Konfrontationen
it] gange opfordret iti lovens navn" styrtede de (politibetjentene) som gale ind pa folk,
huggede med deres frygtelige stave til hf:'Jjreog venstre, alle faldt for fode som ikke
kunne undfly, og det var meget vanskeligt at komme til det. "
Kunstmaleren

Thorvald Niss, 5. maj 1872

Maske var det regnen og de menneske-

af betjente og husarer klar for at holde

tomme gader, der gay politiet det ind-

de fremtrcengende skarer fra N0rrebro

tryk, at alt alligevel var roligt den mor-

vcek.

gen. L0besedler fortalte, at bagmcendene
for s0ndagens

start anlagte arbejder-

I 10bet af eftermiddagen

samledes flere

m0de i 10bet af natten til s0ndag var ble-

og flere. Der blev rabt mod politiet og

vet anholdt. M0det var aflyst. Men over

husarerne.

Omkring kl. 16 trcengte en

middag begyndte arbejdere, gadedrenge

gruppe pa ca. 1000 arbejdere frem for at

og nysgerrige borgere pa s0ndagstur al-

komme ind pa Fcelleden, mens de sang

ligevel at str0mme til Fcelleden. Pa Ka-

Socialisternes

stellet sad militceret klar med skarpladte

gede sig ind i gruppen med deres knip-

vaben. I havnen la fladen klar. Pa og om-

ler, mens husarerne

kring Sankt Hans Torv stod hundredvis

sabler. Sang blev erstattet af db og skrig,

march. Betjentene

da menneskemassen

hug-

slog 10s med deres
slog tilbage med

stenkast, hestepcerer og snustobak mod
husarernes heste. Det regnede med knytnceveslag og spark. Fcelleden var forvandlet til en kampplads

med ra voId,

panik og kaos. Tre timer varede slaget,
sam i dag betegnes Slaget pa Fcelleden .

• F<elledenvar et gr0nt omrade, hvor b0rn
kunne lege og dyrene gr<esse,eller hvor man
kunne tage pa s0ndagsudflugt. Den 5. maj
1872 blev F<elledenscene for konfrontationen
mellem arbejdeme og myndighedeme. Konfrontationen kostede ingen menneskeliv, men
der var hardt sarede pa begge sider. (Tegning
fra det socialistiske blad "Ravnen" i 1899.)
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Dette hcefte handler om perioden for ar-

Et slag er en konfrontation,

bejderbevcegelsens

st0d mellem to parter. Idette tilfcelde en

begyndelse

i Dan-

mark i foraret 1871 og frem til Slaget pa

gruppe

Fcelleden den 5. maj 1872. Det var en tid

myndighederne

prceget af udvikling og forandringer. Demokratiet var endnu nyt. Den moderne presse fik sit gennembrud,
jernbanenettet

og dampskibsru-

arbejdere

et sammen-

pa den ene side og

i form af politiet og mi-

litceret pa den anden. Konfrontationen havde sit udspring i myndighedernes
udend0rs

forbud mod et
arbejderm0de.

terne blev udvidet, og den mo-

M0det havde to formal. Det

derne tids politiske partier blev

skulle vise arbejdernes fcelles

grundlagt. Men det var ogsa en tid,
hvor skellet mellem rig og fattig blev

styrke og sammenhold. Derudover skulle m0det vise solidaritet

st0rre og st0rre. Den stigende utilfreds-

med de k0benhavnske

hed med dette skel gay grobund for ar-

kamp for at nedscette deres daglige ar-

bejderbevcegelsens udvikling og den so-

bejdstid. Men hvad la forud for myndig-

cialistiske

hedernes forbud? Hvad frygtede de? Og

ideologi, der krcevede sam-

fundet indrettet pa en anden made.

• Perioden omkring
1871 kaldes for
industrialiseringen.
Fabrikker sk0d op
med nye maskiner,
der kunne producere
hurtigere og billigere
end ved h<'mdkraft.
(Billedet er fra
C.Y.Obels fabrik,
Aalborg.)

murere i deres

hvilke konsekvenser fik slaget?
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K0benhavn

ar 1871

"Det er, som enhver der kender noget til byens fattigdom vil kunne bekrcefte,
mangfoldige, ja tusinder af mennesker i KfJbenhavn, som lever et usselt og elendigt
liv bdde i materiel og moralsk henseende ... "
Sadan beskrev den k0benhavnske pnest

denne gruppe ejede, var deres arbejds-

Frederik Munck hovedstaden i sin bog

kraft. Den brugte st0rsteparten

Fattigdom i K0benhavn fra 1868. Bogen

pa det stigende antal fabrikker, der sk0d

af dem

op rundt omkring i K0benhavn.

tegner et billede af en by, hvor antallet af indbyggere henvist til

Mange af disse arbejdere var

fattighjrelp

flyttet fra landet og ind til by-

er 0get markant,

hvor flere og flere begar selv-

erne i s0gen efter arbejde og

mord, og hvor den store b0r-

bolig. De boede oftest i et- eller
tovrerelses lejligheder.

J!ed0delighed er tret forbundet

dernes boliger var ogsa efter den

med elendige boliger og darlig og

tids standard elendige. De fleste lejlig-

mangelfuld ernrering.
De mange fattige var for st0rstepartens vedkommende

heder var fugtige og darligt isolerede.

Arbej-

Der var ikke altid indlagt vand, og 10-

ny gruppe i

kummerne stod enten i garden eller un-

arbejdere.

derne var en forholdsvis
samfundet.

Arbej-

Det eneste af vrerdi, som

der trappen.

11871 boede der ca. 200.000 mennesker

b0rnene og kvinderne her d0de af fos-

i K0benhavn. Mange var beskreftiget pa

fornekrose,

byens fabrikker. Bade mrend, kvinder og

medf0rte, at knoglen i kreben smuldrede

b0rn arbejdede her under elendige for-

vrek.

en fosfor-forgiftning,

der

hold. Arbejdsdagen strakte sig for voks-

Pa arbejdspladserne

nes vedkommende mellem 10 og 12 ti-

kelte og arbejdsgiveren,

mer 6 dage om ugen. B0rnene skulle

aftale om l0n og arbejdsforhold. Dette

kombinere arbejdsdagen med den obli-

umuliggjorde

gatoriske skolegang. L0nnen la for mren-

for at krreve bedre l0n og arbejds-

denes vedkommende

forhold.

pa ca. 14 kroner

om ugen. B0rn og kvinder tjente langt
mindre. Ferier var der ingen af.
Srerligt pa fabrikkerne arbejdede b0rn

var det den en-

arbejdernes

der indgik en
chance

Familiens indtregt var langtfra
altid nok, hvilket bet0d, at nogle
familier matte have fattighjrelp.

og voksne under farlige og sundheds-

Ud over ydmygelsen ved at modtage

skadelige forhold. Trendstikfabrikkerne

fattighjrelp mistede man retten over sine

beskreftigede mange kvinder og b0rne-

ejendele, og mrendene mistede deres

arbejdere. Det var ikke usredvanligt, at

stemmeret.

4

• Modsretningen til arbejderne var borgerskabet. Borgerskabet var den 0konomisk velstillede del af
befolkningen og typisk dem, som ejede ejendomme og virksomheder, og som var handelsdrivende.
De boede i store smukke lejligheder eHer huse. (Grossererfamilie fra slutningen af 1800-taHet.)

• Arbejderne boede typisk i sma, elendige lejligheder ud til m0rke, fugtige baggarde. I garden stank der
af d0de dyr, aff0ring, urin og affald. Indenfor var det ikke usredvanligt, at man boede 8-10 mennesker i
en et- eHer tovrerelses lejlighed. (Foto fra K0benhavn, indre by.)
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Gfjr din pligt
Demokratiet blev indf0rt i Danmark med

Bladet hed Socialistiske Blade og var ud-

Grundloven i 1849, men det var et demo-

givet af'En arbejder'. Formuleringeme

krati forbeholdt mindretallet. Kvinder var

bladet tydede dog pa, at forfatteren ikke-

udelukket

havde en egentlig arbejderbaggrund.

fra at kunne

stemme.

For

ma=nd indeholdt Grund-

Han matte va=re veluddannet.

11871 skulle man vcere mand og
vcere over 30 ar for at opna valgret.
De, der var udelukket fra at stemme,
kan huskes som 'de 5 Fer'.

loven en ra=kkebegra=ns-

benhavn diskuterede, hvem forfatteren

ninger,

kunne va=re. Sa=rligt politiet gjorde sig

Fruentimmer (kvinder)
Folkehold (tjenestefolk)
Fjolser (psykisk syge)
Forbrydere
Fattige (mcend, som havde modtaget
fattighjcelp og endnu ikke betalt
denne tilbage)
Dette bet0d, at kun 14 % af den
danske befolkning havde stemmeret.

der vanskelig-

store anstrengelser

hed for politisk indfly-

forfatteren. Forfatteren var inspireret af

delse. Ud over kravene til

det opr0r, sam arbejdeme i Paris havde

valgretsdeltagelse skulle

gennemf0rt

man lade sig registrere

Han opfordrede arbejdeme til at benytte

inden

sig af valgretten og til at organisere sig i

valget

og have

for at finde frem til

et par maneder

forinden.

haft fast bopa=l i valg-

fagforeninger.

kredsen i et ar. De kom-

en ra=kke love, der kunne beskytte ar-

plicerede regler gjorde,

bejdeme

at mange arbejdere op-

leveforhold.

delse. Men i foraret 1871 udkom et blad,
sam skulle opfordre arbejdeme til at udnytte og anvende den ret til at stemme,
sam Grundloven havde sikret demo

• I marts 1871 gjorde
arbejdeme i Paris
opr0r og dannede
Pariserkommunen.
Opr0ret var rettet
mod fattigdommen
og den sociale ulighed. Opr0ret varede
to maneder og kostede
mere end 30.000
voksne og b0m livet.
Opr0ret inspirerede
arbejdeme rundt omkring i Europa, men
skrcemte regeringer
og myndigheder.
(Kommunardeme
ved Belleville, Paris.)

Hele K0-

gjorde arbejdemes mulig-

gay den politiske indfly-
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Derudover kra=vede han

mod de elendige arbejds- og

krrev din ret
I efteraret 1871 kom det frem, at manden bag Socialistiske Blade var Louis Pio.
Pio var en 30-arig tidligere reserveofficer,
der nu var ansat ved Postvcesenet. Hans
opvcekst og baggrund la altsa langt fra
den, arbejderne kendte til. Men han var
socialist og dybt optaget af kampen for
et mere retfcerdigt samfund end det, han
oplevede i K0benhavn.

Sammen

med

Paul Geleff og Harald Brix oprettede han
en dansk afdeling af den socialistiske arbejderforening

Internationale.

bag Internationale

stammede

Tanken
fra Eng-

land, Tyskland og Frankrig, hvor arbejdere var begyndt at organisere sig. Betegnelsen 'Internationale' symboliserede,

• Paul Geleff ("werst)
var kasserer i den danske
afdeling af Internationale.
Han rejste bl.a. til
Jylland for at udbrede
Internationales tanker
og ideer.
Harald Brix (i midten)
var sekretrer i Internationale. Han forestod
administrationen og udgivelsen af Socialisten.
Louis Pia (nederst) skrev
artiklerne til Socialisten
og var stifteren af Internationale. Ud over dette
havde han kontakt til de
internationale socialistiske milj0er.

at kampen ikke bare var lokal eller national. Kampen skulle forene arbejderne
pa tvcers af landegrcenser. Malet med organiseringen

var, at arbejderne

lokalt

skulle sta stcerkere over for arbejdsgiverne og dermed kunne gennemtvinge
forbedringer af 10n og arbejdsforhold.
10bet af kort tid naede Internationale
pa ca. 9.500 medlemmer

I
op

fordelt over

hele landet .
. Samtidig med oprettelsen af Internationale begyndte en strejkeb01ge i K0benhavn. De borgerlige aviser angreb straks
Pio og Internationale

for at sta bag strej-

kerne og for at ophidse de tidligere sa rolige og fornuftige arbejdere.

• K0benhavns politidirekt0r Crone var dybt
bekymret over Internationale og den
socialistiske ideologi.
Han indrapporterede
10bende til justitsministeren og beklagede
Internationales pavirkning af befolkningen og
politiets manglende
muligheder for at forhindre denne.
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Maalet er fuldt!
UVogtjer nu, maalet er {uldt! Lad der ikke komme en eneste drabe tiZ, eller
- det flyder over!"
Citat fra "Maalet

Socialistiske

Blade blev i efter-

Selvom K0benhavn var ramt af utal-

aret 1871 tll avisen Socialisten.

lige strejker fra efteraret 1871 og frem til

Avisen var den f0rste infor-

foraret 1872, sa blev murerstrejken

mationskilde,

afg0rende vendepunkt.

der satte ord

pa de undertrykkende arbejdsog boligvilkar, som arbejderne

Murerne arbej-

de de fra kl. 6 til kl. 19, seks dage om
ugen. Den 3. april 1872 indledte de en
strejke for at fa afskaffet slavetimen,

ken de til at skabe en 0get bevidsthed

som de kaldte timen fra kl. 18-19. Strej-

blandt arbejderne om deres livsvilkar.

ken blev langvarig, og det var svrert at fa

nationale

og Socialistens

artikler fulgt

samlet penge ind til de strejkende. For at
opretholde kampgejsten valgte Interna-

n0je af politiet. De holdt sig orienteret

tionale at indkalde til et udend0rs

om foreningens

bejderm0de s0ndag den 5. maj pa N0rre

tanker og planer gen-

kommunen

Frelled. Indkaldelsen blev fulgt af artik-

var endnu klar i erindrin-

len "Maalet er fuldt!" af Louis Pio den 2.

gen, og myndighederne

frygtede, at et

lignende opr0r skulle sprede sig til K0benhavn .

ar-

Pariser-

nem stikkere og politispioner.
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et

levede under. Dermed var den medvir-

Allerede fra efteraret 1871 blev Inter-

• Strejken var
arbejdemes st~rkeste
vaben. Nedlagde de
arbejdet, tjente virksomhedsejeren ingen
penge. Strejker blev
kaldt for skIue, idet
arbejdeme pi\.skift
nedlagde arbejdet pi\.
forskellige virksomheder. Pa den made
kunne de, der arbejdede, st0tte de strejkende 0konomisk.

er fuldt!"

maj i Socialisten.

USkal vi da sam lam lade as
f(2jretil kapitalens slagtebcenk"
Citat fra "Maalet er fuldt!"

"Maalet er fuldt!" fik politidirekt0ren

til

at reagere 0jeblikkeligt. Artiklens skarpe
vendinger

og udsigten til et udend0rs

m0de, hvor tusinder kunne m0de op, fik
ham til omgaende at ga til justitsministeren. Han ville have m0det forbudt og
lederne fcengslet. Han mente, at m0det
ville omscette artiklens ord til handling.
De f0lgende dage diskuterede

forskel-

lige ministre, hvordan de skulle forholde
sig til det indkaldte arbejderm0de. Flere
var betcenkelige ved bade forbud og arrestation.

Ville et forbud

stride mod

Grundloven, der gay ytrings- og forsamlingsfrihed? Og havde lederne af Internationale

udf0rt

en ulovlig handling

med artiklen og indkaldelsen?
Den 4. maj forb0d myndighederne bade m0det nceste
dag og aIle Internationales

• Socialisten med forsiden med artiklen "Maalet er fuldt!".

"Lad as da en gang holde mandtal over aile {rie arbejdere
- over alle, sam vii hjcelpe as i kampen mod kapitalen"

fremtidige udend0rsm0der.
Man undlod at arrestere

Citat fra "Maalet er fuldt!"

lederne. Pio

indkaldte samme aften til et m0de i Internationale. Han var rasende og mente,
at forbudet var et brud pa Grundloven.
Han opfordrede arbejderne til at m0de
op nceste dag trods forbudet.

Dermed

opfordrede han dem til at bryde loven.
Blandt

tilskuerne

sad spionen

Korn.

Han noterede Pios tale n0je. Ogsa at Pio,
Geleff og Brix opfordrede de tilstedevcerende til at optrcede roligt til m0det pa

• De tre ledere blev
arresteret i deres
hjem natten mellem
den 4. og 5. maj 1872.
De blev f0rt til arresthuset pa Nytorv som
ses her. F0rst i foraret
1873 faldt dommen
over de tre.

Fcelleden. Senere samme nat blev de tre
ledere arresteret.
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Konsekvenser
Slaget pa Frelleden star som et symbol idanmarkshistorien pa den kamp,
arbejderbevregelsen begyndte i 1870'erne. En kamp, der skulle vrere med til at
give bedre arbejds- og levevilkdr for arbejderne. En kamp, der skulle vrere med
til at udvikle demokratiet.
Tidligt s0ndag morgen havde rygterne
om ledernes

arrestation

bredt

sig til

store dele af K0benhavn. L0besedlernes
budskab om arrestationen

og aflysnin-

gen af m0det kunne ikke afholde tusinder af arbejdere Era at bevcege
sig mod Fcelleden. Her stod
politiet

og husarer

klar

udstyret med knipler og
sabler. Arbejderne
ikke

selv

kom

ubevcebnet.

Mange medbragte sten, k0ller og brcedder. Ud Erasamtidens
kilder hersker der ingen tvivl om, at slaget har vceret voldsomt og blodigt. I de
timer, slaget varede, blev mange hardt
sarede, og selv efter det var lykkedes politiet og husarerne at fordrive arbejderne
Era Fcelleden, blev der rapporteret

om

mindre uroligheder rundt omkring i K0benhavns gader. Selve slaget varede kun
nogle timer, men konsekvenserne

blev

vidtrcekkende.
Efter slaget blev Internationale

forbudt.

Med forbuddet 0nskede myndighederne
at svcekke organiseringen

af arbejderne.

Forbuddet fik ikke den 0nskede effekt. I
stedet dannedes en ny arbejderforening,
og i de efterf0lgende ar steg antallet af
fagforeninger.
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• Pios og Geleffs afrejse medf0rte et hav af vrede artikler,
smredesange og satiretegninger som den, du kan se her.
Deres afrejse tolkes af nogle som en Hugt - en bestikkelse mens andre tolker den som en naturlig konsekvens af den
situation, Pio befandt sig i.

• For mange arbejdere blev arbejderbevregelsen m0det med demokratiet i praksis.
I fagforeningeme og i partiet lrerte de at fremf0re argumenter, lytte, tage stilling og afgive
deres stemme. 11879 fik arbejdeme deres egen forsamlingsbygning i R0mersgade,
K0benhavn. Huset eksisterer den dag i dag og fortreller arbejdemes historie.

Pio, Geleff og Brix blev id0mt harde

derne en chance for at sla arbejderbe-

frengselsstraffe.

Arene i frengslet tog

vregelsen ned en gang for aIle. Ledernes

hardt pa dem, og i 1875 valgte myndig-

"flugt" svrekkede da ogsa bevregelsens

hederne at benade dem for at sikre sig,

arbejde i arene derefter.

at de ikke skulle d0 i frengslet som marI 1878 delte bevregelsen sig i en fagbe-

tyrer.

vregelse og i et politisk parti - SocialdeTilbage i friheden

havde srerligt Pio

mokratisk

Forbund.

Partiets navn un-

svrert ved at finde sin rolle. Han havde

derstregede, at rendringerne i samfundet

store diskussioner

og vejen til den politiske magt skulle ga

med de nye leder-

skikkelser i bevregelsen. Han satte sig i

gennem demokratiet.

greld og frygtede konstant

det partiet at fa de f0rste medlemmer

for sit hel-

bred. Den 23. marts 1877 rejste Pio og

Folketinget,

Geleff til USA. Med sig havde de ca.

socialdemokratiske

10.000 kr., de havde faet af politiet mod

vald Stauning.

I 1884 lykkedes
i

og i 1924 kom den f0rste
statsminister:

Thor-

aldrig at vende tilbage. Afrejsen blev af
arbejderne betragtet som forrrederi.

I slutningen af 1890'erne var der fagforeninger i de fleste byer, og den danske

Med Pio og Geleff i USA, og Brix frengs-

fagbevregelse kom efterhanden

let endnu en gang, 0jnede myndighe-

som en af de strerkeste i verden.

til at sta

