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Bestyrelsens beretning

Det mest aflyste år: 
 
Læsekreds 
- Strejken i litteraturen 
- Påskekuppet i 1920 
- DKP og jøderne – m. Jødiske historisk Selskab 
- Den røde underverden – Kominterns netværk 
- Septemberforliget 
- Arbejderhistoriefestival 
- SFAHs 50 års jubilæum 
- Nytårskuren  
- Konference om Kampen om byen – med Lejernes LO m. fl. 



Hvad er blevet til noget?

Noget er det dog blevet til: 

Juni: Samarbejde med FIU om konference om arbejderhistorie som en del af 
tillidsmandsuddannelsen (endte med at blive en Zoom-konference 

Efteråret: vi har fået afviklet 4 SFAH Live-interviews med: 
- Claus Bryld om Hitlerflygtninge i Danmark/DDR 
- Charlie Krautwald om anti-fascistiske ungdomsbevægelser i Mellemkrigstiden 
- Tommy Heisz om Den spanske Syges historie 
- Morten Thing om 50 års aktivitet på venstrefløjen  

Læsekreds: 
Påskekuplæsekredsen med René Karpantchof fra foråret blev afholdt i november.



Tidsskriftet ARBEJDERHISTORIE 2020

Redaktionen har produceret to tidsskrifter: 

Nr. 1-2020: 

Blandt andet med artikler om esperanto, om SFs faglige politik (hvilket efterfølgende er blevet 

lagt ud som et podcast-interview, lejerbevægelsen, DsU. Anmeldelser og kommentarer 

Nr. 2- 2020: 

Blandt andet med artikler om litteratur om strejken, om Københavns homoseksuelle og 

arbejderpressen, om SFAH jubilæumsartikler, om Arbejderhistorieforskningen i Danmark 

gennem 50 år.



Medlemstallet 2020 - 2021

2019 2020 2021

Internationalt 24 26 21

Ordinær 293 283 283

Basis 41 52 57

Studerende 12 12 9

Støttemedlem 7 8 9

377 381 379



Regnskab 2020 - 21

Regnskabet er opstillet og gennemgået af revisionsinstituttet uden bemærkninger og vores 

egne interne revisorer – Knud Holt Nielsen og Bent Gravesen – har ligeledes 

gennemgået det og ikke haft bemærkninger. 

Da vi ikke har haft væsentlige udgiftskrævende aktiviteter i perioden, og i øvrigt haft en fin 

gentegning af medlemskaber, har økonomien det godt.  

Men da corona-året har kuldkastet vores planer, foreslås det, at i denne gang provisorisk 

tager revisorerne godkendelse til efterretning og venter med at godkende selve regnskabet 

til næste ordinære generalforsamling til marts 2022.



Årsplan 2021 - 2022

Juni 

Udgivelse af ARBEJDERHISTORIE 1-2021 

 

August 

Arbejderhistorisk sommerkursus – på Jyderup Højskole – ca. 40 deltagere 

 

Oktober: 

150 året for stiftelsen af Internationale – foredrag i 3F Kastrup af Niels Finn Christiansen 

Udgivelse af 3 podcasts om Malerrapportens historie – i samarbejde med Malernes fagforening Storkøbenhavn 

Arbejderhistoriefestival 2021 

Udgivelse af ARBEJDERHISTORIE 2-2021 

November: 

Udgivelse af bog om Pariserkommunen – med støtte af Gelsted-Kirk-Scherfig-fonden 

 



Årsplan 2021 – 2022 - fortsat

December 
51 års SFAH-jubilæum – 4. december 
Udgivelse af SFAH-julekalender  
 
Januar 
SFAH Nytårskur 
Workshop på Ø-kulturfestival – om malerrapporten 
Nordic Labor History Conference 
Læsekreds – arbejderlitteratur 
 
Foråret 
Udgivelse af 10 podcasts – med støtte fra Kulturstyrelsen 
 
Marts 
Generalforsamling 
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Lars	K.	Christensen,	rev.	suppleant	



Designer hjælper med at få dit budskab igennem

PowerPoint Designer foreslår professionelle design til 
din præsentation, som er baseret på indholdet på 
dine slides.  

Designer er en funktion, der kun er til rådighed med 
abonnement. Hvis du har et Office 365-abonnement, 
viser den næste slide dig, hvordan det fungerer i en 
ny præsentation.



Sådan bruger du PowerPoint Designer

Sådan fungerer det:

1 Start en ny præsentation ved at gå til Filer > Ny > Tom 
præsentation.

2 Tilføj et billede på den første slide: Gå til Indsæt > 
Billeder eller Indsæt > Onlinebilleder , og vælg billedet. 
 
Tip: Du skal være online, når du tilføjer billedet.

3 Når PowerPoint beder om tilladelse til at hente 
designforslag, skal du vælge Ja, lad os komme i gang.

4 Vælg et design, du vil bruge, i opgaveruden 
Designideer.



Omform

Omform laver jævne animationer og objektbevægelser i 
præsentationen. Du bruger to ensartede slides til at 
udføre animationen, men for dit publikum ser det ud til, 
at handlingen sker på én slide.  

Afspil videoen til højre for at få vist et hurtigt eksempel. 

Omform er en funktion, der kun er til rådighed med 
abonnement. Hvis du har et Office 365-abonnement, kan 
du selv prøve den via trinnene på næste slide.



Konfiguration af Omform

Prøv det selv med disse to simple "planeter":

1 Dupliker denne slide: 
Højreklik på slideminiaturen, 
og vælg Dupliker slide.

2 I den anden af disse to identiske 
slides skal du ændre figurerne til 
højre på en eller anden måde 
(flyt, rediger størrelse, skift 
farve) og derefter gå til 
Overgange > Omform.

3 Gå tilbage til den første af de to 
slides, og tryk på knappen 
Slideshow, og vælg derefter Afspil 
for at få vist din cirkelomformning.

Tip: Effektindstillinger giver dig endnu flere 
indstillinger for Omform.



Samarbejde i realtid

Når du deler din præsentation med andre, kan du se 
dem arbejde sammen med dig på samme tid.  
 
Sådan fungerer det:

1 Vælg Del over båndet, eller brug 
genvejstasten Alt-ZS, for at 
invitere personer til at arbejde 
sammen med dig. Du kan 
gemme i skyen på dette 
tidspunkt.

2 Når der er andre i præsentationen, 
viser et mærke, hvem der er på 
hvilken slide ...

3 … og den del af sliden, de 
redigerer.



Med Fortæl mig det er du ekspert
Med feltet Fortæl mig det kan du finde den rette kommando, når 
du skal bruge den, så du kan spare tid og fokusere på dit arbejde. 
 
Prøv det:

1 Markér robotbilledet til højre.

VÆLG MIG

2 Skriv animation i feltet Fortæl mig, og vælg 
derefter Tilføj animation.

3 Vælg en 
animationseffekt, f.eks. 
Zoom, og se,  
hvad sker der.



Udforsk uden at forlade dine slides
Smart opslag bringer research direkte ind i PowerPoint. 
 
Prøv det:

1 Højreklik på ordet kontor i følgende 
udtryk: kontormøbler

2 Vælg Smart Opslag, og bemærk, at 
resultaterne er kontekstafhængige for 
den pågældende sætning og ikke 
Microsoft Office-apps.

3 Prøv for sjov skyld Smart opslag igen 
ved at højreklikke på ordet Office på 
trin 2. 



Har du flere spørgsmål om PowerPoint?

Vælg knappen Fortæl mig,                   og skriv det, du gerne vil vide. 

Besøg PowerPoint-teamets blog 

Gå til gratis PowerPoint-kursus

KLIK PÅ PILEN I SLIDESHOWTILSTAND

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
https://support.office.com/da-DK/article/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?redirectSourcePath=%252farticle%252fb89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689&ui=da-DK&rs=da-001&ad=DK
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
https://support.office.com/da-DK/article/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?redirectSourcePath=%252farticle%252fb89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689&ui=da-DK&rs=da-001&ad=DK

