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Plads til os alle – del 1: Med loven eller uden 

DR2, 2000, 50 min. 

Udsendelsen beskriver de begivenheder, der førte til arbejderklassens politiske organisering under 
påvirkning fra Pariserkommunen. Vi får beretningen om Louis Pio`s Socialistiske Blade, murerstrejken i 1872 
og indkaldelsen til mødet på Fælleden. Det møde, som gik over i historien, og derfor er Kanonpunkt.  

Tv-udsendelsen forklarer hensigten med mødet, og hvordan Pio´s retorik fik myndighederne til at 
(over)reagere og arrestere Pio, Geleff og Brix samt forbyde mødet. Der diskuteres, om der var begrundet 
frygt for en revolution og vises, hvordan myndighedernes fremfærd førte til en yderligere organisering hos 
arbejderbevægelsen. Desuden berettes der om Pio´s politiske nederlag på Gimle-Kongressen og de faglærte 
arbejdere – Andersen, Hørdum og Holm – overtagelse af ledelsen. Keld Koplev fortæller, og der anvendes 
især stillbilleder. 

Fælles Mål 

Ud over Kanonpunktet: Slaget på Fælleden er følgende trinmål relevant:  

 ”give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare 

afgørende begivenheder og samfundsforandringer ”  

Ideer til undervisningen 

Udsendelsen kan indgå i et undervisningsforløb, der i et bredere perspektiv ser på den sociale og politiske 
udvikling i Danmark fra omk. 1870 til 1915. Fokus kan fx være de demografiske årsager til udviklingen af et 
by proletariat, højkonjunkturens udnyttelse af arbejdskraften, de dårlige boligforhold samt inspiration fra 
et lignende og mere omvæltende oprør i Paris: Pariserkommunen. I sin grundlæggende form vil det også 
være vigtigt at se på socialismens ide og tænkere: Hvem var Karl Marx, og hvad var hans ideer? 
Udsendelsen kan i den forbindelse anvendes om introduktion til elevernes problemorienterede og dermed 
selvstændige arbejde med emnet. 

Supplerende Materialer 

96.4 Birgit Knudsen: Slaget på Fælleden. Alinea (findes som klassesæt på nogle CFU'er) 

96.7 Danmark i 100 år. (tv-udsendelser) 

96 Nils Holdgaard Sørensen: Liberalismens samfund, Gad 1978, anbefales både som baggrundslæsning til 
læreren og til eleverne (9. kl.)  

Bertolt m.fl. En bygning vi rejser, Fremad 1954 

www.pladstilosalle.dk 

www.arbejdermuseet 

http://www.ucc.dk/cfu/konsulenter/grundskolen/historieogsamfundsfag/inspiration/historiekanon/slagetp
aafaelleden/?nav=rel 
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