Fagbevægelsens historie Langsøhus DVDliste

(+ links)

Version 2/4-20
DVD 933: Danmarkshistorie 1899-1945 på DVD / Henning Tjørnehøj, 2016. –
(28 dvd’er x ca. 30 min.)
Henning Tjørnehøjs omfangsrige & detaljerede danmarkshistorie, fortalt af høj og lav.
933A

1 Storlockouten og Septemberforliget 1899 / Den danske model (23 min)
2 Børnearbejdet på fabrikkerne (9:30 min)
933B
3 De tjente bønder / Tjenestedrengene på landet (21 min)
4 Tjenestepigerne på landet (14 min)
933C
5 Tjenestepigerne i byerne / Husassistenternes historie (14 min)
6 Enke med syv børn i 1903 (21 min)
933D
7 Peter Sabroe: Børnenes ven og de fattiges beskytter (25 min)
8 Kampen mod krigen: 1914–18 Sønderjyder & militærnægtere (36 min)
933E
9 Kampen for 8-timers arbejdsdagen (22 min)
10 En tekstilarbejderske ser tilbage (12 min)
933F
11 Landarbejdernes historie (30 min)
12 Tørve- og briketarbejderne i Kaas (27 min)
933G+H
13-16 Ikke udkommet
933I
17 Kaffekande-tude-svejser på Glud & Marstrand i 38 år (20 min)
18 Mælkedrengenes arbejde (20 min)
933J
19 Den danske kommunisme (45 min)
20 De intellektuelle og Socialdemokratiet (25 min)
933K
21 Den danske fascisme (33 min)
22 Den danske nazisme (46 min)
933L
23 De danske Spaniensfrivillige (40 min)
24 Nazi-Tyskland i DK / Myten om det folkelige sammenhold (55 min)
Samling: (Langsøhus)
DVD 926A+B: Jagten på den danske arbejder / DR, 2015. – (4x28 min.)
For 150 år siden begynder en kamp, der kommer til at forandre Danmark for altid. De
danske arbejdere samler sig og kræver højere løn, rettigheder og politisk magt. DR
jagter historien om den danske arbejder.
Udsendelse 1: Kampen for anerkendelse. Om arbejdernes kamp for at blive
anerkendt i samfundet og få lov at organisere sig i fagforeninger i slutningen af 1800tallet
Udsendelse 2: Magtens byrde Om hvordan de danske arbejdere, med Stauning i
spidsen, kæmper for at få politisk magt i første halvdel af 1900-tallet.
Udsendelse 3: Begyndelsen til enden -> BORTKOMMET.
Om hvordan arbejderne på B&W i 1970-erne og 80-erne påvirker hele samfundet med
deres faglige og politiske kamp
Udsendelse 4: Truslen udefra Med udgangspunkt i metrobyggeriet debatteres
social dumping og hvordan billig udenlandsk arbejdskraft de sidste 15 år har sat både
arbejdere og fagbevægelse under pres
(Langsøhus)

DVD 925: USA Indefra: Arbejderbevægelses fald (Inside man ”Unions”), –
Morgan Spurlock, 2013. – (41 min.)
Spurlock’s dokumentar om fagbevægelsen i USA, med historien om fagbevægelsens
fald og kampene mod bl.a. WalMart. Spurlock advarer om, at uligheden stiger kraftigt,
når fagbevægelsen svækkes.
Samling: (Langsøhus)
DVD 924: Pride / Matthew Warchus & BBC Films, 2014. – (118 min.)
En sand historie om 2 grupper: Minearbejdere fra Wales og bøsser & lesbiske fra
London, der finder sammen under den britiske minearbejder-strejke i 1984.
Samling: (Langsøhus)
DVD 921: The spirit of ’45 / Ken Loach, 2013. – (90 min.)
Dokumentarfilm om England efter 2. verdenskrig, hvor mange drømte om og
kæmpede for, at England skulle blive en velfærdsstat med blandingsøkonomi, job,
bolig og muligheder for alle.
OBS: Kun med svenske og norske undertekster
(Langsøhus)
DVD 917: Intet er kommet af sig selv: Kølehusarbejdernes historie 19602014 / Kølehuslauget, 2014. – (80 min.)
Via interviews + nye & gamle filmklip fortælles kølearbejdernes og kølebranchens
historie
(Langsøhus)
DVD 912: Stilladsfilmen: Stilladskonflikten '78 / Stilladsarbejdernes
Landsklub, 2013. – (78 min.)
Remastered udgave af Stilladsfilmen fra 1978 om Stilladskonflikten fra 2. januar til
24. maj 1978 mod firmaet Activ Stilladsservice
(Langsøhus)
DVD 899: Det stærke køn = Made in Dagenham / HanWay Films, 2010. –
(108 min.)
Festlig film fra den virkelige verden om 187 kvinders ukuelige kamp for samme løn
som de 55.000 mænd på Ford-fabrikkerne i Dagenham i England i 1968
Samling: (Langsøhus)
DVD 871: Langsøhus 40 års jubilæum. 7. April 2009: Samtlige taler /
Langsøhus, 2009. – (65 min.)
Taler og sange af: Poul Erik Skov Christensen, Jan Johansen, Jørgen Hedegaard
Kristensen, Jens Chr. Abildskov, Langsøhus AllStars, Erling Prang og Jørgen Mortensen
Delvist: https://www.youtube.com/watch?v=NODmT6mZ0J4
Samling: (Langsøhus)

DVD 868: Danmarks historie – Kvindeliv: Fra stemmeret til hotpants /
Substanz, 2009. – (65 min.)
14 små film med højdepunkter fra det 20'ende århundredes kvindeliv, bl.a.
indeholdende: Frisind og valgret til kvinder; Sammenstød på seksualfronten;
Kernefamiliens heltinde; Rødstrømperne går i kamp for lige vilkår; Kønsroller i krise;
Børnene tager ordet & Renée: Firsernes ansigt.
Samling: (Langsøhus)
DVD 840: Kviksølvarbejderne på Grindstedværket / DR1, 2008. – (14 min.)
DR opsummerer skandalen om kviksølvarbejderne på Grindstedværket, hvor
virksomhed og myndigheder i alt for mange år lukkede øjnene for det livsfarlige
arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren er i studiet i anledning af, at den endelige
rapport er udkommet og arbejdsskadesagerne vil blive genoptaget.
Samling: (Langsøhus)
DVD 816: Lands- og Landsbrancheklubber i Fagligt Fælles Forbund
3F, Faglige Fælles Landsklubber, 2008. – (20 min.)
Præsentationsfilm fra Kongressen 2007 af 3F's Lands- og Landsbrancheklubber.
Samling: (Langsøhus)
DVD 812: Industriens Historie 1-3 (Danskernes egen historie)
Dansk Industri & Substanz, 2007. – (3 DVD’er). – (279 minutter)
DVD’en “Bacon, brød og bajere” er et fængslende indblik i, hvordan små
håndværksvirksomheder gennem århundredet udvikler sig til effektive
industrivirksomheder.
DVD’en ”Når gløderne springer” er unikke filmklip fra den tunge industris storhedstid i
Danmark.
DVD’en ”Over alle grænser” er en samling af unikke filmklip fra den industri, der
startede i små baglokaler men udviklede sig store eksportvirksomheder.
Samling: (Langsøhus)
DVD 796: De 141 dage: Konflikten i det Berlingske hus / BT-Klubben, 1977. –
(100 minutter)
DVD'en indeholder en gammel smalfilm om konflikten i Det Berlingske Hus i foråret
1977, hvor 987 arbejdere, fortrinsvis typografer, blev sat på gaden. En konflikt der
varede i 141 dage
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/de-141-dage
Samling: (Langsøhus) -> Bortkommet??
DVD 776: Den sorte box: Willy Strube. - TV2, 2006. – (40 min.)
Udsendelse fra om Willy Strubes opvækst, fagforeningsarbejde, bedrageri og
selvmord. Bl.a. interviews med: Familien, Poul Erik Skov Christensen, Børge
Frederiksen, Werner Klemmensen og Hardy Hansen
Samling: (Langsøhus)

DVD 774: Fagforeningens historie i levende billeder: 110 års historie fortalt i
44 korte film og 120 artikler. – 3F & Lynx Media, 2006. – (120 min.)
I 44 korte film om de sidste 110 års danske historie set fra de ufaglærtes synspunkt.
Filmene spænder fra Lyngsie tale til de strejkende arbejdsmænd i 1925, over
beretninger om 30'ernes arbejdsløshed og om baggrunden for arbejdets forandring i
1990erne til sammenlægningen af SID og KAD.
Filmene er kronologisk præsenteret i årtier. For hvert årti er der en generel film, der
giver et overblik over udviklingen og de vigtigste begivenheder i perioden samt 2-4
film, der går i dybden og fokuserer på særlige faglige eller politiske begivenheder i
tiden. Filmene er suppleret med 120 artikler.
https://www.youtube.com/user/3FsHistorie/videos?flow=grid&view=1
Samling: (Langsøhus)
DVD 673: I hundrede år / DR & Net-Produktion, 1998. – (200 sekunder)
En montage om Danmarks forvandling. Fem billeder i sekundet. En fortælling om et
folk, der sprang fra armod og mørke, som på Pelle Erobrerens tid, til velstand og lys i
børnecheckens og det skamløse forbrugs lykkeland
Samling: (Langsøhus)
DVD 671B: Plads til os alle 1-8 / LO, Uffe Lynglund & Gekko Medier, 1999. –
(8x48 min.)
1: Med loven eller uden (Om bevægelsens politiske udvikling før 2. verdenskrig)
2: Det lange seje træk (Om fagbevægelsens udvikling til en stærk organisation)
3: Når bægeret flyder over (Om storkonflikten i 1998; første konflikt i 13 år)
4. Snorens 3. streng (Om de kooperative virksomheder)
5. Fra baggård til beton (Om boligbevægelsen)
6. Lidt arbejde skader ikke (Om børnearbejde før og nu)
7. Lys over land (Om AOF & arbejderoplysning)
8. Gør din pligt og kræv din ret (Om udviklingen af det danske velfærdssamfund)
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/plads-til-os-alle#.XOUdLogzaUl
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/plads-til-os-alle-1-8
Samling: (Langsøhus)
DVD 657: Fra bybus til Ri-Bus - en arbejdskamp i Esbjerg / Kanal Esbjerg,
1999. – (79 min.)
Privatiseringen af bybusserne i Esbjerg satte gang i en arbejdskamp, som varede 268
dage i 1995..
Samling: (Langsøhus)
DVD 656: Storkonflikt 1998 - 11 dages aktiv konflikt i Kastrup og omegn /
SID Kastrup & Bitsch Film, 1999. – (28 min.)
"Hjemmevideo" der skildrer lidt af de hektiske dage fra 27. april til 7. maj 1998, som
de udspandt sig i og omkring SiD i Kastrup: Blokaderne, registrering af de strejkende,
demonstration på Rådhuspladsen, 1. maj, regeringsindgrebet osv.
Samling: (Langsøhus).

DVD 654: Fællesskab? - en tegnefilm om Danmark’s historie gennem 10.000
år / LO, 1998. - (25 min.)
En rejse gennem 10.000 års danmarkshistorie på 25 minutter.. Udgivet af LO,
Landsorganisationen i Danmark i anledning af 100 års jubilæet i 1998.
Samling: (Langsøhus).
DVD 652: Hærværksgeneralerne / TV-Svendborg, 1997. – (45 min.)
Om retssagen mod 4 Ri-Bus aktivister. Programmet rejser spørgsmålet om politiet
medvirkede til at iscenesætte en hærværksaktion, og om formålet var at få sat en
stopper for konflikten ved at fængsle dens strejkeledere og sigte dem for hærværk
Samling: (Langsøhus).
DVD 642: Jeg læser aldrig dødsannoncer / Mediehuset Svendborg, 1996. –
(25 min.).
Kaj Thomsen er blevet syg mens han har arbejdet på Kemira i Nørresundby. "Syren"
hedder Kemira blandt folk i byen - ud over svovlsyre er det det ekstremt fine støv, der
kan ødelægge lungerne og give kronisk bronkitis. Programmet dokumenterer, at BST
og arbejdstilsynet har kendt til forholdene på Kemira i 15 år, og at BST gang på gang
har sendt tilsynsførende og rapporter til fabrikken om det farlige arbejdsmiljø. Først
en dom og tvangsbøder fik virksomheden til at gøre noget i 1996. Desværre for Kaj
Thomsen og mange af hans kolleger var det for sent.
Samling: (Langsøhus)
DVD 537B: Svendborgskolens 25 års jubilæum. 30. april 2002 / Mediehuset,
2002. – (30 min.)
Samling: (Langsøhus)
DVD 537: Langsøhus 25 års jubilæum: Samtlige taler og interviews. –
Mediehuset, 1992. - (110 min.).
Uredigeret udgave med samtlige taler og interviews med jubilæet. Taler af Hardy
Hansen, Anker Jørgensen, Jørn Würtz, Preben Holm & Tom Larsen Interviews med
John Mølgaard, de tidligere forstandere Olaf Jespersen og Otto Nielsen, forfatteren
Carl Scharnberg og Hans Clausen tidl. sekretær i SiD.
Samling: (Langsøhus)
DVD 536: Langsøhus 25 års jubilæumsvideo / Langsøhus, 1995. – (85 min)
Taler af bl.a. Anker Jørgensen, Carl Scharnberg & Hardy Hansen. Foredrag m.m.
Personalerevy. Gamle smalfilm om skolen anno 1969 overspillet til DVD.
Interview med Carl Scharnberg: https://www.youtube.com/watch?v=BR6A65JiBvU
Festtale af Anker Jørgensen: https://www.youtube.com/watch?v=QTkF2XwEztQ
Fodboldkamp 1969 med Anker Jørgensen: https://www.youtube.com/watch?v=b7mGJupsvNI
Samling: (Langsøhus)
DVD 347: Morgensang på Langsøhus 2002.- Langsøhus, 2002. – (30 min.)
Videoptagelse fra Morgensang på Langsøhus, afholdt af Personlig Udvikling, der vha.
fiktive 1. majtaler fra forskellige årstal fortæller om fagbevægelsens fortid og fremtid
Samling: (Langsøhus)

DVD 345B: Personalerevy ved Forstander Olaf Jespersens afskedsreception
1991 / Langsøhus, 1992. – (40 min.)
Afskedsreception og personalerevy fra Langsøhus 1991
Samling: (Langsøhus)
DVD 345: Forstander Olaf Jespersens 60 års fødselsdag 1988 / Langsøhus,
1989. – (40 min.)
Olaf Jespersens 60 års fødselsdag med klip fra dagens talere & Gamle film om skolen
Samling: (Langsøhus)
DVD 344: SiD Silkeborg 100 års jubilæum. – Langsøhus, 1992. - (90 min.).
Uredigeret udgave med samtlige taler og interviews.
Samling: (Langsøhus)
DVD 342: Langsøhus-aften på Roskilde Højskole 1989 / Langsøhus, 1989. –
(70 min.)
”Langsøhusaften 1/7 1989” på Roskilde Højskole, hvor Otto Nielsen læser digte og
fortæller om arbejderbevægelsen, Karl Erik Laursen akkompagnerer på klaver, og
Tommy Larsen er konferencier
Samling: (Langsøhus)
DVD 326: Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt / Havnearbejderen,
1983. - (40 min.)
Karl Jørgensen var pressetalsmand for havnearbejderne under konflikten i 1983. Han
udpeget af politiet som bagmand for aktiviteterne, bl.a. en ildspåsættelse på havnen,
som han ikke havde andel i, og blev isolationsfængslet. Filmen handler om arbejdet
for at få Karl Jørgensen fri, og indeholder en redegørelse for politiets arbejdsmetoder,
samtaler med Karl Jørgensen og autentiske optagelser fra solidaritetsarbejdet
Samling: (Langsøhus)
DVD 248: Arbejderbevægelsens historie Del 1-4 / FIU & AOF, 1987. – (4x20
min.).
1: Den begyndende industrialisering pariserkommunen og starten på den faglige
organisering
2: Storkonflikten i 1898 Septemberforliget og retten til at organisere sig
(hovedaftalen)
3: 1920-45 med vægten lagt på Trediverne og programmet Danmark for folket.
4: 1945-1970 med vægten lagt på storkonflikten i 1956 og helhedsløsningen 1963.
Samling: (Langsøhus).
DVD 124: Alice - en kamp for livet. - DR, 1985 (90 min).
Alice er død. Hun var asbestarbejder og programmet skildrer hendes sidste tid.
Samtidig fortælles om mange andre ofre, hvor producenter anklages for
hemmelighedskræmmeri og hensynsløshed overfor medarbejdere og miljøet.
Samling: (Langsøhus)

CD ROM 1156: Hartmann og den danske model / A-Kassernes Samvirke,
2007. – (50 min.)
Danmark - trods vores høje lønninger og gratis velfærd - er et af de mest attraktive
lande at investere i. Hvordan er det nu lige, det hænger sammen? Artikler om den
danske model, flexicurity, det danske arbejdsmarked og arbejdsløshedsforsikringen 7 små film om: Flexicurity, arbejde, dagpenge, solidaritet, globalisering, uddannelse
og efterløn.
https://www.youtube.com/results?search_query=hartmann+danske+model
Samling: (Langsøhus)
CD-ROM 1101: Hvem byggede Danmark: 100 års Danmarkshistorie i billeder
/ LO, 1998
Om Danmark og den jævne danskers historie og dagligdag fra 1890 til 1998.
Oplevelsesdel med 8 virtuelle rum fra Østerby på Samsø og Borgergade i København
vises med 3D-omniview-teknik. Tematisk og kronologisk opdelt faktadel, arkivdel med
kildemateriale og tidslinje. Indeholder autentiske lyd- og filmklip fra perioden,
speakede diasshow og programmæssige faciliteter til projektarbejde
Samling: (Langsøhus)

