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783.414 GANGE TAK!

A F S Ø R EN BAK–J EN SEN , DIRE K TØR F OR ARBE JDE RMUS E E T

Lad mig starte med at sige hvor glad jeg er for at kunne skrive dette forord til det
nyeste nummer af Nyt fra Arbejdermuseet. Jeg holder altid af at skrive til bladet.
Men denne gang er det en helt særlig glæde. Først og fremmest fordi det kan lade
sig gøre. Fordi der stadig er et Arbejdermuseum at skrive nyt om. Der har været
tidspunkter gennem de seneste måneder, hvor det bestemt ikke var en given sag.

Tiden siden sidste nummer af Nyt fra Arbejdermuseet har været den mest usædvanlige i Arbejdermuseets snart 40-årige historie. Fyldt med usikkerhed og bekymring om hvorvidt institutionen ville
kunne rejse sig igen efter nedlukning og restriktioner. Og om økonomien kunne hænge sammen. Fra
museets side stod det hurtigt klart, at hvis vi skulle overleve var det nødvendigt at gøre brug af de
hjælpepakker, som arbejdsmarkedets parter og regeringen hurtigt fik etableret. 4 ud af 5 medarbejdere blev sendt hjem med besked om ikke at måtte arbejde, sådan at vi kunne modtage lønrefusion
og undgå afskedigelser. Og der blev udarbejdet
ansøgninger til andre hjælpepakker.

Museet dokumenterede det nye arbejdsliv
Samtidig var det vigtigt at forsøge at fastholde
vores synlighed og aktiviteter. På trods af at kun
meget få medarbejdere var på arbejde, priorite-

Museets direktør Søren Bak-Jensen
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Hele Arbejdermuseet glæder sig til at få publikum – store som små – tilbage. Indsamlingen
har været helt afgørende for museets fremtid.

rede vi at formidle arbejderhistorien gennem vores online-kanaler. Det var der rigtig mange der
var interesserede i, hvilket blot vidner om den relevans, som fortællinger om danske lønmodtageres hverdagsliv har for mennesker i dag. Vi gjorde
en stor og opsøgende indsats for at dokumentere det nye arbejdsliv, der opstod som følge af Covid-19 restriktionerne, især blandt dem, der stadig skulle passe jobbet på byggepladsen eller i
daginstitutionerne.
Men det var en vanskelig tid. Forsamlingsbygningen i Rømersgade måtte fejre 141-års fødselsdag
i tomhed. Og for kun anden gang i bygningens historie var Festsalen ikke fyldt med mennesker og
kampgejst 1. maj. I den forbindelse var det dog
en stor ære og vigtigt rygklap at Mette Frederiksen

valgte at holde sin 1. maj-tale i festsalen, hvorfra
den blev streamet til hele landet. Tak for det!
Imidlertid er der ingen tvivl om, at den i særklasse
vigtigste støtte, som Arbejdermuseet har oplevet i
coronakrisen er kommet fra dem, som står os allernærmest, nemlig Arbejdermuseets Venner. Da udsigterne for fremtiden så mørkest ud trådte venneforeningens bestyrelse i karakter, og organiserede
med stort engagement en landsdækkende indsamlingskampagne til fordel for Arbejdermuseet.
Gennem Facebook-opslag, videoer, breve til foreninger og organisationer, annoncer og personlige henvendelser – og ikke mindst en live-streamet
støttekoncert med Strejkedrengene i museets gård
— spredte venneforeningens bestyrelse og medlem-
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mer budskabet om, at museet havde brug for alles
hjælp for at komme igennem krisen.

Ikke i vores vildeste fantasi
Og budskabet blev i den grad hørt! Nærmest med
det samme begyndte bidragene at strømme ind på
MobilePay og bankoverførsler. Nogle donationer
kom fra lokalafdelinger, klubber, ungdomsorganisationer og landsforbund. Men langt de fleste bidrag kom fra enkeltpersoner over hele landet, der
af egen lomme gav et beløb til formålet – og tit et
lille, opbakkende ord oven i. Da den kvarte million blev nået tror jeg vi alle var imponerede over
velviljen.
Da tallet rundede en halv million havde vi nået
grænsen for hvad vi i vores vildeste fantasi havde troet kunne lade sig gøre. Men det var ikke slut
endnu. Bidragene fortsatte med at komme ind hen
over sommeren sådan at status i dag er på hele
783.414 kr.!
Jeg kan ikke sige hvor meget denne store indsats
fra Arbejdermuseets Venner og fra mennesker over
hele landet har betydet. Økonomisk set er det en
helt afgørende hjælp til at bringe institutionen videre. Nedlukningen fjernede alle egenindtægter. Og
selv efter genåbningen af museet d. 26. maj var
der meget få besøgende. Juli måned, med svigtende sommervejr og Folketingets gode initiativ omkring halv pris på museumsbesøg betød at vi kunne
byde rigtig mange besøgende indenfor til en god
museumsoplevelse og også hente lidt af den tabte
omsætning ind. Men vi kommer til at mærke effekten af Covid-19 i lang tid, og med al sandsynlighed bliver 2020 et år med langt færre besøgende
og lavere omsætning en tidligere. Det bliver hårdt.

Arbejdermuseets historier er stadig vigtige
Men lige så vigtig som den økonomiske håndsrækning er den motivation der kommer af, at så mange mennesker over hele landet har bakket op om
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at redde Arbejdermuseet. Det giver en helt utrolig
lyst og vilje til at gå i kødet på fremtidens udfordringer at vide, at så mange mennesker er villige til at
gøre en indsats for at det skal lykkes. Det minder
os om, at de historier, som man kan møde på Arbejdermuseet, betyder noget for mennesker i dag.
Det er vigtige historier for bedsteforældre og forældre at give videre til næste generation.
Det er vigtigt at børn og unge får mulighed for at
møde historier om arbejdsliv, om fællesskaber og
om samfundsengagement som en del af deres undervisning. Og det er vigtigt, at Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning også fremover kan
være et mødested for faglige, politiske, sociale og
kulturelle aktiviteter, sådan som den har været det
siden 1879.
Det vil jeg gerne sige Arbejdermuseets Venner stor,
stor tak for. Ligesom foreningen havde en stor andel i at Arbejdermuseet i sin tid blev oprettet, har
foreningen nu ydet en utrolig vigtig indsats for at
det kan klare sig videre gennem den coronakrise,
der jo desværre slet ikke er slut. Jeg håber at støde
på mange af foreningens medlemmer her i Rømersgade. Og endnu engang tak for at vi stadig kan
sige: Vi ses på Arbejdermuseet!
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ARBEJDERMUSEET DOKUMENTERER
— ARBEJDSLIV UNDER COVID-19

A F M A RGI T V I L S T RU P, SAMLIN GS C HE F ARBE JDE RMUS E E T & ABA

Covid-19-epidemien har medført en historisk sundhedsmæssig og økonomisk krise,
og siden nedlukningen af Danmark d. 11. marts har mange museer og arkiver haft
fokus på at dokumentere begivenhederne.
Også på Arbejdermuseet & ABA har vi indsamlet
genstande, fotos, film og beretninger fra de pludseligt opståede omvæltninger. Vi har fokuseret på
at dokumentere de ændringer i arbejdslivet og på
arbejdsmarkedet, der blev en konsekvens af nedlukningen. Det har vi gjort ved at lave en række
interviews og indsamle dagbøger fra nogle af de

Foto: Reinout Bosch

grupper, der er blevet kaldt ”Corona-epidemiens
helte” – bl.a. en sygeplejerske, en pædagog, en
kasseassistent og en skolelærer. Og vi har via de
sociale medier opfordret folk til at sende fotos og
beretninger til os fra deres arbejdsliv under Covid-19. Covid-19 gav også anledning til, at de fagligt aktive i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fag-

NYT OM ARBEJDERMUSEET

7

For arbejdernes internationale kampdag blev det i
år en helt usædvanlig 1. maj, der blev markeret online ved, at vi stod ”sammen hver for sig”. Vi indsamlede mange af de film, der blev livestreamet på
dagen, og vi lavede indsamling fra borgere over
hele landet, der holdt alternative 1. maj-fejringer.
Og et ægte klenodie var det, da vi modtog Mette Frederiksens originale talemanuskript, efter hun
holdt 1. maj-talen i Festsalen i Rømersgade.

Foto: Margit Vilstrup

Mere generelt har Covid-19 også givet anledning
til en række politiske aktioner. Vi var med, da der
blev lavet ”Menneskering ” omkring Christiansborg
med krav om forbedring af dagpengesystemet og
solidaritet med de arbejdsløse efter Covid-19. Og
vi har lavet interview med gruppen ”Krav fra en
pandemi”, som på et antikapitalistisk grundlag har
lavet forskellige former for aktivisme for at gøre opmærksom på, at samfundssind og solidaritet kan
ramme ulige i forhold til Covid-19-epidemien.

forening under 3F tog på pladsbesøg for at tage
kontakt til deres udenlandske kolleger, som jo har
været undtaget for forbuddet imod at krydse grænserne. Vi var med, og fotodokumenterede og lavede interviews med aktivisterne.

En anden slags faglig kamp
Også årets stort anlagte overenskomstforhandlinger blev påvirket af epidemien. De kampberedte
arbejdere, der havde slået lejr foran forligsinstitutionen, måtte opgive at bruge deres vigtigste våben
– truslen om storkonflikt, da nedlukningen af samfundet blev en realitet. Vi har lavet interviews med
nogle af de fagligt aktive, og vi har bl.a. dokumenteret tilmuringen af forligsinstitutionens port i ly af
mørket, som skete i protest mod de fortsatte forhandlinger efter nedlukningen. Vi har også modtaget en række digte fra en murer fra Aalborg, der
sætter ord på, hvordan han oplevede OK20-forhandlingerne både før og efter Covid-19.
Foto: Marie Rehfeldt
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Klar til fremtidens forskere
Det er desuden værd at nævne, at vi på Arbejdermuseet & ABA har været centrale kræfter i at organisere en national dialog mellem de mange arkiver
og museer, der har indsamlet fra Covid-19-epidemien. Det er bl.a. sket i form af 5 webinarer, hvor
vi sammen med gode kolleger har inviteret talere
fra Danmark og Norden til at diskutere relevante
emner om indsamlingsarbejdet og kulturarvssektorens muligheder for samarbejder på tværs.
Vi er godt tilfredse med det foreløbige resultat af
indsamlingsarbejdet. Nu venter det store arbejde
med at håndtere og registrere det indsamlede materiale, så det kan bevares og genfindes, når forskere og formidlere i fremtiden vil fortælle om Danmark i en helt usædvanlig krisetid.

Der siges verden den bliver aldrig den samme,
Arbejdernes krav får svært ved at nyde fremme.
Vi blev slået omkuld under OK valsen,
Man lod arbejderne stemme med en løkke for halsen.
Ord som krise og økonomisk recession,
Taktikken var lagt med den fineste præcision.
Vi har ikke glemt de nedslidte, de arbejdsløse og kampen for tidligere pensioner,
Og til de lavestlønnede vil vi stadig se flere lønkroner!
Men vi vil nu få at vide, at samfundet må glide,
Derfor må arbejdernes krav sættes til side.
Imens har de rige fingrene i vores fælleskasse,
Er de mon samfundet kan det virkelig passe?

Uddrag af digt skrevet af murersvend Emil Olsen, Aalborg, efter OK20
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CORONATID

A F G U N DA SJ ØBERG, F OR MAND F OR ARBE JDE RM US E E TS VE NNEF O RE NI N G.

Det er en vanskelig tid vi lever i lige nu. På den ene side er vi lettede over at
være ovre det værste fra foråret, på den anden side melder usikkerheden sig, når
smittetallene stiger og vi nu skal til at bære mundbind.
Vi kan kun gøre som sundhedsmyndighederne og
regering beder os om, og så håbe på en snarlig
vaccine. Og så kan vi være glade for og taknemmelige over at vi bor i denne del af verden, og i
dette lille land med – på alle måder – gode forhold
i forhold til sundhedsvæsen, social tryghed og troværdige oplysninger fra myndigheder, tillid til hinanden og demokrati.
Det er det overordnede og det vigtigste for os alle.
På det konkrete plan i Venneforeningen har vi, som
de fleste andre, ikke haft mulighed for at kunne
lave en planlægning og følge den.

håb at vi kan præsentere og invitere til arrangementer inden for disse områder i løbet af efteråret.
Ligeledes håber vi igen at kunne tilbyde medlemmer særlige rundvisninger på de kommende udstillinger.Bestyrelsen vil gå til arbejdet med nyt mod
og stor taknemmelighed over det flotte resultat ved
indsamlingen til museet. Venneforeningen er jo
først og fremmest til for at støtte vores dejlige museum. Vi ved at det er økonomisk svære tider museet
går imod, så alle bidrag er fortsat meget velkomne.
Vi glæder os til at ses og være sammen på museet.

Vi har haft et møde i vores aktivitetsudvalg og konklusionen er blevet, at vi afventer generalforsamlingen i september. Her vil den nye bestyrelse blive
sammensat, og så håber vi at det er muligt at gennemføre aktiviteter senere i efteråret. Det vi havde håbet på i foråret var et etablere arrangementer, der handlede om at udveksle livshistorier, og
i fællesskab indsamle historier og beretninger til
museet.

Forhåbentlig flere arrangementer
til efteråret
Et andet ønske var et samarbejde med museet om
at gennemse og forholde os til en del af det store
filmmateriale museet ligger inde med. Det er vores

Selvfølgelig overholder vi de sundhedsmæssige forskrifter.
Alligevel har det været en usædvanlig tid for museum og
venneforening.
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NY BOG OM ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE:

DEN RØDE TRÅD

Med stifteren Louis Pio og de tidligere statsministre Thorvald Stauning, Jens Otto
Krag og Anker Jørgensen som udgangspunkt fortæller bogen "Den røde tråd" om
arbejderbevægelsens og Socialdemokratiets historie fra starten i 1871 og frem til
i dag.

Og med samtaler med Majbrit Berlau fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Claus Jensen
fra Dansk Metal bliver der bundet en rød tråd
fra arbejderbevægelsens begyndelse og frem til
i dag. Men kan vi stadig tale om en arbejderbevægelse? Og hvor er fagbevægelsen på vej hen,
og hvad er det for nogle udfordringer, som den
står overfor lige nu?
Bogen "Den røde tråd" koster 199 kr. plus forsendelse. Kan bestilles via: mail@bjarnelundis.dk,
tlf. 21 42 84 51
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TOVE OG TRILLE:

EN AFTEN MED OPLÆSNING, MUSIK OG MAD
Kulturnatten er blevet aflyst i år, men Arbejdermuseet står fast og gennemfører sit
program for aftenen. Fredag den 9. oktober kan man derfor få et gensyn med året
1970. Et år, der blev startskuddet til et stigende opgør med tidens kvinderolle og
hvor en helt ny bevægelse, rødstrømperne, så dagens lys.

Mens rødstrømperne demonstrerede for lighed
mellem kønnene, sloges tidens husmødre med små
og store hverdagsproblemer og søgte rådgivning
hos Tove Ditlevsen i Familie Journalens traditionsrige brevkasse. Men fælles for begge kvindegrupper
var, at når de lyttede til Trille og
hendes poetiske sange med stærke budskaber og hyldest til kvinden, så spejlede de sig selv heri.
Museets festsal danner en smuk
ramme, når forfatteren Dy Plambech inviterer gæsterne med i en
genfortolkning og oplæsning af
70’ernes kvinders spørgsmål og
Tove Ditlevsens ærlige svar. Aftenens musikalske indslag er det
originale Trilleband, der med sangerinden Mette Marchmann fortolker og fremfører Trilles tekster.
Cafe & Øl-Halle står for noget til
maven og ganen; det bliver et
gensyn med tidens typiske mad.

Læs mere på museets hjemmeside, hvor der også
kan købes billetter. Men vær hurtig: der er kun et
begrænset antal pladser.
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FYRAFTEN PÅ ARBEJDERMUSEET
TAG KO L L E G E R N E E L L E R FAG FÆ L L E R N E M E D
T I L F Y R A F T E N PÅ M U S E E T, B L I V K LO G E R E O G FÅ L I D T I M AV E N .
Museet tilbyder en række pakker til arbejdspladser, fagforbund og seniorklubber, som kan
få en spændende intro til museets historiske indhold efterfulgt af øl og smørrebrød fra Cafe
& Øl-halle.
For 200 kr. per deltager får man entré, introduktion til
enten en særudstilling eller festsalen samt tre minismørrebrød og en Stjernepils fra Cafe & Øl-halle.
Skriv til festsal@arbejdermuseet.dkog hør hvordan vi
kan sætte en pakke sammen til jer.
Men vær hurtig — flere af pakkerne udløber
inden 2020 er omme, når udstillingerne lukker.
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NÅR MØRKET FALDER PÅ

A F PROGR AM- & P U BLI KU M S C HE F, L INDA NØRGAARD ANDE RS EN

Arbejdermuseet fik i juni måned en flot donation på 215.000 kr. fra Ny Carlsberg
Fondet som en indsprøjtning til at lokke publikum tilbage på museet i efteråret.
Da Arbejdermuseet den 26. maj atter slog dørene op og kunne invitere publikum indenfor var det
med en helt ny balkonudstilling: ”Anton Hansen –
stemninger fra besættelsen”. Med sin skarpe iagttagerevne tegnede Anton Hansen krigens hverdagssituationer, ofte fra gadebilledet, som ingen kunne
tage fotografier af.

i kunsten og kulturen. Blandt gæsterne er historiker
og dr. Phil. Bo Lidegaard, filminstruktør Lotte Svendsen og tegneren Halfdan Pisket.

Billetter kan købes fra starten af
september via museets hjemmeside

Her brugte han sine kunstneriske evner til at dokumentere og optegne hverdagen, som den udspillede sig med mørklægning, varemangel og drab på
åben gade. Og med udgangspunkt i det danske
folk og besættelsesmagten tegnede Hansen frygten, håbet og uretfærdigheden frem med sin både
poetiske og minimalistiske streg.
Med den generøse donation har museet nu mulighed for fra og med den 1. september 2020
til den 31. december 2020 at holde åbent til kl.
21.00 på onsdage. En åbningstid der skal give
mulighed for at opleve museet i de mørke efterårstimer, men også sikre at der kan være en større
spredning i besøg og dermed skabe en mere tryg
museumsoplevelse.
Ud over den udvidede åbningstid afholdes 5 samtale-arrangementer, hvor Jes Stein Pedersen, litteraturredaktør ved Politiken, interviewer 5 aktuelle debattører, kunstnere og historikere om besættelsen,
hverdag i krise og formidlingen af arbejderklassen

Razzia på åben gade, Anton Hansen 1945.
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NYT OM BØGER

PRINS ARBEJDSLØS

A F J E S P ER J ØRGENSEN , A RKIVAR

Kan du ikke din kongerække, da er du virkelig dum, kunne en gamle tysk- og
historielærer engang have fundet på at sige. Uanset om du føler dig ramt, er det
bare om at komme i gang med Poul Smidts nye biografi om Frederik VIII. Den er
en fin efterfølger til hans anmelderroste biografi om statsminister Viggo Kampmann.

Fredy, som han blev kaldt fra barnsben, har altid
haft et lidt blakket ry. Han fik kun seks år på tronen
fra 1906 til 1912 og huskes måske bedst for sin
død alene på gaden i et bordelkvarter i Hamburg.
Den og mange andre gode historier følger forfatteren grundigt til dørs gennem et flot arkivarbejde –
en historiker værdigt.
Han blev født i 1843 som søn af den tyske prins
Christian af Glücksborg og prinsesse Louise af Hessen-Kassel. Faren var langt ude medlem af kongefamilien, men havde et nært forhold til både Frederik VI og senere Christian VIII og efter sindrige
storpolitiske overvejelser, der bl.a. involverede den
russiske zar, fik Glückborgerne tronen i 1863.
Selvom prinselivet var på første klasse, var det ikke
altid nemt. Det meste af sit liv stod Fredy i skyggen
af både faren og sine søskende, der blev konger
og dronninger i udlandet. I lange perioder var han
nærmest arbejdsløs. Man fandt dog kortvarige stil-

linger til ham inden for militæret som lejrchef – med
faktiske opgaver, som det formuleres.
Forsvarssagen stod i ham i det hele taget nær. Som
noget af det første som kronprins blev han sendt ud
i den anden slesvigske krig i 1864. Her havde han
den tvivlsomme ære at flygte op gennem Jylland
sammen med ”General Baglæns”, skarpt forfulgt
af østrigske tropper, der aldrig så andet end ’røven
af 4. division’ – deraf vendingen, som jo stadig er
ganske brugbar.
Anerkendelserne stod heller ikke i kø fra faderen.
Det eneste Fredy mere eller mindre fik ros for var
håndteringen af ”disse røvere”, der stak hovedet
frem i København i 1872. Som Christian IX skrev til
sin søn fra Grækenland, hvor kongeparret var på
et halvt års ferietur:
”Det er mig en ualmindelig glæde […] at erfare, hvilke fornuftige og energiske forholdsregler,
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der var truffet for at hindre socialisternes møde
på Nørre Fælled. […] At regeringen tog denne
meget rigtige beslutning, takker jeg dig først og
ministeriet for, da dette uvæsen forhåbentlig vil
være endt.”
Takket være forfatterens adgang til de royale arkiver, ved vi nu, at kronprinsen gennem Statsrådet og justitsministeren var dybt involveret i forsøget på at kvæle den socialistiske bevægelse
i sin vugge i forbindelse med Slaget på Fælleden. Sådan gik det som bekendt ikke. Tværtimod var det kongemagten, der var på retur.
Gudskelov for det.
Selvom Poul Smidt er nådig i sin bedømmelse
af ”Danmarks første parlamentariske konge”,
skal han have stor tak for at minde os andre
om, at vi aldrig skal tilbage til en situation,
hvor en patetisk og gudeskør konge har magt
til at blande sig i samfundsindretningen. Måske burde bogen endda give anledning til at
få luget ud i de sidste udemokratiske og særdeles gavmilde privilegier til familien Glücksborg. Bogen er hermed anbefalet.

POUL SMIDT:
Fredy. Klemt kronprins – glemt konge. En biografi om Frederik 8.
Gyldendal 2020.

Bogen får 5 ud af 6 røde faner.
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Kom og nyd solen!
Så længe vejret tillader det, byder vi i gårdhaven på gammeldaws kartoffelkage,
kaffe og dejlig kirsebærvin til halv pris for medlemmer af Venneforeningen:
Normalpris 132,- kr. / vennepris 66,- kr. pr. person
Og husk så at julen kommer over os, før vi ved af det! Kom og nyd vores populære
og traditionsrige mad og drikke, når vi steger, sylter og koger efter alle de bedste
traditioner. Bestil allerede nu tid til jeres julefrokost.
Det bliver hyggeligt!

Håndværk & traditioner

NYT OM ARBEJDERMUSEET

SOM MEDLEM AF ARBEJDERMUSEETS

VENNER FÅR DU

• GRATIS ADGANG til museet
• 10% RABAT i museumsbutikken
• 10% RABAT i Café & Øl-Halle “1892”
• INVITATIONER til at deltage i særarrangementer,
udstillingsåbninger, koncerter og foredrag
• GRATIS ADGANG til arrangementer i Selskab for
Arbejderhistorie
• BLADET “Nyt om Arbejdermuseet” sendt til din adresse
tre gange om året.
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BESTYRELSEN FOR

ARBEJDERMUSEETS VENNER:
Kontaktinfo pr. 15 august.

Formand:

Best.medlem:

Gunda Sjøberg
21 41 94 61 gunda.sjoeberg@gmail.com

Søren Bak-Jensen
33 48 03 00
Sbj@arbejdermuseet.dk

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

Kasserer:
Joan Jensen
21 61 23 26
Vanlose.jensjoan@gmail.com

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

Suppl:

Best.medlem:

Jytte Andersen
40 85 00 45
Jytteandersen66@gmail.com

Bendt Thuesen
21 58 01 19 Eogbthuesen@gmail.com

Suppl:

Best.medlem:

Ulla Jeppesen
40 20 30 08 Ujeppesen@gmail.com

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

NY MAILADRESSE
Arbejdermuseets Venner
arbejdermuseetsvenner@gmail.com

KLIP HER

MEDLEMSKORT

FOR ARBEJDERMUSEETS VENNER
GÆLDER FOR 2020

✘

MELD DIG IND NU:
SÅ GÆLDER DIT MEDLEMSKAB
OGSÅ FOR 2021
BRUG KUPONEN
ELLER MELD DIG IND PÅ
WWW.ARBEJDERMUSEET.DK

Jeg vil gerne være medlem af Arbejdermuseets
Venner: sæt kryds, send kortet til os eller afleverer det
i museumsbutikken.

HUSK
VENLIGST
PORTO

Kontingentsatser:
Studerende 			

100 kr.

Enkeltpersoner 			

250 kr.

Par 				

400 kr.

Foreninger (indtil 100 medlemmer) 		

600 kr.

Foreninger (fra 100-500 medlemmer)

1.300 kr.

Foreninger (over 500 medlemmer)

2.000 kr.

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR. OG BY:
E-MAIL:

Arbejdermuseets Venner
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K

Afsender:
Arbejdermuseets Venner Rømersgade 22 1362 København K

BLIV VEN
MED VENNERNE!
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!

