
Revolution
I slutningen af 1700-tallet fik fattigdom og sult det franske folk til at
rejse sig mod deres konge Ludvig 16., som levede i vild luksus trods
folkets store problemer. I juli 1789 kom det til kampe mellem folket og
kongens soldater i gaderne i Paris. Kampene blev startskuddet til den
franske revolution.

Bastille Saint-Antoine
Middelalderborgen Bastille Saint-Antoine i Paris, der i daglig tale blot
kaldtes Bastillen, var et fængsel. På dette tidspunkt var der kun syv
fanger, men det var samtidig et lager for ammunition, som oprørerne
ville have fat i og bruge i kampene.

Folket går til angreb
Om formiddagen den 14. juli 1789 samledes en stor folkemængde
uden for Bastillen. To personer gik ind for at overtale soldaterne til at
overgive sig uden kamp, men da forhandlingerne trak ud, blev den
ventende folkemængde efterhånden utålmodig. Omkring klokken
halv to om eftermiddagen begyndte de derfor at bevæge sig ind på
borgen, hvorefter folket og soldaterne begyndte at skyde mod
hinanden.

Bastillen falder
Undervejs fik oprørerne hjælp fra andre soldater, der havde vendt sig
mod kongen, og efter fire timers kamp så Bastillens kommandant,
Bernard-René de Launay, ingen anden udvej end at overgive sig. En
soldat og 98 oprørere blev dræbt. Men efterfølgende slog oprørerne
flere soldater ihjel, blandt andre kommandanten, hvis hoved blev sat
på et skaft og båret rundt i Paris' gader.

Stormen på Bastillen

Den 14. juli 1789 stormede en stor folkemængde middelalderborgen
og fængslet Bastillen i Paris. I dag tillægges begivenheden stor
betydning for den franske revolution.

Den 14. juli 1789 stormede en folkemængde fæstningen og fængslet
Bastillen for at få fat i våben og ammunition.

Ukendt kunstner, 1790'erne. Musée national du Château de
Versailles.
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Efter stormen
Oprørerne forventede, at kongen ville slå tilbage, så derfor
barrikaderede de sig efter stormen. De slæbte sandsække,
murbrokker, møbler og træplanker ud i Paris' gader og forskansede
sig bag dem. Samtidig brugte de stormen til at rekruttere flere
oprørere og til at vise, at en væbnet kamp mod kongen var begyndt.

Stormens betydning
Stormen på Bastillen blev hverken det mest blodige eller det mest
betydningsfulde slag under den franske revolution. Alligevel regnes
det i dag som den hændelse, der blev begyndelsen på den franske
revolution. I dag fejres den 14. juli som Bastilledagen og er en
national helligdag i Frankrig.

Fakta
Hvornår:
Den 14. juli 1789. Hvor:
I Paris i Frankrig. Antal dræbte oprørere i kamp:
98. Antal dræbte soldater i kamp:
Èn.

Vidste du, at ...
bastille er det franske ord for borg? Frankrig nu har den femte
republik siden den franske revolution 1789, udråbt af præsident
Charles de Gaulle i 1958.
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