
1

Elevopgaver

Slaget på Fælleden
Gør din pligt - kræv din ret!
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Konfrontationen – 5. maj 1872

Opgave 1
Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Opgave 2
Billedet af Slaget på Fælleden, som du kan se i materialet på side 3, 
stammer fra det socialistiske blad “Ravnen”. Tegningen blev 
offentliggjort i 1889 – 17 år efter slaget.

· Hvad viser tegningen?

· Hvordan stemmer tegningen overens med den øjenvidneskildring, vi har i form af
  kunstmaleren Thorvald Niss?

· Hvilke kritiske overvejelser skal du gøre dig, når du kigger på tegningen i forhold til
  afsenderen (“Ravnen”).

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Opgave 3
I denne overskift bruges betegnelsen “Industrialiseringen” om perioden omkring 1870.
Skriv alle de ord du forbinder med ordet “industrialisering” i modellen herunder.
Når du har skrevet de ord, du kan komme i tanke om, skal du udveksle ord med en
klassekammerat. Får du her nye ord, skal du skrive dem ind.

Industrialisering
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København år 1871

Opgave 1
I materialet får du en beskrivelse af København i 1871. Du ser også billeder der viser
boligforholdene hos henholdsvis borgerskabet og arbejderne.
Marker de udsagn der beskriver København i 1871.

Opgave 2
Hvilke problemstillinger var der forbundet med arbejdernes boligforhold?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 
Hvilke problemstillinger var der forbundet med arbejdsforholdene?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

     Både byen og indbyggertallet vokser 
     kraftigt

     Den sociale ulighed bliver mindre og 
     mindre i begyndelsen af 1870’erne

     Arbejdernes boliger var elendige og   
     spillede en stor rolle i forhold til 
     arbejdernes sundhed

     De fleste indbyggere er ansat inden for
     handel og kontor

     De fleste havde en arbejdsuge på 5 dage

     At modtage fattighjælp var en ydmygelse

     Arbejderbørnenes muligheder for 
     uddannelse var gode

     Børn på tændstikfabrikkerne arbejdede    
     under rimelige sikkerhedsforhold

     En arbejderfamilie kunne ikke klare sig   
     med en enkelt indtægt

     Juleferierne vat et tiltrængt afbræk for
     arbejderne
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Opgave 3
Under denne overskrift kan du se to billeder, der henholdsvis viser boligforholdene hos
borgerskabet og hos arbejderne.
Ud fra billederne og teksten skal du skrive en række stikord, der beskriver de to grupper i
samfundet.

Borgerskabet Arbejderne
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Gør din pligt – kræv din ret

Opgave 1
Under denne overskift møder du begreberne “socialisme” og “Internationale”.
Med udgangspunkt i din viden om socialisme og Internationale, skal du forsøge at forklare
begreberne ved at udfylde felterne i modellen herunder.

Socialisme

Hvad er socialisme? Det modsatte af socialisme Kendetegn

Internationale

Hvad er Internationale? Den danske afdeling Hvad kræver de?
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Opgave 2
I materialet stifter du bekendtskab med Louis Pio som er 
ophavsmanden bag “Socialistiske blade”, som udkommer i foråret 1871.
Lav en kort personkarakteristik af Louis Pio ud fra den viden, du har 
om ham. I venstre kolonne skriver du de egenskaber, du synes 
karakteriserer ham. I højre kolonne skriver du dit argument for at 
karakterisere ham på den måde.

Egenskaber Argumenter

Opgave 3
En række sætninger fra overskriften “Gør din pligt - kræv din ret” er her blevet skilt fra
hinanden. Træk en streg mellem de sætninger der passer sammen.  

For mænd indeholdt Grundloven en 
række begrænsninger,

Forfatteren var inspireret af

Tanken bag ”Internationale”

stammede fra England, Tyskland og 
Frankrig

der vanskeliggjorde arbejdernes 
mulighed for politisk indflydelse

det oprør arbejderne i Paris 
havde gennemført et par måneder 
forinden
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Maalet er fuldt

Opgave 1
Louis Pio skriver artiklen “Maalet er fuldt” i forlængelse af indkaldelsen til et udendørs
arbejdermøde på Nørre Fælled søndag den 5. maj 1872.
Beskriv artiklen og myndighedernes reaktion herpå.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Opgave 2
Politidirektør Crone brugte stikkere og spioner for at holde sig løbende orienteret om
Internationales aktiviteter.
En af de spioner, der fulgte Internationale meget tæt, var politiassistent Korn.
Hvordan beskriver han aftenmødet den 4. maj 1872 hos Internationale?
Du kan finde hele hans rapport på www.arbejdermuseet.dk under Skoletjenesten – slaget 
på Fælleden.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Opgave 3
Myndighederne forbyder det udendørs arbejdermøde, og de arresterer de tre ledere af
Internationale.
Hvilke overvejelser har kunnet ligge til grund for denne beslutning?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Når du har skrevet dit/dine svar ned, skal du prøve at tale med 3-4 klassekammerater og
høre, hvad de har svaret. Hvis du her hører nogle svar, der er anderledes end dine, og som 
du synes er relevante, skal du skrive dem herunder.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Opgave 4
Sandt eller falsk

Udsagn          Sandt  Falsk
Crone mener, at Internationale er farlig for befolkningen.

Pio, Geleff og Brix opfordrer til optøjer efter forbuddet af
fælledmødet.

Der er mange strejker fra efteråret 1871 og frem til
foråret.

Murerne strejker for at afskaffe “slavetimen”.

Internationale har ca. 6.500 medlemmer i efteråret 1871
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Slagets konsekvenser

Opgave 1
Hvilken skæbne får de tre stiftere af Internationale?

       Louis Pio
            __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

       Paul Geleff
            __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

       Harald Brix
            __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Opgave 2
I samtiden blev Louis Pio og Paul Geleff hånet og latterliggjort af mange arbejdere og
borgerlige aviser for deres “flugt” til Amerika.
Hvad tænker du om deres “flugt”?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Opgave 3
I skemaet herunder står en række udsagn om betydningen af slaget på Fælleden og den
begyndende arbejderbevægelse. Du skal vælge de to udsagn, du mener fortæller mest om
slagets og arbejderbevægelsens betydning. I den tomme kasse kan du skrive dit eget 
forslag.

Slaget på Fælleden og den begyndende arbejderbevægelsen var vigtig, fordi…

Det var det første sammenstød mellem
politiet og en gruppe af civilbefolkningen Arbejdernes politiske interesse blev vakt

Det var en del udviklingen af demokratiet 
i Danmark

Det var et sammenstød der ikke kostede
menneskeliv

Det satte fokus på noget sociale og
økonomiske problemstillinger i 
samfundet

Det var med til at organisere og forbedre
arbejdsforholdene

Det understreger betydningen af ytrings- 
og forsamlingsfrihed


