företag utanför landet där varan har producerats. 

folkbokföring 

När befolkningen i ett land räknas och det antecknas fakta om de enskilda personerna.  

husförhör 

Under 1700-talet höll kyrkan husförhör. Det innebar att prästen gick från gård till gård och förhörde 
folket för att kontrollera att de kunde läsa och hade studerat Bibeln ordentligt.  

konspirera 

I hemlighet planera att skada någon eller några andra. 

kronprins 

En prins som ska bli kung. 

mecenat 

En person som hjälper och ger pengar till konstnärer, studenter eller musiker. 

pistill 

Det kvinnliga könsorganet i en blomma. 

regent 

Regent kommer från verbet ”regera” och är ett annat ord för kung eller statschef.  

riksdagen 

Under 1700-talet, precis som under 1600-talet, bestod riksdagen av representanter från de fyra stånden; 
adel, präster, borgare och bönder. Tillsammans fattade de viktiga beslut om hur landet skulle styras. 

riksrådet 

Riksrådet var en grupp personer som gav kungen råd om hur han skulle styra landet. Det var de allra 
högsta adelsmännen som satt med i riksrådet. Under frihetstiden var dessa människor de som i 
praktiken styrde landet istället för kungen. 

sexualsystem 



Det system som Linné delade in sina växter i. Det var beroende på hur många ståndare och pistiller 
blommorna har. Detta system är fortfarande i användning idag. 

skald 

Ett äldre ord för diktare eller poet. 

skiftesreform 

En förändring av hur böndernas åkrar låg. För att effektivisera jordbruket såg politikerna bland annat till 
att bonden skulle ha alla sina åkrar runt sitt eget hus.  

statskupp 

När en eller en grupp människor avsätter den regerande kungen eller statschefen och själva tar över 
makten. 

ståndare 

Det manliga könsorganet i en blomma. 

sättpotatis 

Gammal potatis som har börjat få rotutväxter. De används som "frö" när man ska plantera potatis. 

tryckfrihet 

När man får skriva och tycka vad man vill i till exempel tidningar, böcker och broschyrer. 

	  


