
Rettelse 
I Arbejderhistorie Nr. 1/2014
efter artiklen “Februar 1934:
Den væbnede arbejderopstand
i Østrig”, s. 96-107. stod forfat-
teren opført med en længere
beskrivelse end normalt. 
Der skulle blot have stået:
Alfred Lang, journalist og 
researcher

SFAH
Arrangementer i 
november

“Pligt & Ret, Ret & Pligt.
Refleksioner over den social-
demokratiske idéarv.”
Foredrag ved økonom Jørn
Henrik Petersen, professor og
leder af Center for Velfærds-
statsforskning ved Syddansk
Universitet.

Tid og sted: 4. november kl. 17
på Arbejdermuseet, Rømersga-
de 22, 1362 København K 

“Uønsket i Danmark”
Foredrag ved Birgit Kirkebæk,
fhv. lektor, professor, dr.pæd,
og John Bertelsen, lektor,
cand.pæd. Videnscenter for
Specialpædagogik 
Foredrag med udgangspunkt i
bogen “Uønsket i Danmark”,
der udkom på SFAHs forlag i
august i år. 

Tid og sted: 27. november kl.
17 på Arbejdermuseet, Rømer-
sgade 22, 1362 København K 

Arbejderhistorie-
prisen 2014

Prisens formål er at inspirere
til og fremme studiet af ar-

bejdernes og arbejderbevægel-
sens historie og kultur, særligt
blandt studerende på universi-
teterne. Prisen tildeles den, som
har leveret det bedste speciale
eller ph.d.-afhandling om et te-
ma inden for dansk eller inter-
national arbejderhistorie, afle-
veret inden for de seneste to år.
Også opgaver, hvor hovedvæg-
ten er lagt på det formidlings-
mæssige, kan komme i betragt-
ning. Prisen er på 15.000 kr.
Bedømmelsesudvalget kan be-
slutte at dele beløbet på to eller
flere prismodtagere eller slet
ikke at uddele prisen. Prismod-
tageren er forpligtet til at skri-
ve en artikel til “Arbejderhisto-
rie”. Prisen uddeles af et uaf-
hængigt bedømmelsesudvalg
nedsat af Arbejdermuseet &
ABA, Arbejdermuseets Venner
og SFAH.

Send to trykte eksemplarer af
din afhandling til:
Arbejdermuseet & Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv
Att. 
Direktør Søren Bak-Jensen
Rømersgade 22
1362 København K
Mrk. “Arbejderhistorieprisen”

Deadline: 1. november 2014.
Vinderen offentliggøres i janu-
ar 2015.
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Foredrag

Folkeuniversitetet på 
Arbejdermuseet: 
Danske Moskva-kadrer 

Danmarks Kommunistiske
Parti var i det 20. århun-

drede kendetegnet ved sin tætte
relation til Sovjetunionen. I
mellemkrigstiden blev relatio-
nen formaliseret gennem parti-
ets underordning som national
sektion i det fra Moskva styre-
de verdensparti Komintern
(Kommunistisk Internationa-
le). Efter nedlæggelsen af Ko-
mintern i 1943 foregik koordi-
neringen med Sovjetunionens
Kommunistiske Parti og den
sovjetiske ambassade i Køben-
havn.

For at komme til en nærmere
forståelse af dette samarbejdes
karakter vil forelæsningsræk-
ken med udgangspunkt i en in-
ternational kontekst portrætte-
re fire danske kommunister,
der blev inddraget direkte i Ko-
mintern og de sovjetiske parti-
og efterretningsapparaters ar-
bejde.

Forelæserne har alle deltaget
i et flerårigt projektet mellem
Arbejdermuseet & ABA, Cen-
ter for Koldkrigsstudier ved
Syddansk Universitet og Det
Russiske Statsarkiv for Socio-
Politisk Historie (RGASPI)
omkring de danske personsa-
ger i Kominterns arkiv – et kil-
demateriale, der har givet ny
viden om de danske ‘Moskva-
kadrer’.

Projektet har bl.a. publiceret
antologien Komintern og de
dansk-sovjetiske relationer
(2012) og kildesamlingen
Датские кадры Москвы в

сталинское время. Избранные

документы из личных дел дат-

чан в архиве Коминтерна

[Danske Moskvakadrer i Sta-
lintiden. Udvalgte dokumenter
fra de danske personsager i
Kominterns arkiv] (2013).

Forelæsningerne finder sted på
Arbejdermuseet 5 mandage i
november/december, kl. 17.15-
19.00:

10.11.2014: Komintern og dens
hemmelige udlandsnetværk,
ved fhv. lektor ved Køben-
havns Universitet, dr.phil.
Niels Erik Rosenfeldt

17.11.2014: Personsag 332:
Georg Laursen, ved lærer,
cand.mag. Julie Birkedal Riis-
bro, Sprogcenter Hellerup

24.11.2014: Personsag 041: Ri-
chard Jensen, ved ph.d.-stipen-
diat, mag.art. Chris Holmsted
Larsen, Roskilde Universitet

01.12.2014: Personsag 266: El-
len Schou, ved forskningssti-
pendiat, cand.mag. Morten
Møller, Det Kongelige Biblio-
tek

08.12.2014: Personsag 078: Ib
Nørlund, ved arkivar cand.
mag. Jesper Jørgensen, Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og
Arkiv

Tilrettelægger: Jesper Jør-
gensen

Deltagelse i forelæsningsræk-
ken bestilles via Folkeuniversi-
tetet i København:
http://www.fukbh.dk/pro-
gram/forelaesningsraekker/hi-
storie – hold 1011.

Call for Papers

Willi Münzenberg,
Transnational Move-
ments, Global Politics:
Social, Cultural and 
Humanitarian Ideas, 
Networks and Mass 
Media of the 20th 
Century

Fra den 17.-20. September
2015 finder den første inter-

nationale Willi-Münzenberg
kongres sted i Berlin. 

Arrangørerne bag initiativer
indkalder papers med stikorde-
ne: 
“Zimmerwald, Jugendinterna-
tionale, KPD, Hungerhilfe für
Sowjetrussland, Internationale
Arbeiterhilfe, Arbeiter-Illus-
trierte Zeitung / AIZ, Komin-
tern, Liga gegen Imperialismus
und für nationale Unabhängig-
keit, Hände weg von Syrien!,
Internationalismus, Stalinis-
mus, Antifaschismus, Anti-
kriegsbewegung, Braunbuch
gegen Reichstagsbrandprozess,
Antistalinismus, Solidaritätsbe-
wegungen und Netzwerke der
Zwischenkriegszeit, Publizisti-
sche Netzwerke, Intellektuel-
lennetzwerke, Exil, Archive,
Projekte, Kommunikation,
Medien, Kuhle Wampe, Frei-
heit für Sacco und Vanzetti!,
Neuer Deutscher Verlag, Hän-
de weg von China!, Liga Anti-
imperialista de Cuba, Weltko-
mitee gegen Krieg und Faschis-
mus, Berlin am Morgen / Welt
am Abend, Deutsche Volks-
front, Prometheus Film, Deut-
sches Bataillon und militäri-
scher Widerstand, Vereinigung
der Arbeiterfotografen, Editi-
ons du Carrefour, Babette
Gross, Lutetia-Komitee, Die
Zukunft, Deutsch-Französi-
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sche Union, Komitee Men-
schen in Not, Editions Sebasti-
an Brant, Freunde der sozialis-
tischen Einheit Deutschlands,
World Committee for the Re-
lief  of the Victims of German
Fascism, to be continued.”

En udførlig udgave af CfP fin-
des på: http://www.münzen-
bergforum.de

Deadline er 15. Januar 2015,
for abstract på max 400 ord
samt et kort CV inkl. fem vig-
tigste værker.

Henvendelse til 
– Dr. Bernhard H. Bayerlein
(Institut für soziale Bewegun-
gen (ISB), Ruhr-Universität
Bochum) bernhard.bayer-
lein@rub.de
– Uwe Sonnenberg (Zentrum
für Zeithistorische Forschung
(ZZF), Potsdam) uwe.sonnen-
berg@web.de

Udstillinger

2,5 mio. danskeres 
boligkvarterer kommer
nu på museum

Fra 3. oktober 2014 kan man
opleve to forstadsudstillin-

ger udviklet i et samarbejde
mellem Arbejdermuseet og
Kroppedal Museum.

Halvdelen af alle danskere
bor i forstaden, men hvad er
forstaden egentlig for et sted?
Hvad er dens historie? Hvorfor
er der mange, der elsker at ha-
de den? Og hvorfor er forsta-
den samtidig så populær?

Det er nogle af de spørgs-
mål, som udstillingerne For-
staden – elsket og udskældt og
Ishøj Stories kommer omkring.

De to udstillinger handler
om forstaden på godt og ondt.
Om dem som planlagde, ud-
tænkte og byggede forstaden
og havde store visioner for den.
Udstillingerne handler også
om dem, der bor der, og om de
udfordringer, som forstaden
står midt i nu.

Udstillingerne findes her:

Arbejdermuseet:   
Forstaden – elsket og udskældt
03.10.2014 – 06.04.2015 

Kroppedal Museum: 
Ishøj Stories 03.10.14 –
31.12.14
Ishøj Bycenter, Ishøj Vesterga-
de 8, 2635 Ishøj
Åbent: Som Ishøj Bycenter
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