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ngang i 1860'erne gik den køben-

E
havnske præst Vilhelm Munck

rundt og var bekymret. Det, som

bekymrede ham, var den sociale

nød i København. Han skreven

bog, hvori han konstaterede, at der i hovedsta

den "findes ikke blot overmåde megen fattig

dom, men et stærkt og farligt proletariat". Pro

letariatet var et begreb, som man brugte om

samfundets allerfattigste. De, som man nok hav

de ondt af, men som man også var lidt bange for

- for tænk, hvis de nu fandt på at gøre oprør?

Fra slutningen af 1700-tallet havde Danmark

været inde i en proces af grundlæggende øko

nomisk og politisk forandring. Det var begyndt

med reformer på landet. Det gamle system,

hvor godsejere ejede næsten al jord, og bøn

derne måtte betale for leje af jorden med bl.a.

hoveriarbejde på godsets marker, blev ned

brudt. Nu skulle bønderne i stedet købe og eje

deres egen jord. Landbruget blev baseret på

penge- og markedsøkonomi. Det skabte ny

vækst og dynamik. Men samtidig skabte det

også en ny, stor klasse af fattige og besiddel

sesløse landarbejdere. Med den gradvise

mekanisering blev der overskud af arbejdskraft

på landet, og mange flyttede til byerne i håb om

en bedre tilværelse der.

Byerne havde gennem århundreder været

centre for håndværk og handel. Men så længe

de fleste mennesker boede på landet og var

selvforsynende med det meste, var den økono

miske aktivitet beskeden. En håndværksmester

havde ofte kun få svende ansat. Svendene blev

selv mestre efter nogle år. Håndværkere var

organiseret i særlige foreninger, som blev kaldt

lav. I de større byer var der et lav for hvert enkelt

håndværksfag: tømrere, murere, bagere, sko

magere osv. Fagets svende og mestre var med

lemmer af samme lav, og medlemskabet var

obligatorisk. Lavenes hovedformål var at be

skytte fagets interesser og anseelse. De be

stemte, hvem der kunne blive svende og mestre

og forhindrede til gengæld indbyrdes konkur

rence. Endelig havde de en social funktion,

f.eks. ved at understøtte folk som blev syge eller

uarbejdsdygtige.

Men med den stigende økonomiske aktivitet

voksede nogle håndværksvirksomheder sig

større. Det gjaldt især i de københavnske byg

gefag, hvor enkelte mestre havde op mod 100

svende ansat. Nu kunne svendene ikke længe

re alle regne med selv at blive mestre. Nogle

måtte indstille sig på at være svende hele livet.

Og svendelønnen var lav, bl.a. fordi der var tra

dition for, at man først giftede sig, når man blev

mester. Hertil kom så de mange indvandrere fra

landet. Nogle hutlede sig igennem med forefal

dende arbejde. Andre blev tjenestefolk, kuske

eller arbejdsmænd. Nogle få fik arbejde i den

industri, som langsomt spirede frem. Det var

denne brogede flok, som udgjorde byernes pro

letariat. En voksende klasse af mennesker, der

livet igennem var henvist til at leve som lønar

bejdere.

Baggård i Pilestræde nr. 18,

København. Kunstneren hed

der Klein, og tegningen er for

mentlig fra 1879. Byens nye

proletariat boede ofte tæt

sammen i små baggårdslejlig

heder, som del bl.a. er skildret

af Martin Andersen Nexø i

romanen Pelle Erobreren.
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Rubens Dampvæveri på

Frederiksberg var i slutningen

af 1800-tallet landets største

kvindearbejdsplads. Akvarellen

er udført af Rasmus Christian

sen i 1890 i anledning af

direktørens sølvbryllup.

NATIONALMUSEET

» Banner fra Internationalen,

formentlig fra 1872. Banneret

er en hyldest til foreningens

ledere Louis Pio, Harald Brix

og Povl Geleff, som på davæ

rende tidspunkT sad i fængsel.

Da Internationalen blev forbudt

i august 1873, blev banneret

beslaglagt af politiet. Det blev

leveret tilbage i 1931

ARBEJDERMUSEET OG ARBEJDER
BEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV
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Det gik imidlertid ikke så hurtigt med industriali

seringen. En af grundene var, at landets ene

vældige styre holdt stram kontrol med det øko

nomiske liv. Ville man anlægge en virksomhed,

så krævede det kongelig bevilling. De driftige

borgere, som havde penge at investere, var

trætte af den slags forhindringer. Hertil kom util

fredsheden med manglen på politisk frihed. Det

kulminerede i 1848, hvor den enevældige stats

magt kapitulerede fredeligt. Danmark fik folke

styre - dog foreløbig kun for mænd over 30 år

og en liberal regering. Den nye regering afskaf

fede lavstvangen og indførte fuld næringsfrihed

med virkning fra 1862. Nu kunne hvem, der ville,

etablere sig som virksomhedsejer.

Samtidig med den nye politiske frihed blev

landet ramt af økonomisk krise i 1860'erne. Pri

serne og arbejdsløsheden steg. mens lønnin

gerne stagnerede. Arbejderne kunne ikke finde

hjælp i de gamle organisationer. lavene, som var

ude af stand til at håndtere de nye tider. Det var

i denne situation, Wilhelm Munck og andre med

ham advarede om, at fattigdommen kunne føre

til politisk uro. Bekymrede borgere etablerede

selvhjælpsforeninger for arbejderne, hvorigennem

de kunne få lidt økonomisk hjælp eller høre på

oplysende foredrag. Det var dog fra en helt

anden kant, at de organisationer, som afløste

lavene og samlede arbejderne, skulle komme.

ARBEJDERBEVÆGELSEN
I 1871 tog en tidligere postembedsmand ved

navn Louis Pio initiativ til at danne en dansk

afdeling af Den Internationale Arbejderassocia

tion. Internationalen var en sammenslutning af

spirende arbejderforeninger i en række europæ

iske lande. Den blev ledet af den tyske socialist

og samfundskritiker Karl Marx fra hans eksil i

London.

Pios budskab var klart. Det var ikke tilstræk

keligt at indføre delvis politisk frihed, som det

var sket i 1848. Enhver undertrykkelse måtte

bekæmpes, "hvad enten den fremtræder i natio

nalitetens, dannelsens, traditionens, kapitalens

eller religionens navn". Hvis man ville gøre

varigt op med fattigdommen og de sociale

spændinger, den skabte, måtte man gøre op

med ondets rod, Samfundet var opdelt i en lille

klasse, som ejede kapitalen og virksomheder

ne, og en stor klasse, der var henvist til at leve

alene af lønarbejde uden indflydelse på deres

egne arbejdsvilkår. Et så vidtgående program

kunne arbejderne ikke forvente, at de gamle,

hendøende lav eller de nye arbejderforeninger

under borgerlig ledelse ville støtte. Derfor var

det på tide, at arbejderne dannede deres egen

organisation. En organisation, som skulle re

præsentere arbejderklassens særlige økonomi

ske og politiske interesser over for staten, virk

somhedsejerne og samfundets øvrige klasser.



19
PROLETARERNE KOMMER'

Der findes ingen samtidige

illustrationer af slaget på Fæl

leden d. 5. maj 1872. Denne

dramatiske fremstilling stam

mer fra bladet Ravnen, som

bragte den i 1889.
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DET SEJE TRÆK
Arbejderbevægelsen forsvandt ikke. Fra nul

punktet begyndte et langt, sejt træk med gen

opbygning af bevægelsen. Langsomt blev der

oprettet flere og flere socialdemokratiske parti

foreninger - på trods af til tider heftig intern dis

kussion om den rette politiske linie. I 1884 blev

der for første gang valgt to socialdemokrater til

Folketinget. Men århundredet ud vedblev soci

aldemokraterne at være en lille minoritet i Tinget

uden nogen reel indflydelse. Det parlamentari

ske arbejde gav dog partiet en ny platform, som

voksede efterhånden, som man også fik plads i

flere byers kommunalbestyrelser.

Hvad fagforeningerne angik, gik det også

trægt i begyndelsen. Igennem 1880'erne var

det en risikabel affære at være fagforenings

medlem. Man risikerede både fyring og sortlist

ning. Men i løbet af 1890'erne vendte konjunk

turerne. Det kom til et kraftig økonomisk op-

Internationalen blev noget af et tilløbsstykke.

Oprettelsen faldt sammen med et nyt økono

misk opsving. Arbejdsløsheden var faldet, og

på mange arbejdspladser var man gået i strejke

for at indhente tidligere års løntab. Socialisterne

i Internationalen viste sig at være gode til at

organisere strejkestøtte og solidaritetsmøder.

Snart var op imod halvdelen af Københavns

faglærte arbejdere med. Ufaglærte og kvindeli

ge medlemmer var der dog kun ganske få af. Til

gengæld fik man afdelinger i flere større pro

vinsbyer.

Kort før Internationalen blev stiftet, havde

befolkningen i Paris gjort oprør. Man oprettede

Pariserkommunen og forsøgte at føre nogle af

de socialistiske ideer ud i praksis. Kommunen

blev nedkæmpet af militæret i et grusomt blod

bad. Pio sympatiserede med Pariserkommu

nen. Også han ville revolution, forstået som en

tilbundsgående ændring af samfundet. Målet

var, at alle virksomheder skulle ejes af staten og

drives efter demokratiske beslutninger. Men

han var overbevist om, at det kunne gennemfø

res ad fredelig vej, på samme måde som da

borgerskabet i 1848 havde gennemtvunget det

politiske demokrati uden vold.

Også regeringen og borgerskabet havde hørt

om Pariserkommunen. De frygtede, at noget lig

nende kunne ske i Danmark. Da Internationalen

i foråret 1872 ville holde et friluftsmøde på

Københavns Fælled, forbød pOlitimesteren mødet

- i strid med Grundlovens bestemmelser. De,

som alligevel mødte frem, fik tæv af politi og mili

tær. Internationalen blev opløst og Pio og de

andre ledere smidt i fængsel.

Bevægelsen blev dog gendannet i nye for

mer. I 1876 blev den delt i to. En faglig arbejder

bevægelse. Og et politisk parti, Socialdemokra

tiet. Pio var sluppet ud af fængslet, men svæk

ket af sygdom. Året efter bukkede han under for

presset og lod sig bestikke af politiet til at

udvandre til Amerika. Da økonomien samtidig

stagnerede, og arbejdsløsheden voksede, var

det svært at holde gejsten oppe. Medlemstallet

styrtdykkede og måske ville arbejderbevægel

sen vise sig at være en døgnflue, som igen ville

forsvinde?



EN KULTURBEVÆGELSE
Når arbejderbevægelsen voksede så stærkt hen

imod århundredeskiftet, så skyldtes det bl.a.

den simple kendsgerning, at den kunne skaffe

resultater. I 1870'erne levede den gennemsnitli

ge arbejderfamilie stadig på kanten af eksi

stensminimum. Fattigdom var hverdag og regu

lær sult og nød en konstant trussel ved arbejds

løshed eller sygdom. Sådan havde det i øvrigt

været gennem århundreder for de fleste dan

skere. Men særligt gennem 1890'erne voksede

reallønnen, så den i 1900 var op imod 85%

højere end i 1880. Arbejderklassens levevilkår

var nu så meget bedre, at man kunne betale til

sygeforsikring og arbejdsløshedskasse. For før

ste gang i Danmarkshistorien kunne befolknin

gens flertal nu begynde at holde fattigdommen

på afstand. Det skyldtes i bund og grund indu

strialiseringen og den generelle velstandsstig

ning, som 90'ernes økonomiske opsving havde

skabt. Men det var arbejdernes egen indsats,

som havde sikret, at de også fik en bid af den

voksende samfundskage.

I fagforeningerne lærte arbejderne også sig

selv, hvordan man organiserer et møde, holder

en tale og skriver et referat. Det var den slags

praktisk erfaring, der skulle til for at kunne gøre

sig gældende i samfundsdebatten på lige fod

med de veluddannede borgere. Der bredte sig

nye idealer: den organiserede arbejder skulle

være ædruelig, oplyst og passe sit arbejde. Man

skulle vise i praksis, at man var respektable men

nesker, som havde krav på indflydelse, både på

arbejdspladsen og i samfundet. "Gør din pligt

og kræv din ret!" skrev man på de røde faner.

Det såkaldte "oplysningsarbejde" blev anset

for en vigtig del af bevægelsens virksomhed.

styrke blandt byernes faglærte, mandlige arbej

dere. Blandt kvinderne og de ufaglærte var der

dog forholdsvis færre medlemmer, og på landet

stod man endnu svagt. Men indenfor håndværk

og industri var ca. 20% af de kvindelige og ca.

75% af de mandlige arbejdere nu medlemmer

af en fagforening. Det var, sammenlignet med

mange af de store europæiske industrilande,

ganske høje tal.

verne.

Fagbevægelsen havde nu vundet betydelig

komsterne, som til gen

gæld for forbedringer

satte begrænsninger for

strejke og anden konflikt.

Udviklingen af overens

komstsystemet kulmine-

rede foreløbigt med Sep

temberforliget i 1899. Her

med fik Danmark som et af de første lande i

verden en hovedaftale for arbejdsmarkedet, for

handlet mellem fagbevægelsen og arbejdsgi-

sving, og industrialiseringen tog for alvor fart.

Det skabte en gunstig situation for fagforenin

gerne. Medlemstallet voksede, og der blev dan

net landsdækkende forbund. I 1898 var det

kommet så vidt, at man kunne slutte sig sam

men på landsplan i De Samvirkende Fagfor

bund (DSF), forløberen for vore dages LO.

Et vigtigt kampkrav for den tidlige fagbevæ

gelse var retten til medbestemmelse. Man

ønskede løn- og arbejdsforhold fastlagt gen

nem forhandlinger mellem fagforening og

arbejdsgivere. Resultatet af disse forhandlinger

skulle skrives ned i en overenskomst, så man

kunne holde arbejdsgiverne fast på det aftalte.

Omvendt fandt mange arbejdsgivere, at de som

ejere af virksomheden havde ret til alene at

bestemme over arbejdsforholdene. Fagforenin

ger var en utidig indblanding i denne ret, som

burde bekæmpes. Særligt de store arbejdsgive

re indenfor jern- og metalindustrien, "jernbaro

nerne", søgte at knække fagforeningerne. Det

skete bl.a. ved samtidig at smide mange arbej

dere på porten, de såkaldte lockouts.

Alligevel vandt overenskomsterne langsomt

frem i takt med fagforeningernes voksende styr

ke. I slutningen af 1890'erne blev de første

landsdækkende overenskomster indgået inden

for bl.a. jern- og tekstilindustrien. Gradvist skif

tede arbejdsgiverne holdning. Man indså, at det

kunne have sine fordele med et velorganiseret

arbejdsmarked. For overenskomsterne bandt jo

ikke blot arbejdsgiverne, men også arbejderne.

Nu blev arbejdsgivernes strategi at få indbygget

bestemmelser i overens-

"Arbejderklassens levevilkår var nu så meget
bedre, at man kunne betale til sygeforsikring
og arbejdsløshedskasse. For første gang i
Danmarkshistorien kunne befolkningens
flertal nu begynde at holde fattigdommen
på afstand:'
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Med den stigende realløn blev

arbejdernes boligforhold grad

vist bedre. De mest velstillede

arbejdere var medlemmer af

byggeforeninger, hvor man

sparede op til at opføre små

huse som f.eks. KartoHelræk

kerne eller husene ved Svane

møllen i København. Her et

reklameskilt for Arbejdernes

Byggeforening.

NATIONALMUSEET



Arbejderbevægelsens faner er som oftest røde. Her er for en gangs skyld en blå. Den tilhører Arbejds

mandsforbundet og skildrer de resultater, man havde opnået gennem 25 år, fra Internationalens

stiftelse i 1871 til 1896. ARBEJDERMUSEET OG ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV

Der blev udgivet bøger, aviser og tidsskrifter og

afholdt studiekredse, både om aktuelle sam

fundsspørgsmål og mere historiske og teoreti

ske emner. Ud af de beskedne lønninger fik man

krone for krone efterhånden samlet så meget

ind, at man kunne opføre egne forsamlingshu

se. Et af dem lå i Rømersgade i København, der

hvor Arbejdermuseet ligger i dag.

I 1889 besluttede en international kongres i

Paris at gøre 1. maj til arbejderbevægelsens

kampdag. Hovedformålet skulle være at kæmpe

for kravet om en 8 timers arbejdsdag. 1. maj

blev fejret første gang i Danmark i 1890. på

trods af forbud og chikane fra politi og arbejds

givere blev det snart en af arbejderbevægelsens

vigtigste politiske manifestationer. 1. maj fik en

symbolsk betydning, som rakte langt ud over de

aktuelle, politiske kampkrav. Det var dagen,

hvor man rankede ryggen og marcherede gen

nem byens gader for at vise styrke og sammen

hold.

EN MASSEBEVÆGELSE
Ved indgangen til 1900-tallet var fagbevægel

sen blevet en massebevægelse med op imod

100.000 medlemmer. På det politiske plan hav

de Socialdemokratiet fået 12 folketingsmedlem

mer, 14 borgerrepræsentanter og en rådmand i

København og 500 medlemmer af landets øvri

ge by- og sogneråd. Samtidig blev arbejderne i

stigende grad integreret i samfundet. Gennem

tillidsmænd og overenskomster havde de fået

indflydelse på deres arbejdspladser. Levestan

darden havde hævet sig over eksistensmini

mum. Og fra begyndelsen af 1900-tallet opleve

de man en stigende politisk indflydelse, først

lokalt, men senere også landspolitisk.

Denne udvikling skabte også fornyet diskus

sion om bevægelsens politiske mål og midler.

Skulle man fastholde en skarp oppositionslinie

indtil den dag, hvor man kunne overtage hele

magten? Eller skulle man satse på gradvise

reformer? Det var en diskussion, som kulminere

de i tiden op imod 1. Verdenskrigs udbrud - ikke

blot i Danmark, men i hele den europæiske

arbejderbevægelse. Og som i resten af Europa

kom det i krigens kølvand til et dramatisk brud,

hvor de kompromisløse og revolutionære skilte

sig ud fra bevægelsens reformorienterede flertal.

11924 var den politiske opbakning til arbejder

bevægelsen blevet så stor, at Socialdemokrati

et for første gang kunne danne regering. Den

tidligere tobaksarbejder Thorvald Stauning blev

statsminister. Og med Nina Bang som undervis

ningsminister fik Danmark ved samme lejlighed

sin første kvindelige minister. Hvad mon Wil

helm Munck ville have sagt, hvis nogen havde

foreslået ham den mulighed, da han skrev på sin

bog om det fattige, men farlige proletariat? •
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