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Konferencer 

18'th North American La-
bor History Conference. 
Wayne State University. 
17-19. oktober 1996. 
Temaet for  denne konference er 
"Memory and Re-Telling of 
Working Class Lives". Herunder 
sådanne emner som: hvordan ar-
bejdere husker, genfortæller, 
værdsætter og til tider under-
trykker erindringer om deres 
personlige og politiske liv; arbej-
deres selvbiografier;  studier, 
analyser og fremstillinger  af  ar-
bejderhistorie; fortællinger  om 
klasseidentitet, bevidsthed og 
livshistorie; undervisning i ar-
bejderhistorie. 

Arrangørerne efterlyser  kom-
paration med bl.a. Europa. 

Forslag til papers (incl. 1-2 si-
ders abstract) og paneler (incl. 
CV for  de foreslåede  deltagere) 
indsendes senest 1. marts. 
Kontakt:  Elizabeth  Faue. Coor-
dinator, North  American Labor 
History  Con ference.  Dept. of  Hi-
story. 3094 Faculty/Administrati-
on Building,  Wayne  State  Uni-
versity. Detroit,  MI 48202. USA. 
Tlf (313)  577-2525. 

Arbejde under foran-
dring - forandring  af 
arbejdet 
5. Nordiske arbejdslivskonferen-
ce / 3. Nordiske konference  om 
teknologi og arbejdsliv 

Konferencen  afholdes  d. 26.-
29. september 1996 på Arbejder-
museet i København og Energi-
centret i Nykøbing Falster. Kon-
ferencen  arrangeres i CS A-regi. 

Konferencen  indledes med to 
åbne forelæsninger.  Som fore-
læsere inviteres to internationalt 
kendte, ikke-nordiske forskere. 

Det er hensigten hermed, at skit-
sere en international reference-
ramme for  diskussion af  de nor-
diske bidrag. 

Sessioner 
- Industrisamfundets  udvikling 
og arbejdslivsforskningens  rolle. 
- Det postindustrielle samfund 
- Kampen om arbejdet. Det ud-
viklende arbejde. 

Workshops 
- Udviklingen af  arbejdet og Det 
udviklende arbejde 
- Hvorfor  og hvordan sker foran-
dringer i arbejdslivet? 
- Arbejderkultur, uddannelse og 
kvalifikationer  i arbejdslivet 
- Analyser af  ikke- industrielt 
arbejde 
- Arbejdslivets og industrisam-
fundets  historie og kulturelle for-
andringer 
- Arbejdslivsforskningens  bi-
drag til samfundsvidenskaben  og 
samfundshistorien. 

Et mere detailleret program 
kan rekvireres på nedenstående 
adresse. 

Pris: 1600 kr /800 kr for  stu-
derende og arbejdsløse, samt ud-
gifter  til en overnatning i Kbh. 

Tilmelding: senest 1.5.1996. 
Ønsker man at bidrage med et 
paper, skal der indsendes en 
abstract 1.5.1996 og det endelige 
paper 15.7. 1996 
Yderligere  oplysninger  og tilmel-
ding  hos: Karin  Mathiesen,  Hus 
P2 eller  Pernille  Bottrup,  Hus 
10.1, RUC,  Postbox 260, 4000 
Roskilde,  tlf  46 75 77 11 
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Projekter og 
afhandlinger 
ABA har modtaget meddelelse 
om følgende  afhandlinger  under 
udarbejdelse: 

Decentraliseringen af 
løndannelsen 
Speciale. En analyse af  den for-
handlingsstrukturelle udvikling i 
overenskomstsystemet fra  1979-
1993. 
Forventes afsluttet  april 1996 
Lars Kreutzmann , Guldbersgade 
101, 3.tv., 2200 København  N 

Chicago- anarkisterne 
Speciale. Chicagos arbejder-
historie 1870-1890. 
Forventes afsluttet  august 1996 
Frederikke  Lauesen, Hedebyga-
de  10, 4. t.h., 1754 København  V, 
31 24 94 30 

Lassalleanisme - og 
marxismereception i 
den tidlige danske 
arbejderbevægelse 
ca. 1876-1890 
Speciale. Specialet er bygget op 
omkring de to hovedspørgsmål: I 
hvor høj grad kan F. Lassalle si-
ges at have influeret  den danske 
arbejderbevægelse i perioden 
1876-1890? Kan bevægelsen i 
samme periode defineres  som et 
marxistisk parti? Der vil blive 
lagt særlig vægt på de politiske 
programmer. Specialet vil derud-
over være et opgør med 1970'er-
nes forskning. 
Forventes afsluttet  januar 1997 
Trine  Linden,  Fogedmarken  12, 
5.th., 2200 København  N, 
31 83 80 63 

Oprettelsen af DDR 
1945-1952 
Speciale. DKP's overvejelser om 
efterkrigstidens  Tyskland; SED s 
opbygning af  socialismen; Sov-
jets/Stalins syn på Tyskland. 
Forventes afsluttet  sept. 1996 
Flemming  Michaelsen, 
Korsgade  12, C, 5., 
2200 København  N,  31 39 01 13 

De danske kommunisters 
historieskrivning om 
besættelsen 
Speciale. Besættelsestiden i 
DKP's historie og deres selvfors-
tåelse af  den. Kilder: kommuni-
sters erindringer; skønlitteratur; 
jubilæumsskrifter;  skolingsmate-
riale. 
Forventes afsluttet  juli 1996 
Flemming  Nielsen, 
Wiemosen 58, 4000 Roskilde, 
42 36 55 20 

HK og Hitlers garde i 
Sønderjylland 
Artikel. En undersøgelse af  for-
holdet mellem HK og Deutsch-
Nationaler Handlungsgehilfen 
Verband (DNHV) i 1920'erne og 
1930'erne 
Afslutning:  er ikke fastsat  endnu 
Klaus  Petersen, 
Reykjaviksgade  1, 1.tv, 2300 
København  S, tlf.  32 95 56 06 

Socialdemokratiets (og 
LO's) forsøg på at gen-
nemføre en obligatorisk 
tillægspension udover 
folkepensionen. 
Speciale. Herunder hvorfor 
ATP ikke blev til den 'svenske 
model'; undersøgelsesperioden 
ca. 1963-1991 
Forventes afsluttet  maj 1996 

Henning  Kjær  Rasmussen, 
Børglumvej  23, vær. 23217, 
8240 Risskov, 86 21 52 95 

Netværk 

The Communist Oral 
History Project 
The Communist Oral History 
Projekt består af  en gruppe en-
gelske historikere, som "har væ-
ret eller er kommunister af  enhver 
slags". Formålet er at indsamle, 
udføre  og koordinere interviews 
med kommunister. Ambitionen er 
at skabe et samlet arkiv med dette 
materiale, indenfor  rammerne af 
National Sound Archive. 
Man vil desuden formidle  kon-
takt mellem personer som kan 
fortælle  om centrale emner in-
denfor  den britiske kommunis-
mes historie, og interesserede 
studerende, filmfolk,  o.a. 

Projektet har udsendt det 
første  nummer af  nyhedsbrevet 
Talking Red. 
The  Communist  Oral History 
Project.  C/o.  Mike Squires, 50 
Elmfield Road, London  SW17 
8AL, England. 
I det nævnte nyhedsbrev oplyser 
man i øvrigt at der eksisterer en 
"søsterorganisation": 
The  Labour Oral History Pro-

jekt.  25 Forburg Road, London 
NI  6 6HP 

Organisationer og 
foreninger 

European Business Histo-
ry Association 
De seneste år har oplevet en be-
tragtelig vækst i forretnings-  el-
ler virksomhedshistorie, kort 



FORSKNINGSNYT 91 
sagt erhvervslivets historie, som 
et forskningsområde  inden for 
den økonomiske og sociale hi-
storie. EBHA, European Busi-
ness History Association, er ble-
vet dannet for  at skabe et net-
værk, hvor enkeltpersoner og na-
tionale forskningscentrer  kan 
samarbejde og udveksle infor-
mationer og ideer på området. 
EBHAs mål er bl.a. ved organi-
sering af  konferencer  og semina-
rer at fremme  forskning  og un-
dervisning i og interesse for  alle 
aspekter af  forretningslivets  hi-
storie i Europa og dets ekstra-eu-
ropæiske forbindelser. 

EBHA blev dannet på en kon-
ference  af  forretningshistorikere 
på Erasmus Universitetet i Rot-
terdam 24.-25. oktober 1994. En 
arbejdsgruppe blev omdannet til 
et ad hoc-råd, der i løbet af  to år 
skulle organisere en konference, 
hvor et endeligt råd skulle væl-
ges. Rådet består af  elleve med-
lemmer, Danmark er repræsente-
ret af  dr.phil. Per Boje, Odense 
Universitet. Præsident er profes-
sor Tony Slaven, Glasgow uni-
versitet, vicepræsident professor 
Evan Lange, Handelshøyskolen i 
Oslo. EBHA vil udsende to ny-
hedsbreve årligt. De to første  bre-
ve udsendt i 1995, rummer bl.a. 
information  om virksomheds-
forskningen  i Belgien og Italien, 
om netværk og arkiver vedrøren-
de forskningsfeltet,  om kommen-
de konferencer,  symposier og 
møder samt konferencerapporter. 
EBHAs første  forskningskonfe-
rence vil blive afholdt  i Göteborg 
30.-31. august 1996, emnet era-
Business and European Integrati-
on since 1800. Regional, National 
and International Perspectives". 

Anmodning om medlemskab, 
der koster 10 pund årligt, sendes 
til nedennævnte kontakt. 

Kontakt:  G. Jones,  Department of 
Economics, Faculty  of Letters  & 
and  Social  Sciences, University 
of  Reading,  PO Box 218, White-
knights,  Reading  RG66 2AA, UK. 

Det Internationale Trans-
portarbejderforbund 
...fejrer sit 100 års jubilæum i 
1996. I den anledning er der 
planlagt en række aktiviteter, 
herunder en udstilling i samar-
bejde med Göteborgs søfarts-
museum, samt udgivelse af  en 
video og flere  bøger. Desværre 
er der ikke oplyst nogen kontakt-
adresse i det udsendte materiale, 
men det fremgår  at bl.a. Dansk 
Metalarbejderforbund  har støttet 
aktiviteterne økonomisk, så evt. 
interesserede kan formodentlig 
få  flere  oplysninger der. 

Biblioteker 

Prometheus Research 
Library 
PRL præsenterer sig selv som et 
arbejdende forskningscenter. 
Hovedformålet  er at indsamle, 
bevare og give adgang til histori-
ske dokumenter vedrørende den 
kommunistiske og trotskistiske 
bevægelse i USA. Hovedvægten 
ligger på materiale fra  sektioner 
af  4. Internationale. PRL udgiver 
også en publikationsserie, som 
belyser emner indenfor  trotskis-
mens internationale historie. 
Bibliotekets materiale er ikke til 
udlån, så interesserede må bela-
ve sig på visse rejseomkostnin-
ger. Adressen er: 
Prometheus Research Library, 
Box 185, Canal Street  Station, 
New  York,  NY  10013, USA.  Tlf 
(212)  966-1866. 

Foredrag 

William J. Fishman kom-
mer til Danmark i maj 
Fishman er én af  Englands kend-
teste socialhistorikere. Han bli-
ver betragtet som autoriteten in-
denfor  historien om Londons 
East End, hvor han selv er vokset 
op som søn af  en jødisk skræd-
der. Han har undervist mange 
steder, sidst som professor  ved 
Queen Mary College, University 
of London. 

Ved siden af  sit akademiske liv 
er Fishman kendt for  sine byvan-
dringer i East End, som er blevet 
noget af  et tilløbsstykke, ikke 
mindst hans "Jack the Ripper 
Tour". Han har også været invol-
veret i forskellige  TV-projekter 
om East End. 

Hans produktion er omfatten-
de og handler især om East End, 
social- og arbejderhistorie. Hans 
kendteste bog er nok klassikeren 
East End Jewish Radicals, som 
stadig kan fås.  For nylig udkom 
Outsiders  og Outcasts. Essays in 
honour of William  J.  Fishman, 
hvor han hyldes af  andre. 

Fishman vil tale på Center for 
Arbejderkulturstudier 22. maj 
kl. 10-12 (P 8) om William 
Booth and  the Foundation of  the 
Salvation  Army og den 23. maj 
kl. 10-12 (P 8) om Rudolf 
Rocker - A German Anarchist 
Missionary  to the Immigrant 
Jews  of London.  Den 24. maj vil 
han tale ved fakultetets  forsk-
ningsfredage  kl. 13-15 om The 
City  of  Dreadful  Night:  the Jack 
the Ripper Murders  of 1888 -
the social backgrounds  and 
repercussions of  these murders. 


