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Slaget på Fælleden var det første større opgør mellem myndighederne i Danmark og arbejderbevægelsen. 

Et møde på Fælleden blev til Slaget på Fælleden den 5. maj 1872.

De mange arbejdere på landets første fabrikker havde en lang arbejdsdag og en dårlig løn. Blandt murerne 

i København var der udbrudt strejke. For at markere at alle arbejdere støttede deres kamp for bedre 

arbejdsvilkår, var der indkaldt til møde på Nørre Fælled. Mødet var arrangeret af den danske afdeling af Den 

socialistiske Internationale. Myndighederne i Danmark frygtede, at mødet kunne udvikle sig til omfattende 

uroligheder, sådan som det var sket i Paris året før. Derfor blev mødet forbudt. Det rettede arrangørerne 

sig ikke efter. Lederne af den danske afdeling af Internationale blev idømt lange fængselsstraffe, og 

Internationale blev forbudt.

Slaget på Fælleden ændrede arbejderbevægelsens politiske kurs fra en revolutionær bevægelse til en 

bevægelse, der kæmpede for forbedringer ved forhandlinger og organiserede sig i fagbevægelser. Et nyt parti 

blev dannet – Socialdemokratiet.

Aktiviteter

4 Hvorfor mente mange, at Louis Pio var en farlig dansker?

4 Beskriv Slaget på Fælleden d. 5. maj 1872.

4 Hvilke virksomheder fandtes der i jeres lokalområde eller region før år 1900.

4 Find ud af hvordan det er gået disse virksomheder siden og hvorfor?

4 Hvordan blev aftaler om løn og arbejdsforhold fastsat før 1899, og hvad skete der i 1899?

4 Lav en tidslinje, der startende med hvornår Karl Marx fødes og hvor og fortsæt med, hvornår Det 
kommunistiske Manifest bliver udgivet, hvornår Pariserkommunen fandt sted, hvornår Pio udgav ” 
Socialistiske Blade”, hvornår ”Slaget på Fælleden” fandt sted osv. Når tidslinjen er færdiggjort, kan I snakke 
om, hvilken forbindelse der er mellem de forskellige begivenheder på tidslinjen. Herefter kan I finde nutidige 
eksempler på, at tanker, ideer og analoge begivenheder breder sig fra det ene land til det andet, samt hvordan 
offentligheden og forskellige grupper af mennesker reagerer på disse tanker og ideer.
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Før arbejdet med Udkig til 1800 tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan 
tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. Det vil 
her være oplagt at give eksempler på periodens fremherskende værdier og holdninger til andre folkeslag, samt 
magtanvendelsen overfor disse. Både før og efter arbejdet med Udkig fra Kanon på Bismarck og Prøjsen og 
Udkig til Fristaten Congo må læreren præsentere diverse fagudtryk. Det drejer sig bl.a. om fagudtrykkene: 
Prøjsen, Pariserkommunen, koloni, kolonimagt, racisme, traktat, konference, Fristat og kendskab til Bismarck, 
Livingstone, Stanley, Leopold d. 2. af Belgien, Edmund Morel og Roger Casement fra persongalleriet. Efter 
arbejdet må læreren teste, om eleverne nu også har opnået de fornødne kundskaber. Eleverne kan lave små 
konkurrencer som spil eller en quiz, hvor de tester hinanden i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade 
eleverne udarbejde logbøger 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 
eleverne skal nævne forskellige ressourcer, der var brug for til industrien i slutningen af 1800-tallet samt finde 
ud af, hvorfra ressourcerne kunne fremskaffes – analysere forskellige billeder fra Congo, der viser de hvide og de 
indfødte, ordne andre billeder i kronologisk rækkefølge og forklare, hvilke holdninger disse billeder giver udtryk 
for og sammenligne dem med i dag.

Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om 
at analysere disse. De sidste øvelser kan samtidig tjene som en øvelse, der kan indgå som forberedelse til den 
afsluttende prøve efter 9. klasse og dermed kvalificere til denne.
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Hvorfor udkig til Bismarck og Prøjsen?

Hos vores nærmeste naboer mod syd havde Otto von Bismarck samlet de tyske småstater under en fælles 

Prøjsisk ledelse. Det var lykkedes for ham efter tre krige. En af krigene var krigen mod Danmark i 1864, der 

blev afsluttet med Stormen på Dybbøl den 18. april 1864. Herefter førte Otto von Bismarck krig mod Østrig i 

1866 og mod Frankrig i 1870–1871. Han sejrede i alle krigene og kunne derfor udråbe den prøjsiske konge 

til tysk kejser på slottet Versailles ved Paris. Han blev selv rigskansler. Vores nærmeste nabo var nu et stærkt 

tysk rige. 

I kølvandet på den fransk–tyske krig opstod Pariserkommunen, hvor arbejderne tog magten. 

I Danmark fulgte mange med i, hvad der skete nede i Europa, og mange frygtede, at arbejderne også ville 

tage magten i Danmark, derfor blev der holdt særligt øje med den danske arbejderbevægelse. Den danske 

afdeling af Internationale blev stiftet den 15. oktober 1871, så de danske arbejdere eller rettere lederne af de 

danske arbejdere vidste godt, hvad der foregik i Europa. 

Danmark var kommet med i den europæiske udvikling af industrien. Der var i Danmark ligesom i resten af 

Europa brug for nye råvarer til industrien. Råvarer der skulle hentes udenfor Europa.

Aktiviteter

4 Beskriv Otto von Bismarcks politiske karriere!

4 Lav en reportage om Slaget ved Sedan. Inden I går i gang, skal I vælge, om I er reportere for en prøjsisk eller 
en fransk avis.

4 Analyser billedet af hyldningen af Wilhelm den 1. i spejlsalen på slottet Versailles udenfor Paris den 18. 
januar 1871. Hvad ser du på billedet? Hvad sker der på billedet? Hvorfor er billedet malet? Hvem skulle i datiden 
se billedet? Hvad kan vi få at vide om den tid, billedet er fra? Hvilken slags billede er der tale om?
Skriv en historisk jeg fortælling om begivenheden. Du skal først bestemme dig for, hvem du vil bruge som 
udgangspunkt for din fortælling. Dernæst må du fortælle, hvad du følte, og hvad du tænkte på, da du stod 
i spejlsalen på Versailles til hyldningen, samt hvilken betydningen du var overbevist om, at netop denne 
begivenhed fik. Husk du skal kunne sandsynliggøre, at det kunne være sket, sådan som du beskriver det!

4 Hvorfor opstod Pariserkommunen? Og hvordan gik det for Pariserkommunen?

4 Lav en liste over de opfindelser, der blev taget i brug omkring år 1900. Angiv for hver af dem, hvilke råstoffer 
disse opfindelser var afhængige af, hvis de skulle sættes i produktion.

4 Undersøg hvor disse råstoffer kunne skaffes fra.
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Hvorfor udkig til Fristaten Congo?

I midten af 1800-tallet begyndte europæerne at udforske Afrika. De havde indtil da opdaget det meste af 

verden, men ikke Afrika. Mange opdagelsesrejsende havde som mål at udforske den ukendte del af denne 

verdensdel. Den mest kendte er nok David Livingstone. Det var datidens geografiske selskaber, der ofte 

stod bag udsendelsen af de opdagelsesrejsende. Livingstone var på sin sidste rejse i Afrika 1866–1873 

blevet udsendt af Royal geographic Society i London. Hans opgave var at kortlægge søerne og floderne i 

det centrale Afrika. Udover denne opgave var han også missionær. En anden af datidens eventyrere Henry 

Morton Stanley blev i november 1871 sendt til Afrika for at finde Livingstone, som ingen havde hørt fra 

i meget lang tid. Så lang tid, at mange troede, han var død. Det var han ikke. Deres møde er gået over i 

historien som det vigtigste møde i udforskningen af Afrika.

Stanley startede udforskningen af Afrika, hvor Livingstone slap. Han fulgte Congofloden på sin lange vej 

gennem regnskoven i det centrale Afrika. Interessen for Afrika er blevet kaldt det afrikanske kapløb. Det var 

drømmen om guld og grønne skove, storpolitiske interesser, jagten på nye markeder, der var drivkraften bag 

kapløbet.

Alle stormagter i Europa ville sikre sig en koloni i Afrika. Og det fik de ved en konference i Berlin i 1884. 

Konferencen blev ledet af Otto von Bismarck. Da europæerne først havde fået deres nye kolonier, gik de i 

gang med at udnytte dem. 

I 1890 begyndte Dunlop Company at producere dæk af gummi. De skulle bruges på den nye cykel og senere 

til de nye automobiler. De lande, der var kommet godt i gang med deres industri, fik hurtigt behov for 

remme og slanger m.m. Pludselig kunne de mange nye fabrikker ikke skaffe nok gummi, og prisen på gummi 

steg støt. Den europæiske industrialisering skabte behov for store markeder og rigelige forsyninger med 

råvarer. Det eftertragtede gummi kunne industrien skaffe sig i Fristaten Congo. Her arbejdede de indfødte 

under umenneskelige vilkår. Det bekymrede ikke de hvide kolonisatorer, for de opfattede de indfødte som 

laverestående væsener og ikke stort bedre end dyr. 
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Aktiviteter

4 Hvorfor var Livingstone og Stanley interesseret i Afrika? Beskriv deres møde i Afrika!

4 Hvad fandt Stanley ud af, da han udforskede det centrale Afrika?

4 Find frem til nogle gamle kort, der viser Afrika og kolonierne i Afrika. (Brug fx internettet).

4 Find frem til hvilke kolonier og hvilke landområder, der var navngivet, da Livingstone og Stanley mødtes i 
Afrika i 1871.

4 Hvorfor inviterede den belgiske kong Leopold den 2. til en geografisk konference
i september 1876? Hvad fik han ud af det?

4 Da kong Leopold åbnede den geografiske konference, som han havde indbudt til i 1876, sagde han bl.a.: ”At 
åbne det eneste sted på kloden, som civilisationen endnu ikke har nået, at gennemtrænge mørket som hænger over hele 
folkeslag, er - det vover jeg at sige - et korstog, som er dette fremadstormende århundrede værdigt ... Behøver jeg at sige, 
at det ikke er et udslag af egoisme, at jeg har bragt jer her til Bruxelles?”
Diskuter om kong Leopold vil påvirke de fremmødte deltagere! Og hvad vil han have dem til at tro? Hvorfor 
tror I han understreger, at han ikke har inviteret dem som et udslag af egoisme? Hvilket resultat kom der ud af 
konferencen?

4 Hvorfor og hvordan arbejdede Stanley for kong Leopold d. 2.

4 Lav en avisreportage om udforskningen af Congo. Brug billeder og tekster fra side 16-19. Du kan 
også finde gode oplysninger på http://congo.natmus.dk/
Forestil dig, at det er dig, der har været med til at udforske Congo. Du kan derfor starte med at fortælle, hvorfor 
du tog til Congo. Hvor du startede fra og herefter fortælle, hvad du så undervejs og hvilke problemer, du var med 
til at løse.

4 Tegn på en spilleplade et stort kort med Stanleys rejserute se side 17. Spillepladen kan opdeles i mange 
felter. På nogle af felterne skal spilleren trække et kort med spørgsmål. Lav fx 20 spørgsmål. Spillet spilles med en 
terning. Hvis spilleren rammer et felt, hvor der skal svares på et spørgsmål og ikke kan svare, rykker spilleren 6 
felter tilbage. Det gælder naturligvis om at komme først i mål. 
Forslag til spørgsmål: Hvor startede Stanley? Hvem hjalp Stanley med at finde vej? Find selv på flere?

4 Lav et lille teaterstykke om indgåelsen af en handelskontrakt.

4 Hvad skete der ved Berlinkonferencen?

4 Lav en høring om brugen af chicotten. Fordel jer i 3 grupper. En gruppe kan fremføre,
hvorfor det var nødvendigt at benytte chicotten, den anden gruppe argumenterer for, hvorfor det var 
acceptabelt. Den tredje, at det var uacceptabelt.
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4 Hvilke magtmidler blev benyttet i Fristaten Congo?
Lav nogle reportager om gummieventyret. Fx en reportage om arbejdet med at få fat i
gummiet og en anden om kong Leopolds store gevinst af gummiet. I må skal også tage stilling til 
gummiarbejdet.

4 Hvorfor er Congo Reformbevægelsen blevet kaldt den første internationale menneskerettighedsbevægelse? 
Hold et lille foredrag om Congo Reformbevægelsen og find frem til nogle af de billeder, bevægelsen 
dokumenterede deres kritik med. Find ud af hvad nutidige menneskerettighedsbevægelser arbejder for.

4 Se de tre dokumentarfilm på www.filmstriben.dk af Peter Tygesen og Jørgen Stjerneklar fra 2006. 
De hedder ” Erobrerne, ”Opdagerne” og ”Hjælperne”. De er alle på 29 minutter. Diskuter herefter de 
tre film.

4 Find ud af hvorfor Tintin i Congo blev skrevet om? Du kan starte med finde film på YouTube og se dem. 
Diskuter hvorfor det er politisk ukorrekt at sige neger? Find ud af, om der kan  være situationer, hvor man 
alligevel godt må skrive neger? I kan finde flere artikler om Tintin og den politiske korrekthed på Infomedia i 
SkoleKom. Prøv fx at finde frem til følgende artikler: Tintin og den politiske korrekthed fra den 25. juli 2007. 
Hvis I vil læse om, hvordan Tintin er blevet skrevet om, kan I finde artiklen: Fra Sonnergaard til Søndergård fra 
2. januar 2008.

4 Synet på fremmede for 100 år siden var meget anderledes end i dag. Lille sorte Sambo udkom 1899. Den 
er blevet læst højt igen og igen som godnathistorie. I dag bliver den ikke læst mere. Den opfattes som en 
småracistisk bog. Hvorfor gør den det?

4 Omkring år 1900 blev fremmede folkeslag udstillet i zoologiske haver i Europa. Find ud af om der også blev 
udstillet fremmede i Københavns zoo. Og i bekræftende fald, hvilke fremmede?

4 Mange danskere arbejdede i Congo i årene omkring år 1900. Find ud af hvad de lavede og hold små foredrag 
om dem. Af danskere kan nævnes Johan Støckel, Siegfried Duhst. Den ene var soldat i Fristatens hær, den anden 
skipper på et dampskib, der sejlede på Congofloden. I kan helt sikkert selv finde frem til flere.


