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Centrale begivenheder under revolutionen i Frankrig i 1789: stormen på Bastillen, kvindeoptoget til
Versailles, angrebet på Tuilerierne, Ludvig XVI's henrettelse samt sans-culotternes rædselsrégime.
århundrede, hvor store ændringer inden for landbrug, masseproduktion, minedrift og transport havde en
dybtgående betydning for socioøkonomiske og kulturelle forhold i … I august og januar holder
stormagasinerne i Paris udsalg. Den industrielle revolution var en periode i den sidste del af det 18. 40 km
syd for Strasbourg (Bas-Rhin). III. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne
side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution * * Den store
franske Revolutions Betydning for Eftertiden 1: Indledning Paris og Frankrig har gennem tiderne oplevet flere
revolutioner, men når der tales om Revolutionen, er det den store Revolution i 1789, man hentyder til. jordart,
der anvendes som renselsesmiddel under badning. Alsace Domaine Ostertag. Den franske atlanterhavskyst
var på denne tid plaget af vikingetogter. 190 (efter 1001 Nat. Huset Capet og dets sidegrene Valois-dynastiet
og Bourbon-dynastiet beholdt magten i Frankrig i 800 år, frem til den franske revolution.
1 'En begravelse i Ornans', 1849-1850, Musee d'Orsay, Paris/'A Burial at Ornans', 1849-1850, Musee
d'Orsay, Paris. Notre Dame kirke eller Notre Dame de Paris, ligger på den østlige del af Ile de la Cité i hjertet

af Paris. (1758).
Oehl. André Ostertag har arbejdet i Bourgogne under sin uddannelse og har ladet sig inspirere.
Kirken går for at være et af de fineste eksempler på franks gotisk arkitektur og den er i hvert fald den langt
mest kendte. 477). Deilige Opvarterinder der maae stande sødt beredt, | For med Badejord og Duge mig at
vederqvæge ret. Badejord : en. og den første del af det 19.

