
SFAH

Generalforsamling
Selskabet til Forskning i Arbej-
derbevægelsens Historie holdt
den 31. marts 2004 generalfor-
samling i Arbejderbevægelsens
Bibliotek og Arkiv, Nørrebroga-
de 66D.

1. Valg af dirigent og referent
Henning Grelle blev valgt til di-
rigent og Anette Eklund Hansen
blev valgt til referent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsam-
lingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning for det
forløbne år
Formanden, Torsten Lange,
fremlagde bestyrelsens beret-
ning. Bestyrelsen har holdt fem
bestyrelsesmøder i perioden. Da
halvdelen af bestyrelsen bor i
provinsen, kan det være vanske-
ligt at finde et tidspunkt at mø-
des, men til gengæld bliver e-
mailen brugt flittigt.

Formanden fortalte, at med-
lemsudviklingen har stabiliseret
sig omkring 500 medlemmer.
Økonomisk er selskabet under
pres. SFAH har ligesom andre
tidsskrifter været udsat for rege-
ringens “portobombe”, som be-
tyder, at udgiften til porto vil sti-
ge et sted mellem 15.000 og
36.000 kr. Der er ansøgt om støt-
te fra en pulje til portostøtte op-
rettet af Kulturministeriet. Sel-
skabets økonomi kræver, at der
bliver foretaget besparelser på
det kommende års budget. Be-
styrelsen vil derudover søge
fondsmidler.

SFAH er medlem af ASRA
(Arbejderhistorisk Støttekreds i
Ringkøbing Amt), Dansk histo-
risk Fællesforening og ITH (In-
ternationale Tagung der Histori-
kerinnen und Historiker der Ar-

beiter- und anderer sozialer Be-
wegungen). Der har været en di-
skussion om foreningens fortsat-
te medlemskab af ITH, men be-
styrelsen har foreløbig besluttet
at fastholde medlemskabet. Ar-
bejderhistorie er medlem Danske
Kulturtidsskrifter.

Der er som sædvanligt udkom-
met fire numre af Arbejderhisto-
rie, mens der ikke er udgivet nye
numre i skriftserien det forløbne
år. Dette skyldes dels manglen
på kapital, dels at bestyrelsens
arbejde har været koncentreret
om planlægningen af den nye
Arbejderbevægelsens Historie,
som nu er sat i gang. Der er ned-
sat en forfattergruppe bestående
af Lars K. Christensen, Søren
Kolstrup og Anette Eklund Han-
sen til at skrive det nye værk.
Derudover er flere manuskripter
på bedding til udgivelse: Dels en
bog af Trine Larsen: En slags
mandinder, dels antologier om
arbejderbevægelsen og nationa-
lismen og om arbejderne under
den kolde krig. Derudover di-
skuteres en eventuel udgivelse af
flere specialer.

Der er afholdt to offentlige
møder. Et møde blev arrangeret i
samarbejde med Stutthof-fore-
ningen, hvor en overlevende for-
talte om sin barndom og om de
år, han tilbragte i koncentrations-
lejren Stutthof. Det andet møde
var en rundvisning på Bymuseet
i udstillingen Mellem uskyld og
a-bomber. Begge møder var vel-
besøgte.

Uddelingen af Arbejderhisto-
rieprisen 2003 fandt sted den
29. januar 2004 på ABA. Der
var indkommet 13 afhandlinger.
Prisen blev delt mellem Allan
Bo-rup for et speciale om
nazisternes forsøg på at integrere
arbejderne i Det Tredje Rige,
Mikkel Thrane Lassen for en un-
dersøgelse af den religiøse kerne
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i kommunismen og Martin Gru-
nz for en bacheloropgave, Den
totalitære fristelse – socialdemo-
kraters veje ind i nationalsocia-
lismen.

Sammenlægningen af Arbej-
dermuseet og ABA har vakt en
del bekymring hos SFAH’s be-
styrelse, men det er nu afklaret,
at foreningen kan beholde sit lo-
kale på ABA.

SFAH’s hjemmeside
(www.sfah.dk) bliver stadig ud-
bygget af webredaktør og besty-
relsesmedlem Tommy Balle.
Formanden opfordrede publikum
til at bruge hjemmesiden til op-
lysninger om udgivelser og ar-
rangementer.

Lars K. Christensen gav sup-
plerende oplysninger om den
nye Arbejderbevægelsens Histo-
rie. Forud for igangsættelsen af
værket er der lavet et grundigt
forarbejde i form af seminarer
og diskussioner i bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker en kronolo-
gisk fremstilling med temaer.
Skrivegruppen er kommet godt i
gang, og den kronologiske del
forventes afsluttet til efteråret.
De tematiske afsnit kan igang-
sættes i løbet af sommeren. Et
manuskript skulle kunne ligge
klar sidst på året. Gruppen vil la-
ve et oplæg til bestyrelsen om
struktur og omfang samt en kal-
kule og produktionsplan, så be-
styrelsen har et grundlag at gå ud
og søge penge på.

Anette Eklund Hansen fra Ar-
bejderhistories redaktion oriente-
rede om, at det fortsat ikke var
noget problem at skaffe artikler
til Arbejderhistorie, enten ved at
forfattere selv henvender sig, el-
ler ved at redaktionen beder for-
fattere om at skrive. Årets tema-
nummer har foreløbig arbejdstit-
len Kommunisme og antikommu-
nisme under den kolde krig.

Formanden orienterede til

sidst om Den 11. nordiske kon-
ference for arbejderbevægelsens
historie, der afholdes i Stock-
holm den 22.-23. juni. Emnet er
Arbejderbevægelsen og andre
sociale bevægelser. Fra Danmark
deltager René Karpantchof,
Flemming Mikkelsen og Knud
Holt Nielsen som oplægsholde-
re. Danmark skal formentlig
være arrangør af den næste kon-
ference om tre år.

Beretningen blev herefter sat
til diskussion.

Diskussionen samlede sig om
flere temaer. Niels Finn Christi-
ansen anbefalede, at flere delta-
ger i den nordiske konference,
og at SFAH og ABA/Arbejder-
museet arbejder på i fællesskab
at arrangere den næste konferen-
ce. Om den nye arbejderbevæ-
gelseshistorie blev det yderligere
oplyst, at bogen skal have sam-
me størrelse som den tidligere,
men at det selvfølgelig afhænger
af økonomien, at temaerne end-
nu ikke er fastlagt, og at den
målrettes mod den almindeligt
interesserede læser og undervis-
ningen i de gymnasiale uddan-
nelser og de første år på univer-
sitetet. Bogen får en lettilgænge-
lig tekst med noteapparat. Der er
ikke hensat penge til udgivelsen,
men bestyrelsen har forpligtet
sig til at skaffe penge. Henning
Grelle foreslog, at man også ind-
drog aftagerne af bogen i en fi-
nansieringsstrategi. Karen Stel-
ler oplyste desuden, at der skulle
holdes et møde med Arbejderhi-
stories redaktion for at diskutere
konsekvenserne af portoforhøjel-
sen i forhold til tidsskriftet. Flere
støttede bestyrelsen i, at der
skulle findes muligheder til at
forbedre økonomien, så selska-
bets aktiviteter kunne fastholdes.
Torsten Lange forslog, at der
blev udarbejdet et indeks over
tidsskriftets artikler.

Beretningen blev sat til af-
stemning og godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse
af årsregnskab, herunder fast-
sættelse af kontingent
Tommy Balle gennemgik regn-
skabet. SFAH har en egenkapital
på 77.000 kr. og et underskud på
12.000 kr. Salget af bøger og
tidsskrifter har indbragt ca.
85.000 kr., hvoraf navnlig det
store mersalg af nr. 4 forbedrer
økonomien. Lønudgifterne er i
forhold til sidste år faldet med
1/3, men til gengæld er portoud-
giften steget betydeligt. Alt i alt
må der i det næste år spares på
udgifterne. Det vil blandt andet
ske ved, at bestyrelsen overtager
sekretærens arbejde, når hun
holder op omkring 1. juli. Der
vil herefter blive ekspedition en
gang om ugen. Regnskabet var
godkendt af revisor og de interne
revisorer.

Der var herefter diskussion af
kassererens beretning. Flere del-
tagere kom med forslag til for-
bedring at SFAH’s økonomi, for
eksempel gennem en kampagne
for at skaffe flere medlemmer,
støttemedlemskab på 500 kr. for
fagforeninger, distribution gen-
nem boghandlen af SFAH’s bø-
ger samt inddragelse af næste
runde af tv-serien Krøniken i en
kommende salgskampagne.

Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet for 2004 blev sat
til 375 kr. for almindelige med-
lemmer og 250 kr. for studeren-
de.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
På valg efter lovene var Michael
Kjeldsen, Torsten Lange, Tina
Kjær Bach, Anne Trine Larsen
og Karen Steller Bjerregaard.
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Alle genopstillede. Desuden øn-
skede Lars K. Christensen at ud-
træde af bestyrelsen. Som nyt
medlem blev Knud Holt Nielsen
foreslået. Alle blev valgt. Besty-
relsen består herefter af Michael
Kjeldsen, Torsten Lange, Anne
Trine Larsen, Karen Steller Bjer-
regaard, Tina Kjær Bach, Tom-
my Balle, Thomas Wegener Fri-
is, Johan Bressendorff, Knud
Holt Nielsen og Maria Dohl-
mann som suppleant. Revisorer-
ne Karen Pedersen og Vagn-Oluf
Nielsen genvalgtes ligesom revi-
sorsuppleant Niels Finn Christi-
ansen.

6. Eventuelt
Niels Finn Christiansen videre-
bragte en opfordring fra to læger,
der arbejder som arbejdsmedici-
nere, til også at udforske denne
del af arbejdslivets historie.

Formand Torsten Lange med-
delte, at han ville gå af som for-
mand, og at Karen Steller Bjer-
regaard bliver den næste for-
mand. Torsten Lange takkede
derefter Lars K. Christensen for
de år, han havde været med i be-
styrelsen, hvoraf de fem havde
været som formand og overrakte
ham en boggave.

Anette Eklund Hansen

Konferencer

Komintern-database
Konferencen Internationale Wis-
senschaftliche Tagung: Die
Kommunistische Internationale,
Personen, Apparate und Struktu-
ren, som blev afholdt 28.-30.
april 2004 i Leibnitz-Haus i
Hannover, var led i et stort an-
lagt samarbejde mellem Komin-
ternarkivet i Moskva (RGASPI)
og Universitetet i Hannover med
titlen Biographisches For-

schungsprojekt zur Geschichte
der Kommunistischen Internatio-
nale. Personen, Apparate und
Strukturen im internationalen
Kommunismus 1919 bis 1945.
Gennem en systematisk bear-
bejdning af personoplysninger
om Kominterns beslutningstage-
re og personale er det projektets
formål at oprette en fælles data-
base, som både skal danne
grundlag for udarbejdelsen af et
biografisk opslagsværk og føre
til en politisk-sociologisk for-
tolkning af Kominterns struktur
og virke.

På mødet i Hannover fremlag-
de deltagerne i projektet de fore-
løbige resultater af arbejdet, som
begyndte i år 2000. Desuden var
der indlæg fra førende repræsen-
tanter for den internationale Ko-
minternforskning. Med udvalgte
eksempler gennemgik man Ko-
minternarkivets opbygning og
det biografiske materiales karak-
ter, enkeltbiografier, nationale
kollektivbiografier, statistiske
studier af grupper i Komintern-
apparatet som Den russiske Sek-
tion og eleverne på den Interna-
tionale Leninskole, og afsluttede
med en længere afdeling om ter-
rorens ideologi og logik. Sidst-
nævnte del omfattede indlæg om
GULAG, udrensningerne i Ko-
mintern og Komintern-appara-
tets russificering.

Efter fire års indsats er den
enorme datamængde i RGASPI
imidlertid langt fra færdigbe-
handlet. Således optræder
28.000 forskellige personnavne i
arkiverne, hvoraf nogle er dæk-
navne og andre forskellige stave-
måder af det samme navn. At
identificere de forskellige Ko-
mintern-medarbejdere er derfor
et møjsommeligt arbejde, som
man antager vil munde ud i ud-
arbejdelsen af omkring 14.000
biografier.

I det foreløbige analysearbejde
har man endvidere – på grund af
materialets kolossale omfang –
valgt at se bort fra oplysninger
om blandt andet Kina, Storbri-
tannien og Norden. Fra et forsk-
ningsmæssigt synspunkt er det
naturligvis bekymrende, idet den
internationale kommunisme-
forskning i årevis har været kon-
centreret om de store europæiske
lande Tyskland, Frankrig, Italien
og Sovjetunionen. I dette lys be-
tragtes Norden som et randområ-
de – et billede denne meget
spændende undersøgelse risike-
rer at fastfryse. Hvis vi ikke vil
hægtes af den internationale
forskning, må vi derfor forstær-
ke indsatsen fra nordisk side.
Omvendt bør det retfærdigvis
nævnes, at undersøgelsen ind-
drager et nyt og spændende
forskningsområde som Komin-
tern og Latinamerika. Latiname-
rikanske forskere var da også
talstærkt repræsenteret ved kon-
ferencen i Hannover.

Programmet i Hannover var
imidlertid så presset, at det ikke
levnede nævneværdig plads til
diskussion. Det kunne blandt an-
det have været spændende at
drøfte de øgede begrænsninger i
adgangen til de russiske arkiver
med direktøren for Komintern-
arkivet, Kirill Anderson, som
holdt et indlæg om den nyere
Komintern-forskning uden at
problematisere dette emne. I ste-
det fik vi i alt 18 indlæg på tre
dage, som enten blev oplæst på
russisk eller var tekstnære gengi-
velser på tysk af nedskrevne ma-
nuskripter. Da al samtale desu-
den skulle tolkes mellem tysk og
russisk, gik diskussionen trægt,
hvilket forstærkedes af den rus-
siske og den tyske akademiske
tradition, som begge er mere
floromvundne og formelle, end
vi kender det hjemme. Det virke-
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de desuden som om russere og
tyskere fik det værste op i hinan-
den, hvilket – som en konferen-
cedeltager bemærkede – måske
kan forklare voldsomhederne på
Østfronten under den 2. verdens-
krig, og hvorfor DDR var så bes-
værligt et land at leve i.

Disse forbehold bør dog ikke
skjule, at der med RGASPI’s og
Hannover-universitetets samar-
bejde gøres en banebrydende
forskningsindsats, som vil få be-
tydning mange år frem i tiden.

Svend Rybner

Udgivelser

Dokumenter fra 
Komintern
Serija “Dokumenty Kominter-
na”, 1994-2004: S. P. Posjar-
skaja & A. I. Saplin (eds.):
Komintern i grasjdanskaja vojna
v Ispanii. Dokumenty, 
Forlaget “Nauka”, Moskva
2001, 528 s., 103,00 rubler, 
ISBN 5-02-010193-1

N. S. Lebedeva, K. Rentola &
T. Saarela (eds.): Komintern i
Finljandija 1919-1943, 
Forlaget “Nauka”, Moskva
2003, 424 s., 129,00 rubler, 
ISBN 5-02-009819-1

Idagene 20.-23. maj 2004 mød-
tes deltagerne i forskningspro-

jektet Nordic Communism 1917-
1990 (Norcom) til konference i
Moskva. Her præsenterede Na-
talja Lebedeva et af de seneste
bind i serien Dokumenty Komin-
terna – en dokumentsamling om
forholdet mellem Komintern og
Finland i perioden 1919-1943.
Udgivelsen, der består af materi-
ale fra Kominternarkivet,
RGASPI, er redigeret af Lebede-

va sammen med Kimmo Rentola
og Tauno Saarela, som begge
deltager i Norcom. De i alt 148
dokumenter i bogen omfatter
blandt andet direktiver fra Ko-
minterns eksekutivkomité, EK-
KI, til det finske kommunistpar-
tis centralkomité, korrespondan-
ce, mødeprotokoller og interne
dokumenter fra det finske parti.
Alt er på russisk.

I serien, som bliver til i et
samarbejde mellem RGASPI og
Institut for Verdenshistorie i Mo-
skva, er der indtil nu udkommet
bind om Komintern og hen-
holdsvis Finland, Afrika, Latina-
merika, Japan og Kina, Komin-
tern og Den Spanske Borgerkrig,
Komintern og den 2. verdenskrig
(I-II), Komintern og antifascis-
me, Komintern og tanken om
verdensrevolution, samt Komin-
tern og Sovjetunionens Kommu-
nistiske Partis Politbureau.

Natalja Lebedeva fortalte i
øvrigt, at man fra russisk side
havde afvist et tilbud fra de ame-
rikanske udgivere af serien An-
nals of Communism (Yale Uni-
versity Press) om at udarbejde et
enkelt samlet bind bestående af
såkaldte highlights fra RGASPI.

Bøgerne kan blandt andet,
hvis man alligevel er på de kan-
ter, købes i den velassorterede
boghandel i RGASPI’s forhal.
Denne forretning bugner af litte-
ratur om Komintern og Sovjetu-
nionens historie. Og prisen for
de enkelte bind er rimelig. De
103 og 129 rubler, som bindene
om henholdsvis Den spanske
Borgerkrig og Finland koster,
skal divideres med fire for at få
prisen i danske kroner.

Svend Rybner

Comintern Archives 
Online
Comintern Archives Online
Comintern Archives: Congresses
and Plenums
Files of the Communist Party of
Japan
Files of the Communist Party of
the USA
Inter Documentation Company,
P.O Box 11205, 2301 EE Leiden,
Holland

På internetadressen
www.idc.nl tilbyder forlaget

IDC Publishers adgang til dele
af Komintern-arkivets materiale,
som i samarbejde med RGASPI
er blevet tilgængeligt i elektro-
nisk form. De pågældende data-
baser er ufuldstændige, men un-
der udvidelse. Det er dog ikke
nogen billig fornøjelse at sætte
stikket i. Materialet om det ja-
panske kommunistparti består
således af 132 ruller mikrofilm,
der er blevet scannet til formålet.
Prisen for at få adgang hertil be-
løber sig til 20.724 dollars.

Svend Rybner

Udstillinger

Arbejdermuseet og ABA
åbent igen

Den 27. august åbnede Arbej-
dermuseet igen efter længe-

re tids lukning. I den forløbne tid
er der blevet bygget 370 kva-
dratmeter moderne særudstil-
lingslokaler under jorden, publi-
kumsfoyeren er udvidet, udstil-
linger er renoveret og faciliteter
til gæsterne nyindrettet. Samti-
dig åbnede også Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv
(ABA) i nye lokaler i Rømersga-
de efter sammenlægningen af
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Arbejdermuseet og ABA. Alle
servicefunktioner for arkiv, bib-
liotek og billedarkiv, dvs. læse-
sal, udlån og ekspedition er nu
placeret i Rømersgade 22 med
fælles indgang ad museets ho-
vedindgang.

Det fornyede Arbejdermuseum

I forbindelse med udbygningen
af museet har de fire faste udstil-
linger fået en tiltrængt ansigts-
løftning. Den nyeste er Folkets
Århundrede, der fortæller om so-
cialismens betydning for almin-
delige mennesker i det 20. år-
hundredes Danmark. Udstillin-
gen blev indviet i 1998 og skal

stå til 2006 for derefter at blive
afløst af en udstilling om indu-
striarbejdets forvandling. Bud-
skabet i udstillingen er blevet
forenklet, og der er skabt mere
plads inden for de meget snævre
rammer, som bygningen har. Der
er sat fokus på de fem f’er, fru-
entimmere, folkehold, fattige,
fanger og fjolser, og på temaer
om grundlovens rettigheder,
sammenhold og splittelse inden
for socialisternes rækker, koope-
rationen, kampen om 8-timers-
dagen og udviklingen efter den
2. verdenskrig. Her er der ekstra
stor opmærksomhed på frem-
medarbejdere og indvandrere.
Det er et emne, museet har be-
skæftiget sig meget med i for-
bindelse med diverse EU-projek-
ter de seneste år. Hensigten er
dels at gøre det klart for etniske
danskere, at indvandrere er en
ressource, dels at give de mange
indvandrere, som besøger muse-
et, noget, de kan genkende og
forholde sig til.

Også udstillingen om famili-
en Sørensen fra Gl. Kalkbræn-
derivej ved Nordhavnen i Kø-
benhavn har fået tilført indvan-
drerrelevante elementer: Blandt
andet fokuseres der på en aktuel
detalje som hovedtørklæder.
Man ser for eksempel, hvordan
den fattige landbefolkning i slut-
ningen af 1800-tallet vandrede
ind til industrierne i byerne i
håbet om en bedre tilværelse, og
at en kvinde dengang aldrig ville
vise sig uden et tørklæde på ho-
vedet.

I udstillingen om 1930’erne er
der stadig fokus på arbejdsløs-
hed, men ved renoveringen af
1950’er-udstillingen er der ble-
vet lavet en hel del om. Her er
der særlig tænkt på de mange
unge, som besøger museet som
et led i deres uddannelse på tek-
nisk skole. Derfor er den tidlige-
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re hjemmesyerske nu blevet
hjemmefrisør, og der er kommet
et autoværksted og belysning af
lærlingenes forhold ind i udstil-
lingen. Inden for de givne ram-
mer er det, hvad museet kan vise
om unge menneskers tilværelse i
1950’erne, men samtidig vises
også i et helt nyindrettet rum,
hvilke sportsgrene der var særlig
populære blandt arbejdere: cy-
kelløb og fodbold.

Som noget helt nyt er der ind-
rettet et ’mellemrum’ som over-
gang mellem 1950’erne og

1930’erne, hvor der hænger et
udvalg af ABA’s store plakat-
samling, blandt andet klenodier-
ne fra samlingen af plakater fra
den spanske borgerkrig.

Museets faste udstillinger har
ikke fået flere kvadratmeter, men
adgangsforholdene er blevet
bedre.

Bidstrupudstilling indvier de nye
udstillingslokaler
Arbejdermuseets nye underjordi-
ske særudstillingslokaler bliver
indviet med en udstilling om

tegneren Herluf Bidstrup (1912-
1988). Skønt Herluf Bidstrup er
en af de ganske få internationalt
berømte danske tegnere, har der
ikke tidligere været vist en om-
fattende, retrospektiv udstilling
af ham på et dansk museum.

Udstillingen består først og
fremmest af originaltegninger
fra Arbejdermuseets egen sam-
ling, nærmere bestemt et udvalg
af de omkring 5.000 tegninger,
som museet i 2000 købte af
kunstnerens datter Lena Bids-
trup. Men udstillingen er også
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suppleret med udvalgte værker
andre steder fra. Blandt disse er
plakater fra ABA’s samling,
samt malerier og skulpturer fra
privateje. De sidste har aldrig
tidligere været fremme i offent-
ligheden.

Samtidig med åbningen af
særudstillingen har museet udgi-
vet en bog om Herluf Bidstrup,
redigeret af Hanne Abildgaard.
Den er på 130 sider, rigt illustre-
ret i både sort-hvid og farve, og
den rummer artikler om kunstne-
ren skrevet af den tyske filmin-
struktør og mangeårige ven Wal-
ter Heynowski, af tegneren
Klaus Albrectsen samt af Peter
Ludvigsen, Vagn Buchmann,
Anne-Lise Walsted og Hanne
Abildgaard fra Arbejdermuseet.
Denne bog og et stort udvalg af
bøger om dansk og udenlandsk
arbejderhistorie kan købes i den
nyindrettede museumsbutik, som
også sælger postkort, plakater og
meget mere.

Arkiv, bibliotek og billedarkiv
Læsesal, udlån og ekspedition i
ABA’s samlinger befinder sig nu
i Rømersgade 22 i historiske
omgivelse, idet et af rummene
tidligere var Staunings kontor. I
tilknytning til læsesalen er
ABA’s håndbogssamling opstil-
let, ligesom det er muligt som
hidtil at se mikrofilm på stedet.
Der er opstillet computere til
søgning og bestilling af materia-
ler. Arkivalier, bøger, tidsskrifter
og andre samlinger er ikke i
Rømersgade, men findes i maga-
sinerne på Nørrebrogade. Mate-
rialerne skal derfor bestilles
elektronisk via ABA’s hjemme-
side, enten hjemme fra ens egen
arbejdsplads eller i udlånet. Ar-
kiver og bøger m.m. kan den føl-
gende dag bruges på læsesalen
eller afhentes i udlånet.

Ansøgninger om arkivadgang

og forespørgsler stilles som hid-
til på ABA’s hjemmeside.

Læsesalen og udlånet vil igen
være åbent alle hverdage man-
dag til fredag 10-16, og der vil
være en faglig vejleder tilstede
alle dage fra 13-16.

Billedarkivets fotosamlinger,
som blandt andet rummer Aktu-
elts, Land og Folks og LO’s fo-
tos, er flyttet til Rømersgade.
Brugere af samlingerne vil kun-
ne se disse på læsesalen efter af-
tale med billedarkivaren, som
træffes mandag til onsdag 10-16.

Café og Ølhalle
Café og Ølhalle er en af Arbej-
dermuseets vigtige attraktioner.
Restauranten er nu igen åben for
publikum. Stilen i Ølhalle og
indholdet af både spise- og øl-
kortet er som før. Der er dog og-
så en kaffebar, hvor museums-
og arkivgæster kan nyde en kop
kaffe efter museumsbesøget eller
som et kærkomment afbræk i ar-
kivstudierne.

Anette Eklund Hansen
Arbejdermuseet og ABA

Propaganda udstilles
Arbejdermuseet og Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv
har udarbejdet en model til et
webbaseret formidlingsprojekt,
der har til formål at anskuelig-
gøre, analysere og perspektivere
Socialdemokratiets anvendelse
af propaganda i 1930’erne. Det
bredere formål er at indhøste er-
faringer med, hvordan webud-
stillinger kan indgå i Arbejder-
museets udstillingsaktiviteter og
hvordan arkivets og billedarki-
vets samlinger kan udnyttes bed-
re inden for institutionens ram-
mer. Projektet Nyt liv til gamle
film skal ses i forlængelse heraf.
Projektet vil være det første i en
række, hvor det udviklede kon-

cept vil kunne genbruges. Hertil
har projektet fået støtte fra Kul-
turnet Danmark-puljen under
Kulturarvsstyrelsen.

I projektet Nyt liv til gamle
film tages der udgangspunkt i
den socialdemokratiske propa-
gandafilm Danmark for folket
fra 1937. Der arbejdes med en
fortællemodel, hvor en ny for-
tælling etableres ved at tilbyde
brugeren supplerende materiale
til enkelte scener i en film, mens
filmens handling skrider frem.
Fortællingen foregår i samme in-
terface, hvorfra brugeren frit kan
navigere i både film og supple-
rende materiale. Hvis brugeren
klikker på det hypermedierede
materiale, pauseres filmen auto-
matisk. Fortælleteknisk søger
modellen at udnytte spillefil-
mens evne til at indfange og
fastholde interessen hos publi-
kum med webmediets mulighed
for at tilbyde adgang til supple-
rende stof. Fortællemodellen er
udarbejdet af Lynx Media, som
Arbejdermuseet og Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv
har indgået et samarbejde med
omkring projektet.

Materialet, der arbejdes med,
er især hentet i institutionens
samling af film og fotos. Speci-
elt filmsamlingen repræsenterer
et potentiale i forhold til webba-
serede udstillinger. Et særligt
kendetegn ved filmsamlingen er,
at den foruden traditionelle op-
lysningsfilm, debatfilm og doku-
mentariske optagelser rummer
en række fiktionsfilm af propa-
gandistisk tilsnit produceret for
Socialdemokratiet i perioden
1928 til 1951.

Karen Kræmer
Arbejdermuseet og 
Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv
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