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Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Stormen på Bastillen kan integreres i
emner/temaer.
Emne: Den franske Revolution
Det er oplagt at lade kanonpunktet Stormen på Bastillen indgå i et emnearbejde om
Den franske Revolution. Emnet kan bl.a. indeholde følgende elementer:
 Det førrevolutionære Frankrig
 Enevælden i krise (1787-89)
 Revolutionerne i 1789
 Konstitutionelt monarki og borgerne får indflydelse (1789-92)
 Kongens flugt (1792)
 Republikken, terroren, diktaturet (1792-94)
 Kvinderne under revolutionen
 Sansculotterne (arbejdere og laverestående håndværkere og handlende)
 Revolutionens konsekvenser, fx menneskerettigheder, nationalisme
Nogle aspekter kan formuleres som delemner og danne afsæt for gruppearbejde. Der
findes en række børne- og ungdomsromaner, hvor handlingen udspiller sig under den
franske revolution. De kan inddrages i et tværgående emnearbejde med faget dansk.
Tema: Nationale mindedage og erindringspolitik
Stormen på Bastillen den 14. juli 1789 var i sig selv dramatisk, men der havde været
andre optøjer i Paris, der kostede flere menneskeliv, men som ikke omtales i
historiebøger. Stormen på Bastillen blev senere defineret som starten på Den franske
Revolution og fik som følge heraf tillagt stor symbolsk betydning: Den 14. juli er som
bekendt den franske nationaldag.
Stormen på Bastillen kan være anledning til at arbejde med et tema om
erindringspolitik. Dvs. hvordan fællesskaber, typisk nationer, tillægger bestemte
begivenheder afgørende betydning for nationen. Ofte vil staten støtte – eller ligefrem
stille sig i spidsen – for opbygningen af en bestemt mindekultur og erindringspolitik.
Motivet er som regel at styrke ”sammenhængskraften” og ”det nationale
sammenhold”. I Danmark er det fx Grundlovsdag (5. juni) og markeringer af
henholdsvis besættelsen (9. april) og befrielsen (5. maj).
Eleverne kan undersøge mindekulturen i forskellige lande og den erindringspolitik, der
knytter sig dertil. Er der elever i klassen med en anden baggrund end dansk, er det
oplagt at inddrage deres familiers oprindelsesland i temaet.
Til inspiration er her enkelte oplysninger om nabolandenes nationaldage:
Sverige: Her begyndte man forholdsvis sent (1916) at markere ”det svenske flags
dag” den 6. juni. På denne dag i 1523 blev Gustav Vasa kronet som svensk konge, og
landets brud med Kalmarunionen (se side 97) var definitiv.
Norge: Den 17. maj er den norske nationaldag. På den dag i 1814 vedtog en norsk
rigsforsamling en grundlov, da landet netop på fredskongressen i Kiel var frigjort fra
Danmark (se side 173).
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Tyskland: Tyskland har haft forskellige nationaldage i tidens løb. Den nuværende er
den 3. oktober, som markerer Tysklands genforening i 1990 (se side 247).
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