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Forelæsningsrække om Komintern
SÆT
Kommunistisk
Internationale, dens rolle
og arbejdsmetoder er
emnet fire mandage på
Arbejdermuseet.

KØBENHAVN – »I revolutionens tjeneste: Komintern og
det hemmelige apparat«.
Det er overskriften på en
forelæsningsrække,
som
Folkeuniversitetet afholder i
samarbejde med Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
I indbydelsen skriver Folkeuniversitetet blandt andet:
»Den russiske Oktoberrevolution i 1917 satte en helt
ny, global dagsorden. For første gang støttede en stat op
om den marxistiske tro på
verdensrevolutionen, proletariatets diktatur og et fremtidigt, klasseløst samfund.

Et vigtigt redskab i kommunisternes kamp for revolutionen blev Kommunistisk Internationale
(Komintern),
der fra Moskva samlede og
ledte kommunistpartier over
hele verden.«
Komintern blev oprettet i
1919 og nedlagt i 1943. Folkeuniversitetet har valgt at sætte fokus på det, de betegner
som Kominterns hemmelige
karakter. Foreslæsningerne
kommer også ind på spørgsmål som finansieringen af de
nordiske kommunistpartier
og magtstrukturerne i Komintern-systemets top. Afslutningsvist
sammenholdes

Komintern-perioden med tiden under Den Kolde Krig.
Forelæsere er forskningsbibliotekar, dr. phil. Morten
Thing; professor, dr.phil.habil. Michael F. Scholz; dr.phil.
Niels Erik Rosenfeldt og lektor, ph.d. Thomas Wegener
Friis.
Forelæsningerne finder
sted i Arbejdermuseets festsal fire mandage fra den 14.
november til 5. december fra
klokken 16.15 til 18. Prisen er
550 kroner – se hjemmesiden
vedrørende tilmelding.
Tilmelding:
www.fukbh.dk – Hold 1128

H. C. Andersen begraves i havnen
SÆT
En interaktiv skulptur, der
alligevel ikke bliver stillet
op i indre by, bliver
begravet næste lørdag.

ODENSE – Kunstneren Jens
Galschiøt inviterer borgerne
til begravelse af sin store H. C.
Andersen-skulptur.
Optoget starter fra Flakhaven lørdag den 8. oktober
klokken 14 og går bag den hestetrukne begravelsesvogn
ned til Odense Havn. Efter

happeningen serverer kunstneren gravøl til de fremmødte.
Skulpturen har ellers prydet byens rådhusplads, Flakhaven, i de sidste fem år. Den
skulle oprindeligt indgå i Fortællerbrønden, en H. C. Andersen-vandkunst som skulle

bestå af flere hundrede sammenflettede skulpturer, der
skulle illustrere forfatterens
komplekse eventyrunivers.
Skulpturen skulle være en
interaktiv skulptur, hvor der
rundt omkring skulle udvikles en fortællertradition. Det
var derfor en forudsætning, at
skulpturen skulle stå i Odense centrum, hvilket blandt andre den indre bys lidt trængte
butikker så frem til.

EN MODERNE
H.C. ANDERSEN-HISTORIE

Hornmusik, gravøl, herrekor, taler,
pølser og friserheste indgår i
begravelseshappeningen af den tre
meter høje H.C. Andersen-skulptur.

Det lykkedes en folkelig indsamlingskomité
sammen
med byråd og en lokal fond at
skaffe alle pengene til projektet. Kommunens forvaltning
blev bedt om at finde en egnet
plads – så gik alt i stå i flere år.
Finanskrisen kom, fonden
gik ned, kommunen sparede
dele af deres tilskud væk. Da
de fleste af pengene nu var
væk, kom forvaltningen til
gengæld på banen og fandt i
august i år fire uegnede pladser langt fra centrum.
Projektet er nu sat i bero
efter ønske fra indsamlingskomiteen, der mener, at de vil
svigte de borgere, der har givet penge, hvis de accepterer
en plads uden for centrum.
Galschiøt er enig i denne beslutning.
Flakhaven, Odense
lørdag 8. oktober kl. 14

Følg Anton Nielsen til fængslet
På tirsdag skal formanden for
Horserød-Stutthof Foreningen,
Anton Nielsen, starte
afsoningen af sin fængselsdom. Han er idømt to
måneders ubetinget fængsel
for at have overtrådt
terrorloven ved at støtte den
palæstinensiske
befrielsesorganisation PFLP.
Vær med til at følge Anton på
vej!
Protest ved Håbet Port ved Horserød Statsfængsel
klokken 10 den 4. oktober
Horserød-Stutthof Foreningen arrangerer bustransport fra
Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade
26 i Valby. Der er afgang klokken 8.30. Klokken 12 kører bussen
tilbage til København.
Tilmelding til fællestransport:
Tlf. 27 30 81 59 eller 21 67 05 92. Det kan også ske på mail
bodilenoch90@gmail.com eller tscherning@hotmail.com

Tilbud til nye læsere
Danmarks røde dagblad – tirsdag til lørdag – i:

2 mdr. for 225,- kr. eller 6 mdr. for 550,- kr.
Ring: 35 35 17 87 / Mail: abo@arbejderen.dk

TID OG STED

Billed-cd fra Rød Sommerlejr
Cd med billeder fra årets Sommerlejr ligger nu klar til afhentning!
Desværre er listen med bestilte og betalte cd’er gået tabt. Vi
opfordrer derfor folk om at henvende sig til Hanne. Se email og
telefon nederst. Alle, der har mulighed for selv at afhente billedcd’en, kan gøre det hos Arbejderen, Ryesgade 3F, 2200
København N. Vi sender cd’er ud løbende, så snart vi har
registreret indbetalingen.
Pengene sættes ind på Arbejderens støttekonto:
reg. nr. 9570 kontonummer 213 3318
Angiv venligst navn og hvad du betaler for. Porto er 12,25 kr.
Har du mulighed for det, så sæt portopenge ind sammen med de
60 kroner, cd’en koster.
Spørgsmål eller aftale om afhentning– kontakt Hanne:
hs@arbejderen.dk · tlf. 32 17 04 75 mandag-torsdag 10-15

D E B AT M Ø D E
Efter folketingsvalget – hvad nu?
Fredag den 7. oktober kl. 16.30 i Café Oskar (Mejlgade 49)
Mød Kommunistisk Partis formand Jørgen Petersen
Debat og diskussion om den aktuelle
politiske situation i Danmark:
• Hvordan fortsætter vi kampen for at en
ny regering også kommer til at føre en
reel ny politik?
• Hvad betyder den fortsatte økonomiske
krise for udviklingen?
• Hvordan sætter vi kampen for
socialismen på dagsordenen?
Arrangør: Kommunistisk Parti Aarhus

TORSDAG 29. SEPTEMBER
KØBENHAVN
Genbrugslegetøj fra fem kontinenter
Tid: kl. 9.30-15
Sted: Den Grå Hal, Christiania
Se: www.chrisianiaooo.dk
Offentligt møde om euro-krisen –
oplæg til debat ved MEP Søren
Søndergaard og en repræsentant
for Venstre
Tid: kl. 20
Sted: Café Staalvand, Brønshøjvej 6
Arr.: Venstre og Folkebevægelsen
mod EU i Brønshøj-Husum og
Vanløse
Omtalt i Arbejderen 28. september

FREDAG 30. SEPTEMBER
KØBENHAVN
Frivillige fra Ungdommens Røde
Kors jagter frivillighedens ansigter
Tid: kl. 12.30-23
Sted: Rådhuspladsen
Se: www.urk.dk
AARHUS
Fredagscafé i Café Oskar
Tid: kl. 15-18
Sted: Mejlgade 49
cafeoskar@kommunister.dk
AALBORG
Frist for tilmelding til høst-mokost
Tid: 2. oktober kl. 11
Sted: Søndergade 12
Omtalt i Arbejderen 27. september

TID OG STED: redaktion@arbejderen.dk

