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DEN AMERIKANSKE 
REVOLUSJONEN
Kampen for et fritt og uavhengig USA var inspirert av 
opplysningsfilosofenes tanker. 4. juli 1776 erklærte USA seg 
uavhengig fra koloniherren Storbritannia og ble sitt eget land. 
Kan vi kalle det som skjedde, for en revolusjon? 

Kostbare kriger 
Folk fra Europa hadde bosatt seg på det nordamerikanske 
kontinentet helt fra 1600-tallet. Den britiske kongen bestemte 
over områdene der britene slo seg ned. Den spanske og den 
franske kongen fikk også kontroll over store områder. Slike 
områder som herskere langt borte fikk kontroll over, kalles 
kolonier. På 1700-tallet kjempet kongene om mest mulig makt 
i Nord-Amerika. I 1763 vant Storbritannia en avgjørende 
seier. Særlig Frankrike måtte gi opp store områder.

Krigen i Nord-Amerika ble dyr, og den britiske kongen ville at 
de britiske kolonistene skulle være med og betale regningen. 
Men kolonistene ville ikke betale noe som helst, med mindre 
de fikk være med og bestemme. Kampen for et fritt og 
uavhengig USA var i gang. 

Opplysningsfilosofenes ideer tas i bruk 
Ideen om at de hadde rett til å være med og bestemme, hadde 
kolonistene fra opplysningsfilosofene. Det ville ikke den 
britiske kongen ha noe av. I 1776 møttes derfor representanter 
for de tretten britiske koloniene i Nord-Amerika til et møte 
i byen Philadelphia. Der utformet Thomas Jefferson en 
erklæring om uavhengighet. Alle representantene skrev 
under på erklæringen. Fra da var De forente amerikanske 
stater (USA) skapt, og innbyggerne kalte seg amerikanere.

Revolusjon og krig 
Den britiske kongen ga seg ikke så lett, men amerikanerne 
fikk støtte fra den franske kongen. En blodig krig mellom 
amerikanerne og britene endte med seier til USA. 
Amerikanerne gikk da i gang med å skrive en grunnlov til 
det nye landet sitt. USA skulle styres etter helt andre ideer 
enn enevelde, ufrihet og undertrykking. Hendelsene i USA 
på slutten av 1700-tallet førte til en omfattende og 
grunnleggende endring i hvordan samfunnet ble styrt. 
Det kaller vi en revolusjon.

SLAVER I USA
Både uavhengighetserklæringen (1776) 
og grunnloven (1789) slo fast at alle men
nesker var født like og var like mye verdt. 
Likevel fortsatte mange amerikanere å 
kjøpe, eie og selge slaver. Slavene kom 
opprinnelig fra ulike land i Afrika. De had
de blitt tvunget om bord i skip som fraktet 
dem over til Amerika. Mange slaver ble 
svært dårlig behandlet.

INNHOLDET I UAVHENGIGHETS
ERKLÆRINGEN

 Alle mennesker er født like.

 Alle mennesker har noen umistelige 
rettigheter.

 Hver og en kan være med og bestem
me hvem som skal styre, og hvordan 
styret skal være.

 Amerikanerne skal styre seg selv og 
være uavhengige av Storbritannia.

THOMAS JEFFERSON skrev uavhengig
hetserklæringen. Senere ble han USAs 
tredje president.

SPØRSMÅL

1 Hvorfor tror du den britiske kongen ikke ville at 
kolonistene skulle få være med og bestemme? 

2 Hvilket punkt fra uavhengighetserklæringen er det 
viktigste, synes du?

3 Hva tror du hadde vært annerledes i USA i dag, hvis 
det ikke hadde vært en revolusjon der i 1776?

 ȑ koloni – bosetting i et nytt område 
hvor de som har bosatt seg, også har 
tatt kontrollen

 ȑ kolonister – folk som hadde flyttet 
fra Europa og bosatt seg i koloniene

GEORGE WASHINGTON var 
USAs første president.

 8 8180 Kamp for rettigheter


