
POLITISKA HÄNDELSER 1700-talet.

Vilka stora maktförändringar sker i Europa under 1700 talet?

Vilka konsekvenser får dessa maktförändringar på kolonier och kolonialmakter?

Spanska tronföljdskriget 1701-1714.

Bakgrundsfakta: Frankrike under Ludvig XIV ”Solkungen” Väldigt starkt och 
inflytelserikt. 

Den spanske Kungen Carlos II/Karl II, mentalt efterbliven 
och ”en olycklig produkt av mångårig inavel i Habsburgska hovet” 
går och dör 1700.

Frankrikes Kung som är gift med en av Carlos systrar ser sin 
chans att lägga vantarna på hela det spanska riket. 

Habsburgarna i Österrike vill också ha Spanien och vill 
absolut inte att Frankrike skall växa sig för starkt i Europa.

England har inre stridigheter, James II mot Vilhelm av 
Oranien. 
Vackre Ville vinner striden om tronen och bildar huvudparten 
av den allians mot Frankrike som kommer till stånd.

Kriget bryter ut:  När Ludvig XIV sonson Filip blir utsedd till Kung av Spanien 
förklarar de 

       andra länderna krig emot Spanien och Frankrike.
       

Freden i Utrecht 1713:
        Spanien blir av med Spanska Nederländerna (Belgien) 
         till Österrike-Ungern, blir en centraleuropeisk makt, dock 

inga kolonier
         England blir den stora Sjönationen och får ett finger med i den 

lukrativa            
                               slavhandeln.

          England får även Hudson Bay, Newfoundland och Nova 
Scotia.

För holländarna blir detta ett dyrt krig och de förlorar 
sitt inflytande på den Nordamerikanska 
handeln/kontinenten.

Under första halvan av 1700 talet börjar Preussen alltmer segla upp som en 
makt.



Europeiska sjuårskriget.1756-1763

Frankrike blir av med sina nordamerikanska kolonier.

Storbritannien tar makten över dessa kolonier.
Blir dock dyrt och man ålägger kolonier massa extra 

skatter

Detta ger konsekvenser:
Frankrike kommer att ställa upp på USAs sida i Frihetskriget
USA tycker att de vill vara självständiga.

KULTURELLA HÄNDELSER.

Vilka politiska idéer rör sig i Europa under 1700-talet? Vilka konsekvenser får 
dessa?

Upplysningen blir en förlängning av reformationen och ifrågasättandet av guds 
makt. 
Upplysta despoter.

Teknisk tilltro och utvecklingstro

Konstitutionella förändringar, genomförandet av Republik i USA o Frankrike.

EKONOMISKA HÄNDLSER

Hur ser ekonomin ut under 1700 talet?

Jordbrukets omvandling.
Enclosure-rörelsen i England

Ger ökad produktivitet
Ger arbetskraft till manufakturer

ALLT DETTA RESULTERAR I REVOLUTIONER.


