Romarrikets fall.



Inre svårigheter:
o Ekonomiska problem.
 Behov av pengar till:
• Soldatlöner
• Lyxliv
• Köpa politisk makt
 Detta leder till att Rom drabbas av Hyperinflation.
• Man försämrar värdet på pengar.
• Det behövs mer pengar/guld för att köpa en gris.
 När priserna stiger för mycket så börjar folk med byteshandel
istället.
 Byteshandel är väldigt ineffektivt.
o Jordbruket hade stor skuld i att man fick ekonomiska problem.
 Stora ”Latifundier” storgods liknande plantage.
 Vinster fanns i oliver, vin och några andra få grödor.
 Man blir beroende av att tillverka några få varor. När vinsten
försvinner så blir rika människor fattiga.
 Detta gjorde att man odlade väldigt mycket av detta.
o Miljöförstöring
 Man utarmade jorden genom att alltid odla samma sak.
 Sämre avkastning
 Lägre vinster.
o Politiska problem.
 Klient-Patron systemet.
• Rika jordägare blir Patroner åt fattiga.
• De tar hand om sina klienter mot att de får stöd av
dem.
• Man köper alltså politisk makt med välfärdspolitik.
 Detta leder till att inbördeskrig blir ganska vanligt.
 Kejsaren köper folket.
 När de rika börjar bli fattiga så ställer de till oroligheter.
 Våldsamt samhälle alltså.
o Sociala problem i städerna:
 Maten producerades inte vid städerna utan långt bort.
 Många fattiga samlades i städerna i jakten på arbete.
 De blev beroende av att staten subventionerade maten
 Detta kostade multum och betalades med försämring av
valutan.
 Inflationen.

o Kolonierna och expansionen.
 När Romarriket växer sprider man problemen över ett större
område.
 Man behöver fler soldater.
• Kostar pengar
• Måste ha jord etc för att försörja sig.
• Måste förbli lojala efter striden.
 Detta kan man lösa genom att expandera ännu mer, men till
slut kommer man inte längre.
 Nedgången börjar.



Yttre hot
o Man möter fiender man inte kan besegra.
o Dessa folkvandringar ger till sist nådastöten för Romarriket.
o Germaner i norr.
 År 9 e Kr Teutoburger Wald. Germanen Arminius (Hermann)
mot romaren Varius. 20000 av 30000 romare gick under. 17e
18e och 19e legionerna. Arminius hade ca 18000 man
förlorade ca 500.
o Folk från Asien.

Lösningen:





Rom delas i Öst- och Västrom.
o År 395 e Kr.
o Kristendomen görs till statsreligion.
Östrom består till 1453 då Konstantinopel intas av Turkarna.
Västrom faller 476 när Germanen Odovakar intar staden. Siste Kejsaren i
Västrom heter Romulus Augustulus.

