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1. MAJ ARBEJDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

Den 1. maj har siden 1889 været arbejdernes internationale kampdag. En dag der verden over 
markeres med taler, aktioner og solidaritet.

ARBEJDERNE VAR TRÆTTE AF AT 
TILHØRE UNDERKLASSEN

I slutningen af 1800-tallet var arbejderne 
en stor underklasse i samfundet.

De arbejdede meget, men tjente kun få 
penge. Derfor levede de som regel et 
kummerligt liv i usunde lejligheder.

For at komme de dårlige forhold til livs 
organiserede arbejderne sig.

Målet var at samle den internationale 
arbejderbevægelse, så arbejderklassen 
stod stærkt i kampen for et bedre liv – 
for eksempel indførelsen af en 8-timers 
arbejdsdag og begrænsning af børne-  
arbejde og natarbejde.

En af den internationale organisations 
første beslutninger var at gøre 1. maj til 
demonstrationsdag.

Børn passede forskellige maskiner og hjalp de voksne. 
(Tobaksfabrik omkring 1900)

Tit blev børnene så nedslidte af arbejdet, at de ikke kun-
ne arbejde som voksne (Papirvarefabrik)

Arbejderne boede typisk i små, elendige lejlig-
heder ud til mørke fugtige baggårde. I gården 
stank der af døde dyr, afføring, urin og affald. 
Indenfor var det ikke usædvanligt, at man 
boede 8-10 mennesker i en et- eller toværelses 
lejlighed.(København, Indre By)

Modsætningen til arbejderne var borgerskabet.
Borgerskabet var den økonomisk velstillede del 
af befolkningen og typisk dem, som ejede ejen-
domme og virksomheder, og som var handels-
drivende. De boede i store smukke lejligheder 
eller huse. (Grossererfamilie fra slutningen af 
1800-tallet).
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FØRSTE KAMPDAG I FÆLLEDPARKEN
Kampdagen blev første gang afholdt i Danmark i 1890. Hovedtemaet var kravet om en 8-timers 
arbejdsdag.

Politiet forbød arbejderne at gå igennem gaderne i optog med udfoldede faner og flag. Der 
måtte heller ikke synges. Politiet gav dog tilladelse til at være i den nordlige del af Fælledparken 
– men på visse betingelser: Man måtte kun diskutere kravet om indførelse af en 8-timers ar-
bejdsdag. Der måtte ikke sælges øl eller andet, og pladsen skulle ryddes op igen efterfølgende.

Selvom hverken de private eller offentlige arbejdsgivere ville 
give arbejderne fri til at deltage – og truede med fyringer hvis 
man demonstrerede – troppede mellem 30.000 og 40.000 
mennesker op.

Også i Aalborg, Kolding og Århus blev der holdt store 1. 
maj-møder. Men også i mindre byer som Helsingør, Slagelse, 
Odense, Svendborg og Roskilde var der arrangementer.

På banneret står kravene om 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 
timers hvile sammen med parolen fra den franske revolution i 1789 
– Frihed, Lighed og Broderskab.
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LIGELØN OG FERIE
Der er tradition for taler 1. maj. Frem til 1920 var kravet om “otte timers arbejde, otte timers 
fritid og otte timers hvile” det vigtigste tema 1. maj.

Ti år efter beslutningen om at gøre 1. maj til international kampdag var der for første gang 
kvinder på talerstolen i Fælledparken. Det var blandt andet formanden for Kvindeligt Arbejder-
forbund, Olivia Nielsen. Hun arbejdede på at organisere arbejderkvinderne og forbedre deres 
arbejds- og levevilkår – og krævede lige løn for lige arbejde.

Senere – 1938 – fik fagbevægelsen gennemført, at alle fik ret til at holde 2 ugers sommerferie.
”Uden fagbevægelsen og den politiske bevægelse omkring den, især Socialdemokratiet, ville vi 
ikke have de fem-seks ugers ferie, vi har i dag. I lande, hvor fagbevægelsen står svagt, for ek-
sempel i USA, har man stadig ikke lovmæssig ret til ferie” siger Lars K. Christensen, der forsker i 
arbejderbevægelsens historie. 

ER DER STADIG NOGET AT KÆMPE FOR?
I Danmark forhandler arbejderne – som vi i dag kalder lønmodtagerne – for bedre løn og ar-
bejdstider under overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne. 

Udover løn og arbejdstider forhandles om for eksempel vilkårene for barselsorlov, arbejdsmiljø, 
efteruddannelse, praktikpladser og social dumping.

OPGAVE
1. Hvad var baggrunden for, at arbejderne slog sig sammen og begyndte at holde 1. maj?
2. Hvad var de første krav, arbejderne kæmpede for? Hvad kæmpes der for i dag?
3. Hvordan afholdes 1. maj 2020?
http://www.1maj.info/

Afleveres i googledrev som et googledoc. Indsæt gerne billeder fra nettet.

Kilder:
https://fagbladet3f.dk/artikel/her-er-alt-du-behoever-vide-om-arbejdernes-kampdag
https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/temaer/1-maj/1-majs-historie-1889-1999/
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-er-1-maj-arbejdernes-kampdag


