
Med virkning fra kontingentåret 2015
vil medlemmer af SFAH modtage Arbej-
derhistorie med nyt design.

Titlen bevares, men Arbejderhistorie får en
ny layout og formatet bliver en smule min-
dre. Vi forbedrer også papirkvaliteten og
går over til svanemærket papir. Vi gør alt
for at bevare Arbejderhistorie som Dan-
marks smukkeste tidsskrift med illustratio-
ner i såvel farve som sort-hvid.

Vi forøger sidetallet pr. nummer men ud-
kommer til gengæld kun to gange om året
med et forårs- og et efterårsnummer. 

Ved selskabets 25 års jubilæum i 1995 lan-
cerede SFAH det Arbejderhistorie, som du
nu sidder med i hånden.
Arbejderhistorie erstattede dengang År-

bog for arbejderbevægelsens historie og
tidsskriftet Arbejderhistorie, der udkom to
gange årligt.
Ved 25 års jubilæet var det tid til at forny

sig med et tidsskrift med smukkere layout
og én samlet udgivelse – Arbejderhistorie –
med hele fire numre årligt. Hensigten var at
fremme debatten, men indholdet af artik-
lerne skulle have samme høje standard som
altid. 

Her 20 år efter kan vi ikke gøre helt det
samme, men vi går ikke på kompromis med
kvaliteten. Det er blevet meget dyrere at di-
stribuere og ved at udkomme to gange
årligt i stedet for tre, reducerer vi omkost-
ningerne og holder kontingentet i ro. Vi
håber også at opnå en bedre rytme i udgi-
velserne således at Arbejderhistorie nr. 1 og
nr. 2 udkommer i kontingentåret.

Vi vil naturligvis følge alle de dyder, der har
været kendetegnende for SFAH i de 20 år
der er gået med Arbejderhistorie. Størstede-
len af artiklerne vil fortsat være baseret på
forskning og bære et kvalitetsmærke gen-
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nem kontrol af et bredt sammensat referee-
panel. Vi vil samtidig prioritere essaypræge-
de artikler, debat og anmeldelser.
Nyhedsstof vil fortrinsvis være henvist til

SFAHs hjemmeside.

Vi håber, at medlemmerne vil tage godt
imod det ny Arbejderhistorie i foråret 2015.
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