
SFAH

Generalforsamling

Selskabet til Forskning i Ar-
bejderbevægelsens Historie

afholdt den 26. marts 2001 gene-
ralforsamling i ABA’s mødesal,
Nørrebrogade 66D, København.

1. Valg af dirigent og referent
Vagn Oluf Nielsen blev enstem-
migt og med akklamation valgt
til dirigent. Lars K. Christensen
blev valgt til referent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsam-
lingen var rettidig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Torsten Lange fremlag-
de bestyrelsens beretning. Besty-
relsens arbejde har som sædvan-
lig været præget af, at medlem-
merne også er travlt engagerede
i andre sammenhænge. Antallet
af medlemmer er faldet fra ca.
500 i 1999 til ca. 485 i 2000. En
ny medlemshvervefolder er un-
der udarbejdelse.

Selskabets økonomi er god,
blandt andet som følge af at Fag-
bevægelsens Interne Uddannel-
ser har købt et stort antal eksem-
plarer af Arbejderhistorie. Til
gengæld er der udsigt til, at vi
fremover vil få mindre i tilskud
fra Statens Humanistiske Forsk-
ningsråd til udgivelse af tids-
skriftet.

Arbejderhistorie er udkommet
planmæssigt, som sædvanligt re-
digeret af en selvstændig redak-
tion, mens bestyrelsen har stået
for distribution og markedsfø-
ring. Der har ikke været udgivel-
ser i Skriftserien, men to manu-
skripter er antaget til udgivelse i
løbet af 2001. Bestyrelsen har
desuden fortsat diskuteret mulig-
hederne for at udgive en popu-
lærvidenskabelig grundbog i ar-
bejderbevægelsens historie, som

efterfølger til Kampen for en
bedre tilværelse.

En ny udgave af bogkataloget
er på trapperne. Bestyrelsen er
indstillet på en styrket markeds-
føring af selskabet og dets udgi-
velser, blandt andet ved at an-
noncere mere.

Selskabet er nu for alvor til
stede på internettet på adresserne
www.sfah.dk og www.arbejder-
historie.dk.

Den 4. december blev der gen-
nemført et jubilæumsarrange-
ment i anledning af selskabets
30 års beståen med oplæg af
Svend Auken, Karen Sjørup og
Niels Frid-Nielsen. Samtidig
blev årets Arbejderhistoriepris
uddelt. Der har været indleveret
et pænt antal bidrag til Arbejder-
historieprisen, hvilket er tegn på
en fortsat interesse for emnet
blandt de studerende. Arrange-
mentet blev afsluttet med en
festmiddag.

Bestyrelsen er i øjeblikket i
færd med at planlægge et semi-
nar til efteråret, som skal virke
inspirerende og igangsættende
for redaktionen af den omtalte
afløser for Kampen for en bedre
tilværelse. Formanden opfordre-
de endvidere til, at forsamlingen
diskuterede, om SFAH burde
blande sig mere i den aktuelle
historie- og samfundsdebat.

Formanden sluttede beretnin-
gen med at takke ABA for godt
værtskab samt med at konstate-
re, at SFAH står med gode øko-
nomiske og praktiske forudsæt-
ninger for at styrke sit arbejde,
med gode udgivelser og interes-
sante møder.

Der blev herefter stillet uddy-
bende spørgsmål til beretningen.
Johnny Laursen orienterede
yderligere om planerne for efte-
rårets seminar. Niels Finn Chri-
stiansen foreslog, at man for-
søger at inddrage eventuelt inter-
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esserede fra projektet Humani-
stisk Historieformidling.

Gert Callesen opfordrede til en
indsats for at skaffe bidrag til Ar-
bejderhistorieprisen fra en brede-
re kreds, og Preben Sørensen fo-
reslog at bruge web-stedet til me-
re information. Vagn Oluf Jensen
opfordrede til at agitere mere for
medlemmer i provinsen.

Efter diskussionen blev beret-
ningen enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse og 
godkendelse af årsregnskabet
Kasserer Tommy Balle fremlag-
de regnskabet og revisorens be-
mærkninger. På trods af et svagt
vigende medlemstal har det
været et økonomisk godt år. Der
er et overskud på årets drift på
ca. 42.000 kr., hvilket bringer
Selskabets egenkapital op på ca.
192.000 kr. Det er bestyrelsens
indstilling, at en del af dette be-
løb skal anvendes til en øget ud-
givelsesvirksomhed og en styr-
ket markedsføring. Bestyrelsen
har besluttet at fortsætte med
uændret kontingentsats. Kassere-
ren takkede desuden SID, BUPL
og LO for deres økonomiske bi-
drag i forbindelse med jubilæet.

Gert Callesen spurgte, om an-
noncering i dagspressen har no-
gen effekt? Dette kan ikke opgø-
res nøjagtigt, men i enkelte til-
fælde ser det ud til, at der er sket
et stigende salg efter annonce-
ring. Desuden er annoncerne
med til at skabe generel bevidst-
hed om selskabets aktiviteter.
Klaus Petersen opfordrede til at
uddele ældre numre af tidsskrif-
tet som gratis reklameeksempla-
rer. Der blev desuden af flere
stillet forslag om diverse medier,
som bestyrelsen kan overveje til
annoncering.

Den kritiske revision havde in-
gen indvendinger mod regnskabet,
som blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der forelå ingen indkomne for-
slag.

5. Valg af bestyrelse og 
revisorer
På valg til bestyrelsen var efter
lovene Tommy Balle, Lars K.
Christensen, Anette Eklund Han-
sen og Niels Wium Olesen.
Sidstnævnte ønskede ikke gen-
valg, mens de tre førstnævnte
blev genvalgt. Lene Wul, som
ikke var på valg, havde ønsket at
trække sig på grund af flytning
til udlandet, hvilket forsamlin-
gen tog til efterretning. Som nye
medlemmer valgtes Trine Lin-
dén (hidtidig suppleant) og Tho-
mas Friis, mens Trine Larsen
blev valgt som suppleant. Alle
blev valgt med akklamation. De
hidtidige revisorer, Karen Peder-
sen og Niels Finn Christiansen,
samt revisorsuppleant Vagn Oluf
Nielsen, blev alle genvalgt med
akklamation.

6. Eventuelt
Gert Callesen efterlyste flere og
hurtigere anmeldelser i Arbej-
derhistorie. Redaktionens re-
præsentanter lovede at tage pro-
blemet op til diskussion.

Lars K. Christensen

Udgivelser

Marxistiske Studier
Som alle og enhver ved, er
marxismen død og borte, eller
det er i det mindste bevist, at den
er forældet, forkert, farlig, for-
bryderisk, ikke værd at beskæfti-
ge sig med, og hvad store ånder,
som skriver i Berlingske Tiden-
de og tilhørende organer, ellers
kan finde på at sige. Uheldigvis
er der nogle, der ikke læser de
rigtige organer, i dette tilfælde

engelske politologer, og de fort-
sætter med at forføre uskyldige
unge mennesker ved at skrive
om denne umenneskelige teori.
Hvordan de har kunnet få en an-
set faglig organisation som Poli-
tical Studies Association til at
hoppe på den limpind, er ikke til
at forstå. Resultatet er imidlertid,
at denne gruppe har kunnet udgi-
ve en årbog siden 1994, nemlig
den nedenfor nævnte Studies in
Marxism.

Årbogen har undergået en
ganske betragtelig udvikling i
disse syv år (bind 2 er udsolgt og
har ikke kunnet fremskaffes).
Det er ikke så meget omfanget,
som svinger mellem ca. 100 og
190 sider, eller at årbogen siden i
hvert fald bind 3 har bragt an-
meldelser, men den indholds-
mæssige udvikling, der er fore-
gået.

Bindene skal i følge kolofonen
indeholde artikler om Marx, En-
gels, senere marxistiske forfatte-
re og om politiske forhold med
udgangspunkt i marxismen. Bi-
dragyderne kan komme fra alle
politiske lejre, så længe de aka-
demiske former overholdes.
Marxism Specialist Group blev
oprettet i 1983 og havde udgivet
artikelsamlinger og afholdt årli-
ge seminarer, inden det beslutte-
des at udgive denne årbog be-
gyndende i 1994. Udgangspunk-
tet for gruppen var ønsket om at
diskutere åbent om marxisme –
og dermed også på forhånd at
opgive en bestemt form for auto-
riseret marxisme: marx-ismen.
Der var dog efter 1990 enighed
om at hævde, at nekrologen over
marxisme ikke kunne skrives
endnu – og selv hvis den havde
kunnet skrives, så var Marx’ og
Engels’ historiske betydning
uomtvistelig. Der var stor uenig-
hed om, hvilke aspekter af marx-
ismen, der havde bevaret deres
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gyldighed, men enighed om, at
der også fremover var noget at
analysere.

Det har skabt et frugtbart dis-
kussionsklima. Det er overmåde
tydeligt, at de forskellige bidrag-
ydere langt fra alle opfatter sig
som marxister eller socialister,
og det er blevet mere tydeligt i
løbet af de sidste syv år. Måske
kan man sige, at interessen er
blevet mere akademiseret, og at
enkelte af forfatterne tilsynela-
dende også har ændret deres vur-
deringer af eksempelvis forhol-
det mellem Marx og Engels i
takt med, at hidtil ukendte tek-
ster af Marx og Engels er blevet
publiceret i den nye MEGA. Bi-
dragene i de første bind var mere
umiddelbart politiske: man be-
skæftigede sig f.eks. med Lenins
partiteori, som hævdedes at være
en teori for småborgerskabet
skabt af en småborger, mens det
i en anden afvistes, at det russi-
ske rådsdemokrati opfyldte de
kriterier, man måtte udvikle i
forbindelse med dette begreb.

Der var bidrag skrevet af folk,
som lænede sig op ad en anarkis-
tisk kritik af Marx, og disse bi-
drag var alle tydeligvis vokset
ud af en politisk diskussion. En
forfatter fik ligefrem udnævnt
Marx til protostalinist (bd. 6, s.
30, note 85). Det er selvfølgelig
tvivlsomt, om det er muligt at di-
skutere på en konstruktiv måde,
når vurderingerne er så modsat-
rettede som her mellem anarkis-
tiske Marxkritikere og positivt
stemte marxologer. Andre bidrag
var præget af en trotskistisk in-
spireret tilgang. Også i første
bind var der flere artikler om den
tidlige Marx, der ses som en hu-
manistisk og individualistisk
præget teoretiker, som havde
væsentlig betydning for debatten
om fremmedgørelse. Denne un-
ge Marx blev konfronteret med

Manifestets Marx, og det kom
der en læseværdig artikel ud af
(adskillige af artiklerne er for
øvrigt oplæg fra de årlige konfe-
rencer). I første bind diskutere-
des også André Gorz og Herbert
Marcuse, som påny dukker op i
senere bind.

Andre emner som dukkede op
i flere artikler var den historiske
materialisme og den marxistiske
historieteori; artikler om forhol-
det mellem Engels og Marx,
hvor f.eks. forfatteren af nogle
ganske vidende anmeldelser af
den sidste engelske Kapital-
oversættelse i Marx-Engels-Col-
lected-Works gik amok i sin ned-
rakning af denne udgaves mang-
lende fordømmelse af Engels’
redaktion af Kapitalen III. Det
var i følge ham – og han var her
på linje med visse tyske Kapital-
logikere – aldeles forkert at ud-
give Marx og Engels i en fælles
udgave. Dermed viste han egent-
lig kun, at han ikke havde forstå-
et det for længst fastlagte kon-
cept for MECW – og for den
sags skyld også MEGA – og
umuligheden af at ændre kon-
ceptet under udgivelsen.

Bind 4/1997 var som helhed
viet Manifestets 150-års jubi-
læum og en behandling af denne
teksts betydning. Gruppen havde
desuden ved Mark Cowling ud-
givet en bog om samme emne,
men denne var tænkt som en
indføring for studerende, mens
årbogens artikler skulle være
‘research oriented’, noget der er
gældende for bidragene i
årbøgerne som helhed.

I bind 7 er der en ret omfat-
tende vurdering af Perry Ander-
son, der som New Left Reviews
redaktør gennem mange år har
udøvet en betydelig indflydelse
på introduktionen af marxismens
mange ansigter i den engelskta-
lende verden. Det er en ganske

barsk kritik, men som det nylan-
cerede New Left Review viser,
ikke uden berettigelse. Tidsskrif-
tet har bevæget sig meget langt
bort fra sit udgangspunkt, det
kan næppe genkendes i den ven-
stresocialdemokratiske position,
det har indtaget siden relancerin-
gen. I kritikken anføres – meget
forkortet gengivet – at Anders-
sons position kan føres tilbage til
hans manglende forbindelse til
en politisk praksis. Andre bidrag
i 7. bind behandler Herbert
Marcuse og Ernst Bloch, uden at
det dermed skal antydes, at årbo-
gen nu begynder at udvikle sig
til en personalhistorisk udgivel-
se. Det forholder sig ikke såle-
des, som det også bliver klart i
bind 8, der ifølge foromtalen
skal indeholde bidrag om den
nye MEGA.

Som anført har der i det mind-
ste siden bind 3 været bragt an-
meldelser. Det er en stor berigel-
se, fordi den engelsksprogede
litteratur om marxisme har vok-
set sig betydningsfuld i de sidste
mange år (her bør det nok ind-
skydes, at et nyt tidsskrift med
udgangspunkt i London School
of Economics er begyndt ud-
komme i 1997: Historical Mate-
rialism. Research in critical Ma-
rxist theory – blandt andet Bren-
ner-debatten har været behandlet
udførligt i det). Såvel i anmel-
delserne og i de ret omfattende
noter i de enkelte artikler får
man kendskab til dele af denne
litteratur, og det er ikke det
mindst interessante aspekt ved
årbogen. Forfatterne er som re-
gel tilknyttet britiske universite-
ter, men der er enkelte artikler af
forfattere ved universiteter i Ca-
nada, Australien og Sydafrika.
Det er værd at lægge mærke til
årbogen, som så vidt vides, ikke
er offentligt tilgængelig i Dan-
mark.
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Studies in Marxism. An annual
volume from the Marxist Specia-
list Group of the Political Studi-
es Association of Great Britain.
Editor Mark Cowling, School of
Social Sciences, University of
Teesside, vol. 1-, 1994-

Gerd Callesen

Projekter og 
afhandlinger
ABA har indtil 31. maj 2001
modtaget meddelelse om følgen-
de afhandlinger under udarbej-
delse:

Dansk flygtningepolitik
1933-1945
Undersøgelse, Dansk Center for
Holocaust og Folkedrabsstudier
(DCHF)
DCHF laver en undersøgelse af
dansk flygtningepolitik fra 1933-
1945 med særlig henblik på ty-
ske flygtninge. Undersøgelsen er
primært en gennemgang af ud-
lændingesagerne, men omfatter
også en analyse af opinionen.
Afsluttes september 2002
Cecilie Banke, DCHF
Nørre Søgade 35, 5.
1370 København K
Tlf.: 33 37 00 81
E-mail: cecilie@dchf.dk

Socialdemokratiets 
markedspolitik 1945-93
Speciale, Historisk Institut,
Århus Universitet
En analyse af Socialdemokrati-
ets politik i forhold til internatio-
nalt forpligtende samarbejde i
Norden, EFTA og EF med speci-
elt fokus på, i hvilket omfang
partiet har været villig til at op-
give national suverænitet, og
hvad baggrunden for partiets
mere og mere integrationsvenli-
ge kurs er.

Forventes afsluttet ultimo 2002
Finn-René Borggård
Steen Billes Torv 14, st. tv.
8000 Århus C
Tlf.: 86 16 98 43
E-mail: finn-rene@snaps.dk

Atlantsammenslutnin-
gens historie
Speciale, Historisk Institut,
Københavns Universitet
Om tilrettelæggelsen af propa-
ganda og information i forbin-
delse med NATO’s oprettelse og
den politiske atlantificering og
amerikanisering af Danmark.
Forventes afsluttet i maj 2002
Sarah von Essen
Wilkensvej 19, 1. th.
2000 Frederiksberg F
Tlf.: 38 11 51 95
E-mail: vonessen@get2net.dk

Neue Rheinische 
Zeitung’s ekko i dansk
presse i 1848-1849
Speciale, Germansk Institut,
Københavns Universitet
En undersøgelse af danske avi-
sers behandling af Neue Rheini-
sche Zeitung i dens levetid
1848-49.
Forventes afsluttet vinteren 2001
Erik Germer
Hørdumsgade 55, 1. tv.
2450 København SV
Tlf.: 40 93 50 09
E-mail: germinater70@hot-
mail.com

Gustav Rasmussen som
udenrigsminister
Speciale, Aalborg Universitet
En undersøgelse af Gustav
Rasmussens udenrigspolitiske
linje. Hvilken indflydelse havde
han og hvad betød hans position
som upolitisk minister?
Jesper Kristensen

Færøgade 57, 3. th.
9000 Ålborg
Tlf.: 96 30 02 57
E-mail: jkepost@post4.tele.dk

Den danske venstrefløj
og den europæiske 
integration 1956-1970
Speciale, Institut for Historie,
Københavns Universitet
En analyse af venstrefløjens
holdning til den europæiske inte-
grationsproces i 1960’erne, her-
under en diskussion af integrati-
onsbegrebet overfor venstref-
løjens opfattelse af nationen og
velfærdsstaten.
Forventes afsluttet ved årsskiftet
2001/2002
Sebastian Lang-Jensen
Jægersborggade 21, 5.
2200 København N
Tlf.: 35 81 63 04
E-mail: sebastian_l_j@hot-
mail.com

SiD’s industrigruppe i 
efterkrigstiden
Monografi, SiD
En undersøgelse af SiD’s indu-
strigruppe i efterkrigstiden og
dens relationer til SiD, den øvri-
ge fagbevægelse, arbejderbevæ-
gelsen og industrien, baseret på
såvel eksterne som interne publi-
kationer, mødereferater og inter-
views.
Forventes afsluttet oktober 2001
Anne Trine Larsen
Falstersgade 9, 4. tv.
8000 Århus C
Tlf.: 24 27 07 45
E-mail: hisatl@hum.au.dk

Trade unions & the 
Labour Party
BA, Engelsk Institut, Køben-
havns Universitet
Forventes afsluttet sommeren
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2001
Rikke Lücking Rasmussen
Dalslandsgade 8 G, 408
2300 København S
Tlf.: 32 88 66 47
E-mail: rikkelucking@rasmus-
sen.dk

Biologismer 1850-1930
Ph.d., Institut for Historie,
Københavns Universitet
For en projektbeskrivelse, se
www.jesfab.dk
Forventes afsluttet i 2002
Jes F. Møller
Sønderlundsvej 30
4000 Roskilde
Tlf.: 46 36 64 38
E-mail: jesfab@hum.ku.dk

Antikommunisme og 
McCarthyisme i den
amerikanske fagbevæ-
gelse
Speciale, Institut for Historie,
Københavns Universitet
Var McCarthyismen en masse-
eller en elitebevægelse? Spørgs-
målet søges besvaret via et case
study af det største af de pro-
kommunistiske fagforbund i
USA frem til 1950’erne, UE
(elektrikerforbundet)
Stine Nygaard Thyssen
Palermovej 23, st. tv.
2300 København S
Tlf.: 32 59 56 31
E-mail: anelias@get2net.dk

De Samvirkende Danske
Emigranthjælpekomitéer
(SDE)
Speciale, Institut for Historie,
Københavns Universitet
En undersøgelse af SDE’s politi-
ske forbindelser, også internatio-
nalt, med det formål at belyse,
hvorvidt flygtningene fik opti-
mal hjælp, ikke mindst i forhold

til de danske myndigheder og i
forbindelse med opnåelse af op-
holdstilladelse i Danmark.
Forventes afsluttet i efteråret
2001
Trine G. Sørensen
Ane Katrines Vej 10, 3.th.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 11 80 33
E-mail:
t_gantriis_s@hotmail.com

Lebensentwürfe und 
Positionierungen versus
Lebensrealität
Speciale, Universität Wien
En undersøgelse af forfatterne
Gyrithe Lemche, Thit Jensen,
Caja Rude, Jo Jacobsen, Agnes
Henningsen, Olga Eggers, Aase
Hansen (Marie Nielsen).
Forventes afsluttet i slutningen
af 2002
Vera Wittkowsky
Wien
E-mail: v_witt29@hotmail.com

Udstillinger

Folkets radio og tv
Arbejdernes Radio- og Fjern-
synsforbund markerer sit 75 års
jubilæum i 2001 med en stor ud-
stilling på Arbejdermuseet i
København. Udstillingen indret-
tes i museets særudstillingsloka-
ler i stuen. Her vises en lang
række gamle radio- og tv-appa-
rater. Så vidt muligt bliver der
også lyd og billeder til glæde for
de besøgende.

Udover den umiddelbare no-
stalgiske og tekniske fryd bliver
udstillingsgæsterne præsenteret
for nogle af de situationer, hvor
de nye medier har været af be-
tydning for det enkelte menne-
skes hverdag: Dengang den

første radio, og mange år senere
det første tv, holdt sit indtog i fa-
milien, underholdningen i hjem-
mets skød, musik til arbejdet,
oplysning og foredrag.

I samarbejde med DR og TV2
fortæller udstillingen samtidig
om public service-stationernes
indsats for danske kvalitetspro-
grammer og deres bud på fremti-
dens elektroniske medier.

Sideløbende hermed vises ra-
dio og tv’s betydning for sam-
fundet, og på dette samfundsplan
vil ARF’s indsats få en naturlig
plads. For at arbejde i folkets tje-
neste har det været nødvendigt at
deltage i kampen om herredøm-
met over æteren.

Endvidere vil også forbundets
organisatoriske indsats samt
særlige opgaver som forsikrings-
virksomhed og udlån af radio-
og tv-apparater til værdigt træn-
gende, indgå i udstillingen.

Udstillingen åbnes fredag den
17. august kl. 13.30 som led i
forbundets jubilæumsarrange-
ment i museets festsal, med fest-
taler af blandt andre IT- og
forskningsminister Birte Weiss,
som også vil sørge for uddeling
af forbundets jubilæumspriser til
to radio/tv-medarbejdere. Efter
en rundgang i udstillingen afslut-
tes der med en reception.

Udstillingen kan ses fra den
18. august til den 21. oktober.

Forbundsformand 
Preben Sørensen
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Utrykte afhandlinger
Følgende utrykte afhandlinger er
i løbet af 2000 tilgået Arbejder-
bevægelsens Bibliotek og Arkiv:

Andersen, Steen 
Administrationen og den han-
delspolitiske tilpasning: em-
bedsmændenes rolle i formu-
leringen af den handelspoliti-
ske kollaboration 1940-41
(Kbh.), 1997. – 102 s.
Speciale ved Institut for Histo-
rie, Københavns Universitet.

Hansen, Morten og Oliver Van-
ges
Arbejderidrætten i mellem-
krigstiden ifølge Arbejder-
bladet: nationale og interna-
tionale aspekter
(Kbh.), 2000. – 59 bl.
HS4 afløsningsopgave ved Insti-
tut for Idræt, Københavns Uni-
versitet.

Bendixen, Thomas
En undersøgelse af de danske
frivillige korps 1918-1937
med særligt henblik på Aka-
demisk Skyttekorps, Social-
demokratiets og Det Radikale
Venstres syn på korpsene
samt baggrunden for korps-
forbudet
(Kbh.), 2000. – 96, XXVII s., ill. 
Speciale ved Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Brix, Carl Otto
Socialdemokratiets forsvars-
politiske skifte i 30’erne
(Køge), (1999). – 23 bl. 
Opgave ved Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Christiansen, Charlotte
Die Selbstinszenierung der
DDR als modernes Land: eine
Untersuchung über die Situa-
tion der Jugendlichen bezüg-
lich Freizeit, Bildung und Beruf
in den Jahren 1970-75, dar-
gestellt in zwei Jugendzeit-
schriften der DDR
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