




Den franske Revolution

Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på 
kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i 
ekspresfart. Hæren var på vej mod Frankrigs hovedstad. Nu ville 
kongen sætte soldater ind mod sin egen befolkning. Og som om 
det ikke var nok, så var priserne på himmelflugt, og arbejdsløshe-
den var rekordhøj. 

Nu skulle der handles! Først havde den rasende folkemængde 
plyndret Invalidehospitalet, som var et hospital for krigsveteraner, 
hvor de havde fået våben, men ingen ammunition. Derfor søgte 
man nu mod den gamle fæstning Bastillen i udkanten af Paris. 

Fæstningen blev brugt som fængsel, men pariserne mente, at der 
måtte være våben og ikke mindst krudt opmagasineret bag de 
tykke mure. Folkemængden ville bruge krudtet og våbene til at 
forsvare sig mod soldaterne, når de nåede Paris. Soldater fra den 
parisiske garde sluttede sig til folkemængden, og de havde nogle 
kanoner med. 

Inde i fæstningen var godt 100 mand på vagt. De affyrede en ka-
non ind i folkemængden, hvilket absolut ikke forbedrede stemnin-
gen. Fæstningens kommandant indså, at slaget var tabt på forhånd 
og overgav sig. Bastillen var faldet! Men for at forstå, hvorfor 
Bastillen blev stormet, er vi nødt til at gå tilbage i tiden.
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Stormen på Bastillen

Stormen
Skildring af parisernes storm 
på den gamle fæstning i Paris. 
Stormen blev med tiden selve 
symbolet på revolutionen.
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Den tidsperiode, hvor bl.a. stormen på Bastillen fandt sted, kaldes 
for oplysningstiden. Det, der skulle oplyses, var folket. I mid-
delalderen havde Kirken via Guds almægtighed kunnet give svar 
på alle livets spørgsmål. Det havde monarken også udnyttet. Han 
hævdede, at Gud havde givet ham magten. Det var svært at argu-
mentere imod denne påstand i et stærkt troende samfund. 

Men i løbet af renæssancen blev der stillet f lere spørgsmål ved 
Kirkens magt og ufejlbarlighed. Man søgte bl.a. tilbage til de 
gamle græske filosoffer og fandt ny inspiration der. Men dermed 
var det ikke sket med at udvikle ideer. I oplysningstiden blev filo-
soffernes tanker drivkraften bag nogle af de største samfundsom-
væltninger, som verden hidtil havde set.

Oplysningstidens filosoffer betragtede mennesket som tomt fra 
fødslen af. Mennesket var med andre ord ikke skabt i Guds bil-
lede, men var afhængigt af, hvad man puttede ind i det. Viden 
og dannelse var nøgleordene. I forlængelse af denne tankegang 
kom filosofferne frem til, at Gud ikke havde givet magten til 
monarken. Det var i virkeligheden folket, der havde givet magten 
til monarken, da man i sin tid anså det for bedst for samfundet. 
Og i takt med den øgede viden og uddannelse specielt blandt den 
fremvoksende middelklasse blev der sat yderligere spørgsmåls-
tegn ved, om Gud kunne give magten til en monark. I og med at 
alle mennesker var født tomme, var der ingen, der kunne hævde 
at have specielle forudsætninger for at regere. Det optimale ville 
derfor være, at det var folket selv, der igen bestemte, hvem der 
skulle lede og regere det. En af de ledende filosoffer, Jean-Jacques 
Rousseau, mente ligefrem, at folket skulle beholde magten helt for 
sig selv. Alle beslutninger skulle træffes ved simpelt f lertal. 

Det var denne tanke om folkets ret til selvbestemmelse, der blev 
drivkraften bag en række skelsættende begivenheder, der førte til 
Den franske Revolution og den franske kong Ludvig den 16.s fald 
fra tronen. 

Oplysningstiden

Rousseau
Jean-Jacques Rousseau var en af 
oplysningstidens førende filosof-
fer. Han skrev bl.a. om børne-
opdragelse. Han var dog bedst 
til teori. Hans egne børn blev 
tvangsfjernet.
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Det var dog ikke i Europa, at oprørsfanen blev hejst i første 
omgang. Det var i de britiske kolonier i Amerika. I 1763 havde 
Storbritannien som afslutning på Den europæiske Syvårskrig 
fået herredømmet over Frankrigs kolonier i Amerika. Men sejren 
havde været dyrekøbt, og nu manglede der penge i kassen. Det 
blev derfor besluttet at hæve importafgifterne i de amerikanske 
kolonier på varer fra moderlandet. Dette skridt, sammenholdt 
med at det kun var tilladt at sejle varer til og fra kolonierne på 
britiske skibe, gjorde kolonisterne rasende. 

I Amerika begyndte der at udkomme skrifter om, hvorfor kongen 
i London skulle have lov til at bestemme over folk så langt væk. 
Det var tanker, der var helt i oplysningstidens ånd. Trods prote-
sterne var regeringen i London ubøjelig, og forslaget om at forhøje 
importafgifterne blev vedtaget.

I kolonierne reagerede man med boykot af britiske varer. I 1773 
blev et parti te smidt i Bostons havn af kolonister forklædt som 
indianere. Det blev siden kendt som The Boston Tea Party og 
markerede indledningen på konflikten mellem kolonisterne i 
Amerika og magthaverne i England.
 
Den 4. juli 1776 mødtes repræsentanter fra alle kolonierne i 
Philadelphia, hvor de vedtog Den amerikanske Uafhængigheds-

Forfatning
Underskrivelse af den amerikan-
ske forfatning fandt sted i Phila-
delphia den 17. september 1789.
Det er USAs første præsident 
George Washington, der står ved 
siden af bordet.

Den amerikanske 
Frihedskrig
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erklæring. Erklæringen gjorde det klart, at man betragtede alle 
mænd som lige, og at enhver burde være fri til at stræbe efter 
lykken. I slutningen af dokumentet opremsede man også nogle af 
de overgreb, som man mente, at den britiske konge havde begået 
mod kolonierne. 

Nu var handsken kastet, og kongen var ikke sen til at samle 
den op og erklære, at et væbnet opgør måtte afgøre koloniernes 
skæbne.

I 1776 ankrede en britisk ekspeditionsstyrke på ikke mindre end 
32.000 mand op i New Yorks havn. Krigen var en kendsger-
ning. Briterne tog straks teten mod kolonisterne, der måske nok 
brændte for friheden, men som ikke på nogen måde var trænede i 
våbenbrug som den professionelle britiske hær. 

På det europæiske fastland blev konflikten i Amerika fulgt med 
stor interesse i specielt Frankrig. Man led stadig under tabet af 
kolonierne og havde en brændende lyst til revanche mod ærke-
fjenden. I 1778 blev det besluttet at gå ind i krigen på kolonister-
nes side. Det blev tungen på vægtskålen, der fik krigen til at tippe 
til kolonisternes fordel. I 1783 led briterne et sidste og afgørende 
nederlag ved Yorktown. 

I 1789 kunne kolonisterne udråbe Amerikas forenede Stater, 
USA. I forfatningen kunne man læse, at magten udgik fra folket. 

Yorktown
De britiske tropper overgiver sig 
efter nederlaget ved Yorktown. 
Bemærk det amerikanske f lag. 
Stjernerne markerer de oprinde-
lige 13 stater.




