
FRANKRIKE 1815–1871 
 

Efter Napoleon återstod ej mycket av de gamla idealen; Frihet, Broderskap och Jämlikhet… 

1.  Frihetsidealet försvann helt. Frankrike var en nu kraftigt centraliserad stat med hemlig polis, 

censur, landsförvisningar och ett utbrett angiverisystem 

2.  Broderskapsidealet försvann också. ”Du”, ”medborgare” försvann - adelstitlar och ordnar 

återinfördes… 

3.  Jämlikhetsidealet var egentligen det enda ideal som ej försvann. Medborgarna hade rösträtt (om 

de nått upp till en tillräckligt hög inkomst…), det rådde likhet inför lagen och en viss form av 

lika beskattning hade införts 

 

 

FRANKRIKE 1815–1830 
 

  Under tiden efter Napoleon ökar de kungatrognas makt. Frankrike blir en konstitutionell monarki 

med en övre kammare (ärftlig ledamotskap) och en undre kammare vald genom inskränkt rösträtt 

(inkomsten avgör om man får rösta eller ej - ungefär 100.000 av Frankrikes 30 miljoner invånare 

har rösträtt). 

  Rojalisterna för Ludvig XVIII (sonson till Ludvig XV, bror till Ludvig XVI och Karl X) till 

makten år 1815.1 I början av sin regenttid omger han sig med moderata ministrar, men efter mordet 

1820 på hertigen av Berry, hans brorson, blir hans politik alltmer reaktionär. Rösträtt och 

pressfriheten inskränks. Efter Ludvig XVIII:s död år 1824 fortsätter hans yngre bror, kung Karl X 

denna mycket reaktionära politik. Adel som berövats jord och egendomar skall nu få er-sättning för 

sina förluster. Denna kompensation kostar de franska skattebetalarna ca en miljard franc. Inom 

utbildningsväsendet får kyrkan tillbaka sin ställning. Jesuiterna får nu åter verka inom landet; EN 

ÅTERGÅNG TILL FÖRHÅLLANDENA FÖRE REVOLUTIONEN TYCKTES 

FÖRESTÅENDE. 
  

  Ett misstroendevotum mot den konservativa regeringen driver fram ett nyval. Detta vinner 

liberalerna. Kungen svarar med att 

• upplösa den nyvalda församlingen (deputeradekammaren) 

• inskränka rösträtten ännu mer (ca ¼ av tidigare antal) 

• införa total presscensur 

• utlysa nya val 

  Kungens åtgärder + dåliga ekonomiska förhållanden (fallande löner, stigande arbetslöshet, dåliga 

skördar med fördubblade brödpriser som resultat) leder till den s.k. julirevolutionen 1830 (27–29 

juli). Under tre dagar i juli tog arbetare, småborgare och studenter till vapen och byggde barrikader. 

När militären började gå över till revolutionärerna abdikerade Karl X. Vinnare av denna revolution 

var det förmögna borgerskapet. Författningen ändrades ytterst lite (kungens makt kringskars lite 

genom en ny grundlag). Rösträtten vidgades något - nu hade ca 170.000 medborgare rösträtt. 

 

 

FRANKRIKE 1830–1848 
 

  Bland de borgerliga politiker som nu tog makten fanns både gamla republikaner och 

konstitutionella monarkister. Några mycket inflytelserika liberala monarkister lyckas övertala 

deputeradekammaren att utse Karl X:s kusin Ludvig Filip till ny monark år 1830. Detta kungadöme 

har kommit att kallas ”borgarkungadömet”.  

 
1 Ludvig XVII var son till Ludvig XVI och Marie Antoinette. Han delade föräldrarnas fängelse i det s.k. Tempeltornet. 

Efter faderns avrättning i januari 1793 proklamerades Ludvig XVII till kung av rojalisterna. Senare samma år skildes 

han från modern och bevakades en tid av en skomakare Simon och hans hustru. Han återfördes till fängelset i januari 

1794. De dåliga förhållandena i fängelset gjorde den lille kungen allt sjukare och i juni 1795 dog han och begravdes i 

hemlighet. Han var då endast tio år gammal. En mängd rykten uppstod kring den lille kungens död. I början av 1800-

talet uppträdde en rad personer som påstod att de var kung Ludvig XVII och att de blivit räddade från Tempeltornet… 



  Industrialismen och industrikapitalismen kom nu att slå igenom på allvar. En liten elit av 

konservativa ämbetsmän och storkapitalister kom att inneha makten. På grund av 

rösträttsbestämmelserna var de stora massorna av bönder och arbetare utestängda från politiskt 

inflytande. Dessa sociala och politiska motsättningar ledde till en lång rad upplopp och oroligheter 

under denna tidsperiod. Det var nu de första socialistiska arbetarrörelserna föddes under män som 

Louis Blanc och Pierre Joseph Proudhon. Under 1840-talet drabbas Frankrike återigen av 

ekonomiska svårigheter genom 

• ett par års missväxt 

• lågkonjunktur inom industrien 

• stigande livsmedelspriser 

• utbredd arbetslöshet 

  För att kringgå förbudet mot politiska församlingar börjar den mer radikala oppositionen anordna 

reformbanketter. När en sådan förbjöds av regeringen (22 februari 1848) utbröt den s.k. 

februarirevolutionen 1848. Försöken att slå ned upproren med våld misslyckades. Soldaterna var 

ovilliga och nationalgardet gick över till revolutionärerna. Borgarkungen Ludvig Filip abdikerade 

och flydde till Storbritannien. Republik utropades. 

 

 

FRANKRIKE 1848–1852 - ANDRA REPUBLIKEN 
 

  En provisorisk revolutionär regering med borgerliga republikaner och ett par arbetarrepresentanter 

(bl.a. Louis Blanc) utropade republiken och utlyste nyval med allmän rösträtt för män. För att 

mildra arbetslösheten inrättades statliga verkstäder - ”nationalverkstäder”.  

  I det allmänna valet 1848 visade det sig att Paris var mycket radikalare än landet i övrigt. De 

moderata och konservativa grupperna vinner. De börjar genast avveckla nationalverkstäderna. Detta 

ledde i slutet av juni till ett arbetaruppror - junidagarna - som genast slogs ned av armén.  

  I presidentvalet vid årets slut gick segern oväntat och med en överväldigande majoritet (75%) till 

Napoleons brorson Ludvig Napoleon Bonaparte. När hans mandat höll på att gå ut genomförde 

han en statskupp i december år 1851. Han införde en temporär diktatur och upplöste därför 

deputeradekammaren. Genom ett skickligt bruk av folkomröstningar kom Ludvig Napoleon 

Bonaparte att ge sken av demokratisk öppenhet. Vid den första folkomröstningen gavs Ludvig 

Napoleon lov till att utfärda en ny författning; 

• Ludvig Napoleon blev president på 10 år. Presidenten svarade för utrikespolitiken, budgeten, 

krigsmakten och förvaltningen. 

• Ludvig Napoleon föreslog ensam lagar som en lagstiftande församling kunde godkänna eller 

avslå 

• den enskilda äganderätten grundlagsfästes  

  Kejsardöme infördes efter en folkomröstning 1852. Ludvig Napoleon Bonaparte blev nu 

Napoleon III (folkomröstningen hölls efter det att Napoleon utropat sig själv till kejsare. Endast 3 

procent röstade emot honom).2 Från början styrde Napoleon III i realiteten enväldigt. Hans 

regeringstid var en ekonomisk blomstringstid; 

• Europa gynnades av en allmän industriell och ekonomisk uppgång!!! 

• nya moderna banker grundlades (som kunde ställa stora kreditbelopp till förfogande) 

• staten engagerade sig i industriella projekt och järnvägsbyggande 

• Paris omskapades3 

• Suezkanalen4 

 
2 Napoleon II var enda barn till Napoleon och Marie Louise av Österrike. Vid sin födsel 1811 fick han titeln kung av 

Rom. Vid faderns abdikation 1815 erkändes han först som kejsare ev deputerandekammaren, innan Ludvig XVIII kom 

till tronen. 21 år gammal dog han i tuberkulos i Wien hos sin morfar Kejsar Frans I av Österrike (Habsburg).  
3 Haussmanns omdaning av Paris - i Paris stadskärna ”skar” man ut ett system av boulevarder och avenyer som knöt 

samman järnvägs-stationer och större byggnader… 
4 1854 erbjöds fransmannen Ferdinand de Lesseps koncession för ett kanalbygge mellan Röda Havet och Medelhavet av 

den egyptiske vicekungen. Några år senare bildades Suezkanalbolaget, i vilket franska finansintressen och den 



 

Han kom även att engagera sig utrikes; 

• Frankrike deltog framgångsrikt mot Ryssland i Krimkriget 1853–1856.  

• Frankrike engagerade sig militärt i Italiens enande (och frigörande från Österrike) genom att 

besegra Österrike vid magenta och Solferino år 1859. 

• Frankrike slöt ett handelsavtal med Storbritannien 1860. Detta var ett försök att komma till tals 

med sämre konjunkturer (denna nedgång hade startat några år tidigare)… 
 

Napoleon III visar sig vara en god politiker då han bemöter konjunkturnedgången med ett 

frihandelsavtal. Han svarade också på den allmänna oron genom att; 

• tillåta bildandet av fackföreningar 

• tillåta strejker (strejkrätt) 

• ge pressen en ökad frihet 

• ge den lagstiftande församlingen ökad makt 
 

  Trots dessa åtgärder ökar oppositionen sin makt och vid valet 1869 har de mer än fördubblat sina 

röster. Napoleon III går då med på att göra ledaren för den radikala oppositionen till regeringschef 

dock kommer utrikespolitiska bekymmer i vägen; 

  Under 1860-talet hade Frankrike med oro bevittnat hur Preussen under Otto von Bismarck genom 

krig mot Danmark (1864) och Österrike (1866) lyckats samla flera av de tyska staterna i det s.k. 

Nordtyska förbundet. En ny kontinental stormakt höll på att utvecklas. Den utlösande faktorn i det 

fransk-tyska kriget (1870–1871) var att den tyske prinsen Leopolds av Hohenzollern-Sigmaringen 

erbjöds den spanska tronen (hemligt stödd av Bismarck). Prinsens far avstod på sin sons vägnar från 

posten, men ändå användes det ”tyska hotet” som motiv för Frankrikes krigsförklaring den 19 juli 

1870. Bismarcks uppträdande under julikrisen (Emsdepeschen) bidrog också till att hetsa upp 

stämningen. Frankrike hade en mycket överdriven tilltro till sina militära resurser. De franska 

planerna var att skjuta in en kil mellan Nordtyska förbundet och de sydtyska staterna. Detta gick 

inte eftersom Frankrike redan från början drevs på defensiven. En fransk armé inneslöts vid Metz. 

Ett undsättningsförsök av den franske kejsaren ledde till att han blev inringad och tillfångatagen - 

”Katastrofen vid Sedan” (med en armé på 82.000 man). Den omedelbara reaktionen på detta blev 

kejsardömets fall och den tredje republiken utropades den 4 september 1870. Man trodde från 

fransk sida att denna åtgärd skulle öka motståndskraften. Dock var det inte tillräckligt. Paris 

inneslöts av tyska trupper. I oktober kapitulerade en armé bestående av 180.000 man under Bazaine. 

Efter fyra månaders belägring faller också den franska huvudstaden (den 28 januari 1871). I 

fredsavtalet med Tyskland avstod Frankrike Alsace-Lorraine och förband sig att betala 5 miljarder i 

krigsskadestånd. Då regeringen några veckor senare tillkännagav att de tänkte avväpna 

nationalgardet uppstod nästa problem; 

  Pariskommunen - de trupper som befann sig i Paris vägrade. Två generaler dödades också var 

inbördeskriget ett faktum. Precis som under revolutionen organiserade sig revolutionärerna i en 

kommun - nu ledd av olika vänstergrupper (det förekom också vissa uppror i Lyon, Marseille och 

Toulouse). Regeringen mobiliserade armén som under den ”blodiga veckan” (21–28 maj 1871) 

intogs Paris. 20.000 kommunarder förlorade sina liv - antingen i strid eller framför 

exekutionspatrullerna. Vänstern var krossad, och dess ledare tvingades i landsflykt. 

 

 

 

 

egyptiska regeringen hade aktiemajoriteten. 1869 var bygget färdigt. Några år senare - 1875 - köpte Storbritannien upp 

ca 45% av bolagets aktier. Senare kom de att stationera trupper i området - allt detta för att säkra förbindelserna inom 

”Imperiet” 

 


