
Paraihopövning  - franska revolutionen 
Namn:_____________________________________________________________________ 
1.14 juli 1789   __Kuppen som gör slut på skräckväldet 1795! 
2.Nationalförsamlingen __ Svensk greve som ledde ett kungligt misslyckat 

flyktförsök till Varennes 1791. 
3.Generalständerna __ Mötet som kungen kallade till i maj 1789, raskt 

inföll frågan, hur skall vi rösta? Ståndsvis? Eller per 
capita? 

4.Giljotin   __ Avrättningsapparaten med tung bila(stor yxa) 
5.Skräckväldet  __ Kung i Frankrike, avrättad 1793 
6.Charlotte Corday  __ Solkungen 
7. Danton & Marat __ För att försvara revolutionen införs dödsstraff på att 

vara mot revolutionen under denna rädslans tid. Ingen 
gick säker, många avrättades! 

8.Robespierre __ Välfärdsutskottets och skräckväldets ledare, 
själv avrättad efter skjutit bort halva käken.  

9. Ludvig XIV __ Läkare som registrerade revolutionens motståndare 
respektive vältalig advokat som till sist avrättades och 
sa ”Jag drar Robespierre med mig!" 

10. Ludvig XVI __ Rädslan på landsbyden som ledde till att många 
adelsgods förstördes! 

11. Marie Antoinette __ Blev tio dagar långa, under Napoleon fick bönderna 
nog och de blev åter 7 dagar långa 

12. Stora Skräcken  __ Bastiljen stormas – Franska revolutionen startar! 
13.1780-talets Frankrike __Detta och andra krig och pengastöd till andra länders 

krig ledde till finanskris och en orsak till revolutionens 
utbrott 

14.Amerikanska frihetskriget __  De tolv namngavs efter årtidsväxlingarna 
exempelvis fructidor(frukt) och thermidor(värme)! 

15. Kvinnotåget __ Styret under under konventet och skräckväldet 
16. Axel von Fersen __ Den nya franska församlingen, från 9 juli -89, här 

proklameras bland annat de mänskliga rättigheterna! 
17.Månader __ Kvinna som under skräckväldet hämnades för 

sin bror genom att mörda Marat i badkaret. 
18. Veckorna __Privilegier för de få, dåligt skattesystem, 

ineffektivt jordburk och korrumperad statsapparat! 
En orsak till revolutionen! 

19. Titlarna   __Slagord under revolutionen! 
20. Direktoratet __Allmän misär, arbetslöshet, stigande priser och 

akut finanskris! En orsak till revolutionen! 
21. Brumariekuppen  __Napoleons kupp 1799, avslutar revolutionen! 
22. Thermiodorkuppen __1795-99, styrs Frankrike av fem direktorer och 

fokus flyttas till armén 
23.Föråldrat &orättvist samhälle __ I och med detta kvinnliga initiativ tvingades 

kungafamiljen(bagaren,bagerskan och bagarlärlingen) 
bo på Tuilerierna. 

24.Välfärdsutskottet __ Madame, Monsieur, Mademoiselle bytes ut mot 
medborgare och medborgarinna 

25. Frihet, broderskap, jämlikhet! __Frankrikes drottning under revolutionen, 
giljotinerad 1793! Sa hon verkligen att folket 
skulle äta kakor?!

  


