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Siden ”arbejdsforskning” blev oprettet som ”Selskab for arbejdsforsknings” hjemmeside, og er
faktuelt dette selskabs fortsatte hjemmeside. Men da aktiviteten i selskabet har været begrænset
over de sidste år, ja så er ordet ”Selskab” slettet, således at der bare står ”arbejdsforskning”.
Mødelisten over selskabets aktiviteter siden 1991 findes stadig her på siden, og går tilbage til
tidspunktet for selskabets oprettelse og frem til de sidste åbne møder, der blev holdt i selskabets
regi.
Selve ideen til selskabet og initiativet kom fra forfatteren Cand. Mag. Michael Husen på
foranledning af en kronik, som blev bragt i Dagbladet Ínformation, og som Peter Tranberg havde
været så sød, at lægge navn til, selv om den var skrevet af Steen Ole Rasmussen og trykt under
titlen ”Opløs arbejdsløsheden i stedet for at løse den”.
Kronikken kan findes under Artikler her på siden, og den fremstår stadig under Peter Tranbergs
navn.
Der har været afholdt og arrangeret mange møder, også med folk ude fra som oplægsholdere. Men
det har ikke givet sig udslag i skriftlige oplæg og artikler.
Vi modtager gerne kommentarer til de artikler, som findes på siden. Man kan henvende sig både til
Finn, som er formand for selskabet, og til Steen. Vi foretrækker gammeldags kommunikation, dvs.
telefoniske og skriftlige henvendelser, fordi det passer bedst ind i vores arbejdsrytme.
Steen Ole Rasmussen holder foredrag og arrangerer seminarer over det materiale, som han har lavt
over de sidste 20 år, og især over det der er opstået over de sidste 3 år. Se:
”Realitetens konflikt versus konfliktens realitet” bog fra 2010,
”Magtens væsen”, Cand. Phil. speciale, 100 s., Odense Universitetsbibliotek 1990,
”Succes eller Succes”, bog 214 s., Books on demand aug. 2008.
Kronikker:
”Sundhed for de bedst egnede” i dagbladet Information sept. 2008
”Fra naturtilstand til civilisation” i dagbladet Information okt. 2008
”Fra overflødig til overskudsmenneske” i dagbladet Information dec. 2008
”Gensyn med Højrup” (en stationsby mellem Ringe og Faaborg på Fyn) Fyens Stifstidende Maj.
2009.
Se desuden de ca. 60 artikler, der ligger på denne side.
Steen Ole Rasmussen vil i fremtiden lave en ugentlig kommentar til verdens gang. Disse
kommentarer vil blive tilgængelige hver uge søndag kl. 12 00.

