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Dronning Marie-Antoinettes afhuggede 
hoved, zarfamiliens gennemhullede lig, 
brutale barrikadekampe, forrevne faner og 

massernes rasende protester over ulidelige livsbetin-
gelser – billederne af de store epokegørende revolu-
tioner står stadig knivskarpt. Denne bog går bag om 
den fascinerende gru og giver en samlet beskrivelse 
af revolutionen som historisk og aktuelt fænomen.

De sidste 200 års historie afslører, at revolutionen 
altid genopstår – senest i det arabiske forår, der brød 
ud i 2011. Den moderne tro på forandringens mulig-
hed kan ikke udryddes! Bogen viser, hvordan revolu-
tionen udfordrer alle grænser, selv tidens og rummets: 
Den franske revolution i 1789 skabte udgangspunktet 
for, at Danmarks enevælde faldt 60 år senere. 

Revolution undersøger i et bredt, tværfagligt perspek-
tiv, hvordan det revolutionære kaos forandrer alt fra 
politik, kunst, litteratur og handlinger til tidsopfat-
telser – revolutioner er indgange til den moderne  
verdenshistorie som helhed.
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FORORD

De tanker og analyser, som findes på de følgende sider, er resultatet 
af adskillige års beskæftigelse med forskellige sider af revolutionen 
som fænomen. Jeg har udforsket emnet på egen hånd, men også 
i diskussion med talrige fagfæller, kolleger, venner og studerende i 
ind- og udland, der må takkes under ét. Den største tak skylder jeg 
dog Helene og Rosa, som har givet hver deres særlige blanding af 
nødvendig opbakning og sunde forstyrrelser, mens jeg har arbejdet 
med denne bog.

Maj 2012
Bertel Nygaard
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Barrikadekamp. Paris, juni 1848: Den nye, revolutionære regerings beskæf-

tigelsesprojekter til lindring af arbejdsløsheden skal nu lukkes ned efter få 

må neder. Arbejderne protesterer, flår brostenene op og bygger barrikader til 

gade kamp. Billedet viser Rue Saint-Maur-Popincourt, hvor et par af indbyggerne 

stadig skimtes. Om få timer er de døde – eller på flugt fra regeringens skånsels-

løse tropper. Daguerreotypi af Eugène Thibault (udsnit). Musée d’Orsay, Paris.
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SPRING

Overalt præsenteres vi for revolutioner: industriel revolution, tek-
no  logisk revolution, revolutioner i videnskab og kommunikations-
former, orange og grønne revolutioner, Obama-revolution, ’revo-
lutionerende’ kosmetik og tandpleje. Vi kan købe revolution: Or-
det ’revolution’ eller revolutionssymbolik – slagord, røde stjerner, 
Che-figurer – indgår i et hav af produkter, firmanavne og markeds-
føringsstrategier. ’Revolution’ er åbenbart et stærkt brand.

Der er meget langt fra den kinesiske revolution til den nyeste 
tandbørstemodel eller en gin & tonic på baren Revolution med 
Che Guevara på facaden. Alligevel har disse små og store, harm-
løse og altforandrende allusioner til revolution nogle vigtige fæl-
lestræk. De handler alle om forandring. Ikke den sindige, grad-
vise bevægelse ét lille skridt ad gangen, men det hastige, rykvise, 
gennemgribende brud. Revolutioner er splintringer af det gamle, 
ikke langsigtet hentæring. De er tigerspring hen mod det nye, ikke 
luntetrav. Derfor er revolutioner også radikale udtryk for menne-
skets vilje og forandrende handling. I det skarpe brud, viljen og 
handlingen findes elementer af en fælles kernebetydning, som alle 
de nævnte ’revolutioner’ orienterer sig imod.

Først og fremmest forbindes ordet ’revolution’ dog med en be-
stemt form for samfundsudvikling, som jeg vil fokusere på i denne 
bog: et pludseligt, gennemgribende samfundsmæssigt og politisk 
brud i forbindelse med omfattende, massebaserede protesthandlin-
ger. Den amerikanske sociolog og revolutionsforsker Theda Skoc-
pol gav i sin bog States and Social Revolutions fra 1979 en klassisk 
definition af samfundsrevolutioner som ”hastige, grundlæggende 
forandringer af et samfunds stats- og klassestrukturer” i sammen-
hæng med ”klassebaserede oprør fra neden”, der ikke blot ledsager 
strukturforandringerne, men også er med til at skabe dem.1
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