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2017 bliver et år fyldt med historie. I 
år er der jubilæum for en række store  
begivenheder i Verdens- og Danmarks- 
historien, og det kommer i høj grad 
til at sætte præg på Arbejdermuseets  
udstillings-, formidlings- og lærings- 
aktiviteter. Det bliver et år, hvor vi ser 
tilbage på historiske begivenheder, der 
stadig har betydning for den verden, vi 
lever i i dag.

I slutningen af marts åbner udstillingen 
”Stop Slaveri!”, som er Arbejdermuseets bi-
drag til markeringen af 100-året for salget 
af de Dansk Vestindiske Øer til USA. Ud-
stillingen stiller skarpt på den umenneskeli-
ge handel med slaver, der var grundlæggen-
de for økonomien på de danske besiddelser 

i Caribien, og følger slavernes konstante 
modstand og hyppige oprør mod plantage-
ejerne, samt hvordan de frigivne plantage-
arbejdere også kæmpede for bedre leve- og 
arbejdsvilkår, blandt andet gennem etable-
ring af fagforeninger. Men udstillingen vil 
også vise, at slaveri ikke er noget overstået 
kapitel. Den dag i dag lever omkring 21 mil-
lioner mennesker verden over som ofre for 
moderne former for slaveri. Kampen mod 
slaveri er dermed i højeste grad aktuel og 
ikke blot historisk.

Samme år som Danmark solgte St. Croix, 
St. Thomas og St. Jan brød revolutionen ud 
i Rusland. Første gang 8. marts, hvor op-
tog i anledning af kvindernes internationa-
le kampdag førte til omfattende protester, 
der få dage efter førte til Zarens abdice-
ring. Og for alvor i november, hvor bolsje- 

�� AF SØREN BAK-JENSEN, DIREKTØR FOR  
ARBEJDERMUSEET

ET HISTORISK ÅR 
– og et blik fremad

David Hamilton Jackson stod i spidsen for den  
første organisering af sorte landarbejdere.



Nyt om Arbejdermuseet4

vikkerne tog magten i Europas største og 
mest tilbagestående land. Den Russiske Re-
volution ændrede den politiske dynamik i 
de Vesteuropæiske lande og kom til at på-
virke politik på alle planer gennem det 20. 
århundrede. Igennem læsekredse, en mindre 

udstilling og en konference ser Arbejdermu-
seet på hvordan revolutionen blev oplevet i 
Danmark og hvilke følger, den har haft her 
helt op til i dag.

Men vi skal ikke kun kigge tilbage i 2017. 
Museet ønsker også at engagere sig i nog-
le af de spørgsmål, som måske savner klare 
fortilfælde. Et eksempel på det er Innovati-
onsfondens beslutning om at støtte et projekt 
udviklet af Arbejdermuseet og Nationalmu-
seet, hvor museer skal udvikle metoder og 
tilbud til at gøre flygtninge parate til at tage 
del i det danske arbejdsmarked. Integration 
og migration er uden tvivl to af de mest på-
trængende emner i dag, og det er oplagt at 
museer ser på hvordan de mere konkret kan 
bidrage til at løse de samfundsmæssige ud-
fordringer, der ligger på dette område. Det 
er et projekt, vi ser meget frem til at kom-
me i gang med.

Og endelig bliver 2017 også et år, hvor vi 
som tidligere år vil byde velkommen i Fami-
lien Sørensens lejlighed, i 1950’ernes hver-
dagsliv, i industrisamfundets udvikling og 
ikke mindst i Børnenes Arbejdermuseum, 
og hvor vi vil have gode tilbud i den hygge-
lige kaffebar, i butikken, og i Café & Øl-Hal-
le ”1892”. På Arbejdermuseets hjemmeside 
kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og få 
besked om alle de nye aktiviteter og tilbud. 
Forhåbentlig vil der være meget, der tiltaler 
dig, og vi ser frem til et rigtig spændende år 
med mange interesserede besøgende.

Velkommen til gamle og populære kendinge som fa-
milien Sørensens lejlighed, børnenes museum og gode 
tilbud i kaffebaren. Og samtidig til en række nye udstil-
linger, der spiller op til nutidens store spørgsmål.
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I ånden fra arbejderbevægelsens første kulturinstitution, Arbejdernes Læsesel-
skab, der i perioden 1879-1889 havde til huse i netop Rømersgade 22, danner Stu-
diepladserne på Arbejdermuseet i dag ramme om en række aktiviteter, der bl.a. 
tæller oplæsningsarrangementer, foredrag og læsekredse.

I efteråret 2016 startede Arbejdermuse-
et i samarbejde med Selskabet for Arbej-
derhistorie – SFAH de første to forløb ud 
af en kommende række af Arbejderhisto-
riske Læsekredse. Interessen for at mødes 
i litteraturkredse har i de seneste år været 
stigende, og vi er glade for, at kunne imø-
dekomme denne interesse. Med de Arbej-
derhistoriske Læsekredse får deltagerne 
mulighed for at granske og debattere emner, 
der på forskellig vis behandler arbejderhi-
storien før og nu. Vi glæder os over, at tage 
traditionen op fra Arbejdernes Læseselskab 
og opfordrer alle interesserede til at holde 
øje med kommende læsekredse på 
www.arbejdermuseet.dk.

I foråret byder Studiepladserne også på 
en tilbagevendende begivenhed ”Specia-
lecafé”, hvor der ved oplæg fra nyuddan-
nede kandidater er mulighed for at stifte 
bekendtskab med den nyeste forskning in-
denfor arbejderhistorie.

Med markering af 100 året for den russi-
ske revolution, vil Studiepladserne des-
uden danne ramme om et 8. marts-arran-
gement under temaet ”Revolution, Krig & 
Kvinder”.

Studiepladserne: 
FOREDRAG, 
LÆSEKREDSE 
OG MEGET 
MERE…

Forslag til arrangementer på 
Studiepladserne modtages gerne. 
Kontakt bibliotekar Mette Kjær 
Ovesen: mko@arbejdermuseet.dk.
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De fleste af os husker sikkert billederne 
fra den søndag i september 2015, hvor 
flygtningestrømmen ramte Danmark. 
Billeder af mennesker på flugt der 
vandrer på motorveje, eller danskere, 
der trodser loven og tilbyder et lift 
videre, mad og tøj.  En situation der 
efterlod både politikere og befolkning 
med en hidtil uset udfordring. 

Historisk set har Danmark modtaget flygt-
ninge og migranter fra andre kulturer i for-
skellige tidsperioder med hver deres særlige 
samfundsmæssige, sociokulturelle og øko-
nomiske træk. Det er derfor ikke uvant for 
det danske samfund at modtage flygtninge 
og migranter. Men den pludselige og uven-
tede tilstrømning at flygtninge og migran-
ter i Europa siden efteråret 2015 har vist sig 
at være en udfordring såvel nationalt som 
internationalt. 

Arbejdermuseet og Nationalmuseet vil være 
med til at løse de udfordringer, det danske 
samfund møder i de flygtningestrømme, 
som borgerkrigen i Syrien og situationen 
i Mellemøsten har skabt. Derfor har de to 
museer i fællesskab søgt Innovationsfonden 
om midler til at udvikle nye metoder, som 
kan bidrage til en god introduktion til det 
danske samfund. Fonden har valgt at imø-
dekomme ansøgningen og støtter det treåri-
ge projekt med 4,8 millioner kroner. 

Undervejs i den treårige projektperiode 
vil de to museer arbejde tæt sammen med 

Københavns Universitet, Center for Kunst 
og Interkultur, Det Syriske Kulturinstitut i 
Danmark, De Danske Sprogcentre, en ræk-
ke lokalhistoriske museer, flygtninge selv 
og civilsamfundet. 

Hvorfor integrationsarbejde på 
Arbejdermuseet 
Arbejdsmarkedet er for mange flygtnin-
ge den hurtigste genvej til etablering af et 
dansk netværk og sproglæring. Under tre-
partsforhandlingerne tidligere på året blev 
regeringen og arbejdsmarkedets parter der-
for enige om at styrke arbejdsmarkedsinte-
gration gennem forskellige tiltag som f.eks. 
integrationsgrunduddannelse. Arbejdermu-
seets særlige rum, udstillinger og genstande 
rummer en række sanselige kvaliteter, der 
kan styrke lysten til og motivation for at ud-
trykke sig sprogligt.   

Herudover kan museets samlede genstands-
felt og udstillinger bidrage til at give flygt-
ninge og migranter indsigt i udviklingen og 
vilkår på det danske arbejdsmarked og på 
den måde styrke vores nye borgeres forud-
sætninger og muligheder for at blive en ak-
tiv del af arbejdsmarkedet og det omkring-
liggende samfund. 

Demokrati og aktivt medborgerskab 
Flygtninge og migranter underskriver en er-
klæring om, at de anerkender betydningen 
af aktivt medborgerskab, men for at kun-
ne agere som medborgere må flygtninge-
ne have viden og forståelse for samfundet.  

Museer styrker 
FÆLLESSKABER 
OG INTEGRATION



7Nyt om Arbejdermuseet

Arbejdermuseet har lig med en lang ræk-
ke andre danske museer de sidste år haft et 
særligt fokus på begreber som medborger-
skab, flerstemmighed og formidling af og 

undervisning i dansk historie, demokrati og 
samfundsforhold. Det er denne erfaring, der 
nu sættes i spil i mødet med flygtninge og 
nye medborgere. 

I januar 2016 udviklede Arbejdermuseet sammen med unge flygtninge fra asylcentre og Red Barnet Ungdom ud-
stillingen ”Glimt af mit liv”,  som var en del af udstillingen UHØRT UNGDOM. Det er bl.a. formidlingsformater som 
disse den generøse donation fra Innovationsfonden kan bidrage til at videreudvikle. 
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Arbejdermuseet skaber gennem under-
visningsforløb, workshops og debatter 
rum for, at unge mennesker fra hele lan-
det kan dele deres tanker om fremtiden 
og spejle deres egne spørgsmål i histo-
rier om andre unge før og nu. Gennem 
aktiviteterne ønsker Arbejdermuseet at 
styrke unges demokratiske selvtillid og 
dialog om fællesskaber.

Aktiviterne for børn og unge sker i samar-
bejde med en række skoler, uddannelses-
institutioner og ungeorganisationer. I 2015 
benyttede flere end 30.000 børn og unge un-
der 26 år Arbejdermuseets tilbud til denne 
aldersgruppe.

Du kan være med til at støtte dette arbejde 
ved at indbetale et beløb til Arbejdermuseet.
Donationer på over 200 kr. kan trækkes fra 
i skat. Ved donationen skal vi blot have op-
lyst givers CPR-/eller CVR-nummer, så 
indberetter vi til SKAT, og fradraget sker 
automatisk. Hvis du udelukkende ønsker at 

indbetale et støttebeløb og ikke få skattefra-
drag, skal du ikke oplyse CPR-nummer.

Fradragsværdien er ca. 32 % af donations-
beløbet. Skattefradraget gives iht. reglerne 
i ligningsloven § 8a. Bidrag for 2016 skal 
modtages inden 31. december 2016.

Støt Arbejdermuseets 
ARBEJDE MED UNGE

Sådan donerer du et beløb:
1. Indbetal via netbank til 
Arbejdermuseets konto 
5361-398384
2. Indbetal via MobilePay på 
2248 6408.
Hvis du har spørgsmål omkring 
donation eller testamentariske 
gaver, er du velkommen til at 
kontakte Søren Bak-Jensen, 
direktør for Arbejdermuseet, 
på sbj@arbejdermuseet.dk
Tak for støtten!
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Hele ferien står Arbejdermuseet klar 
med udstillinger om blandt andet ar-
bejderfamiliens liv i gamle dage, inspi-
ration og sjove ferieoplevelser for både 
børn og voksne. 

Både søndag den 12. og søndag den 19. fe-
bruar kan I komme på gratis omvisning i en 
af vores spændende udstillinger. Læs mere 
om omvisningerne på vores hjemmeside.

Hver dag kl. 11.00, 13.00 og kl. 14.30 vi-
ses en film om arbejderbevægelsens fød-
sel og Slaget på Fælleden på Salens loft. 
Her kan du møde Louis Pio og hans indæd-
te modstander politimester Crone, som med 
alle midler søgte at bekæmpe socialismens 
fremmarch. Henvendelse i butik eller kaf-
febar, hvis I ønsker at komme med til en 
afspilning.

Sjove aktiviteter til børnene:
Imens mor og far undersøger fanerne på bal-
konen, kan junior lave sin egen kludedukke 

i Børnenes Arbejdermuseum. Hver dag kan 
børn og voksne komme på gratis skattejagt 
rundt i museets udstillinger, hvor I ender i 
Kaffebaren, hvor rigtige svar belønnes med 
en lille præmie. 

Børnemuseet lokker også med den gamle 
købmandsbutik – og måske ungerne skal et 
smut ned på lokummet i baggården…?

Når maven rumler:
Café og Øl-Halle ”1892” serverer platter og 
luksussmørrebrød i restauranten samt hånd-
madder i ”Stjernen”. Til den mindre sult 
tilbyder Kaffebaren varm kakao med flø-
deskum og gode, gammeldags ostemadder – 
og museets berømte kiksekage, selvfølgelig! 
Til hjemturen kan I købe en dejlig is fra den 
nostalgiske 50’er-isvogn, og inden da kan I 
nå at besøge museumsbutikken, som bugner 
af legetøj, bøger og museets egne logovarer. 
Husk at man som medlem af Venneforenin-
gen får 10 % på alle varer, og hele 25 % på 
vores sjove logovarer.

Film og gratis omvisninger:  
FINE TILBUD I VINTERFERIEN
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Partiprogrammer skifter man ikke bare 
ud, som vinden blæser. Det siger sig 
selv. For de er jo netop den basis, det 
fundament af ideer partiet hviler på. 
Men partiprogrammer skal også svare 
til den tid, vi lever i. Give svar på dens 
udfordringer så godt som muligt.

Derfor skal Socialdemokraterne have nyt – 
eller rettere et revideret – partiprogram, der 
skal endeligt vedtages i september 2017.

Dan Jørgensen, medlem af Folketinget for 
Socialdemokratiet, er formand for det ud-
valg, der har ansvaret for det kommen-
de principprogram. Dvs. samler og redige-
rer det, der kommer ude fra medlemmerne.  

Med base på læsesalen: 
VIGTIGT AT KENDE HISTORIEN
�� AF LISE THORSEN
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MF for Socialdemokraterne, Dan Jørgensen, 
bruger læsesalen flittigt i sit arbejde med 
partiets kommende principprogram. Blandt 
de inspirerende ting i arkivet er f.eks. en 
brevveksling mellem Pio og Engels og en 
samling af Pios ejendele.    

Og derfor bruger han en del tid på Arbejder-
museets læsesal.

-Den røde tråd er vigtig. Vi står jo på histo-
rien. Og her på læsesalen har jeg adgang til 
dokumenter, der gør mig klogere på histori-
en. Lige fra dem, der fortæller om proces-
sen omkring det at skrive et partiprogram, 

til tankerne bag det. For vi hviler jo på nog-
le principper, der ikke er ændrede. Men ud-
fordringerne i dag er anderledes, end da det 
første, og siden de reviderede, programmer 
kom til verden.  

-Og så er der de historiske kuriositeter, der 
også slår en stemning an. F.eks. faldt jeg 
over et brev fra Louis Pio til Karl Marx, 
hvor Pio beretter, at han nu har startet et nyt 
Internationale i Danmark. 

Inspireret af arbejdet med principprogram-
met er Dan Jørgensen samtidig gået i gang 
med at skrive en bog om Socialdemokra- 
tiets historie. Og læsesalens muligheder 
spiller naturligvis en stor rolle i det arbejde.

-Ud over adgangen til alverdens dokumen-
ter, er det vældigt inspirerende at sidde her i 
de historiske omgivelser, siger Dan Jørgen-
sen. Og inspirationen kommer fra hele huset. 

-Indimellem rejser jeg mig fra skrivebordet 
og går en tur rundt på museet. Jeg kan rig-
tig godt lide hele stemningen her. Også det 
at der både er andre på læsesalen, man kan 
tale med, hvis man vil, men samtidig også 
en hel anden ro til at fordybe sig i sagerne 
end så mange andre steder.
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Venneforeningens kasserer, Lise Werup, 
fortæller om sine oplevelser i starten 
af 1980-erne med et besøg i lokalerne 
i Arbejdernes Forenings – og Forsam-
lingsbygning i Rømersgade, hvor Arbej-
dermuseet nu har hjemsted: 

-Max (LO´s hovedkasserer, Max Harvøe) 
og jeg var til et møde her i festsalen, og det 

har sikkert været et kedeligt møde, så vi sad 
og så os lidt omkring og blev overrasket 
over hvor nedslidt og snavset alt var. 

-Glasloftet kunne man næsten ikke se. Der 
var opsat lysstofrør (som lyste blåt) i stjer-
ner over ventilationsristene. Hele balkonen 
var dækket af masonitplader, som var ma-
let lilla. Scenen var dækket af et sort gardin.

Fra vores egen historie:

DA DET HELE STARTEDE…
Flere forslag og bestræbelser førte til 
Arbejdermuseet
�� AF PREBEN SØRENSEN

Lise Werup og Max Harvøe –to centrale personer i forbindelse med Arbejdermuseets oprettelse.
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-I Ølhalle havde der været diskotek med 
GO-GO bur, roterende spejlkugle i lof-
tet, chianti-flasker på hylder hele lokalet 
rundt og utroligt beskidt efter mange mun-
tre aftener.

-Max sagde, at dette kunne fagbevægelsen 
ikke være bekendt, især ikke når alle for-
bundene nu byggede deres egne store kur-
suscentre og forbundsbygninger. Han vil-
le gå hjem til LO-formand Thomas Nielsen 
og foreslå, at der blev sat penge af på LO´s 
budget, til at råde bod på dette forfald, oply-
ser Lise Werup.

Flere forslag
Der var imidlertid flere forskellige forslag 
og bestræbelser, som førte til den officiel-
le stiftelse af Arbejdermuseet den 14. april 
1982.

Max Harvøe, tidligere forbundsformand 
i HK, blev i 1980 valgt til hovedkasserer i 
LO, og i dette hverv var der mange, der kom 
til ham og søgte om økonomisk støtte fra 
LO til deres projekter.

-Således var der medarbejdere ved den davæ-
rende LO`s Landskole, med forstander Erik 
Nielsen og den senere kasserer for Vennefor-
eningen, Inger Merete Pedersen, i spidsen, 
som syntes man skulle lave et Arbejderbevæ-
gelsens museum sammen med ABA (Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv), fortæl-
ler ABA´s senere leder, Henning Grelle.  

”Foreningen til Ryesgades forskønnelse og 
Virke”, under ledelse af antikvitetshand-
ler John Blem, ønskede økonomisk hjælp 
til at bevare en gammel fabrik med tilhø-
rende arbejderboliger, hvor foreningen 
havde tænkt sig at indrette beboerhus og 
arbejdermuseum.

Nørrebro-forslaget
Endelig var der ønsker fra Nørrebrogrup-
pen/Askovgården, under ledelse af Robert 
Larsen, som senere ligeledes blev aktiv i 
Venneforeningen, om støtte til indretning 
af et lokalt museum i en af kvarterets sane-
ringsmodne arbejderboliger. 

Nørrebro-gruppen havde gennem 1970-erne 
arbejdet herfor og fik både repræsentanter 
for arbejderbevægelsen, Nationalmuseet og 
Københavns Bymuseum med i en arbejds-
gruppe for etablering af et arbejdermuseum 
på Nørrebro.

-Max holdt et møde med repræsentanter fra 
disse grupper (hvor jeg deltog) og man ene-
des om at lave noget fælles som fortalte om 
fagbevægelsen/ arbejdernes boliger -og for-
hold på arbejdet, og det blev vedtaget, at det 
skulle være under det samlende navn Arbej-
dermuseet, fortæller Lise Werup.

-Mødet - med en livlig debat - fandt sted i 
sommeren 1980 på LO´s konferenceejen-
dom Højstrup i Helsingør, med deltagelse 
også fra AOF og af ABA´s daværende for-
retningsfører og tidligere forbundsformand 
Arnold Johansen. Drøftelserne blev fulgt op 
med en LO-kulturkonference året efter på 
LO-Skolen, hvor planen om et arbejdermu-
seum blev diskuteret og endeligt godkendt.

Hvor skulle det være?
-Men hvor skulle det så være? Vi tog rundt 
for at se på bygninger på Vesterbro, Nør-
rebro og andre steder. Efter mit og Max´s 
møde i Forsamlingsbygningen i Rømers-
gade stod det dog klart, at dette måtte være 
den rigtige løsning at forene renoveringen af 
bygningen i Rømersgade og oprettelse af et 
museum, og det blev starten på Arbejdermu-
seet, fortæller slutteligt Lise Werup.
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En væsentlig forudsætning herfor var at LO 
bevilgede den fornødne kapital til at over-
tage Forsamlingsbygningen, hvis økonomi 
var i en kritisk tilstand. Så alle var tilfred-
se med, at der nu skulle oprettes et museum 
i bygningen, som blev overtaget med den 
gæld, som bygningen havde.

Ved det stiftende møde i Forsamlingsbyg-
ningen blev der valgt en bestyrelse med 
repræsentanter for Nationalmuseet, Kø-
benhavns Bymuseum, København Kom-
mune, ABA, Københavns Universitet, LO`s 
Landsskole, Venneforeningen (som ganske 
vist først blev stiftet senere) og hele det da-
værende LO`s forretningsudvalg.

En styringsgruppe bestående af Steffen 
Lindvad, Hannelore Toft Jensen (der udar- 
bejdede et museumsprojekt),  John Erichsen, 
Inger Merete Pedersen, forfatteren Ole 
Hyltoft, Per Hensen, Poul Strømstad, John 
Larsen og Max Harvøe, forberedte deref-
ter i praksis etableringen af Arbejdermuse-
et, med midler fra LO og Kulturministeriet.

Den 1. december 1982 blev Arbejdermuse-
et i praksis en realitet med den nyansatte di-
rektør Peter Ludvigsen i spidsen. Han fik 
den store opgave med renovering og opbyg-
ning af selve museet, som vil blive beskre-
vet i kommende artikler.

NY ARTIKELSERIE:
Venneforeningens bestyrelse har, ikke 
mindst på initiativ af den tidligere næst-
formand Jørgen Strand, drøftet behovet 
for at orientere bladets læsere om histo-
rien bag Arbejdermuseets - og Venne-
foreningens udvikling siden starten i 
1980-erne. 

Planerne om et nyt videoprojekt måt-
te dog opgives, og i stedet vil Vennefor-
eningens tidligere formand - og redaktør 
af Vennebladet, Preben Sørensen, i en ar-
tikelserie ”Fra vores egen historie” i de 
kommende nr. af Vennebladet fortælle 
om kendte-og ukendte træk af museets- 
og venneforeningens historie de forløb-
ne årtier.

Preben Sørensen fortæller 
historien om arbejdermuseet
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Loftet over Festsalen er et helt særligt rum, 
som ingen besøgende bør gå glip af. Her kan 
du se lyd- og lysshowet En bygning vi rej-
ser. En fortælling om arbejderbevægelsens 
fødsel. Tekster, lys og billeder vokser frem 
på loftets gulv og vægge i en levende for-
tælling om tiden fra arbejderbevægelsens 
spæde begyndelse, til Slaget på Fælleden i 
1872 og frem til opførelsen af forsamlings-
bygningen i 1879.

Her kan du møde Louis Pio, grundlæggeren 
af den danske arbejderbevægelse, og hans 
indædte modstander politimester Crone, 
som med alle midler søgte at bekæmpe so-

cialismens fremmarch. Du kan høre stikke-
ren, der hviskende beretter om sine obser-
vationer fra arbejdernes møder i dansesalon 
Phønix. Og du kan stå på Nørre Fælleds 
græs og fornemme de voldsomme kampe 
omkring dig.

Lyd- og lysshowet vises hver dag kl. 11, 13 
og 14.30 og er gratis. Henvendelse i Kaffe-
baren på 1. sal. Du kan også booke fremvis-
ning af showet på andre tidspunkter. Der er 
max. plads til 30 personer pr. fremvisning.

Ved arrangementer i Festsalen forbeholder 
vi os retten til at aflyse fremvisninger.

EN BYGNING VI REJSER
I det smukke rum over Festsalen vokser et dramatisk lys- og lydshow frem på 
lofter og vægge, så du oplever arbejderbevægelsens fødsel med flere sanser 
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�� AF JESPER JØRGENSEN

”JEG BETALER 
MIN SKAT 
MED GLÆDE!”
Finansminister Wilhelm Buhls slagord 
om glæden ved at betale skat, blev også 
Viggo Kampmanns. Ifølge Poul Smidts 
velskrevne og anmelderroste biografi 
var skattepolitikken i Kampmanns optik 
selve fundamentet for opbygningen af 
velfærdsstaten. Ikke kun i omforde- 
lingsøjemed, men også som et redskab, 
der gennem afskrivningsregler m.v. 
kunne motivere erhvervslivet til at 
investere i produktion, så den berømte 
kage blev større. 

Følgeligt var skattesnyd ikke acceptabelt. 
”Vi kan ikke tolerere skattesnydere”, ”lan-
dets mange anonyme bedragere”, som han 
formulerede det i 1945 som embedsmand 
i skattedepartementet under finansminister 
H.C. Hansen. Fornemmer man her også en 
kommentar til dagens skattemorads, det tror 
jeg, og det gør kun bogen bedre, at der er 
flere lag i teksten, som man kan tænke over 
undervejs.

Hovedvægten i bogen ligger naturligt nok 
på Kampmanns periode som ledende em-
bedsmand og som politiker, der begyndte 
med finansministerposten i 1950 og sluttede 
i 1962, hvor han efter kun 1 ½ år som stats-

minister gik af pga. sygdom og udbrændt-
hed. Meget kredit får han her for at indføre 
folkepensionen (1956) og oprette Datacen-
tralen (1959), som afgørende forudsætning 
for den senere omlægning til den mere ef-
fektive kildeskat. 

Kampmann kom uundgåeligt til at indgå i 
”de røde kongers” magtspil. Men hvem var 
størst, og har Jens Otto Krag ikke med sine 
skriverier fået opskrevet sit eget værd på 
bekostning af Kampmanns? Jo, det mener 
Poul Smidt, der ved hjælp af Krags dagbø-
ger til gengæld får givet et mindre flatteren-
de billede af en misundelig, humørsyg og 
ærgerrig Krag. Det samme sker med HC, 
der skulle have udtalt følgende: ”Hvor er 
han dog dygtig, det lille dumme svin”.  
         
Kampmann var rigtig nok dygtig, men også 
psykisk ustabil. ’Point of no return’ mod 
bunden var, ifølge forfatteren, da Kamp-
mann i foråret 1961 bag om ryggen på par-
ti og befolkning (inkl. landbrugsministeren) 
ved et hemmeligt møde gav landbruget 450 
mil. kr. for ikke at igangsætte en leverings-
strejke. Reelt gav han hermed egenhændigt 
landbruget et kæmpe sugerør ned i stats-
kassen, eller som det formuleres i bogen: 

Nyt om bøger
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Vi giver bogen 
seks ud af seks røde faner.

Poul Smidt: 
VIGGO KAMPMANN. 
MODIG MODSTANDSMAND, KLOG FINANSMINISTER, 
USTYRLIG STATSMINISTER
København: Gyldendal, 2016. 

”Kampmann havde givet velfærdsstaten 
en ny dimension. Socialhjælp til husmænd, 
storbønder og godsejere.” 

Bogen er fyldt med andre gode historier. 
Eneste mangel er Kampmanns egne tanker, 
for dem er der desværre ikke mange vid-
nesbyrd om. Det skal imidlertid ikke læg-
ge forfatteren til last, tværtimod. Poul Smidt 
har gjort en kæmpe bedrift. Han er endda så 
stor, at han deler æren med de mange, der 
har hjulpet ham på vej, ikke mindst vores 
egen Henning Grelle. 
Jeg kan i sammenhængen heller ikke dy mig 
for at citere disse rosende ord: ”Biblioteka-
rer og arkivarer er en vedvarende gave til 
folkeoplysningen, som ikke kan værdsæt-
tes nok. Hjælpsomhed, tålmodighed og in-
teresse har jeg mødt i ubegrænsede, ja, til-
syneladende uopslidelige mængder på 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 
ABA, Folketingets Bibliotek, Rigsarkivet 
og Det kongelige Bibliotek.”

Tak for det, Poul. Du er sandelig en ven af 
huset og får fuld plade for dette mesterværk, 
der hiver Viggo Kampmann ud af skyggen 
og gør os klogere på, hvad der er værdifuldt 
i vores samfund.      
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ORDINÆR  GENERALFORSAMLING

Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00 i Arbejdermuseets festsal

Igen i år vil vi indlede festligt med sang og musik v/ ”Side By Side”.
Der serveres kaffe og te.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent
2. Protokol fra forrige generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning v/ formanden
4. Indkomne forslag
5. Årsregnskab 2016 v/ kassereren
6. Budgetforslag for 2017 v/ kassereren
7. Fastsættelse af kontingent for 2018
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
8. Valg af bestyrelse
 På valg er:
 Formand: Kirsten Nøhr Christiansen
 2 bestyrelsesmedlemmer: Leif Max Hansen og Bendt Thuesen
 2 suppleanter: Tom Jensen og Finn Johnsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 På valg er:
 Revisor: Henning Grelle
 Revisorsuppleant: Bent A. Jensen
10. Fremtidens kommunikation
 Bestyrelsen lægger op til debat om fremtidige former for foreningens   
 kommunikation: bladets rolle, hjemmesiden, digital, mailbaseret     
 kommunikation
11. Fremtidig virksomhed
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

ARBEJDERMUSEETS VENNER
INDKALDER HERMED TIL
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I forlængelse af generalforsamlingen den 19. marts:

Fremtidens Arbejdermuseum
Direktør Søren Bak-Jensen fortæller om museets aktiviteter for 

2017 og tanker om fremtiden.

Jazz Brunch er et af Venneforeningens meget populære arrangementer.
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Søndag den 26. februar kl. 13:30 
Festsalen på Arbejdermuseet 

Tankevækkende oplæg, god debat, under-
holdende teater og fællessang,

TEMA: 
VELFÆRDSUDVIKLING FØR 
NU OG I FREMTIDEN SET FRA 
MEDARBEJDERPERSPEKTIV 

Medvirkende: Sociologerne Dorrit Pedersen, 
Ida-Elisabeth Andersen, Repræsentanter 
fra FOA, relevante politikere, Rejsescenen 
og Side by Side.

Vi skal høre fra dem, som dagligt tager sig 
af gamle og syge, om hvad der egentligt er 
på spil i velfærdssamfundet. Vi viderebrin-
ger livs- og arbejdsfortællinger fra ansatte i 
ældreplejen, som giver os mulighed for at 
kigge ind i deres verden og forstå de dilem-
maer, som de ansatte dagligt skal håndtere 
i omsorgen.

Afvikles i samarbejde med AOF 
Frederiksberg- København.

Søndag den 23. april kl. 13:30 
Festsalen på Arbejdermuseet 

Tankevækkende oplæg, god debat, under-
holdende teater og fællessang.

TEMA: 
FAMILIELIV – ARBEJDSLIV  

Det er svært at balancere familieliv og ar-
bejdsliv, når familien har børn og to fuld-
tidsjob. Det kan give konstant stress og 
dårlig samvittighed. Det kan også være en 
udfordring, når man ikke er en almindelig 
kernefamilie!

”Rejsescenen” sætter udfordringer og mu-
ligheder til debat i forestillingen, ”Alle har 
ret til at holde af hverdagen, eller?”  

Du får mulighed for både at få et godt grin 
og drøfte løsningsmuligheder for en bed-
re sammenhæng mellem familieliv og 
arbejdsliv. 

Medvirkende: Repræsentanter fra Fagbe-
vægelsen, relevante politikere, Rejsescenen 
og Side by Side.

Afvikles i samarbejde med AOF 
Frederiksberg- København.

ARRANGEMENTER FOR MEDLEMMER:

 
 

En løn til at leve af. 
 

 

Morten Nielsen  Anette Katzmann  Jesper Groth  

 

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362  København K 

søndag den 20. november 2016 kl. 13:30 
Arbejdermuseets venneforening, AOF og Rejsescenen sætter fokus på udviklingen på det danske og europæiske 
arbejdsmarked. 

Et centralt forhold på det danske arbejdsmarked er medarbejderes ansættelsesforhold.  

Vilkårene som atypisk ansat, vikarers overtagelse af faste stillinger og social dumping – er temaer, der på finurligvis 
bliver belyst i Rejsescenens forestilling. Er vi ved at vende tilbage til tidligere tiders daglejere? Svarer vore dages 
projektarbejde til, at havnearbejdere mødte op på havnen og tog det arbejde der eventuelt måtte være?  

Bagefter er det muligt debattere vilkårene med politikere. 

Medvirkende: Anette Katzmann, Morten Nielsen og Jesper Groth. 

Ved klaveret: Erik Juul Andersen. 

Debatstyrer: Kirsten Juul Andersen 

SØNDAGSMATINÉER: 

Evt. yderligere oplysninger om arrangementerne kommer på www.arbejdermuseet.dk 
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Formand: 
Kirsten Nøhr Christiansen 
21 82 35 03   kirstennc7@gmail.com

Næstformand: 
Erik Juul Andersen 
40 31 43 73   erik@rejsescenen.dk

Kasserer: 
Lise Werup 
39 69 33 79   werup@webspeed.dk

Best.medlem: 
Bendt Thuesen 
21 58 01 19   Eogbthuesen@gmail.com

Best.medlem:
Leif Max Hansen 
21 27 98 66   leif.max.hansen@gmail.com

Best.medlem: 
Gunda Sjøberg 
35 43 10 91   gunda.sjoeberg@gmail.com

Best.medlem
Søren Bak-Jensen 
33 93 25 75   
Soeren.Bak-Jensen@arbejdermuseet.dk

Suppl.:
Tom N. Jensen 
29 67 87 46   tom.jensen@webspeed.dk

Suppl:
Finn Johnsen 
40 11 12 38   fij@forbundet.dk

Bestyrelsen (fra v.):
Gunda Sjøberg, Søren Bak-Jensen, Erik Juul Andersen, Finn Johnsen, Tom N. Jensen, Lise Werup, Leif Max Hansen, 
Kirsten Nøhr Christiansen, Bendt Thuesen. 

BESTYRELSEN FOR

ARBEJDERMUSEETS VENNER:
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VI MANGLER JERES 
MAIL-ADRESSER
Arbejdermuseets Venneforening vil gerne kunne skrive direkte til vores medlemmer. Og vi 
er glade for de mange mailadresser, rigtig mange af jer allerede har sendt ind til os. Men 
vores kartotek er ikke fuldstændigt, så derfor: mangler vi din mailadresse, så send den til:

venneforening@arbejdermuseet.dk

På forhånd tak
Bestyrelsen

MELD DIG IND I VENNEFORENINGEN: BRUG KUPONEN 
ELLER MELD DIG IND PÅ WWW.ARBEJDERMUSEET.DK

Kontingentsatser:

Studerende        100 kr. 

Enkeltpersoner        225 kr. 

Par         350 kr. 

Foreninger (indtil 100 medlemmer)      500 kr. 

Foreninger (fra 100-500 medlemmer)      1.000 kr. 

Foreninger (over 500 medlemmer)      1.500 kr. 

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

E-MAIL:

Jeg vil gerne være medlem af 
Arbejdermuseets Venner: 
sæt kryds og send kortet til os. 

HUSK 
VENLIGST

PORTO

Arbejdermuseets Venner

Arbejdermuseet

Rømersgade 22

1362 København K



KLIP HER

Kære venner
AF ARBEJDERMUSEET:
Læg din vej forbi Arbejdermuseets butik.
Her bugner det altid med nostalgi legetøj, spændende bøger og flotte plakater. 

Butikken har også fået nye lækre Arbejdermuseet logovarer, og vi vil indtil den 
15 februar, mod fremvisning af dit vennekort, gerne give dig 25% rabat på vores 
logovarer. 

Resten af vores sortiment får du som altid 10% på.

MEDLEMSKORT
FOR ARBEJDERMUSEETS VENNER

GÆLDER FOR 2017



Foreningen Arbejdermuseets Venners fornemste 
opgave er at støtte Arbejdermuseet. Ud over at 
støtte op om det gode formål får du samtidig 

glæde af en mængde fordelagtige tilbud. Særlige 
arrangementer, gratis adgang til museet og 

10% rabat i butikken.

Kom med ”hjem til vores historie”
– bliv ven med vennerne!

BLIV VEN 
MED 

VENNERNE!

Afsender:
Arbejdermuseets Venner  Rømersgade 22  1362 København K

 


