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Intro 

I denne opgave vil nedenstående spørgsmål udforskes med udgangspunkt i Frankrig og USA samt inddragelse af 

John Locke og Charles-Louis de Secondat Montesquieus tanker og filosofiske ideer. 

Problemformulering 
”Hvilke nye tanker og ideer opstod under oplysningstiden og hvilke konsekvenser havde disse for samfundet og 

styrerformerne i USA og Europa”. 

• Redegør for de samfundsstrukturer og den styreform som oplysningstidens tænkere levede i. 

• Analyser de nye tanker og ideer der opstod i oplysningstiden. Hvorfor opstod de og hvordan blev de 

modtaget? 

• Vurder hvilke konsekvenser oplysningstidens nye tanker og ideer fik for samfundsstrukturerne og 

styreformerne i USA og i Europa  

Redegørelse 

”Redegør for de samfundsstrukturer og den styreform som oplysningstidens tænkere levede i.” 

I 1600-tallets Frankrig blev magten samlet hos fyrsten/kongen. Før denne tid havde samfundet været opdelt i 

feudale lag, men man bevægede sig nu hen imod et stændersamfund med en centraliseret magt - en magt som 

skulle ligge hos kongen. Stændersamfundet var delt op i 1., 2. og 3. stand. Under denne nye samfundsstruktur, 

enevælden, opstod nu en opdeling af tredje stand - Borgerskabet, som var den høje og nye del samt proletariatet 

som var den lave.  

De tre stænder fortæller noget om hvem der lå hvor i samfundet. 1. standen, som var adlen, 2. standen, som var 

gejstligheden og 3. standen, som var resten af befolkningen. 3. standen var stadig den store befolkning, men det 

var her der skete de største forandringer. Man flyttede blandt andet fra landet til byen på grund af teknologiens 

udvikling. I byen kunne man specialisere sig på områder, for eksempel som håndværkere og købmænd. Denne nye 

gruppe var samfundets middelklasse - altså de øverste i 3. standen (borgerskabet). Selvom de franske bønder 

(både borgerskabet og proletariatet) havde bedre vilkår end andre europæiske bønder, så afgang mange ydelser 

stadig af dem. De betalte både tiende til kirken, skat til kongen og afgifter til adlen. Hverken 1. eller 2. stand betalte 

skatter eller afgifter - til gengæld havde de monopol på de ”gode” jobs, såsom embeder i hoffet og i 

statsadministrationen.  

Også 1. standen blev udsat for forandringer. Blandt andet stilede kongen efter at samle de forskellige 

fyrstedømmer til én nation. Det svækkede adlen og dens indflydelse - blandt andet fik kongen sin egen hær og var 

ikke længere afhængig af adlens. Pengeøkønomien voksede også på grund af de religionskrige der hærgede, samt 

kongens indførelse af merkantilismen.  

Hvor kirken tidligere havde haft stor indflydelse på hele samfundet er den stærkt svækket, grundet reformationen. 

Kongen får kontrol over kirken og overtager dens jord samt bønderne der tilhører jorden. Kirken kaldtes nu 

statskirke og blev ”efterladt” med den åndelige magt, hvor de før i tiden både havde den åndelige og den verdslige.   

 

Kongen havde den suveræne magt - det vil sige både den udøvende, den dømmende og den lovgivende samt den 

verdslige, hvilket skabte gnidninger i samfundet og fik datidens filosoffer til at stille spørgsmål omkring, hvordan 

det kunne retfærdiggøres at én person skulle sidde med al magten, når der samtidig var så stor ulighed i resten af 

samfundet.   
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Analyse 

”Analyser de nye tanker og ideer der opstod i oplysningstiden. Hvorfor opstod de og hvordan blev de modtaget?” 

For at forstå hvorfor naturfilosoffen, John Locke, og baronen, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, fik de ideer, 

som senere hen forandrede samfundet, man tage samtiden i betragtning. Locke blev født i 1632 i England i et 

samfund med stor ulighed. Efter at have været landsforvist i 1680’erne vendte han tilbage til England og påstod 

at magten ikke skulle ligge hos kongen, men hos folket.1 Locke udgiver i 1690 Two Treaties of Government,2 hvori 

han beskriver sine ideer, omkring hvordan fremtidens samfund bør være bygget op. Blandt andet mener Locke, at 

alle mennesker er født lige og derfor bør alle være lige for loven - kongen såvel som 3. standen. Det nævner han i 

artikel 134 ” (…) og ingen ed til nogen som helst fremmed magt eller nogen underordnet indenlandsk magt kan 

fritage noget medlem af samfundet fra hans lydighed overfor den lovgivende magt (…)”. Det vil sige at ingen kan 

frasige sig at være lige for loven hvis man er en del af samfundet, uanset om man er en fremmed magt eller en 

indenlandsk magt. Også i artikel 135, skriver Locke således: ”Således står naturens lov som en evig rettesnor for 

alle mennesker, lovgivere såvel som andre.”3 Kongen og alle tre stænder skal altså være underlagt de samme regler 

og love. 

Locke definerer begrebet ”borgersuverænitet”. Det vil sige at magten ligger hos folket i sidste ende, at folket 

vælger hvem de vil overgive deres magt til samt at folket har magten til at vælge en ny magthaver, hvis de finder 

det nødvendigt. Landets magthavende skal styre landet, med samfundets vel i centrum og kan denne ikke opfylde 

dette kriterie, må folket have lov at ”vælte” magten og vælge en ny. Dette er et tillidsbånd mellem magthaver og 

borger - også kaldet samfundspagten. ” (…) menneskene overdrager al deres naturlige magt til det samfund, som 

de træder ind i, og derfor lægger fællesskabet den lovgivende magt i de hænder, det finder velegnede, i tillid til, at 

de vil blive styret efter faste love (…)”4  

Når folket har valgt hvem de vil overgive deres magt til, skal denne magt, ifølge Locke, sørge for samfundets 

velbefindende. Aldrig må magten terrorisere eller fattiggøre dets borgere, da magten er valgt, for at sørge for 

samfundets vel samt. Som Locke skriver: ”Dens magt er i sine yderste grænser indskrænket til samfundets almene 

vel.”5 

Locke udtaler også, at ingen magt, må modsætte sig eller stille spørgsmål, ved menneskets medfødte, 

grundlæggende rettigheder. ” (…) da naturens grundlæggende lov er bevarelsen af menneskeligheden, kan ingen 

menneskelig forordning, der går imod den, være gyldig.”6 Derfor må ingen magt, blandt andet, tage borgerens 

ejendom fra ham, uden borgeren godkender det. Ifølge Locke er mennesket nemlig født lige og med retten til at 

eje sin ejendom7. Dette skaber en tryghed i samfundet, som Locke mente var et grundkriterie for at gå fra 

naturtilstanden til ”det ordnede” samfund - altså en del af samfundspagten. Lockes forestilling om hvad der var 

før, altså naturtilstanden, kan beskrives som ”en forestilling om hvad mennesket var og hvordan dets samfund var 

indrettet, før det ordnede samfund (stater og nationer) overtog.” Den stærkeste overlever -strategi, med adelen 

og kirken i toppen og bønderne i bunden. I forbindelse med, at gå fra naturtilstand til samfundspagten, 

formulerede Locke altså, det tidligere nævnte begreb, borgersuverænitet. 

Opsummeret mente Locke, at den absolutte suverænitet lå hos befolkningen og ikke hos kongen. Kongen skulle 

ville folket det bedste og kunne eller ville han ikke det, skulle folket have lov at tilbagetrække sin magt og overgive 

                                                             
1 Verden indtil 1914, side 193 
2 Two treatises of Government, 1690 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Verden indtil 1914, side 193 
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den til en anden. Derudover mente Locke at mennesket var født med fundamentale rettigheder (frihed, lighed og 

ejendom), hvilket er i kontrast til tiden før enevælden, hvor menneskesynet var knap så positivt, i og med at 

mennesket blev set som et redskab, som ikke kunne stige i rang/stænd.  

I forlængelse af John Lockes ideer, udtalte og nedskrev Baron Montesquieu sine egne tanker og ideer til hvordan 

han mente at samfundet skulle indrettes. Montesquieu formulerede blandt andet tankerne bag magtens 

tredeling. Han var stor modstander af enevælden og dens fordeling af samfundet og udgav i 1748 værket De 

l’esprit des lois (Om lovenes ånd), hvori han beskriver den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt - 

altså de tre sektorer som han mener en moderne stat skal have.8 Denne opdeling af magten, skulle sikre borgeren 

frihed, lighed og retfærdighed - en viderebygning af Lockes tanker.  

”Den politiske frihed er for en borger den sindets ro, som kommer af den forvisning, enhver nærer til sin sikkerhed, 

og for at man skal have denne frihed, må styret være sådan indrettet, at ingen borger behøver at frygte for nogen 

anden borger.”9  Allerede her beskriver Montesquieu hvordan en opdeling af magten, kan føre til tryghed i 

samfundet, da ingen behøver frygte andre - så længe man overholder landets love og regler. Man må dog tage til 

sig at det er underforstået at alle er underlagt de samme love og at de tre magtsektorer holder hinanden i skak. 

”Der er ingen frihed, hvis den dømmende magt ikke er adskilt fra den udøvende. Hvis den var forenet med den 

lovgivende, ville magten over borgernes liv og frihed være vilkårlig; thi dommeren ville være lovgiver.”10Hvis 

magten er adskilt, mener Montesquieu altså ikke at borgeren bør frygte en eventuel retssag, da det ikke er 

dommeren der udformer lovene, men blot afsiger dom. Under enevælden lå al magt hos én person, eller slægt, 

og denne kunne tyrannisere samfundet efter egne præferencer.  

Videre i sit værk snakker Montesquieu om, at ”den dømmende magt bør ikke være tillagt en permanent domstol, 

men skal udøves af personer, der udtages ved lodtrækning blandt folket.”11Igen påpeges der, at det er selve 

sektoren, man som borger bør frygte, og ikke det enkelte menneske der sidder der, da dét menneske skal 

overholde de regler, som de to andre sektorer har forudbestemt. Afslutningsvis understreger han igen hvordan 

samfundet ikke ville være et trygt sted, hvis ikke magten opdeles. ”Hvis det var dommerens private mening, ville 

man leve i samfundet uden præcist kendskab til de forpligtelser, man dermed havde påtaget sig”12Det er den 

samme indstilling man ser hos Locke. Tryghed handler om faste regler for alle i samfundet på tværs af stænder.  

Montesquieu påpeger også, at alle borgere i samfundet skal have ret til at stemme på deres foretrukne 

magtrepræsentanter - dog ikke laveste stænder. Magten skal altså stamme fra folket, som skal vælge hvem der 

skal sidde hvor. Denne form for direkte demokrati fratager dog folket deres ret til at forme samfundet, da de har 

overgivet deres magt til repræsentanterne. ” (…) alle borgerne i hvert distrikt bør have ret til at afgive deres 

stemme (…) med undtagelse af dem, der befinder så på et så lavt stade, at de ikke anses for at have egen vilje.”13 

Hvad Locke og Montesquieu er enige om er, at magten skal centraliseres for at opnå størst borgertryghed i 

samfundet. Locke anlægger nogle demokratiske ideer i sin samtid, som Montesquieu bygger videre på. Disse ideer 

blev modtaget med forskellige meninger - adlen var blandt andet meget imod disse filosoffers ideer, da de i så 

fald, på papiret, ville blive ligestillet med 3. standen, samt miste deres privilegier.  

                                                             
8 Verden indtil 1914, side 196 
9 De l’esprit des lois, 1748 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
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Europa og de engelske kolonier 
I den amerikanske uafhængighedserklæring, fra 4. juli 1776, kan man finde store ligheder til både John Locke og 

Baron Montesquieus samfundsideer. ” (…) alle mennesker er skabt lige.”14 er et af Lockes fundamentale udtalelser. 

Dette nævnes flere gange i den amerikanske uafhængighedserklæring og i flere afsnit. Også nedskrevet i 

uafhængighedserklæringen er, ” (…) regeringer er oprettet mellem mennesker for at sikre disses retfærdigheder 

idet de udleder deres berettigede magt af de regeredes samtykke”15 samt ” (…) når en regeringsform bliver for 

ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller afskaffe den og indsætte en ny regering.”16 Dette 

kan koble på Lockes ide om borgersuverænitet - at magten i sidste ende ligger hos folket.  

Montesquieus tanker kan også genkendes i uafhængighedserklæringen, fortsat i samme citat. ” (…) når en 

regeringsform bliver for ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller afskaffe den og indsætte 

en ny regering, baseret på sådanne grund sætninger og med magtbeføjelser organiseret på den måde, som efter 

dets opfattelse mest sandsynligt vil bringe dem sikkerhed og lykke.”17 Her refereres til Montesquieus ideer om, at 

samfundets borgere først finder tryghed og sikkerhed, når magten opdeles og organiseres og ikke ligger i 

hænderne på én.   

Diskussion og vurdering 

”Vurder hvilke konsekvenser oplysningstidens nye tanker og ideer fik for samfundsstrukturerne og styreformerne i 

USA og i Europa.”  

Da den amerikanske uafhængighedserklæring var inspireret af de europæiske tanker, virker det naturligt at tænke, 

at disse tanker ville finde vej tilbage til Europa - hvilket de også gjorde, blot 13 år efter. Den franske 

menneskerettighedserklæring, Décleration des Droits de l’homme et du Citoyen er skrevet af den franske 

nationalforsamling - altså det franske folks repræsentanter, blev sammenfattet i 1789 og denne er inspireret af 

den amerikanske uafhængighedserklæring.  

De britiske kolonier startede en politisk revolution, blandt andet fordi de var utilfredse med det monopol 

englænderne havde mellem kolonierne samt de toldregler der var indført. Kolonierne ønskede indflydelse men da 

den engelske konge ikke ville bukke for dem, valgte de i stedet at gøre oprør. Dette endte i 1776 med 

amerikanernes uafhængighedserklæring. En revolution som europæerne blev inspireret af. Kolonierne havde ikke 

blot tænkt tankerne, men ført dem ud i livet.  

Efter den franske revolution var stændersamfundet nedlagt og på papiret var alle nu lige med de samme 

rettigheder, tale- og trykkefrihed, religionsfrihed og retssikkerhed. Dog galt dette ikke for de helt fattige og 

kvinder, som stadig ikke fik nogen politisk indflydelse.  

Forfatning af 1791 gjorde Frankrig til et kongedømme med en grundlov. Folket skulle repræsenteres af 

borgerskabet og den lovgivende magt skulle ligge hos nationalforsamlingen, som var mænd over 25 år, som betalte 

en minimumsbeløb skat. Den udøvende magt skulle være hos kongen.  

Kun de store skatteydere kunne komme i betragtning til at få valgret i nationalforsamlingen. Proletariatet var dog 

ikke tilfredse med denne løsning og rejste stærk kritik. 3. standen, som før var gået sammen og dannede en 

alliance, havde kun denne alliance fordi de havde en fælles fjende (kongen.) Da han var væltet havde de pludselig 

forskellige mål - den ene politiske og den anden sociale.  

                                                             
14 Declaration of Independence, 1776 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid 
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Den franske revolution blev set som en helt ny æra i menneskets historie hvor der blev gjort op med fortiden. 

Udgangspunktet i menneskets tidsregning var ikke længere år 0 (Kristus), men i stedet 1792 (republikkens 

grundlæggelse).  

Konklusion 

Man kan ud fra ovenstående analyse konkludere at, de europæiske tænkere og filosoffer, var en årsagsforklaring 

til de radikale ændringer af samfundet. Samfundet var ulig opdelt flere steder og da de engelske kolonier krævede 

indflydelse, som blev nægtet, startede maskineriet. Revolutionerne begyndte og spredte sig på verdensplan, med 

centrum i de europæiske tænkere; John Locke og Baron Montesquieu.  
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