
Arbejderhistorie-
prisen
Arbejderhistorieprisen blev inds-
tiftet i 1993 af Arbejderbevægel-
sens Bibliotek og Arkiv, Arbej-
dermuseet og Selskabet til
Forskning i Arbejderbevægel-
sens Historie med det formål at
inspirere til studier af arbejder-
klassens og arbejderbevægelsens
historie og kultur.

Den 3. december uddeltes Ar-
bejderhistorieprisen 1997 i Ar-
bejdermuseets Café og Ølhalle.
Prisen på 10.000 kr blev delt i en
første- og to andenpriser. Første-
prisen gik til Søren Kolstrup for
hans Ph.D-afhandling
”Velfærdsstatens rødder: Fra
kommunesocialisme til folke-
pension” (SFAH’s skriftserie, nr.
38, 1996). De to andenpriser til-
faldt Trine Lindén for specialet
”Ferdinand Lassalle og det dan-
ske Socialdemokrati. En under-
søgelse af den danske lassallea-
nisme-reception i perioden
1875-76” og Flemming Voet-
mann for afhandlingen ”Steincke
og socialreformen”.

Bedømmelsesudvalget, der be-
stod af Niels Finn Christiansen,
Center for Arbejderkulturstudier,
Torsten Lange, Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv og
Annette Vasström, Arbejdermu-
seet, havde modtaget ti afhand-
linger til vurdering.

Projekter og 
afhandlinger
ABA har modtaget meddelelse
om følgende afhandlinger under
udarbejdelse:

Hvad skal partierne med
medlemmer? 
En undersøgelse af medlemsop-
fattelsen i Socialdemokratiet
1965-1995
Speciale
Den socialdemokratiske ledelses
ændrede begrundelser for at ha-
ve medlemmer samt effekterne
af disse ændringer for den orga-
nisatoriske indretning i Socialde-
mokratiet.
Forventes afsluttet maj 1998
Ane Elmose,
Nørrebrogade 221, 3. th.
2200 København N

Sydkoreas fagforenings-
udvikling de seneste ti år
Historieprojekt og samfunds-
fagsspeciale
Overgangen fra virksomhedssty-
rede til uafhængige fagforenin-
ger i Sydkorea, herunder fagfor-
eningernes politiske betydning.
Forventes afsluttet januar 1999
Morten Knudsen,
Brigadegården 7, 3. tv.
2300 København S
tlf. 32 95 00 75

Udgivelser

Fransk arbejderbiogra-
fisk leksikon på CD-ROM
Næsten 40 år efter udgivelsens
påbegyndelse i 1955 udkom i
1993 det sidste bind, bind 43, af
det store franske arbejderbiogra-
fiske leksikon, Dictionnaire bio-
graphique du mouvement ouvri-
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er. Hermed var et i international
sammenhæng enestående værk
komplet.

Leksikonet er nu også udgivet
på CD-ROM. I alt rummer det
103.000 opslag om aktivister fra
alle niveauer i den franske arbej-
derbevægelse. I forhold til den
trykte udgave er der i CD-ROM
udgaven tilføjet 7.000 nye bio-
grafier og 10.000 andre er blevet
færdiggjort eller omskrevet på
baggrund af ny viden, der blandt
andet stammer fra de nyåbnede
arkiver i Moskva.

Prisen for CD-ROM versionen
af leksikonet er 3.000 FF for pri-
vate. Institutionsprisen oplyses
ved forespørgsel.
Éditions de l’Atelier, 12, avenue
de la Sœur-Rosalie, 75013 Paris

Udstillinger

Pariserkommunen
”I begyndelsen var Kommu-
nen...” er titlen på en særudstil-
ling på Arbejdermuseet, som ved
hjælp af samtidige plakater, teg-
ninger, fotografier, tekster og
genstande fortæller historien om
Pariserkommunen fra optakten
under den tyske belejring af Pa-
ris over udråbelsen af Kommu-
nen den 18. marts 1871 og frem
til nedkæmpelsen af kommunar-
dernes sidste modstand på Père-
Lachaise kirkegården den 28.
maj samme år.

Udstillingen er forsøgt tilrette-
lagt, så den besøgende går fra at
være nutidig betragter til at være
deltager på kommunens side i
oprøret. Skridt for skridt drages
man ind i den menige parisers
hverdag, først under den tyske
belejring, siden under selve
Kommunen. På udstillingen kan
man blandt andet se mønter

præget under belejringen, opslag
og dekreter udstedt af Kommu-
nen, en kommunards røde bånd
og den sidste røde fane på kom-
munardernes barrikader.

De fleste af de udstillede gen-
stande er lånt i det russiske cen-
ter for moderne historie i Mos-
kva, hvis samling af effekter fra
Pariserkommunen blev grund-
lagt af Marx-Engels Instituttet i
Moskva, som især i årene 1925
til 1928 indsamlede autentisk
materiale ved opkøb hos anti-
kvariater i Europa, først og frem-
mest i Paris og Berlin. Andre
genstande blev erhvervet fra pri-
vate samlinger eller blev skæn-
ket til instituttet af veteraner fra
kommunen og deres efterkom-
mere. Endelig tilkom der i åre-
nes løb en række genstande i for-
bindelse med statsbesøg, hvor
Lenin, Stalin og deres efterføl-
gere fik overrakt effekter fra  Pa-
riserkommunen. Udover at for-
tælle om Pariserkommunen har
genstandene således samtidig
deres egen spændende historie.

Udstillingen åbner den 15.
marts og vises frem til den 15.
september 1998.
Arbejdermuseet, Rømersgade
22, 1362 København K, 
tlf. 33 93 25 75

Maskinmestre 
gennem 125 år
Maskinmesterforeningen i Dan-
mark fejrer i 1998 125 års jubi-
læum og arrangerer i den anled-
ning tre udstillinger om maskin-
mestrenes skiftende arbejdsom-
råder og arbejdsforhold i samar-
bejde med Industrimuseet, El-
museet og Handels- og Søfarts-
museet.

På Industrimuseet sættes der
fokus på maskinmestrenes funk-
tioner indenfor industrien og ved
de offentlige værker og instituti-

oner. Elmuseet behandler ma-
skinmestrenes rolle i forbindelse
med kraftproduktionen, mens
Handels- og Søfartsmuseets ud-
stilling tegner et billede af ma-
skinmestrenes arbejde til søs.

Maskinmesteren går i land
1. april – 14. august 1998
Industrimuseet, Gasvej 17-19,
8700 Horsens

Fra smørekande til PC
4. april – 1. november 1998
Elmuseet, Bjerringbrovej 44,
Tange, 8850 Bjerringbro

Full Ahead!
4. april – 18. oktober 1998
Handels- og Søfartsmuseet,
Kronborg, 3000 Helsingør

Internet

Art to the People
Det nationale Fagforeningsmus-
eum i Amsterdam har fra den 18.
september 1997 til 1. marts 1998
vist særudstillingen ‘Art to the
People’ om Walter Crane (1845-
1915), Théophile-Alexandre Ste-
inlen (1859-1923), Albert Hahn
(1877-1918), Frans Masereel
(1889-1972) og Gerd Arntz
(1900-1988). En digital udgave
af udstillingen er tilgængelig på
internettet. 
http://www.iisg.nl/exhibitions/art

PCF-arkiver
I weekenden den 24-25. januar
var der åbent hus for historikere
og forskere i det franske kom-
munistpartis hovedkvarter på
Place Colonel Fabien i Paris.
Anledningen var, at PCF som et
led i den nye åbenhed, der har
kendetegnet partiet, siden Robert
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Hue tiltrådte som formand i
1994, har valgt at gøre alle mere
end 30 år gamle partidokumenter
frit tilgængelige. Størstedelen af
de mange millioner dokumenter
venter endnu på at blive sorteret
og registreret, men allerede nu er
der fuld adgang til referater og
båndoptagelser fra møderne i
Centralkomiteen, Politbureauet
og Sekretariatet frem til og med
1968. Som det første politiske
parti i Frankrig har PCF valgt at
benytte internettet til arkivalske
forespørgsler og bestillinger af
materiale.
http://www.pcf.fr/archives/

LabNet
Forskningsnyt har tidligere om-
talt det arbejderhistoriske net-
værk LabNet (Arbejderhistorie
nr. 2-97). Hvis man har en e-
mail adresse, kan man tilmelde
sig netværkets elektroniske ny-
hedsliste ved at sende en e-mail
til LISTSERV@IISG.NL med
beskeden SUBSCRIBE LAB-
NET. Herefter vil man løbende
modtage meddelelser om konfe-
rencer, udgivelser og andet af in-
teresse for den arbejderhistoriske
forskning.

Tidsskrifter
Den internationale sammenslut-
ning af arbejderhistoriske insti-
tutioner, IALHI, har lavet en
oversigt over arbejderhistoriske
tidsskrifter fra 19 forskellige lan-
de med adresser og abonnement-
soplysninger.
http://www.iisg.nl/˜ialhi/lab_per.
html

Indeks til en række af disse og
enkelte andre arbejderhistoriske
tidsskrifter findes på adressen:
http://www.iisg.nl/˜ialhi/serials/
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