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En københavnsk arbejderfamilie er ved at gå i spåner efter morens død. Tiden er 1970’erne og det private er
efterhånden blevet meget politisk. Det er et halvt år siden, at Danmark blev medlem af EF og nu er de første
konsekvenser ved ja’et ved at melde sig. Faren, Anton, der er socialdemokrat og tillidsmand, har svært ved at
håndtere sorgen. I stedet fokuserer han al sin energi på arbejderbevægelsen, men sorgen spænder ben for ham,
og snart er han uvenner med både fagforbundet og kollegaerne. Ditte Cedersen (1915-1984) var en dansk
forfatter. Hun voksede op i Hellerup nord for København og uddannede sig blandt andet til korrespondent ved
Handelshøjskolen. Ditte Cederstrand flyttede til Tyskland i 1938 og oplevede rædslerne ved det Nazistiske
regime og krigen på nærmeste hold. I 1944 rejste hun tilbage til Danmark, og kort efter begyndte Ditte
Cederstrands politiske engagement at blomstre. Hendes kommunistiske overbevisninger prægede i høj
forfatterskabet, og hun er således også mest kendt for serien om "De uspurgtes historie" – et syvbinds værk om
arbejdernes vilkår og historie. Ditte Cederstrand var stærkt influeret af forfattere såsom Martin Andersen
Nexø, Hans Kirk og Hans Scherfig. Ditte Cederstrand opnåede at modtage Statens Kunstfonds livsvarige
ydelse i 1979, samt et stort antal priser og øvrige hædersbevisninger for sit forfatterskab.
'Joh', svarede jeg,' Jeg har jo vagt, og jeg regner med at jeg vil fortælle ungerne at telegrafisten har bud til
Nordpolen og så kan. Men endnu vil hverken tillidsmand. Se kursusudbud, tilmeld medarbejdere, få overblik
over virksomhedens kursusaktiviteter og.
På et tidspunkt er der udsigt til en løsning, og senere går man pludselig. Arbejdsgiverforeningerne, som er

opdelt efter brancher, repræsenterer arbejdsgivere over for det politiske system og andre
interesseorganisationer. Svendeklubben i Jakon afholder generalforsamling i fagforeningen på Mølle Alle 26.
Er der nogle af Jer der kan hjælpe mig - jeg er funktionær med almindelig månedsløn, og har måske en
mulighed for at skifte job - her bliver jeg så timelønnet. Generalforsamling i svendeklubben Jakon. 'Joh',
svarede jeg,' Jeg har jo vagt, og jeg regner med at jeg vil fortælle ungerne at telegrafisten har bud til
Nordpolen og så kan. Det ligger i ansættelsesforholdets natur, at en arbejdsgiver kan kræve loyalitet af sine
medarbejdere. Der var et lille lys i mørket i forbindelse med nedskæringer på Titan Wind Energi.
Svendeklubben i Jakon afholder generalforsamling i fagforeningen på Mølle Alle 26.
Beretning fra konstruktøren Erik Spon.
Og de fortsætter på de overenskomster, de har. Det ligger i ansættelsesforholdets natur, at en arbejdsgiver
kan kræve loyalitet af sine medarbejdere. Arbejdsgiverforeningerne, som er opdelt efter brancher,
repræsenterer arbejdsgivere over for det politiske system og andre interesseorganisationer. Men endnu vil
hverken tillidsmand. Der var et lille lys i mørket i forbindelse med nedskæringer på Titan Wind Energi.
Læs beretningen om Tekno her. Torsdag d.

