U T D E L N I N G S M AT E R I A L 10
ORSAKER TILL DEN FRANSKA REVOLUTIONEN

Du ska nu få fundera på vad som orsakade den franska revolutionen.
Nedan finns olika uppgifter där du själv ska bestämma vilken betydelse
olika orsaksfaktorer hade för den franska revolutionen.

UPPGIFT 1

I tabell 1 finns ett antal faktorer som i historisk litteratur brukar anges
som orsaker till den franska revolutionen. Du ska bestämma – det vill
säga värdera – om varje sådan faktor har stor, liten eller ingen betydelse.
Du ska också markera om denna faktor är materialistisk eller idealistisk.
•
•

Värdera de olika faktorernas betydelse i tabell 1 nedan.
Markera om faktorn är en huvudsakligen materiell eller idealistisk
förklaring.

UPPGIFT 2
•

Ta en titt i läroboken. Vilken typ av förklaringar – idealistiska eller
materialistiska – betonar boken?

UPPGIFT 3
•

Studera källorna A, B och C. Vilka argument stödjer dessa källor:
idealistiska eller materialistiska orsaker till den franska revolutionen?
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Krigsskuld från amerikanska frihetskriget
Förlusten i sjuårskriget
Svag befolkningstillväxt
Inspiration från upplysningsidéer
Inspiration från den amerikanska revolutionen
Inspiration från parlamentarismens England
Konkurrens från det industriella England
Självförstärkande mekanismer i en revolution
Kungamaktens absolutism
Den skuldsatta staten
Prisökningarna på säd och bröd (svält och dåliga skördar)
Framstående ledare för det tredje ståndet
Svag kung och inkompetent agerande
Mäktig och konservativ kyrka
Ojämlikt politiskt system
Ojämlikt ekonomiskt system
Adelns styrka
Feodalismens kvarlevor och böndernas villkor
Religiös splittring (katoliker och hugenotter)
Den lokala förvaltningens ineffektivitet
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Materialism/idealism

Ingen betydelse

Liten betydelse

Orsaksfaktor

Stor betydelse

Tabell 1 Orsaker till den franska revolutionen

U T D E L N I N G S M AT E R I A L 10 – S I DA N 3 AV 3

K ÄLLA A

Utdrag ur Abbé Sieyès, Vad är det tredje ståndet? (1789):
”Vad är det tredje ståndet? Allt.
Vad har det hittills varit i det politiska systemet? Inget.
Vad kräver det? Rätten att vara något.”

K ÄLLA B

Hämtat från www.thecaveonline.com/APEH/frrevdocuments.html
Tabell 2 Löner och brödpriser
Yrke

Effektiv dagslön
i sous1

Utgifter för bröd som procentandel av inkomsten2
augusti 1788

februari–juli 1789

Arbetare i Reveillons tapetfabrik

15

60

97

Byggnadsarbetare

18

50

80

Snickargesäll

24

37

60

Låssmedsgesäll, timmerman etc.

30

30

48

Skulptör, guldsmed

60

15

24

1 Effektiv lön är lön där hänsyn har tagits till de 121 dagar som var arbetsfria i Frankrike på grund av religiösa
högtider och liknande.
2 Priset på ett stort bröd (4 pound = 1,8 kg) som utgjorde basen i en arbetarfamiljs dagliga matkonsumtion.

K ÄLLA C

Utdrag ur Thomas Carlyle, Den franska revolutionen (1837):
Ack, så mycket mer än stackars Ludvig är illa däran: ej endast den franske
konungen, utan själva det franska kungadömet; ty även detta är av långa
tiders nötning på väg att bryta ihop. Så alltigenom är världen förändrad,
att så mycket som tedde sig livskraftigt har blivit skröpligt och böjt, och så
mycket som inte funnits är på väg att bli till! – Vilka är dessa halvkvävda,
olycksbådande läten som från andra sidan Atlanten når den lomhörde
Ludvigs, konung av Guds nåde, öron? Bostons hamn svartnar av oväntat
te: och se, i Pennsylvania församlas en kongress och, förr än vi anar det,
skall Demokratin under sitt stjärnbaner på Bunker Hill, med dödsbringande
gevärssalvor och till tonerna av Yankee Doodle, förkunna sin födelse, och att
hon likt en virvelvind skall svepa över världen!
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