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Arbejdermuseet
Rømersgade 22, 1362 København K. Tlf. 33 93 25 75. Mail: am@arbejdermuseet.dk
Tjek åbningstider på www.arbejdermuseet.dk
Lukket den 24.- 26. dec., 31. dec. og 1. januar.

Arbejdermuseets Venner
Arbejdermuseets Venner: mail: arbejdermuseetsvenner@gmail.com

Café & Øl-halle “1892”
Tlf. 33 33 00 18, mail: cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk. 
Læs mere om museum, venneforening og café på: www.arbejdermuseet.dk eller find os på Facebook.  
Her kan du også tjekke, om der evt. er ændringer ifm. arrangementerne.
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 – BYGGET PÅ FÆLLES BIDRAG

�� AF SØREN BAK–JENSEN, DIREKTØR FOR ARBEJDERMUSEET 

I sidelokalet til den nyrestaurerede festsal på Arbejdermuseet kan man se en 
indsamlingsbøsse. Den har fået en del buler, og afskallinger i malingen vidner 
om, at den har været i flittig brug. Og selv om den måske ikke ser ud af meget, 
så har den haft en meget stor betydning. Den spillede nemlig en vigtig rolle i den 
tidlige danske arbejderbevægelses kamp for at virkeliggøre en helt usædvanlig 
drøm. Nemlig at opføre sin egen forsamlingsbygning, hvor arbejderne kunne 
mødes til faglige, politiske, sociale og kulturelle aktiviteter uden frygt for at blive 
generet af myndighederne.

40 ÅRS MUSEUM
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I disse dage er det 150 år siden at arbej-
derbevægelsen satte gang i arbejdet med 
at opføre en forsamlingsbygning. Det skete 
kort efter myndighedernes voldsomme an-
greb på bevægelsen i maj 1872, hvor leder-
ne med Louis Pio i spidsen blev fængslet for-
ud for Slaget på Fælleden, offentlige møder i 
fri luft blev forbudt og den danske afdeling af 
Den Internationale Arbejderforening sagt op 
fra sit lejemål i Lille Kirkestræde. Arbejder-
ne oplevede i det hele taget stærkere mod-
stand mod deres organisering og aktiviteter 
end nogensinde før.

Ikke bøje nakken
Men i stedet for at bøje nakken formede be-
vægelsen samme sommer en ny og stærk vi-
sion, nemlig om at opføre sit eget hus, hvor 
møder og aktiviteter kunne afholdes i fred. I 
1876 var der samlet penge nok sammen til 
at købe en grund i Rømersgade på det ny-
ligt frigivne fæstningsterræn uden for Nør-
report. Og i april 1879 kunne Arbejdernes 
Forenings- og forsamlingsbygning endelig 
indvies. Et produkt af en fælles vilje og øko-
nomiske bidrag fra fagforeninger, klubber og 
enkeltpersoner.

I år er det 40 år siden, at Arbejdermuseet ryk-
kede ind i forsamlingsbygningen og det ene-
ste museum i Danmark for arbejderbevægel-
sens og arbejdernes historie blev skabt. Den 
dengang meget forfaldne forsamlingsbyg-
ning blev sat i stand bid for bid, takket være 
bidrag fra mange forskellige sider. Menne-
sker fra hele landet donerede genstande til 
opbygning af den museumssamling, der skul-

le danne grundlag for Arbejdermuseets ka-
rakteristiske formidlingsform, hvor hverda-
gens genstande og indretning kommer helt 
tæt på. Museet og især festsalen blev kendt 
som en enestående ramme for møder, debat, 
teater, koncerter og meget mere, som typisk 
blev gennemført i samarbejde med andre or-
ganisationer og foreninger. Bygningens funk-
tion som et mødested båret af viljen til fælles-
skab blev ført videre med en stærk forståelse 
for den historie, som var gået forud.

Arbejdermuseet har i dag etableret sig som 
et velkendt og elsket museum i den brede be-
folkning og en markant institution i det dan-
ske museumslandskab. Med fusionen med 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i 
2004 blev der skabt en fælles ramme om va-
retagelsen, tilgængeliggørelsen og formidlin-
gen af helt centrale samlinger omkring en me-
get væsentlig del af fortællingen om hvordan 
det moderne Danmark kom til at se ud. Ar-
bejdermuseets undervisning til børn og unge 
har vundet international hæder med DASA-
prisen i 2019. Og med den nyligt gennem-
førte restaurering af festsalsbygningen og en 
kommende UNESCO Verdensarv-nominering 
er det tydeligt for enhver at der er tale om kul-
turarv på internationalt niveau.

Engagement fra mange sider
Men det er vigtigt at huske, at det stadig er 
gennem bidrag og engagement fra mange si-
der, at denne udvikling har kunnet ske. Stat, 
kommune, FH, fonde, fagforbund, virksom-
heder, partier, klubber og enkeltpersoner er 
den dag i dag afgørende for, at Arbejder-
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museet kan løfte sine opgaver og skabe vær-
di for et bredt publikum – især dem der ellers 
ikke er hyppige museumsgængere.

Det mærkede vi i særlig grad da Covid-19 
ramte økonomien hårdt, og Arbejdermuseets 
Venners indsamling skabte et bidrag på 1,6 
mio kr. til den nødlidende institution. Det var 
en helt ekstraordinær, dybt rørende og stærkt 
motiverende bedrift, som den dag i dag giver 
energi til vores arbejde. Og hver dag forsø-
ger vi at gøre os fortjent til, at den opbakning 
også vil være til stede fremover.

Derfor, så håber vi at du vil hjælpe os med 
at fejre Arbejdermuseets 40-års fødselsdag 
ved at lægge vejen forbi forsamlingsbygnin-
gen i Rømersgade og gøre brug af de man-
ge tilbud, museet rummer. Og hvis du der-
udover har lyst til at give Arbejdermuseet en 
fødselsdagsgave, så kan du på MobilePay 
32547 eller på museets hjemmeside done-
re et beløb.

På forhånd tak! 
Og vi ses på Arbejdermuseet.

Indsamlingsbøssen her spiller en meget vigtig rolle i arbejderbevægelsens kamp.
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Bag Radio Stjernen står Selskabet for Arbej-
derhistorie (SFAH), og radioen har modtaget 
støtte fra Kulturministeriet

Den første podcast fortalte, hvad der skete 
med de danske Spaniens-frivillige, som vend-
te hjem til Danmark efter at have deltaget i 
borgerkrigen 1936-39 på republikkens side. 
Historikeren Adam Travis Stoltenberg har 
gravet i arkiverne og afdækket et nyt billede 
af den behandling, de frivillige fik i det dan-
ske retsvæsen.

Senere er der kommet adskillige andre pod-
casts til. I et af programmerne fortæller pro-
fessor emeritus Jørn Henrik Petersen om den 
markante politiker og minister Julius Bomholt, 
der især fik stor betydning for udviklingen af 

Socialdemokratiets kulturpolitik, og i et andet 
program fortælles der om at være faglig aktiv 
på B&W i 1980’erne. De faglige traditioner 
blev holdt i hævd, og bølgerne gik ofte højt 
i den politiske diskussion på arbejdspladsen.

Blandt udsendelserne kan også nævnes ”Qul-
lissat – Grønlands første arbejderby”, der for-
tæller historien om den kulmineby, som dan-
ske myndigheder åbnede på Diskoøen i 
1924. Qullissat blev Grønlands første arbej-
derby og hjemsted for den grønlandske fag-
bevægelse indtil 1972, hvor minen blev luk-
ket, og byens beboere var tvunget til at flytte.
I første omgang udgives der i alt 10 pod-
casts, men flere vil komme til.

�� AF ULLA JEPPESEN, VENNEFORENINGEN

LYT TIL RADIO STJERNEN 

I februar gik en ny radiostation – Radio Stjernen – i luften. Radioen udgiver 
podcasts, som har fokus på arbejderbevægelsens politiske, sociale, faglige og 
kulturelle historie.

RADIO STJERNEN KAN FØLGES PÅ 
WWW.RADIOSTJERNEN.DK
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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.

RADIO STJERNEN KAN FØLGES PÅ 
WWW.RADIOSTJERNEN.DK
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�� AF RASMUS RAVNHOLT JOHNSEN, BIBLIOTEKAR

FOLKEMØDE PÅ FÆLLEDEN

1. maj-fejringerne har været på pause i to år. Det har givet anledning til stor 
kreativitet med afholdelse af digitale arrangementer. Men det har også betydet 
et stort afsavn for mange, der holder af fællesskabet og samværet på arbejdernes 
internationale kampdag. En dag som har været markeret siden 1890.

Det er med andre ord historisk, når vi atter 
engang kan stimle sammen til 1. maj over 
hele landet lige fra Tangkrogen i Århus over 
Kongens Have i Odense og ikke mindst i 
Fælledparken i København. Og netop i Fæl-
ledparken vil historiens vingesus måske i 
særlig grad kunne mærkes.

Den 1. maj er det nemlig præcis 150 år si-
den, at Pio, Brix og Geleff skrev indbydel-
sen til det folkemøde på fælleden, som på 
godt og ondt fik så stor betydning for den 
unge danske arbejderbevægelse. Trods for-
bud stod arbejderne fast på deres ret til at 
samles. Politi og soldater slog hårdt ned, 
og mødet udviklede sig til en tragedie. Men 
samtidig skabtes legenden og martyrfortæl-
lingen, som gik over i historien som Slaget 
på Fælleden.
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God kamp- 
og festdag 
den 1. maj.
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Fællessang og Folkets Køkken er et hyggeligt 
arrangement, for dem der vil nyde godt sel-
skab, spise lækker mad, synge sammen og 
få historier om arbejderbevægelsen gennem 
arbejdernes mangfoldige sangskat. 

I arbejdet med at lave det ny lydværk i fest-
salen, har vi fået øjnene op for sangens po-
tentiale, som kilde til at fortælle historier. Vi 
håber, vi kan puste liv i Arbejdersangbo-
gen, der lider lidt under, at den ikke er til-
gængelig online. Mange af melodierne går 
tabt i den kollektive bevidsthed, når de er 
svært tilgængelige. Bogen er i øvrigt udsolgt 
fra forlaget (!). Måske kan vi være med til 

at vække interessen, så AOF kan nå at give 
sangbogen et løft for eksempel i forbindel-
se med Arbejdersangbogens 100 års jubi-
læum i 1926!

Vært og huspianist for arrangementerne er 
historiker Mikkel Skovgaard, der har lavet 
lignende arrangementer i højskoleregi og på 
Alhambra. Han har desuden lavet en række 
podcast om sange fra Højskolesangbogen. 
Vi håber, I vil tage imod det som en anled-
ning til at mødes til et hyggeligt arrangement 
i festsalen. Der er rabat til Venneforeningen 
og medlemsforbund, men tag nu alligevel je-
res andre venner med og spred ordet!

�� AF JOSEFINE ALBRIS, ARRANGEMENTANSVARLIG

FÆLLESSANG OG FOLKETS KØKKEN

Under Corona blomstrede passionen for at synge op blandt danskerne. Samtidig 
led alle folkekøkkener en kollektiv død. Vi kunne hverken spise eller synge 
sammen. Men nu satser vi og håber på bedre tider!
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TAG UD OG HÆNG OP

Pris:
170 kr. inklusive mad og entre
120 kr. for mad, for folk med gratis adgang

ÅRETS PROGRAM

APRIL
Sæt dig ned i en vejgrøft  
John Mogensen og arbejdersangbogen 
Menu: Tarteletter med frilandskylling

DEN 21.

MA J
150 året for slaget på Fælleden 
Arbejderbevægelsens kampsange
Menu: Stegt økoflæsk med persillesovs

DEN 5.

SEPT.Kvindesange 
– et tillæg til Arbejdersangbogen? 
Menu: Brændende kærlighed m. økobacon, 
mos,  grønkål & bløde løg

DEN 8.

OKT.
Syng med Anker
Menu: Skipperlabskovs, med syltede 
  rødbeder & sennep

DEN 6.

NOV.De smukke unge mennesker 
– sange fra DUI og ungdomspartierne
Menu: Gullasch med mos

DEN 3.
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�� AF LINDA NØRGAARD ANDERSEN, PROGRAM & PUBLIKUMSCHEF 

ANKER 
Den 13. juli 2022 ville Anker Jørgensen være fyldt 100 år. Det markerer vi på 
Arbejdermuseet med en ny særudstilling, hvor I som publikum først og fremmest 
får et indblik i det menneske Anker var – et menneske der slet ikke kunne lade 
være med engagere sig og som konstant søgte svar på livets små og store 
spørgsmål. 

Med udstillingen ønsker museet at inspirere 
os hver især til at tænke over hvad vi kan 
gøre med vores liv og skubbe til lysten til at 
blive ved med at gøre os selv klogere på ver-
den og på hinanden. 

Et usædvanligt menneske 
Før sin død i 2016 efterlod Anker sit person- 
arkiv til Arbejderbevægelsens Bibliotek og 
Arkiv. Samlingen fortæller først og fremmest 
historien om mennesket Anker og det der 
drev ham livet i gennem. Og man skal ikke 
lede længe før der danner sig et billede af 
et enormt nysgerrigt menneske. Et menneske 
som var i konstant bevægelse, og som altid 
medbragte et stykke papir, så han kunne ned-
fælde og fange alle de tanker der overstrøm-
mede ham. 

I udstillingen møder publikum Anker i en ræk-
ke udvalgte nedslag og tematikker der formid-
ler det, der har formet Anker, hans holdnin-

ger, ideer og livsindstilling. Her er familien, 
som han kaldte for den største opfindelse af 
dem alle. Her er kærligheden til litteraturen 
og et udvalg af de bøger som har været livs-
nødvendige for ham. Her er livets skole, der 
indeholder et udvalg fra det Anker kaldte for 
sin egen studentereksamen: folkebiblioteker-
ne, AOF kurser, Tillidsmandskurser og de evi-
ge snakke med sine medmennesker. 

Ankers ord og efterladte arkivalier har en 
billedside i form af en lang række fotos fra 

Bonusinfo 
I finder udstillingen på 1. Sal tæt ved 
Kaffebaren, hvor Anker elskede at 
indtage sort kaffe med blødt brød. 
Bladtegner Roald Als har tegnet ud-
stillingens plakat som kan købes i 
museumsbutikken. 
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Ankers liv. Og man snydes som publikum 
naturligvis heller ikke for et blik ind i statsmi-
nisterårene. Et årti med verdensomspænden-
de kriser, kold krig og store modsætninger i 
samfundet. Herfra kan man fx opleve dagbo-
gen hvori han i dagene efter udnævnelsen 
den 3. oktober 1972 nedfælder, at det er 
den mest chokerende dag i hans liv. Under-
vejs i udstillingen får Ankers ord selskab af 
bl.a.  Dronning Margrethe, der i et personligt 
brev fra 1987 takker Anker i forbindelse med 
hans aftræden som partileder. 

En ven af huset 
Anker elskede Folkets huse som han kaldte 
for ”åndelige våbensmedjer”, og han holdt 
særligt meget af forsamlingsbygningen her 
i Rømersgade som han gav navnet ”højbor-
gen”. Selv i hans allersidste år holdt Anker 
fast i at besøge museet flittigt. Netop hans 
kærlighed til bygningen og museet kan man 
opleve i udstillingen, hvor Ankers hilsen i mu-
seets gæstebog fra 2007 er med.

Særlig omvisning for Venneforeningens medlemmer 

Søndag den 3. Juli kl. 11.00 afholdes der en særlig introduktion til  
udstillingen for Venneforeningens medlemmer. Tilmelding foregår via mail til 
info@arbejdermuseet.dk 
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PALMEHUSET & GEOLOGISK MUSEUM

Parkmuseerne_Kampagne 2019_Disk skilt_A5_DK_v01.indd   1 23/12/2018   16.10

NYT OM ARBEJDERMUSEET 15



Tidligere samarbejder fra en lysere tid kaster 
dog stadig resultater af sig. Et godt eksempel 
er en ny bog om kommunisten Georg Laur-
sen, der uden sidestykke var den dansker, 
der kom længst ind i de sovjetiske magtsyste-
mer. Den baserer sig ikke mindst på Laursens 
personsag fra Kommunistisk Internationales 
(Komintern) arkiv i Moskva, som Arbejdermu-
seet i et dansk-russisk samarbejde var med til 
at tilgængeliggøre for 10 år siden. 

Det er imponerende, hvor meget forfatterne 
har fået ud af denne sag og andet arkivmate-
riale fra Tyskland og Danmark.

Georg Laursens liv er vitterligt en utrolig histo-
rie. Han blev født i Svendborg i 1889, vok-
sede op i Aarhus, udlært maler og gik på val-

sen. Her landede han i Schweiz, hvor han i 
årene op til Første Verdenskrig engagerede 
sig aktivt i den lokale arbejderbevægelse og 
blev en del af den radikale krigsmodstand. 
Selv gjorde han meget ud af at fortælle, at 
han havde været kurer for Lenin. 

Han blev en glødende og kompromisløs kom-
munist med forkærlighed for hemmelige mis-
sioner. Efter nogle år som ledende i den kom-
munistiske bevægelse i Danmark beskæftiger 
bogen sig særligt med hans ophold i Berlin i 
årene 1925-1927, hvor han først arbejdede 
som sovjetisk spion, siden sad i fængsel. 

Bogens mange nye oplysninger tegner et bil-
lede af en person, der var langt udover det 
sædvanlige for en dansk arbejder og be-

�� AF JESPER JØRGENSEN, ARKIVAR

SOVJET-AGENTEN LAURSENS 
UTROLIGE LIV

Ruslands skamløse angreb på Ukraine ser ud til at lukke vinduet for dets integration 
i Europa. Alt samarbejde med landet er i foråret 2022 gået i stå. Det er en trist 
udvikling, der også vil påvirke international historieskrivning og mellemfolkelig 
forståelse. 

NYT OM BØGER
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JULIE BIRKEDAL RIISBRO OG NIELS ERIK ROSENFELDT:   
AGENT FOR LENIN OG STALIN. En dansk malers urolige liv, København: 
Kristeligt Dagblads Forlag, 2021.  

mærkelsesværdigt værdsat i Sovjetunionen. I 
1935 fik han den sovjetiske efterretningstje-
nestes æresmedalje, hvilket ingen andre dan-
skere har fået.

På næsten mirakuløs og lidt mistænkelig vis 
overlevede han Stalins blodige udrensninger 
i 1930’erne, men i 1950 stoppede karrieren 
brat. Selvom han havde ofret alt for Sovjet-
unionen, blev han dømt til 5 års forvisning 
til Kasakhstan, fordi han nu på uforklarlig 
vis blev betragtet som et ”socialt farligt ele-
ment”. Han overlevede, men levede frem til 
sin død i 1977 et mere tilbagetrukket liv.

Gennem skildringen af dette særprægede 
liv fortæller bogen en større historie om den 
kommunistiske bevægelse i det 20. århund-
rede og det sovjet-russiske regimes afgrunds-
dybe kynisme og brutalitet. Livshistorien bli-
ver derved en brik i forståelsen af, hvorfor 
Rusland med den tidligere KGB-agent Putin 
ved roret igen er havnet i isolation.

Forfatterne er begge russiskkyndige historike-
re. Niels Erik Rosenfeldt har skrevet mange 
bøger om emnet, bl.a. Den røde underver-
den fra 2019 sammen med Morten Møller 
og undertegnede.  

      

Bogen får 5 ud af 6 røde faner.
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V E L K O M M E N  T I L  F O R S A M L I N G S - 
B Y G N I N G E N  hedder den nye udstil-
ling i festsalens tilstødende lokale Stauning. 
Udstillingen fortæller om den besværlige 
vej fra drøm til virkelighed, da arbejder-
ne startede indsamling af penge blandt ar-
bejderne for at realisere behovet for et 
arbejderforsamlingssted. 

Den samme historie gør sig gældende verden 
over. Der er godt gang i projektet med at ud-
arbejde en international serienominering af 
arbejderforsamlingsbygninger til UNESCO. 

Serien skal vise arbejderbevægelsens for-
skellighed i dens globale tilstedeværelse, og 
derfor undersøges bygninger i hele verden. 
Siden 2008 har Arbejdermuseet arbejdet 

sammen med repræsentanter for arbejder-
forsamlingsbygningen Paasitorni i Helsinki, 
Finland.
 
Paasitorni blev bygget i 1908 og har man-
ge Art Nouveau-karakteristika. I 1916-17 
blev der udarbejdet planer for udvidelse af 
bygningen, men den finske borgerkrig sat-
te en stopper herfor. I en periode var Paasi-
torni hovedkvarter for de Røde, som ønskede 
revolution. Bygningen er i dag konference- 
og eventsted, der er stolt af sin historie som 
arbejderforsamlingsbygning. 
 
Kom og besøg udstillingen og få et indblik 
i Arbejdermuseets bygningshistorie samt i de 
internationale bånd, som arbejderbevægel-
sen har knyttet gennem bygningsbevægelsen.

��  AF MARIE BRØNDGAARD, MUSEUMSINSPEKTØR

VELKOMMEN TIL 
FORSAMLINGSBYGNINGEN
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t

Stauning udstilling: 
Den nye udstilling "Velkommen til 
Forsamlingsbygningen", som kan 
ses på Arbejdermuseet

u

Paasitorni set udefra 1908

q

Paasitornis store sal, 
1908-1909
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SØG I 
SOCIALDEMOKRATIETS ARKIV

I samme forbindelse er alle kasser i arkivet 
gennemgået. Under gennemgangen dukke-
de flere arkivsager frem, der ellers har været 
bortkommet i mange år, for eksempel materi-
ale fra Socialdemokratiet i Hovedstaden eller 
om partiets tidlige boligpolitik, som arkivet el-
lers har været stille om.

Socialdemokratiets arkiv rummer materiale 
fra 1870 til i dag og er et af de største og 
mest brugte arkiver i vores samling. Nu er det 
muligt at søge i indholdsbeskrivelserne og 
med emneord og få langt bedre overblik over 
arkivet. Arkivmaterialet kan lånes online og 
læses på arkivlæsesalen på Arbejdermuseet.
 

Nyt materiale
Over 150 kasser overvejende nyere materia-
le er herudover tilføjet arkivet i 2021. Blandt 
de nye arkivserier er f.eks. partiets korrespon-
dance med et væld af arbejderorganisatio-
ner, materiale fra miljøpolitisk udvalg og ny-
ere internationalt materiale vedrørende EU, 
De Europæiske Socialdemokrater (PES) og 
forskellige lande.

�� AF MALTHE JON CHRISTENSEN, SAMLINGSASSISTENT

På baggrund af støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens retrokonverterings-pulje er 
Socialdemokratiets arkiv-registrant overført til biblioteks- og arkivbasen. 

Socialdemokratiets arkiv i Reindex. Arkivoversigten 
viser den overordnede opdeling i arkivet, som 

stammer fra papirregistreringen.
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GENERALFORSAMLING 2022

Årets generalforsamling hos Arbejdermuseets 
Venner blev traditionen tro afholdt i museets 
smukke, nyrestaurerede festsal. Her fremlag-
de formand Gunda Sjøberg, bestyrelsesfor-
mand Morten Skov Christensen og direktør 
Søren Bak-Jensen deres tanker om årets gang 
på museum og i forening. Om fortiden, der 

skal inspirere nutiden, om de udfordringer, vi 
står midt i. Kasserer Joan Jensen fremlagde 
regnskabet, og formand for aktivitetsudval-
get Merete Jensen fortalte om de kommende 
planer. Bestyrelsesmedlem Tom Jensen ønske-
de ikke genvalg og blev takket for indsatsen 
gennem årene.

Læs hele referatet på www.arbejdermuseet.dk
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BESTYRELSEN FOR

ARBEJDERMUSEETS VENNER:
Formand 
Gunda Sjøberg 
gunda.sjoeberg@gmail.com   
21 41 94 61    

Næstformand 
Merete Jensen 
meretej54@gmail.com    
21 41 94 97

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

Sekretær
Bendt Thuesen    
eogbthuesen@gmail.com     
21 58 01 19

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

Bestyrelsesmedlem 
Søren Bak-Jensen  
sbj@arbejdermuseet.dk  
40 24 59 23

Bestyrelsesmedlem  
Ulla Jeppesen  
ujeppesen@gmail.com  
40 20 30 08

Suppleant
Birthe F. Jeppesen  
birthe.jeppe@gmail.com  
40 44 77 21

Suppleant
Søren Dalmark
1dalmark@gmail.com 
60 61 89 31
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KLIP HER

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

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:

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

VENLIGST
PORTO

Arbejdermuseets Venner
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K

✘

MEDLEMSKORT
FOR ARBEJDERMUSEETS VENNER

GÆLDER FOR 2022



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

 


