
Hvorfor er Slaget på fælleden
vigtig?

Signalement 

Den 5. maj 1872 arrangerede den danske afdeling af Den
socialistiske Internationale et folkemøde på Nørre Fælled
ved København til støtte for strejkende arbejdere inden for
murerfaget. Myndighederne frygtede – måske med tanke
på de blodige begivenheder i forbindelse med nedkæmpel-
sen af Pariserkommunen året før – at folkemødet kunne
udvikle sig til omfattende uroligheder. Derfor forbød poli-
tiet folkemødet. Det rettede arrangørerne sig ikke efter, og
politiet og militæret blev sat ind. Resultatet blev et sam-
menstød mellem myndighederne og arbejderne. Louis Pio
og de øvrige ledere af den danske afdeling af Internationale
blev idømt lange fængselsstraffe, og Internationale blev for-
budt.

Begrundelse

Slaget på Fælleden fik historisk betydning som det første
større opgør mellem myndighederne og arbejderbevægel-
sen. Slaget på Fælleden fik tillagt afgørende betydning og
ændrede arbejderbevægelsens politiske kurs. Efter nogle år
blev arbejderbevægelsen reorganiseret i en fagbevægelse og
et parti, Socialdemokratiet. Både fagbevægelsen og partiet
blev efterhånden nationalt orienteret og demokratiske – og
opgav helt den revolutionære retorik. Det skabte fra slut-
ningen af 1800-tallet fundamentet for en kontinuerlig og
fredelig udvikling af den danske velfærdsstat.

Perspektiver

• Den første industrialisering i Danmark
• Politiske ideologier som socialisme, liberalisme og kon-
servatisme

• Organisering i interessefællesskaber som arbejdsmarke-
dets parter

• Storlockout og septemberforlig 1899

• Arbejderbevægelsen og vejen mod velfærdsstaten

• Konflikter mellem bevægelser/foreninger og myndighe-
derne i retssamfundet.

Da fabriksfløjterne begyndte at
lyde

Alle danske byer voksede, da fabriksfløjterne begyndte at
lyde. I København blev voldene gravet væk for at lette
adgangen til de nye arbejderkvarterer uden for den gamle
bykerne. I landets mange købstæder opstod der ligeledes
nye kvarterer udenfor den gamle bykerne. 
Et af de nye kvarterer kom ofte til at ligge ved skov og

strand. Det var her fabriksejerne boede. Ad grønne alleer
kunne de så spadsere eller køre ind til byen. I deres kæm-
pevillaer var der rigtig mange rum. De havde udover stuer
også soveværelser og børneværelser og værelser, der hørte til
familiens udadvendte aktiviteter, som fx herreværelse, salon
og spisestue. 
På de “bedre” strøg nær centrum boede borgerskabet i

pæne udlejningsejendomme i store lejligheder. 
Arbejderne boede ikke så fint. De boede i kvarterer for

sig selv i lejekaserner nær jernbane og industri eller i små
huse i forstæder eller længere borte fra bykernen. Her var
ikke mange værelser. Tværtimod, måtte de ofte sove og spise
i det samme rum. 
Arbejderne måtte udover det at finde en bolig også

skaffe sig brød på bordet til familien samt arbejde på at få
ordentlige arbejdsvilkår. Det førte til mange konflikter med
arbejdsgiverne.

Om undervisningen

Eleverne i 8. klasse interesserer sig meget for, hvad de kan
få i løn, hvis de tager et fritidsjob. Det er helt sikkert, at de
fleste ved, hvad mindstelønnen er og ligeså sikkert, at de
synes den er alt for lav. De færreste er klar over, at mind-
stelønnen er fastsat efter forhandlinger, der har sin oprin-
delse i de kampe arbejdere har kæmpet for fra arbejderbe-
vægelsens start. Det vil derfor være et godt udgangspunkt at
tage afsæt i lønnen fra et par af klasens elever. Hvis ingen vil
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Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt

med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om at ana-
lysere disse. Disse sidste øvelser kan samtidig tjene som en
øvelse, der kan indgå som en forberedelse af den afsluttende
prøve efter 9. klasse og dermed kvalificere denne.

Aktiviteter

4 På byvandring
Find frem til nogle gamle kort fra slutningen af 1800-tallet
fra jeres eget lokalområde. I kan få fat i kortene ved at hen-
vende jer til Teknisk Forvaltning, eller I kan prøve at finde
nogle på www.kms.dk. I kan også prøve at finde frem til
kortgengivelser i forskellige bøger og opslagværker. I J. P.
Trap Danmark findes der mange kort over alle lokaliteter i
Danmark. De kort I finder skal anskueliggøre, hvor stor
byen var i slutningen af 1800-tallet, og hvad der var yder-
kvarterer dengang. Tag på vandring gennem de dengang
nye kvarterer. I kan lade jeres vandring gå gennem de ste-
der, hvor arbejderne boede og de steder, hvor det bedre bor-
gerskab boede for at få et indtryk af forskellene for arbejdere
og deres foresatte. Undervejs på turen kan I tage billeder af
husene og de etageejendomme, I passerer. Herefter kan I
tage en tur på det lokalhistoriske arkiv for at finde gamle
billeder og beskrivelser af boligforholdene dengang for at
sammenligne jeres nutidige billeder med de gamle. Afslut-
ningsvis kan I diskutere om der stadig er forskel på, hvor
folk har råd til at bo? 

4 En radioreportage om slaget på Fælleden
I skal lave en radioudsendelse om Slaget på Fælleden. Jeres
reportage kan sendes i følgende afsnit:

1. Mennesker på vej til Fælleden
2. De ridende husarer
3. Folk peb, hujede og skreg
4. Husarerne tæsker løs
5. “Nu dages det brødre, det lysner i øst”

Da det er en lyd reportage, må I først eksperimentere med
at lave forskellige lyde, der passer til det, I vil fortælle i jeres
reportage.

fortælle, hvad de tjener, kan læreren naturligvis altid finde

et par avisartikler, der problematiserer de unges arbejde. En
diskussion om, hvad unge bruger den indtjente løn til vil
kunne afdække, at den ikke bliver brugt til dækning af fami-
liens basale udgifter såsom kost og logi. Dette sidste kan
bruges i en snak om, hvordan arbejderfamilien skaffede sig

til dagen og vejen i 1870�erne. For at kvalificere denne snak
kan eleverne få til opgave at læse Øretævens vej af Gerd Rin-
del. Bogen handler om en 11 årig dreng, der bor i et køben-
havnsk fattigkvarter i 1880�erne. Han arbejder på en cigar-
brik. Berhards far har haft arbejde på en maskinfabrik, men
er blevet arbejdsløs. Bogens titel “ Øretævens vej” bliver
relateret til den sociale lagdeling og giver et fint billede af
den ufaglærte arbejders situation samt den begyndende
arbejderbevægelse. Børnenes arbejde er en vigtig indtægt-
skilde for familien, så vigtig, at familiens eksistens afhænger
af deres indtægter. 

Evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at ele-
verne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan tilgo-
deses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal
danne grundlag for evalueringen. Efter arbejdet med
kanonpunktet kan læreren naturligvis teste om diverse fag-
udtryk nu også er indlært. Det drejer sig bl.a. om fagudtryk -
kene: 1. maj møder, arbejderklasse, arbejderbevægelse, fag-
forening, Internationale, industrialisering, lockout, socia -
lisme, strejke og kendskab til Louis Pio og Karl Marx fra
persongalleriet. Eleverne kan lave små konkurrencer som et
spil eller en quiz, hvor de tester hinanden i deres viden. Det
vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbø-
ger eller en portofolie, hvoraf det fremgår, hvad de har fået
ud af undervisningen.
Afslutningsvis kan læreren udarbejde en række opgaver

som alle elever skal svare på. Det kunne dreje sig om, at ele-
verne skal nævne forskellige typer arbejdere – analysere for-
skellige billeder af arbejdssituationer, ordne andre billeder i
kronologisk rækkefølge og forklare, hvilke opgaver en fag-
forening havde og sammenligne med i dag. 
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I kan starte med at finde svar på følgende spørgsmål:

Hvordan vil I få det til at lyde, så man tror, at der er mange
mennesker på vej? Går de på asfalt?
Eller går de i grus? Eller går de på en jordvej?
Hvilken trafik er der udover de gående? 
Når I er færdige, afspiller I jeres afsnit for hinanden og dis-

kuterer, hvad I hørte. I denne diskussion må I være meget
opmærksom på at give hinanden positiv og konstruktiv kri-
tik. 

4 En skruebrækkers skæbne
Skriv en skruebrækkerhistorie og dramatiser historien.
Historien kan have følgende akter.

1. akt Strejken starter. På den fabrik, hvor jeres skrubræk-
ker arbejder, har alle strejket. I skal fortælle, hvor
der blev strejket. Strejken endte med et nederlag til
arbejderne på grund af jeres skruebrækker. 

2. akt Skruebrækkeren bliver mobbet. 
3. akt Skruebrækkeren søger nyt arbejde i en anden by. 
4. akt Arbejderne på den nye fabrik får mistanke om, at

deres nye kollega er skruebrækker. De går derfor til
deres fagforening for at undersøge om deres mis-
tanke holder stik. Mistanken bliver bekræftet.

5. akt I dette akt må I selv finde frem til, hvad der skal ske.
Måske bliver skruebrækkeren mobbet ud igen!
Måske finder fagforeningen frem til en løsning!
Eller...

4 BrevskrivningI forestiller jer, at I var til stede på Fælle-
den den 5. maj. 1872 og vil derfor skrive et brev til et med-
lem fra jeres famile, der bor langt fra København. I brevet
skal I fortælle, hvad I oplevede den dag. I må også gerne
fortælle, hvad I oplevede i dagene før og lige efter, hvis I
ikke fik brevet skrevet lige med det samme. I må desuden
gerne skrive, hvordan I tror, det vil gå i fremtiden og give
udtryk for jeres egne værdier og holdninger.

4 Fremstilling af to forskellige aviser
I må dele jer i to grupper, hvor den ene gruppe laver en sær-
udgave af “ Socialisten” og den anden gruppe en særudgave
af “ Berlingske Tidende”. 

I begge aviser kan der udover en fyldig reportage af begi-
venhederne den 5. maj 1872 også være: en leder om synet
på arbejderen, en kronik om de teknologiske fremskridt,
forskellige debatindlæg om arbejdstiden, lønnen og arbejds-
miljøet. Desuden kan der være reklamer for diverse indu-
strivirksomheder eller produkter. Hver avisredaktion må
naturligvis finde på andet relevant indhold for netop deres
særudgave. Når I er færdige kan I sammenligne de to avisers
særudgaver og diskutere, hvorfor der er forskel. I kan fx
prøve om I kan lave en profil for den typiske læser for de to
aviser.

4 Analyser billeder om arbejdere
Find Erik Henningsen billede: Bønder i hovedstaden fra
1887. Arbejdermuseet.
Erik Henningsen afspejler den samfundsmæssige virke-

lighed i sine billeder. Prøv derfor at lægge mærke til føl-
gende og drag jeres konklusioner om virkeligheden ud fra
jeres svar. Start med at se på de fire landligt udseende per-
soner i billedets midte. Hvad bærer de på? Hvorfor hen-
vender de sig til en bereden betjent, der har til opgave at
bremse uro og demonstrationer? Hvorfor stopper den fine
herre og de to små skolepiger ikke op? Hvad mon manden,

der er standset op tænker? Hvad tror I han arbejder som?
Københavns gamle banegård danner baggrund med per-
spektiv og luft? Hvordan vil I tolke det? Diskuter om de fire
fra landet kommer til at leve på samfundets skyggeside ud
fra jeres tolkning af billedet! Læg mærke til hvor Erik Hen-
ningsen har lagt skyggerne i billedet. 
Find dernæst Erik Henningsens billede: En folketaler

1899. Dansk Metalarbejderforbund, Metalskolen Jørlunde.
Hvilke ord vil I hæfte på taleren? I kan begynde med

ung, begejstret m.m. Har den lille familie i forgrunden sær-
lige relationer til taleren og hvis hvilke? Hvordan opfatter de
taleren? Kig på de øvrige tilhørere og diskuter, hvad de tæn-
ker om talen og taleren. I kunne måske også digte en lille
historie om nogle af personerne. Begynd jeres historie
sådan. Nu kan det være nok. Nu må vi altså have mere i løn,
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så vi kan få råd til mad og tøj. Hele sidste vinter frøs vi og det
var altså ikke hver dag, vi kunne gå mætte i seng. Sådan skal
det bare ikke være i den vinter, der snart kommer. Vi må stå
sammen… 

Relevante link på nettet

Eleverne ser film fra perioden som fx. Plads til os alle.
Eleverne finder websteder som fx www.pladstilosalle.dk. På
dette websted kan de finde mange oplysninger om arbej-
derbevægelsens historie. 
www.kms.dk På dette websted kan man finde gamle kort
fra eget lokalområde.
www.arbejdermuseet.dk her findes et undervisningsforløb
om Slaget på Fælleden 1872 med en række kilder til
download, der kan anvendes i en analyse af kilder.

Relevante materialer

Knudsen, Birgit: De rygende skorstene. Alinea, 2007. Bogen
handler om industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel
af 1800 – tallet frem til 1920. Og hvis arbejdet tager sit
udgangsunkt i de allerførste industrialisering så også: Knud-
sen, Birgit: En foranderlig tid. Alinea, 2005. Bogen handler
om perioden 1805-1875. Med udgangspunkt i H.C.
Andersen og hans begejstring for den nye teknologi får vi et
indblik i de mange forandringer den første industrialisering
skabte. Bogen slutter med industriudstillingen i København
1872. Knudsen, Birgit: Mellem fortid og fremtid 1 & 2 For-
tællinger og erindringer. Alinea, 2004. Fx afsnittet: Fra lære-
plads til læreplads side 90-94 
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