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| Langsøhus’ kursister kommer fra hele landet. Ejendommen er løbende blevet vedligeholdt for mange millioner kroner, så alt fremstår indbydende og lækkert, når chauffører, stilladsarbejdere,
dyrepassere, tjenere og jord- og betonarbejdere fra hele landet kommer på ophold.

50 år med arbejderuniversitet i Silkeborg
Daværende
SiD-formand i
Danmark og senere
statsminister Anker
Jørgensen var
ophavsmand til
Langsøhus
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SILKEBORG Lagerarbejder, fagforbundsformand, statsminister i Danmark.
Tirsdag fejrer Langsøhus i Silkeborg 50 års fødseldag, men i modsætning til 40 års jubilæet i 2009 må
festdeltagerne denne gang undvære
hovedophavsmanden til det lokale
kursuscenter.

| Efter Anker Jørgensens død i 2016 blev en af gangene på Langsøhus udsmykket med fotografier og andre minder fra
den tidligere statsministers liv. Her ses han sammen med USA’s præsident Gerald Ford.

For 10 år siden deltog tidligere statsminister Anker Jørgensen i fejringen
på Vestre Ringvej.
Stedet, som han i 1969 var med til
at beslutte skulle være fagforbundet
SiDs (i dag 3F’s) uddannelsesejendom
for medlemmerne.
Anker Jørgensen døde 20. marts
2016.
Han blev 93 år. På Langsøhus lever
Anker Jørgensen stadig.
Efter hans død blev på en af gangene hængt en række fotografier op
- blandt andet fra Anker Jørgensens
hjem i København. Genstandene var
skænket til stedet af den tidligere
statsministers efterladte. Ud over fotos
hænger også historiske plancer.
På en af plancerne kan besøgende
læse om Langsøhus’ oprindelse:
»I efteråret 1968 blev Anker Jørgensen ringet op af en kammerat fra
Silkeborg. Det var afdelingsformand
Aage Thomsen, der erindrede ham
om den 10-øre, Anker som formand
for Lager og Handel havde fået lagt
til side fra hvert medlem for at spare
op til forbundets egen kursusejendom.
Anker havde været i mindretal i forbundsledelsen, men vandt afstemningen hos de delegerede. Nu var chancen
der, annoncerede Aage Thomsen. Et
lokalt hotelbyggeri var krakket, og
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Lars
Larsen
indtager
Aserbajdsjan
Samtidig med åbning
af en Jysk-butik i et
nyt land trækker Jysk
sig helt ud af et land
i Østasien
AF BJARNE GREGERSEN

bgre@mja.dk

| Socialdemokratiske politikere fotograferet foran Langsøhus i 1971. Fra venstre: Per Hækkerup, Jens Otto Krag, K.B. Andersen, Kai Andersson (forstander på
Langsøhus), Anker Jørgensen, Erling Dinesen, Ivar Nørgaard og Jens Kampmann. FOTO: LANGSØHUS
| Jan Aas Christensen er
forstander, og tilsammen er
de 28 ansatte i kursus- og
konferencecentret.

lidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter,
organisationsfolk, sagsbehandlere
og mange andre.

Byder velkommen
Når et nyt hold er tjekket ind til
ugens kursus, er det fast kutyme, at
Jan Aas Christensen står klar mandag formiddag for at byde velkommen.
Og Langsøhus har også en musiker ansat, og hver morgen klokken
8.30 er der morgensang.
Eget bibliotek har man også.
Ejendommen er løbende blevet
vedligeholdt for mange millioner
kroner, så den fremstår indbydende
og lækker, når chauffører, stilladsarbejdere, dyrepassere, tjenere og
jord- og betonarbejdere fra hele landet kommer på ophold.
Langsøhus har 90 værelser til
overnatning.

ejendommen kunne købes for 12
millioner kroner.«
»Anker sprang på toget til Silkeborg, lagde otte millioner forbundskroner for ejendommen på bordet og
kunne den 24. februar 1969 indvi det
færdige Langsøhus som forbundets
første skole, der blev forbillede for
lønmodtagere i Danmark og udlandet.«
»Anker havde realiseret drømmen
om et kursussted, et arbejderuniversitet, der kunne kickstarte unge tillidsfolk med nyttig viden, kunst og
kultur. Som han sagde: Det er sundt
med nogle krusninger oppe i hovedet, hvis der skal ske forandringer«.

28 ansatte
Langsøhus anno 2019 har Jan Aas
Christensen som forstander, og der
er 28 ansatte.
Jan Aas Christensen blev ansat
som pedel på kursus- og konferencentret i 1990, og han bor fortsat i
Langsøhus’ pedelbolig.
- Vores i dag tre voksne børn vok-

Færre øl i automaterne

| Der hænger masser af kunst på væggene i ejendommen på Vestre
Ringvej.

sede op her. Langsøhus har altid været en stor del af deres liv, fortæller
Jan Aas Christensen, der for fem år
siden skiftede fra servicechef til forstander.

Forstanderen refererer til ledelsen
hos 3F i København.
Siden starten for 50 år siden har
hundredtusindvis af kursister tilegnet sig ny viden på Langsøhus - til-

Man vil gerne bevare traditioner,
men der er også sket forandring undervejs. Det gælder alkoholkulturen
eksempelvis, hvor salget er meget
for nedadgående.
- Da jeg blev ansat, omsatte vi for
en million kroner om året i ølautomaterne. På den front er virkelig sket
noget, smiler Jan Aas Christensen.
Sammen med kollegerne ser han
frem til næste uges fejring.
Den runde fødselsdag bliver med
teltfest inklusiv mad og drikke
samt musikalsk underholdning ved
blandt andet Røde Mor og Anne Dorthe Michaelsen.
Der ventes gæster fra hele landet,
og Langsøhus håber, at også mange
silkeborgensere vil kigge forbi tirsdag eftermiddag.

SVEJBÆK/ASERBAJDSJAN Svejbækkøbmanden Lars Larsen indtager
endnu et land med sin Jysk-koncern.
Det er i denne uge, at Jysk åbner
sin første butik i republikken Aserbajdsjan, og det er i hovedstaden Baku.
Jysk i Aserbajdsjan hører under
Jysks franchise-koncept, hvilket betyder, at det er en lokal franchisetager,
der står for driften.
Aserbajdsjan ligger i den sydøstlige
del af Kaukasus med grænse til blandt
andet Armenien og Georgien, hvor
Jysk allerede er repræsenteret med
butikker efter franchise-konceptet.
Franchise-direktør i Jysk, Frederik
Kroun, ser det derfor som en naturlig
udvikling, at Jysk også er i Aserbajdsjan.
- Vi er allerede repræsenteret i den
del af verden og tror på, at der også
er et marked for Jysk i Aserbajdsjan.
Det er et marked i udvikling, og det vil
vi selvfølgelig gerne være en del af og
give kunderne et godt tilbud fra Jysk,
siger Frederik Kroun.
Den nye butik er placeret i hovedstaden Baku og har et samlet salgsareal
på 1105 kvadratmeter. Baku er en
kulturhistorisk meget spændende by
og har blandt andet tilnavnet »Østens
Paris«. Baku har mere end 2 millioner
indbyggere og hele hovedstadsregionen har mere end 4 mio. indbyggere. I
alt har Aserbajdsjan omkring 10 mio.
indbyggere.
Det er den eksisterende franchisepartner, som driver Jysk-franchise i
Moldova, der skal stå for at drive Jysk
i Aserbajdsjan.
- Jysk kommer med et skandinavisk
koncept, som er moderne og noget helt
andet, end vi ellers ser på markedet, så
vi glæder os meget til at kunne byde
kunderne i Aserbajdsjan indenfor og
få del i vores store udvalg og gode
tilbud, siger franchisepartner, Denis
Razloga.
Planen for flere Jysk-butikker i
republikken er lagt, og de næste tre
butikker er allerede på tegnebrættet.
Det samlede antal lande, som Jysk
opererer i, vil efter åbningen af Aserbajdsjan fortsat være 52, da Jysk Franchise har valgt at lukke i Singapore,
hvor Jysk Franchise har været repræsenteret siden 2015.

