
Den franske revolusjonen
I 1789 var forskjellene mellom folk i Frankrike enorme. 
Prester og adelige var opptatt av å ikke miste makten sin, og 
folk flest følte at de ble urettferdig behandlet. Da folk forsto 
at kongen hadde brukt opp statens penger, ble de rasende. 
En kamp for frihet og et mer rettferdig samfunn var i gang.

Hva var den franske revolusjonen?
Fra 1789 skjedde en total samfunnsomveltning i Frankrike. 
Den førte til at

 ▸ Frankrikes gamle og urettferdige styresett ble nedkjempet
 ▸ ideene om menneskerettigheter fikk gjennomslag i Europa
 ▸ det brøt ut flere kriger som endret Europa

Hvorfor ble det revolusjon i Frankrike?
Når store samfunnsendringer skjer, har det aldri bare én årsak. Vi 
skal nå se på flere årsaker til at det ble revolusjon i Frankrike.

Tom statskasse
Kong Ludvig 16., den eneveldige franske kongen, kunne bruke statens 
penger som han selv ville. Han brukte mye penger på krig, for eksem
pel på å hjelpe amerikanerne i frigjøringskrigen mot britene. Kong 
Ludvig 16. brukte også enorme summer på seg selv og sin egen familie.

 ȑ eneveldig – hersker som 
bestemmer alt som har med 
staten å gjøre

Til slutt var det ikke penger igjen i statskassa, og ingen ville låne han 
mer. Da bestemte kongen at folk i tredjestanden måtte betale mer 
skatt. I tillegg skulle adelen og geistligheten begynne å betale skatt.

 Hvordan tror du adelen og de geistlige reagerte på at også de måtte 
betale skatt?

Misnøye blant adel og borgerskap
Både adelsfolk og borgere i tredjestanden var urolige. Borgerne ville 
ha mer innflytelse i det franske samfunnet. Adelsfolkene var redde for 
forandringer. De fryktet at en konge uten penger ikke kunne beskytte 
privilegiene deres.

Nye tenkemåter får fotfeste blant folk flest
Kong Ludvig 16. bestemte seg for å gi inn
byggerne i Frankrike noe som ikke kostet 
penger: Han lettet litt på sensuren. Men da 
flere kunne lese og høre om opp lysnings
filosofenes ideer om frihet og like rettigheter, 
ble alt enda verre for kongen. Samtidig viste 
opprettelsen av USA at det gikk an å skape 
et friere og mer rettferdig samfunn.

Uår og sult
I 1780årene var det uår og sult i Frankrike. For 
vanlige folk ble det der for ekstra provoserende 
å skulle betale mer skatt for at kongen skulle 
kunne betale regningene sine. Folk som var 
vant til å klare seg med lite, ble desperate da 
avlingene ble ødelagt og prisene på brød steg.

 ȑ adel – godseiere og andre 
rikfolk (andrestanden), folk som 
støtter kongen og har mange 
rettigheter

 ȑ geistlighet – kirkens menn 
(førstestanden), folk med mye 
makt og mange rettigheter

Den amerikanske grunn
loven slo fast at amerika
nerne hadde trosfrihet. 
Presidenten ble valgt av 
folket og var ikke utpekt av 
Gud. Hva tror du folk i 
Europa kan ha tenkt om 
denne måten å organisere 
staten på?

En kjøkkenjente har handlet 
brød og lammelår til familien 
hun tjener hos. Brød var 
matvaren franskmennene 
spiste mest av på 1700tallet. 
Da prisene på mel og brød steg 
kraftig i 1780årene, begynte 
vanlige folk å sulte. De hadde 
ikke penger å betale med.

Kong Ludvig 14. (Solkongen) 
bygde det enorme slottet 
Versailles utenfor Paris på 
1600tallet.
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Opprøret
Året 1789 ble dramatisk. På grunn av pengemangelen og folks nød var 
kongen svekket. Adelsfolk ville ikke betale skatt, samtidig som borgere 
og bønder var lei av å bli styrt av kongen, kirken og adelen. 

Adelen presser kongen  
Adelen forlangte at kongen skulle kalle inn 
til et rådslagningsmøte med representanter 
fra alle stendene – en stenderforsamling. 
Der ville adels folkene stille et krav: Hvis 
de skulle betale skatt, ville de ha mer makt. 
Andrestanden kunne regne med å få det 
som de ville i en stenderforsamling. Der 
hadde nemlig adelen og de geistlige rett 
til en tredjedel av plassene hver. De hadde 
derfor til sammen flere stemmer og 
dermed mer makt enn tredjestanden. 
Tredjestanden hadde også en tredje del av 
stemmene i stenderforsamlingen. Kongen 
fryktet opprør og kaos. Han så ingen 
annen mulighet enn å kalle inn stender
forsamlingen, slik adelen krevde.

Borgerne presser både kongen og adelen
300 personer fra hver av stendene hadde rett til å møte i stender
forsamlingen. Men på møtet i Versailles i mai 1789 stilte likevel 
tredjestanden med hele 600 representanter, de fleste borgere. 
Det hadde kongen akseptert. Tredjestanden utgjorde tross alt minst 
95 prosent av befolkningen i landet. Samtidig følte nok ikke kongen 
seg så truet av folk i tredjestanden. Han var vant til at de så opp til 
han som en gud.

Stenderforsamlingen blir til nasjonalforsamling
Nå begynte en lang krangel om stemmereglene. Selv etter uker med 
diskusjoner klarte ikke stenderforsamlingen å komme til enighet. 
Men 20. juni 1789 samlet representantene for tredjestanden seg i en 
gymsal for ballspill i Versailles. I dette ballhuset ble representantene 
enige om å erklære seg som nasjonalforsamling. Avtalen kalles for 
Ballhuseden.

Mange regner Ballhuseden som starten på den franske revolusjonen. 
Med den hadde borgerne i tredjestanden bestemt at det nå var tredje
standen som hadde makten. De var jo flest.

 ȑ stenderforsamling – nasjonalt 
møte med representanter fra alle 
tre stender

 ȑ nasjonalforsamling 
– folkevalgt forsamling som 
vedtar landets lover

Dermed var ideen om folkesuverenitet tatt i bruk. Hver mann skulle 
ha én stemme. Stenderforsamlingen var blitt til en nasjonalforsamling, 
og folket skulle bestemme. Kongen måtte motvillig akseptere nasjo
nalforsamlingen som Frankrikes øverste myndighet. Eneveldets tid 
var over.

Folkets revolusjon
Folk flest var spent på utfallet av det store rådslagningsmøtet i 
Versailles, men mange ble skuffet. Medlemmene av nasjonalforsam
lingen var selv privilegerte; de hadde utdanning, høye stillinger eller 
mye penger. Ikke alle ønsket å gjøre for store forandringer. Men folk 
flest var utålmodige. Da de hørte at kongen samlet militære styrker 
for å slå tilbake mot nasjonal forsamlingen, gikk bønder over hele 
landet til angrep på kongens og godseiernes eiendommer.

Revolusjonens kamprop ble 
«Frihet, likhet, brorskap». 
I dag brukes ordene som 
Frankrikes slagord.

14. juli 1789 angrep rasende 
folke mengder Bastillen, kongens 
fengsel i Paris. Denne dagen ble 
en merke dag i revolusjonen og 
feires som Frankrikes nasjonaldag.

Da stenderforsamlingen åpnet 
5. mai 1789, var nesten 1200 
personer samlet i en stor sal 
i slottet Versailles.
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Privilegiene fjernes 
Rundt omkring i landet tømte landsbyboere slottsarkiver og brente 
opp brevene som hadde bevist godseiernes privilegier. Angrepene og 
raseriet skremte både kongen og nasjonalforsamlingen. I august 
vedtok nasjonalforsamlingen å fjerne alle privilegier. Dermed var 
inndelingen av folk i stender ikke lenger gyldig. Noen dager senere 
vedtok nasjonalforsamlingen en erklæring om menneskerettigheter. 
Den slo fast at alle mennesker har grunnleggende rettigheter.

Folket tar makten over kongen 
Folket ville ha mer. I oktober samlet rasende og sultne kvinner fra 
Paris seg til et tog mot Versailles. De fikk følge av flere på veien. 
Utstyrt med våpen tvang de kongen og dronningen med seg tilbake 
til slottet i Paris. Der kunne folket ha kontroll på kongeparet.

Revolusjonen vokser i styrke
Da det dramatiske året 1789 var over, var Ludvig 16. fortsatt fransk 
konge, og nøden blant folk flest var like stor som før. Samtidig hadde 
det skjedd store endringer: Standssamfunnet var avskaffet, og 
stenderforsamlingen var blitt til en nasjonalforsamling. Kongen 
kunne bare styre så lenge nasjonalforsamlingen aksepterte det. Men 
etter at borgerne hadde tatt makten, viste det seg at de ikke var så 
enige om alt. For hvordan skulle samfunnet være, og hvordan skulle 
den franske staten organiseres?

Monarki eller republikk?
I 1791 var Frankrikes nye grunnlov klar. Ifølge grunnloven var Frankrike 
fortsatt et monarki, men kongen måtte dele makten med nasjonal
forsamlingen. De mest aktive tilhengerne av revolusjonen ville gå 
lenger. De mente at Frankrike burde bli en republikk. En republikk er 
ikke styrt av en konge eller en dronning, men av en president, valgt av 
folket direkte eller av folkets representanter i nasjonalforsamlingen. 

Krig med nabolandene
Situasjonen ble mer og mer kaotisk. Kong Ludvig 16. kontaktet andre 
eneveldige herskere i smug. Han ville ha hjelp fra nabolandene til 
å slå ned opprøret i Frankrike. Samtidig ønsket mange tilhengere av 
revolusjonen krig. De ville spre revolusjonen til nabolandene og fikk 
det som de ville. Krigen utviklet seg til en europeisk storkrig som 
varte helt fram til 1815.

 ȑ monarki – kongedømme

 ȑ republikk – en stat som er 
styrt av en valgt president

Ludvig 16. ble eneveldig konge i Frankrike 
da han var 20 år gammel. De flotte klærne 
skulle vise at han hadde en spesiell plass 
i samfunnet.

Kvinnetoget til Versailles. I oktober 1789 gikk rasende og sultne kvinner fra Paris 
til slottet Versailles utenfor byen. De tvang kongeparet med seg tilbake til hoved
staden. Kongeparet returnerte aldri til slottet sitt. De ble holdt i fangenskap resten 
av sitt liv.

Slottet Versailles ble 
forlatt i 1789 da rasende 
og sultne kvinner tvang 
kongeparet inn til Paris. 
Slottet ble museum i 1837.

I 1791 forsøkte kongen og 
dronningen å flykte, men 
kongen ble gjenkjent. Kanskje 
fordi profilen hans var avbildet 
på alle franske mynter? 
Konge paret ble arrestert 
og brakt tilbake til Paris.

Kamp for rettigheter 8786  8



Blodbad under skrekkveldet  
Mens krigen raste i Europa, begynte et blodig oppgjør i Frankrike. Alle 
som ble mistenkt for å være mot revolusjonen eller vennlig innstilt til 
kongen, ble arrestert, dømt til døden og deretter henrettet.

Høsten 1792 erklærte en nyvalgt nasjonalforsamling Frankrike som 
republikk. Kongen ble tiltalt for å ha sviktet landet sitt. Han ble 
henrettet i 1793. Likevel stoppet ikke forfølgelsene og henrettelsene 
av uskyldige under det grusomme skrekkveldet, som varte fra 1793 
til 1794.

En ny eneveldig hersker
I årene som fulgte, fortsatte sterke krefter å slåss om makten 
i Frank rike. Det ble ikke ro før den svært populære generalen 
Napoleon Bonaparte tok over makten i 1799. Napoleon gjorde seg selv 
til eneveldig hersker. Revolusjonen i Frankrike var over, men kampen 
for folkesuverenitet og maktfordeling var likevel ikke vunnet.

 ȑ skrekkveldet – perioden fra 
1793 til 1794 i Frankrike, da folk 
som ble mistenkt for å være mot 
revolusjonen og republikken, ble 
forfulgt

Hva ble resultatet av revolusjonen?
Revolusjonen i Frankrike førte til at standssamfunnet og kongens 
enevelde ble avskaffet. De mektigste i samfunnet mistet privilegiene 
sine. Samtidig fikk folk flest rettigheter og friheter.

Kirken ble sterkt svekket. Kirkens budskap om at kongen var Guds 
utpekte, hadde fått knusende kritikk, først av opplysningsfilosofene 
og så gjennom selve revolusjonen. Det var færre som fortsatt trodde 
at standssamfunnet var Guds vilje.

Samtidig viste revolusjonen at folk i Frankrike var veldig uenige om 
hvordan landet skulle styres. En stabil løsning for dette kom først på 
plass mot slutten av 1800tallet.

 Får folk det alltid bedre etter en revolusjon, tror du? 

Ideene fra revolusjonen spredte seg over hele Europa. Ikke minst 
gjaldt dette ideene om menneskerettighetene. Etter at Napoleon kom 
til makten, innførte han store endringer i landene som Frankrike 
okkuperte. For eksempel ble privilegiene avskaffet også der. Napoleon 
innførte en felles lov for hele Frankrike og for alle franskmenn. For 
han var likhet for loven, religionsfrihet og privat eiendomsrett viktige 
verdier.

Revolusjonen førte til at franskmennene måtte tenke over hvordan 
byrder og goder, plikter og rettigheter kan fordeles på en rettferdig og 
god måte. Intense diskusjoner om disse spørsmålene pågår fortsatt 
i Frankrike og i mange andre land.

 ȑ okkupere – overta makten i et 
annet land mot innbyggernes vilje

Maximilien de Robespierre ledet skrekkveldet. Forfølgelsene 
og henrettelsene under skrekkveldet sluttet ikke før han ble 
arrestert og deretter henrettet med giljotin.

Charlotte Corday myrdet revolusjonslederen JeanPaul 
Marat fordi han oppfordret til drap under skrekkveldet.

Både kong Ludvig 16. og 
dronning Marie Antoinette 
ble halshogd med giljotin. 
Henrettelse med giljotin 
var effektivt og skånsomt 
sammenlignet med hen ret 
telse med øks eller sverd. 
Den døds dømte døde raskt.

I Paris i 2018 demonstrerte 
fransk menn mot økte bensin
priser og mot regjeringen. 
Demonstrantene ble møtt med 
tåregass fra opprørspolitiet. 
Hvordan kan dette minne om 
revolusjonen i 1789?
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Hva skjedde egentlig?
Vi vet mye om opplysningsfilosofene og om hva som skjedde under 
den franske revolusjonen. Folk som levde på 1700tallet, skrev ned og 
fortalte om hva de opplevde. Men selv om vi har mye informasjon om 
en hendelse fra fortiden, må vi være kritiske til informasjonen vi får.

Gamle sannheter blir forlatt
Før opplysningstiden og den franske revolusjonen var folk overbevist 
om noen sannheter: at Gud er allmektig, at bare noen mennesker har 
rettigheter, og at statsoverhodet kan bestemme det meste fordi han 
eller hun er Guds utvalgte. Da opplysningsfilosofenes ideer spredte 
seg, ble flere og flere kritiske til om disse sannhetene var riktige. 
Hva folk trodde var sant, endret seg altså. ȑ statsoverhode – en person som 

har den øverste stillingen i et land, 
f.eks. en konge eller en president

Nye tenkemåter blir til
En person som levde i det gamle samfunnet, ville kanskje fortelle om 
livet sitt på en annen måte enn en person som levde etter revolusjonen 
i 1789, ville gjøre. Det skyldes ikke bare at samfunnet hadde forandret 
seg, men også at folk tenkte annerledes om livet sitt.

Når forståelsen av samfunnet ble så forandret, slik tabellen til 
venstre viser, ble menneskene opptatt av å utforske andre spørsmål 
enn før. I det gamle samfunnet var folk mest opptatt av hva som var 
Guds vilje, og hvordan menneskene kunne leve livet sitt slik Gud 
ønsket det. Utover på 1700tallet, under opplysningstiden, ble flere 
opptatt av hvordan samfunnet kunne bli bedre. De ble også opptatt av 
hvordan mennesker selv kan gjøre gode valg ved hjelp av sin egen 
fornuft, slik filosofen Kant var opptatt av.

Hvorfor er det viktig å vite hva som skjedde?
Hendelser i fortiden påvirker framtiden. For eksempel hadde hendel
sene i USA i 1776 stor betydning for at det ble revolusjon i Frankrike 
bare et drøyt tiår senere. Ved å kjenne til fortiden kan vi forstå vårt 
eget samfunn bedre. Da kan vi både unngå å gjenta feil og forsøke 
å legge til rette for å ta gode valg for framtiden.

 Noen ganger sier vi at «historien skrives av seierherrene». 
Hva tror du uttrykket betyr?

Sannheter før og etter opplysningstiden og den franske revolusjonen

Før Etter

Gud Gud er allmektig. Finnes Gud?

Statsstyring Statsoverhodet har rett til 
å bestemme alt alene.

Folket har rett til å 
bestemme.

Synet på 
kunnskap

Kirken forvalter sannheten 
og Guds ord.

Menneskene må finne 
kunnskap gjennom studier 
av naturen og bruk av egen 
fornuft.

Menns 
rettigheter

Bare noen få menn har 
rettigheter.

Alle frie menn har de 
samme rettighetene.

Kvinners 
rettigheter

Kvinner har få rettigheter. Har kvinner samme 
rettigheter som menn?

Slaver og 
dømtes 
rettigheter

Slaver og dømte har få 
eller ingen rettigheter.

Har ufrie folk, som slaver 
og dømte, rettigheter?

 Tenk deg at tabellen har en kolonne til. Den har overskriften «Nå». 
Hva tenker du det står på hver rad i den kolonnen?

Louis Pasteur var en fransk 
natur forsker. Han levde i en tid da 
folk hadde akseptert at ikke alt er 
bestemt av Gud, men at mange 
ting i verden faktisk kan forklares. 
Vi må bare være grundige og 
systematiske når vi studerer alle 
de bitte små delene verden består 
av. Pasteur fant for eksempel ut 
hvordan vi kan vaksinere oss og 
unngå å dø av den farlige 
sykdommen rabies.

Før revolusjonen var det 
ikke felles mål for lengde, 
volum og vekt i Frankrike. 
I 1799 innførte det nye 
franske styret meter som 
mål for lengde, liter for 
volum og gram for vekt. 
Store deler av Europa 
innførte de nye enhetene 
utover på 1800tallet. 
I Norge ble de innført i 
1875.
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