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Dansk Lokalhistorisk Forening 
Forening for lokalhistorien i Danmark 

Slaget på Nørre Fælled i København 
den 5. maj 1872 er vel det stærkeste 
symbol på den danske arbejderbe-
vægelses kamp for bedre arbejds- og 
levevilkår. Efter en omfattende strej-
ke i 1899 blev det store kompromis 
indgået, som gav de faglige organisa-
tioner ret til at forhandle på deres 
medlemmers vegne, men som samti-
digt knæsatte arbejdsgivernes ret til 
at lede og fordele arbejdet. Desuden 
aftaltes der spilleregler om overens-
komster, strejker og nedsættelsen af 
arbejdsretten. Initiativer som er unik-
ke i verden, og som har ført til frem-
gang og velfærd i samfundet. 
Gennem seks forskellige foredrag 
samler vi op på begivenhederne i 
arbejderbevægelsens barndom. Fo-
redrag som garanteret vil give debat 
og viden om "Den Danske Model", 
som i disse år er presset af globalise-
ringen og en manglende interesse og 
viden om arbejderbevægelsens hi-
storie. 
Linda Nørregård Andersen vil fortæl-
le om formidlingen af historien på 
Arbejdermuseet. Erik S. Christensen 

vil fortælle om en voldsom arbejds-
konflikt i det nordjyske. Claus Bryld 
vil fortælle om revisionismen, som 
danner baggrund for den socialde-
mokratiske linje, som vil reformere 
samfundet uden en revolution. Taus 
Toft Christiansen vil fortælle om kvin-
derne i den tidlige fagbevægelse. 
Noget der på ingen måde var en let 
pille at sluge for mange mandlige 
medlemmer af bevægelsen. Søren 
Federspiel vil fortælle om malersven-
den Jens Jensen, der blev Socialde-
mokratiets første borgmester. Til 
sidst vil  Henning Grelle perspektive-
rer den tidlige fagbevægelses historie 
og sætter den ind i den lokalhistori-
ske sammenhæng. 
Lørdag formiddag er der bustur til 
Korsør og Skælskør ved Jørgen Mik-
kelsen. 
Lørdag eftermiddag er der general-
forsamling og lørdag aften vil Arne 
Fogt fortælle om Bombemanden fra 
Gladsaxe som "aftenunderholdning". 
Venlig hilsen 

Aase Windeballe, fmd. for DLF og 
Erik Christensen, fmd. kursusudv. 

Den tidlige danske arbejderbevægelse 
En foredragsrække inspireret af "Slaget på Fælleden" 

Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling på  
Konferencecenter Kobæk Strand, Skælskør, den 22.-24. april 2022 

Kære medlemmer 
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Program 

 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Fredag den 22. april 2022  
15.00 Indkvartering 
16.00 Velkomst 
16.30 Formidlingen af arbejderhisto-

rie v/ Linda Nørgaard Ander-
sen  

18.00 Middag 
19.30 Arbejderbevægelsens etable-

ring i provinsen v/ Erik S. Chri-
stensen 

21.00 Aftenhygge 
 
Lørdag den 23. april 2022 
08.00 Morgenmad 
09.00 Udflugt på Vestsjælland v/ Jør-

gen Mikkelsen 
12.00 Frokost 
13.00 Den tidlige arbejderbevægelse 

v/ Claus Bryld 
14.30 Kaffe 
14.45 Kvinderne i den tidlige arbej-

derbevægelse v/ Taus Toft 
Christiansen 

16.15 Dansk Lokalhistorisk Forening 
holder generalforsamling 

19.00 Festmiddag 
20.30 Aftenhygge, som indledes med 

historien om Bombemanden 
fra Gladsaxe v/ Arne Fogt 

Søndag den 24. april 2022 
08.00 Morgenmad 
09.00 Den tidlige danske arbejderbe-

vægelse v/ Søren Federspiel 
10.15 Kaffe 
10.30 Den tidlige arbejderbevægelse 

set i et lokalhistorisk perspek-
tiv v/ Henning Grelle 

12.00 Farvel og på gensyn 
12.15 Frokost 
13.00 Afrejse 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Fredag kl. 16:30 

Formidlingen af arbejderhistorie 
Program- og publikumschef ved Arbejdermuseet Linda Nørgaard Andersen 

Arbejderhistorien rummer fortællin-
ger om engagement og vilje til foran-
dring. Om lighed og retfærdighed 
som idealer, der bliver omsat til 
handling gennem kamp, samarbejde 
og sammenhold. Midt i København 
ligger Arbejdermuseet i en af bevæ-
gelsens allerstørste triumfer, 
Arbejdernes Forsamlings-
bygning.  
Linda Nørgaard Andersen 
tager os med ind i maskin-
rummet på et museum i ri-
vende udvikling, og som for-
midler arbejderhistorien 
med ét mål for øje: At styrke 
viljen til et lige og retfærdigt 
samfund gennem engage-
rende møder med historien.   
 
 
Arbejdermuseet 
Foto: Flemming Bruun, 2009 



 

4 

 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Fredag kl. 19:30 

Arbejderbevægelsens etablering i provinsen med Frederikshavn 
som eksempel 
Arkivleder cand.phil. Erik S. Christensen   

Med Vendsysselbanen kom de socia-
listiske ideer til Frederikshavn. Byen 
var sidst i 1800-tallet en af de hurtigst 
voksende købstæder i provinsen. I 
løbet af 1890’erne var de fleste fag-
foreninger allerede dannet og byens 
skibstømrere følte sig allerede i 1897 
stærke nok til at tage en altafgørende 
konflikt om retten til at organisere 
sig. Det blev en langvarig konflikt, 
som arbejderne vandt efter en ni må-
neder lang strejke allerede året inden 
det store arbejdsmarkedsforlig blev 
indgået i 1899. 
Byen fik besøg af flere socialistiske 
agitatorer, som efterhånden fik tag i 

den spirende utilfredshed og endte 
med dannelsen af både en Fællesor-
ganisation og oprettelsen af et Arbej-
derparti, så efterhånden kunne den 
store industriarbejderklasse begynde 
at tage opgørene på såvel arbejds-
pladser som på den politiske scene. 

Frederikshavn Værft ved DFDS’ overtagelse i 1913 

1. maj 1900 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Lørdag kl. 9:00 

Udflugt på Vestsjælland 
Arrangeret af seniorforsker ved Rigsarkivet Jørgen Mikkelsen 

Første mål på årets udflugt bliver Kor-
sør, hvor vi ved indkørslen passerer 
den bevarede accisebod, vi ser Kon-
gegaarden (Rasmus Langelands Gård i 
Algade, et af Danmarks væsentligste 
borgerlige rokokohuse i provinsen) og 
ikke mindst Fæstningen fra 1300-
tallet. 
Tilbage i Skælskør ser vi Harboes 
Dampmølle fra 1851, de smukke huse 
i Vestergade og endelig Latinskolen, 
som blev nævnt flere gange på sidste 
årsmøde. 
Undervejs i bussen hører vi også lidt 
om den tidlige arbejderbevægelse i 
Sydvestsjælland. 

Vestergade, Skælskør 
Foto: Fl. Bruun, 2020 

Fæstningen, Korsør 
Foto: Fl. Bruun, 2016 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Lørdag kl. 13:00 

Den tidlige arbejderbevægelse med udgangspunkt i den tyske og 
Bernsteins revisionisme 
Professor Claus Bryld 

Eduard Bernsteins liv (1850-1932) er 
billede på den socialdemokratiske 
bevægelses historie i Europa. Fra en 
ortodoks marxisme, der sigtede på en 
social revolution, udviklede  
partierne sig til refor- 
mistiske partier,  
der søgte at  
skabe så  go- 
gode kår                                             
som                                                       

muligt for arbejderne og de mindre-
bemidlede. Her kom Bernsteins tan-
ker fra bogen "Die Voraussetzungen 
des Sozialismus und die Aufgaben der  
              Sozialdemokratie" på længere 
                          sigt til at spille en stor 
                                 rolle, også for det  
                                        danske Social- 
                                             demokrati. 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Lørdag kl. 14:45 

Kvinderne i den tidlige arbejderbevægelse 
Museumsinspektør, cand.mag. Taus Toft Christiansen 

Foredraget tager 
udgangspunkt i en 
undersøgelse af, 
hvordan kvindernes 
stilling i arbejder-
bevægelsen foran-
drede sig fra 1870 
til 1908. Gennem 
kilder fra dagblade-
ne Socialisten og 
Social-Demokraten, 
tidsskriftet Hvad vi 
vil, debatten om 
fabrikslovsforslaget 
1900-1901 og Soci-
aldemokratiets par-
tikongres i 1908 vil 
jeg belyse, hvordan 
de kvindelige arbej-
dere først sammen 
med og separat fra 
mændene arbejde-
de for en bedre 
social stilling, inden 
den såkaldte kvin-
desag i 1908 blev 
underlagt de 
mandsdominerede 
organisationer. 

Gårdparti fra Lille Kongensgade før 1900.  
Fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Lørdag kl. 16:15 

GENERALFORSAMLING 
Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Styrelsens beretning om forenin-

gens virksomhed 
3. Forelæggelse af revideret regn-

skab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent for 

det kommende år 
5. Forelæggelse af budget for det 

kommende år 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til styrelsen 

På valg er Erik Nørr og Erik Chri-
stensen, som begge modtager 
genvalg.  

8. Valg af 2 suppleanter 
På valg er Helge Torm og Ole  
Koefoed Nielsen, som begge 
modtager genvalg. 

9. Valg af 2 revisorer 
På valg er Gunhild Olesen Møller 
og Lejla Thorslund. 

10. Valg af revisorsuppleant 
På valg er Arne Fogt. 

11. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være sty-
relsen i hænde senest 1. februar. 
Se dansklokalhistoriskforening.dk. 

Arbejdernes Brugsforening  
af 1914, Søndergade 9, 
Frederikshavn 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Lørdag kl. 20:30 

Bombemanden fra Gladsaxe 
Formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening Arne Fogt 

Lørdag aften bliver traditionen tro i 
det uhyggelige hjørne, når Arne Fogt 
fortæller om den unge mand fra 

Gladsaxe, der blev nutidens første 
terrorist, og som spredte skræk og 
rædsel i landet i 1977-78. 

Øverst uskadeliggørelse af bombe. Nederst bombemandens værelse i forældrenes 
villa med alt til faget hørende vedr. fremstilling af bomber. 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Søndag kl. 9:00 

Den tidlige danske arbejderbevægelse med udgangspunkt i  
Jens Jensens historie 
Historiker ph.d. Søren Federspiel 

Den tidlige danske arbejderbevægel-
se var karakteriseret ved et tæt sam-
arbejde mellem parti og fagbevægel-
se – funderet i at de fagligt organise-
rede typisk også var socialdemokra-
ter, men også i at partiet, Socialde-
mokratisk Forbund, fungerede som 
paraply 
over 
fagfor-

eningerne frem til midt i 1880’erne, 
hvorefter samvirket kom til at bestå i 
gensidig repræsentation i hinandens 
styrende organer. Jens Jensen, der 
selv var faglig og politisk organiseret, 
blev leder af fagbevægelsen og var 
med til at binde parti og fagbevægel-

se sam-
men. 
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Søndag kl. 10:30 

Den tidlige arbejderbevægelse set i et lokalhistorisk perspektiv 
Fhv. seniorforsker Henning Grelle 

Den første socialistiske arbejderbe-
vægelse fra 1871 er primært blevet 
udforsket ud fra et københavnsk- og 
et storbyperspektiv. Det er forståe-
ligt, da det ikke i 1870’erne lykkedes 
at skabe en landsdækkende bevægel-
se, men kun få støttepunkter uden 
for storbyen.  
Det ændrede sig i løbet af 1880’erne 

og tog stærk fart i 1890’erne, hvor 
den foreningsstruktur fagligt og poli-
tisk blev grundlagt, der først i de sid-
ste 25 år er på vej til at forsvinde. Der 
ses på foreningernes formål og opga-
ver samt koordineringen mellem be-
vægelsens centrale og lokale del, der 
gør, at man kunne kalde sig lands-
dækkende.  

Socialdemokratiets store 1. maj demonstration i 1906. Den socialdemokratiske poli-
tiker og redaktør Frederik Borgbjerg (1866-1936) og chefredaktør, typograf og poli-
tiker Emil Wiinblad (1854-1935) deltager i demonstrationen.  
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 Årsmøde og generalforsamling 2022 

Tilmelding og praktiske oplysninger vedrørende årsmøde 2022 

Mødested Kobæk Strand konferencecenter, Kobækvej 85, 
4260 Skælskør. Tlf. 5819 4515. 

Pris 1.400 kr. for medlemmer (900 kr. for ét døgn),  
2.000 kr. for ikke-medlemmer (1.400 kr. for ét døgn). 
Deltagelse alene i generalforsamlingen er gratis. 

Tilmelding Sker skriftlig til foreningens kasserer Flemming Bruun, 
flemming.bruun@gmail.com. Ved tilmelding oplyses for-
eningens navn samt navnene på deltagerne. Anfør ønsket 
fordeling i enkelt- eller dobbeltværelser. 

 Der kan deltage fire personer fra hver forening. Hvis flere 
end fire, kan man komme på venteliste. Tilmelding senest 
1. marts 2022.  

 Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der op-
rettes om nødvendigt venteliste. 

Betaling Sker ved overførsel til reg.nr. 2316 kto.nr. 5820 002 021. 
Husk at anføre tydelig afsender. Betaling senest 1. april. 

Kursusansvarlig Erik Christensen, ech@kystmuseet.dk. 
Foredragene afholdes i samarbejde med  
Folkeuniversitetet i Næstved. 

Corona Vi vil gøre vores bedste for at være fleksible i forhold til 
afbud og tilbagebetaling af deltagergebyr. 

NB!  Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  


