
ENGLAND – STORBRITANNIEN 

• England republik 1649-1660 – Monarkin, parlamentet, statskyrkan och det befintliga 

domstolsväsendet avskaffades (Cromwell – Lord ”Protector”) 

• Monarkin återupprättas 1660 – Karl II (son till den avrättade Karl I) ombads bli 

regent. Parlamentet återupprättades, statskyrkan återinfördes och domstolsväsendet 

etablerades åter (men nu med fredsdomare istället för kungligt utsedda domare) 

• Karl II försökte gå parlamentet till mötes – till viss del. Han tyckte dock att han var för 

dåligt ersatt för sitt arbete och begärde därför högre summor vilket han inte fick. Då 

gjorde han ett hemligt avtal (1670) med den franske kungen Ludvig XIV. Frankrike 

skulle årligen utbetala £200 000 om Karl II gick med på att lätta förbudslagarna mot 

katolikerna + att gradvis försöka göra England katolskt + stödja den franska 

utrikespolitiken mot Holland + konvertera till katolicism. När delar av detta avtal 

läckte ut så blev det ett ”ramaskri” i England. Underhuset försökte lagstifta mot att en 

katolik skulle kunna inneha den engelska kronan. Karl II svarade med att avsätta 

parlamentet. 1685 dog han och efterträddes av sin bror Jakob II. Han hade öppet 

anammat den katolska tron… 

• ”Tories” och ”Whigs” – Englands första politiska partier! 

• Tories: Strax före den ärorika revolutionen bildade Jakob II’s försteminister Greven 

av Danby ett hovparti som skulle ”rädda” den engelska kronan åt den katolska ätten 

Stuart genom att fortsätta att manipulera med underhusets röster. På grund av den 

katolske kungen kom partiet kallas för ”Tories” = en beteckning på irländska katolska 

banditer. 

• Whigs: Det andra klassiska partiet i England fick beteckningen ”Whigs” = 

ursprungligen beteckningen på presbyterianska skotska boskapstjuvar. Partiets första 

mål var att hindra en katolsk kung från att inneha den engelska tronen. Det andra målet 

var att stärka parlamentets ställning! 

• ENGLAND KATOLSKT? När Jakob II fick en son med sin andra fru (som också var 

katolik) så såg det ut som om den engelska kronan skulle innehas av en katolsk regent. 

Nu agerade parlamentet (och båda partierna) mot kungen. Jakob II hade två döttrar i 

sitt första äktenskap. Båda var protestanter. Den äldre dottern Maria hade gift sig med 

Hollands protestantiske regent – Wilhelm III av Oranien. Hon och hennes make blev 

nu erbjudna den engelska tronen. 

• 1688 – DEN ÄRORIKA REVOLUTIONEN: Parlamentet krävde först att Maria och 

Wilhelm skulle skriva under ett dokument ”Bill of Rights” som delade makten mellan 

regent och parlament = en konstitutionell monarki! De accepterade detta och 1689 så 

blev de valda till Englands nye kung och drottning. 

• 1701 – Huset Hannover kommer ärva den engelska kronan när den Stuartska ätten dör 

ut (båda Jakob II’s döttrar var barnlösa). 

• 1707 – UNITED KINGDOM + GREAT BRITAIN 
(STORBRITANNIEN) 

• 1714 – Släkten från Hannover tillträder. 

• Under 1700-talet så kommer Underhuset gradvis ta över 
o Kraftig befolkningsökning (1721: 7.1 milj. – 1800: 14.2 milj.) 
o Socialt bättre – i alla fall för den växande medelklassen 
o England – härskare på haven 
o Engelska Imperiet – störst i världen 
o INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN 


