
14. juli 1789 stormede en befolkningsgruppe i den franske

hovedstad, Paris, Bastillen. Det var et tidligere fæstnings-
anlæg, som blev anvendt til fængsel. Anlægget blev erobret
og sat i brand. Stormen på Bastillen havde ikke som sådan
nogen militær betydning, men den blev fulgt op af en række
begivenheder, som fik afgørende betydning for Frankrig og

den franske befolkning. På længere sigt fik den også ind-
virkning på forholdene i Europa og siden hen på store dele
af den øvrige verden. Stormen på Bastillen betragtes som
starten på Den franske Revolution og er siden blevet sym-
bol på denne.

Den franske Revolution

Den franske Revolution er den fælles betegnede for den
række af dramatiske politiske begivenheder, der fandt sted
i Frankrig i perioden 1789-1799. Efter Stormen på Bastil-
len kan nævnes vedtagelsen af Erklæringen om Menneske-
og Borgerrettigheder og Folketoget til Versailles (1789),
indførelse af en forfatning (1791), afskaffelse af monarkiet
og indførelse af republik (1792), henrettelse af kongen
(1793), Rædselsherredømmet (1793-94) og vedtagelsen af
en ny forfatning (1795). Derefter overtog mere moderate
kræfter magten i en periode indtil 1799, hvorefter Napo-
leon overtog den reelle magt i Frankrig, og Den franske
Revolution havde set sin afslutning. 

Menneskerettigheder og
 konstitutionelt monarki

Med Erklæringen om Menneske- og Borgerrettigheder, som
Nationalforsamlingen vedtog i 1789, knæsattes princippet
om, at alle individer har grundlæggende rettigheder, som
fællesskabet ikke kan tage fra den enkelte, og som altså er
umistelige. Menneskene er principielt født frie og lige og
med en række frihedsrettigheder, fx friheden til at udtrykke
sig og også trykke sin politiske overbevisning, religionsfri-
heden og ejendommens ukrænkelighed. Dette princip
gjorde op med den gamle samfundsorden, hvor udvalgte

samfundsgrupper var tildelt eller havde tilkæmpet sig store

økonomiske og politiske privilegier, og hvor hovedparten
af befolkningen levede i fattigdom og undertrykkelse.
Befolkningen var endvidere underordnet en kirke, der i
Guds navn understøttede og legitimerede det eksisterende
system.

Endvidere slog forfatningen fra 1791 fast, at suveræni-
teten, dvs. magtens højeste princip, udgår fra folket. Den
enevældige konge blev tidligere fremstillet som Guds verds-
lige repræsentant på jorden. Med den nye forfatning blev
Frankrig et konstitutionelt monarki, hvor kongen ikke
længere skulle stå til ansvar over for Gud, men over for
 folket. Kongen var altså nu folkets repræsentant, og levede
han ikke op til de bestemmelser, som folket havde vedtaget
og som fremgik af forfatningen og de øvrige eksisterende
lovligt vedtagne love, så kunne folket i sidste instans afsætte
kongen. 

Endelig indførte forfatningen i 1791 princippet om
 tredeling af magten, som den var formuleret af oplysnings-
filosoffen Montesquieu. Dette medførte en deling i den lov-
givende, den udøvende og den dømmende magt, som skulle
være uafhængige af hinanden.

Den franske Revolution og
 eftertiden

Med Napoleons magtovertagelse i 1799 indstilledes revo-
lutionen og Napoleon indledte en ekspansiv og aggressiv
udenrigspolitik, der førte til krig mod forskellige europæiske
koalitioner. I begyndelsen vandt han flere bemærkelsesvær-
dige sejre og i 1804 ophøjede han sig selv til kejser, men
krigslykken varede ikke ved, og i 1815 var det slut. I den
efterfølgende såkaldte Restaurationstid forsøgte de europæ-
iske fyrster at skubbe tiden tilbage til årene før Den franske
Revolution, dels ved at regulere landegrænserne, som Napo-
leonskrigene havde ændret på, dels ved at genetablere den
franske kongetrone og indsætte den afsatte og henrettede
Ludvig 16.’s søn som ny fransk konge.

Umiddelbart syntes kræfterne og ideerne bag Den
 franske Revolution således at have lidt nederlag, men på
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Billedmateriale af såvel ældre som nyere dato kan med

fordel inddrages til beskrivelse af centrale begivenheder og
personer i tilknytning til Den franske Revolution, samt til
analyser af, hvordan disse er beskrevet i forskellige perioder.

Arbejdet med Den franske Revolution lægger endvidere
op til en afsluttende diskussion af, om det er acceptabelt –

og i givet fald under hvilke forhold – at gøre væbnet oprør
mod den til enhver tid siddende regering.

Evaluering

For at kunne sætte sig ind i og tilegne sig en forståelse af
forholdene i Frankrig i 1700-tallet og den udvikling, som
Den franske Revolution er en del af, må eleverne have en
grundlæggende viden om en række forhold og begreber som
enevælde, stændersamfund, privilegier, oplysningstiden,
revolution, konstitution (forfatning), tredeling af magten,
milits, værnepligt, koalition m.m. Dette kan eksempelvis
ske ved en fælles gennemgang af stoffet eller eventuelt ved
en quiz eller et spil, hvor eleverne testerne hinandens viden.

Eleverne konstruerer gruppevis en tidslinje og indsætter
begivenheder, der havde afgørende betydning for udviklin-
gen under Den franske Revolution. Eleverne skal begrunde
de enkelte punkter og dermed demonstrere indsigt i de sam-
fundsmæssige, økonomiske og politiske forhold, der lå til
grund herfor. Det færdige arbejde fremlægges og diskute-
res i klassen.

Eleverne kan afslutningsvis få til opgave at finde eksem-
pler på lande i hele verden med forskellige styreformer og
bestemme, om disse lever op til Den franske Revolutions
idealer om lige rettigheder for alle borger. Hvis ikke, hvad
kan der så gøres for at sikre borgerne disse rettigheder?

Aktiviteter 

4 Begivenheder op til og under Den franske Revolution
fandt sted samtidig med, at Landboreformerne blev indført
i Danmark. Eleverne kan søge oplysninger om de to lande
med henblik på at finde ligheder og forskelle i fx samfun-

 længere sigt fik de vidtrækkende betydning. Revolutionen

var første skridt på vej mod afviklingen af enevælden i hele
Europa. Med slagordene Frihed, Lighed og Broderskab fort-
satte det europæiske borgerskab kampen for anerkendelse af
menneskerettighedsprincipperne og etableringen af borger-
lige liberale stater. Den franske Revolution var først og

fremmest borgerskabets opgør mod de privilegerede klas-
ser, og den blev forbillede for nationale frihedsbevægelser i
1800-tallets Europa. Den dag i dag bygger de fleste natio-
ner på de principper om friheder og menneskerettigheder,
som de nye politiske magthavere vedtog under Den franske
Revolution.

Perspektivering 
• Fæstebønder og livegne – Europas samfundsforhold i

1700-tallet
• Enevælde og konstitutionelt monarki
• Oplysningstiden og oplysningsfilosofferne
• Borger- og menneskerettigheder
• Undertrykkelse og revolution
• Borgerskabets kamp for folkestyre i Europa i 1800-tallet
• Napoleonskrigene og Europas nyordning 1815

Om undervisningen

Hvert år den 14. juli fejrer franskmændene deres national-
dag, Bastilledagen, med festivitas, parader, pomp og pragt.
Og de franske deltagere i Tour de France kæmper netop den
dag særlig indædt for at vinde dagens etape og blive fejret på
podiet. Det er et godt udgangspunkt for at tage fat på
spørgsmål som: Hvorfor fejrer Frankrig netop denne dag?
Hvad ligger der bag slagordene Frihed, Lighed og Broder-
skab, som præger dagens festtaler? Og hvilken betydning
har det for nutidens danske samfund?

Arbejdet med Den franske Revolution kan også tage
udgangspunkt i udvalgte paragraffer i den danske grund-
lov, fx § 3 om magtdelingen, § 8 om kongen og grund loven
og §§ 71-79 om frihedsrettighederne. Hvad er ideen med
eller baggrunden for disse bestemmelser, og hvor stammer
de fra?
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dets opbygning, borgerskabets placering i samfundet, lan-
denes økonomiske situation og religiøse forhold. Dette kan
lægge op til en diskussion af, hvorfor tingene udviklede sig
så forskelligt i de to lande.

4 En opgave for en gruppe kunne være at undersøge
Frankrigs status som kulturstat i 1700-tallet, og hvordan
dette smittede af på det danske samfund. Hvilken konse-
kvens fik revolutionstiden og tiden med Napoleon på den
franske dominans på det kulturelle område?

4 Den franske nationalsang, Marseillaisen, blev digtet og
komponeret af ingeniøren og officeren Rouget de Lisle
under Den franske Revolution. Den første linje lyder Allons
enfants de la patrie (Kom, fædrelandets børn). Indholdet er
stærkt præget af tidens engagement i kampen mod fjender
i såvel indland som udland. Teksten giver udtryk national-
følelse og fædrelandskærlighed. Find den danske tekst, fx
på nettet, analyser den set i relation til samtidens begiven-
heder.

4 Filmen Marie Antoinette fra 2006 (instruktør Sofia
 Coppola) handler om den franske dronning og livet ved
hoffet i Versailles i 1700-tallet. Se filmen og diskuter hvor-
dan Coppola fremstiller det franske samfund, og hvad hen-
des hensigt med filmen er. Diskuter, om den form for film
kan anvendes til at sige noget om datidens samfund.

4 Med udgangspunkt i historiske kort over Europa i tiden
før Den franske Revolution, under Napoleon (fx grundbo-
gens kort fra 1812) og efter Wienerkongressen arbejdes der
med spørgsmål omkring europæisk magtpolitik, (religions)
krige og koalitioner, ægteskabsalliancer mellem fyrster og
fyrstehuse m.m. I den forbindelse kan forskellen mellem
datidens riger baseret på fx relationer til en fyrste sammen-
lignes med nutidens lande baseret på nationale forhold,
eksempelvis Danmark. Arbejdet kan række op i det 20.
århundreder med fx ændringer i grænserne efter 1. Verdens -
krig, efter 2. Verdenskrig og efter Berlinmurens fald.

4 Find gruppevis materiale om andre revolutioner eller
revolutionære tilstande, fx den russiske revolution i 1917,
revolutionen i Cuba 1959, Nellikerevolutionen i Portugal i
1974 og Fløjlsrevolutionen i Tjekkoslovakiet i 1989.  Grup-

perne udarbejder plancher, og der lægges op til en sammen -
ligning af baggrund, forløb og resultat af de valgte
revo    lu tioner. 
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