
SFAH

Generalforsamling

Selskabet til Forskning i Ar-
bejderbevægelsens Historie

afholdt den 21. marts 2002 gene-
ralforsamling i Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv,
Nørrebrogade 66D, København.

1. Valg af dirigent og referent
Vagn Oluf Nielsen blev valgt til
dirigent. Anette Eklund Hansen
blev valgt til referent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsam-
lingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning 2001
Formanden Torsten Lange frem-
lagde bestyrelsens beretning.
Der har i det forløbne år været
afholdt 7 bestyrelsesmøder og
derudover et udvidet sommer-
møde, hvor blandt andet tids-
skriftet Arbejderhistorie blev
diskuteret. Aktivitetsniveauet
har været højt, om end bestyrel-
sen til tider ikke har fået rekla-
meret tilstrækkeligt for arrange-
menter og udgivelser. Bestyrel-
sen lider under, at provinsmed-
lemmerne undertiden har svært
ved at komme til aftenmøderne,
men det er meget vigtigt, at be-
styrelsen er geografisk bredt
sammensat for at give den stør-
ste bredde og de bedste kontak-
ter i arbejdet. Medlemstallet er
steget svagt fra 485 til 500. Der
har været en positiv udvikling i
antallet af studentermedlemmer.
Blandt andet er der oprettet en
studiekreds om arbejderhistorie
af studerende i Ålborg.

Økonomisk har Selskabet haft
et driftsunderskud, men det var
forventet, da bestyrelsen har
brugt en del af de seneste års
overskud til at give medlemmer-
ne tilbud om møder og andre ar-

rangementer. Økonomien er sta-
bil, men der skal udvises agtpå-
givenhed. Under hensyntagen til
en forventet stigning i løn- og
produktionsomkostninger har
bestyrelsen valgt at sætte det or-
dinære kontingent op med 25 kr.
til 350 kr. gældende fra og med
2002. Studentermedlemskabet
forbliver uændret 225 kr.

SFAH er medlem af ASRA og
ITH. Temaet for den årlige ITH-
konference i september i Linz
bliver: Sexuality, the working
class and the labour movement.

Årgang 2001 af Arbejderhisto-
rie er udkommet planmæssigt.
Formanden roste redaktionen for
stadig at producere et spændende
og anerkendt tidsskrift i smukt
udstyr. I SFAHs skriftserie er der
i 2001 udkommet 2 bøger: Klaus
Petersen: De loyales ungdoms-
oprør og Thomas Wegener Friis:
Den nye nabo. DDRs forhold til
Danmark 1949-1960. Bøgerne
udkom omkring årsskiftet, så
trykkeudgifterne er også en af
forklaringerne på driftsunder-
skuddet i 2001. Bogsalget er mo-
derat på trods af nyt bogkatalog
og annoncering på hjemmesiden.
Den kommende bestyrelse vil
fortsætte med at forbedre mar-
kedsføringen. Der er også flere
forslag til nye udgivelser på bed-
ding. Herunder hører også pro-
jektet om udgivelser af en ny Ar-
bejderbevægelsens historie. Der
blev afholdt et meget velbesøgt
seminar i oktober med mange
gode diskussioner om den nye
bog, og bestyrelsen diskuterer,
hvorledes projektet nu kan sæt-
tes i gang.

Der har været afholdt 6 offent-
lige møder og et seminar. Mø-
derne har været rimeligt besøgt.
En forbedret markedsføring vil
forhåbentlig få endnu flere til at
komme til arrangementerne –
også folk som ikke er medlem-
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mer – og dermed være med til at
gøre SFAH mere kendt. 

Arbejderhistorieprisen 2001
blev uddelt d. 24.1. 2002. Prisen
er på 15.000 kr., hvoraf SFAH
betaler 5.000 kr. og ABA og Ar-
bejdermuseet resten. Prisen blev
delt mellem Klaus Petersen og
Lars Andersen for afhandlinger
om henholdsvis velfærdsstaten
og de danske socialistiske øko-
nomer og Keynes 1935-1945.

SFAH har fået nye lokaler på
ABA, og dette har givet bedre
plads. Formanden takkede ABA
for husly. Derudover udtalte han,
at Selskabet nok ikke skulle reg-
ne med en øget støtte til forenin-
gen, regeringsskiftet taget i be-
tragtning. Støtten til tidsskriftet
blev skåret ned sidste gang og
løber nogle år endnu. Derfor bli-
ver det nødvendigt at stole på
egne kræfter fremover, men det
kan en god bestyrelse også gøre.

Der var herefter diskussion om
beretningen. Henning Grelle ro-
ste den forøgede aktivitet i
SFAH og stigningen i medlems-
tallet, der bør fortsætte, men un-
derskuddet skal styres, så der er
råd til at sætte bogprojektet om
arbejderbevægelsens historie i
gang. Flere bestyrelsesmedlem-
mer mente, at både møder og ud-
givelser samt udsendelse af kata-
loger og annoncering på hjem-
mesiden var med til at gøre Sel-
skabet mere kendt i offentlighe-
den og forhåbentlig forøge salget
af bøger. Henning Hansen mente
også, at der skulle arbejdes mere
for at gøre Selskabet kendt. Med
hensyn til bogprojektet fortalte
Torsten Lange, at bestyrelsen i
øjeblikket diskuterer bogens
form og struktur på baggrund af
seminaret. Der bliver stadig tale
om en bog, som dækker hele ar-
bejderbevægelsens historie. Når
disse diskussioner er tilende-
bragt,  kan der nedsættes en re-

daktion og en forfattergruppe.
Anette Eklund Hansen fortalte
om den kommende årgang af Ar-
bejderhistorie.

Beretningen blev enstemmigt
vedtaget

3. Fremlæggelse og godken-
delse af årsregnskabet
Kassereren Tommy Balle frem-
lagde regnskabet og revisorens
bemærkninger. Årets regnskab
udviste et negativt resultat på
100.000 kr.,  men tilgodehaven-
der for 80.000 kr., som vil indgå
i 2002-regnskabet. Det negative
resultat skyldes først og frem-
mest det store aktivitetsniveau i
2001, men også en mindre med-
lemstilbagegang, der dog nu ser
ud til at være vendt. Blandt an-
det stiger antallet af studenter-
medlemmer. Der har været min-
dre stigninger i porto og løn og
gebyrer for for sent betalte reg-
ninger.

Der er et vigende salg af gam-
le SFAH-udgivelser. Derfor er
det nødvendigt, at Selskabet ud-
giver nye bøger hvert år. Både
for Arbejderhistorie 4-2001 og
de nye udgivelser har produkti-
onsomkostningerne ligget i
2001,  mens indtægterne vil
komme i 2002. Seminar, som-
mermøde og annoncering koster
penge, men flere aktiviteter, hvor
Selskabet bliver synligt, ser også
ud til at give flere medlemmer.

Regnskabet er godkendt af re-
visor og de interne revisorer.

Henning Grelle spurgte om år-
sagen til de forskellige udgifter
på Arbejderhistories enkelte
numre. Dette skyldes forskellige
oplag og udgifter til billeder
mm. Torsten Lange fortalte, at
trykkeudgifterne ikke var steget i
5 år, og at SFAHs økonomi er
sund. Der er en egenkapital på
100.000 kr. På grund af SFAHs
formue var tilskuddet fra SHF

faldet fra 50.000 kr. om året til
30.000 kr. Generalforsamlingen
henstillede til bestyrelsen at un-
dersøge, om en del af formuen
kan hensættes til det kommende
projekt med udgivelse af en ny
arbejderbevægelsens historie.

Herefter blev regnskabet god-
kendt

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

5. Valg af bestyrelse og 
revisorer
På valg til bestyrelsen var efter
lovene: Michael Kjeldsen, Tor-
sten Lange, Lone Palm Larsen,
Trine Larsen og Johnny Laursen.
Sidstnævnte ønskede ikke gen-
valg. Derud over ønskede Anette
Eklund Hansen, der ikke var på
valg, ligeledes at træde ud af be-
styrelsen. Genvalgt til bestyrel-
sen blev derefter Michael Kjeld-
sen, Torsten Lange, Lone Palm
Larsen og Trine Larsen. Nyvalgt
blev Karen Bjerregaard og Tina
Kjær Bach. Til suppleant valgtes
Steen Andersen.

Til revisorer valgtes Karen Pe-
tersen og Vagn Oluf Nielsen. Til
revisorsuppleant valgtes Niels
Finn Christiansen.

6. Eventuelt Der var forslag om,
at der i forbindelse med næste
generalforsamling blev holdt et
foredrag. 

Anette Eklund Hansen

Projekter og 
afhandlinger
ABA har i perioden frem til den
25. april 2002 modtaget medde-
lelse om følgende projekter og
afhandlinger, som er under udar-
bejdelse:
Splittelsen i DKP 1956-58
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BA-projekt. Historisk Institut,
Århus Universitet.
Et projekt om den splittelse i
DKP 1956-1958, der førte til
stiftelsen af SF i 1958. Jeg vil se
på, hvordan SUKP´s 20. parti-
kongres og efterfølgende hem-
melige tale samt begivenhederne
i Ungarn i 1956 havde indflydel-
se på de indre stridigheder i DKP.
Til sidst vil jeg se på, hvordan
disse stridigheder kunne føre til
stiftelsen af SF i 1958.
Forventes afsluttet sommer 2002.
Tina Ammitzbøll Jensen
Strandgårdshøj 66, 
8400 Ebeltoft
Tlf.: 40 20 51 10
E-mail: tina@ammitzboll.net

Brud eller kontinuitet? 
En diskussion med udgangs-
punkt i danske partiers... 
Ph.d. Institut for Statskundskab,
Århus Universitet.
En udforskning af Socialdemo-
kratiets (og Venstres) vælgerfor-
eninger med henblik på at afkla-
re virkeligheden bag de to parti-
ers medlemsfald 2001-2004.
Jens Arenbach Nielsen
Sandhusvej 41 st. th.
2500 Valby
Tlf.: 36 16 28 15
E-mail: jensanielsen@ofir.dk

Danmarks politik under
Kennedy-runden
Speciale. Historisk Institut,
Århus Universitet.
Påbegyndt juni 2001.
Berit Fruelund Jacobsen
Uni-parken koll. 5, 3, 230
8000 Århuc C
Tlf.: 89 42 72 30
E-mail:
frkfruelund@hotmail.com

Industrialiseringen: 
Københavns udbygning og  
boligforhold
Artikel.
Københavns udvikling under in-
dustrialiseringen, herunder for-
ringelsen af de almene boligfor-
hold, den forhastede opførelse af
store boligkvarterer af ringe kva-
litet og boligspekulanternes ud-
nyttelse af boligmanglen.
Afsluttes januar 2002.
Henrik Hjørnager Kold
Vesterparken 35a
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 03
E-mail: hullu-bullu@sol.dk

Socialdemokratiets 
partihistorie 1871-1998
Speciale (dansk/historie). Histo-
risk Institut, Roskilde Universi-
tetscenter.
En historisk og sproglig analyse
af partihistorikken fra P. Knud-
sen til LOs jubilæumsudgivelse
1998.
Afsluttes ved årsskiftet 2002/
2003.
Jeanne Jamet
Holsteinsgade 44, 5. th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 21 18
E-mail: Jeannen@ruc.dk

Socialdemokratiets positioner i
synet på ledighedsbekæmpel-
sen i perioden 1970-2001
Speciale. Institut for Statskund-
skab, Århus Universitet.
En analyse af den forandrings-
proces, som Socialdemokratiet
har gennemgået politisk i dets
syn på ledighedsbekæmpelse i
perioden 1970-2001. Analysen
vil blive foretaget ud fra forskel-
lige teoretiske forklaringsmodel-
ler.
Forventes afsluttet sidst i 2002.
Ann Jeppesen

Silkeborgvej 60, st. th.
8000 Århus C
Tlf.: 86 18 74 04
E-mail:
jeppesenann@hotmail.com

Socialdemokratiet på Møn –
en historisk oversigt
Artikel/brochure.
Der er tale om et forsøg på at
indsamle data om Møns social-
demokratiske foreningers histo-
rie.
Per R. Johnsen
Lendemark Hovedgade 7
4780 Stege
Tlf.: 55 81 14 36
E-mail: perrjohnsen@mail.dk

Socialdemokratiet og 
kommunisterne 1945-1947
Speciale. Historisk Institut, Ros-
kilde Universitetscenter.
Ved valget i oktober 1945 miste-
de Socialdemokratiet 18 manda-
ter, medens DKP vandt 18. To år
efter genvandt Socialdemokratiet
9 mandater og overtog rege-
ringsmagten. Tiden 1945-1947
var præget af en intens kamp
mod DKP; det er dette sidste,
der er specialets fokus. Socialde-
mokratiets, DKPs og AICs arki-
ver benyttes.
Forventes afsluttet i december
2002.
Sarah Lund Pedersen
Brigadegården 7, 4. tv.
2300 København S
Tlf.: 32 95 69 95
E-mail:
slundpedersen@yahoo.com

Arven fra den tyske studenter-
og ungdomsmodstand
Speciale. Historisk Institut,
Københavns Universitet.
Der foretages en analyse af den
antinazistiske studenter- og ung-
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domsmodstands receptionshisto-
rie i Forbundsrepublikken Tysk-
land i tiden 1945-1989. For ung-
domsmodstandens vedkommen-
de fokuseres der på den politisk
motiverede modstand fra de so-
cialistiske og kommunistiske un-
ge i blandt andet den tyske arbej-
derbevægelse. Også mere sub-
kulturelle grupper, såsom Die
Edelweiss-Piraten, inddrages.
For studentermodstandens ved-
kommende fokuseres der på
modstandsgruppen Die Weisse
Rose. Det anvendte materiale
består hovedsagelig af de vigtig-
ste historiske fremstillinger efter
1945 samt artikler, mindetaler
m.m.
Forventes afsluttet sommer 2002.
Ulrik Lyngaard
Caprivej 1, 4. th.
2300 København S
Tlf.: 23 97 14 04
E-mail: ullemari@mail.dk

Radikal politisk kultur på 
venstrefløjen 1917-1920
Speciale.
En historisk-antropologisk un-
dersøgelse af retorik, ritualer og
symboler hos syndikalister, ven-
stresocialister og andre grupper
til venstre for Socialdemokratiet
i den revolutionære stemning
1917-1920.
Forventes afsluttet sommer 2002.
Morten Geert Nielsen
Jægersborggade 34, 4. tv.
2200 København N
Tlf.: 36 96 65 13
E-mail:
Morten@andelsgaden.dk

Internet

Velfærdshistorie
Netværk for Nordisk Velfærds-
statshistorie blev stiftet i 1996 af
en række forskere fra Norge,
Sverige, Finland og Danmark.
På hjemmesiden kan man tilmel-
de sig netværket og downloade
netværkets nyhedsbrev. I det se-
neste nummer findes et foredrag
af Niels Finn Christiansen om
den danske velfærdstats historie
sammen med boganmeldelser,
seminarnoter og litteraturtips.
http://hem3.passagen.se/jo-
ed5148

Communist Chronicles
Ambitiøs norskfunderet side om
kommunismens historie med ori-
ginale dokumenter fra den kom-
munistiske bevægelse og artikler
fra kommunismeforskningen i
engelsk oversættelse. De første
dokumenter på siden handler om
det norske kommunistparti og
dets forbindelser til SUKP i åre-
ne 1945-47.
www.communist-chronicles.com

Cultural Logic
Siden 1997 er tidsskriftet “Cul-
tural Logic – an electronic jour-
nal of marxist theory & practice”
udkommet som e-tidsskrift med
alle artikler tilgængelige på net-
tet i fuldtekst. Fra seneste num-
mer kan nævnes “Notes on
Black Marxism”, “Re-Conside-
ring the Meaning of ‘Scientific
Management’ from a Marxist
Perspective” og “Sartre’s Con-
cept of Bad Faith in Relation to
the Marxist Notion of False
Consciousness”.
http://eserver.org/clogic

Monthly Review
I mere end 50 år har Monthly
Review hørt til blandt den ame-
rikanske venstrefløjs mest frem-
trædende tidsskrifter. På bladets
hjemmeside findes artikler fra de
seneste numre i fuldtekst, garne-
ret med udvalgte artikler fra ar-
kiverne, herunder interviews
med Che Guevara og Malmcolm
X og Albert Einsteins artikel fra
Monthly Reviews allerførste
nummer i maj 1949 “Why Soci-
alism?”.
www.monthlyreview.org

Udstillinger

Venstrefløjens satiriker
I anledning af tegneren Klaus
Albrectsens 70 års fødselsdag
har Arbejdermuseet tilrettelagt
en omfattende udstilling af hans
tegninger og plakater. Igennem
snart fem årtier har Klaus Al-
brectsen med sin karakteristiske
streg kommenteret verdens
skæve gang. Hans tegninger er
ikke blot kendt i Danmark, men
også internationalt. Det gælder
blandt andet hans kritiske be-
handling af diktaturet i Græken-
land i 1960’erne.

Klaus Albrectsen var i 1960’-
erne fast tegner på B.T., men
samarbejdet fik en brat slutning,
da han begyndte at hudflette
USA’s krigsførelse i Vietnam.
Avisen nægtede flere gange at
trykke hans tegninger, og Al-
brectsen skiftede til Ekstra Bla-
det, hvor der var større råderum
for kritiske kommentarer.

Modstanden mod EF/EU har
optaget Klaus Albrectsen meget.
Han engagerede sig stærkt i sa-
gen op til afstemningen om Dan-
marks medlemskab i 1972, og re-
sultatet var en så stor skuffelse, at
han året efter forlod Danmark til
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fordel for Sverige. Her kom han
til at tegne for den liberale avis
Expressen, et samarbejde der
fortsatte, indtil avisen under en
valgkamp tilsidesatte Albrectsens
kritik af den svenske atomkraft-
politik. Ejerne ønskede en bor-
gerlig valgsejr og ville ikke tryk-
ke hans tegninger. Klaus Albrect-
sen besluttede sig da for ikke me-
re at tegne til borgerlige aviser.

I de følgende år tegnede han
blandt andet for de svenske syn-
dikalisters avis Arbetaren og det
danske Socialistisk Dagblad
samt en lang række alternative,
idealistiske foretagender. Han
har desuden udført adskillige op-
gaver for fagbevægelsen. I 1981
modtog Klaus Albrectsen LO’s
kulturpris og i 1984 det svenske
LO’s kulturpris.

Arbejdermuseets udstilling,
som er blevet til i samarbejde
med Klaus Albrectsen, viser teg-
ninger, plakater og bogillustra-
tioner fra et langt og produktivt
liv. Der er udsendt et særnum-
mer af Nyt om Arbejdermusset
med tekst og tegninger af kunst-
neren. Udstillingen er åben fra
20. april til 4. august 2002, dag-
lig kl. 10-16 (t.o.m. juni er der
lukket mandag). 
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K
Tlf.: 33 93 25 75
www.arbejdermuseet.dk

ABA

Utrykte afhandlinger
Følgende utrykte afhandlinger er
i løbet af 2001 tilgået Arbejder-
bevægelsens Arkiv og Bibliotek:

Abildgård Pedersen, Christian
FTFs dannelse og udvikling
FTFs placering som toporganisa-
tion i det politiske system, især
relationerne til regering, folke-
ting, de politiske partier og de
øvrige lønmodtagerorganisatio-
ner (...) på baggrund af den øko-
nomiske udvikling, de sociologi-
ske forandringer, den politiske
situation, samt den interne ud-
vikling i FTF. 
Århus, 1979, 143, (19) bl.
Speciale. Institut for Statskund-
skab, Århus Universitet.

Andersen, Lars
Den økonomiske nyorientering
1935-1945: socialistiske økono-
mer og Keynes
Ålborg, 2001, 102 bl.
Historiespeciale. Ålborg Univer-
sitet.

Birke, Peter
Die kommunistische Partei-
organisation (KPO) und 
andere dissidente Kommu-
nisten in Hamburg in den 
Jahren 1928-1936
Hamburg, 2001, 114 bl.
Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Erlangung des akademischen
Grades eines Magister Artium
der Universität Hamburg.

Bjørnø, Rasmus Grand
Baggrunden for Det Store
Spring Fremad
En analyse af den sociale og po-
litiske udvikling i Folkerepublik-
ken Kina 1951-1956, med hen-
blik på at udpege mulige organi-
satoriske og institutionelle fakto-

rer af betydning for iværksættel-
sen af Det Store Spring Fremad.
Århus, 1999, 102 bl.
Speciale. Historisk Institut,
Århus Universitet.

Brix, Carl Otto
“Jeg kunne have holdt min
kæft”
Frode Jakobsens forhold til So-
cialdemokratiet.
Kbh., 2001.
Speciale. Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Christensen, Lars
En undersøgelse af Danmarks
FN-politik fra 1945-1949 med
fokus på Palæstinaproblemet
Kbh., 2001, 109 bl.
Speciale. Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Dahl, Jan
“Den kritiske vurdering leve!”
En analyse af Kritisk Revy, dets
forudsætninger og dets virk-
ningshistorie.
Århus, 2001, 107 bl.
Speciale. Historisk Institut,
Århus Universitet.

Dalby, Louise
Retledte drenge?
Filantropi og opdragelse på op-
dragelsesanstalten Bøgildgård
1830-1900.
Århus, 2001, 128 bl., ill.
Speciale. Historisk Institut,
Århus Universitet.

Friis, Thomas Wegener
DDR og deres forhold til
Danmark 1949-60
Odense, 1999, 112 bl., ill.
Speciale. Center for Historie,
Odense Universitet.
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Frilander, Søren
Dansk sikkerhedspolitik 1945-
48: en analyse af indre og ydre
forhold
Kbh., 2001, (21) bl.
Opgave. Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Gantriis Sørensen, Trine
Danmark som nærområde
En undersøgelse af imigrant-
hjælpekomitéernes rolle i dansk
flygtningepolitik 1933-41, med
et afsluttende udblik på hjælpe-
komitéer i enkelte udvalgte lan-
de i Europa.
Kbh., 2001, 112 bl.
Speciale. Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Grosbøll, Winni Aa. og Camilla
Rye Jørgensen.
Socialdemokratiets medlems-
udvikling 1965-1996
Kbh., 2001, 93 bl., ill.
Bacheloropgave. Københavns
Universitet.

Grønborg Rasmussen, Anne Mette
Ideologiske præferencer
kontra realpolitiske hensyn
En analyse af den danske politik
i Algier-spørgsmålet 1954-62.
Århus, 2000, 100 bl.
Speciale. Historisk Institut,
Århus Universitet.
Graah Rasmussen, Mette Louise
Borgerlige holdninger til fat-
tigdomsproblemet 1860-1871
En analyse af V. Muncks, C.V.
Rimestads og F.F. Ulriks skrifter. 
Århus, 2001, 93 bl.
Hovedfagsspeciale. Historisk In-
stitut, Århus Universitet.

Hansen, Morten Georg
Efterløn
En analyse af efterlønsordnin-
gens udvikling i perioden 1978
til 1998.
Kbh., 2001, 83 bl.
Speciale. Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Hansen, Peter Mikael
Militærvægring 1849-1917
En geografisk og historisk un-
dersøgelse af artikuleret militær-
nægtelse og ulovlig sessionsude-
blivelse i Danmark 1849-1917.
Roskilde, 2001, 170 s., ill.
Integreret speciale. Institut for
historie og Institut for geografi,
Roskilde Universitetscenter.

Hansen, René Mogens
SF og de intellektuelle 
En undersøgelse af forholdet
mellem Socialistisk Folkeparti
og de intellektuelle i årene om-
kring partiets dannelse.
Kbh., 2001, 82 bl.
Speciale. Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Harden, Pernille
Dansk arbejdsmarkedspolitik i
teoretisk stormvejr
Et (ny-)institutionelt studie af
den økonomiske teoriudviklings
betydning for udformningen af
dansk arbejdsmarkedspolitik i
perioden 1978-1998. 
Århus), 1999, 130, (8) bl., ill.
Speciale. Institut for Statskund-
skab, Århus Universitet.

Harrits, Kirsten Folke
Arbejderes livshistoriske 
fortællinger som læreproces
Århus, 2000, 2 bd.
Ph.d.-afhandling. Historisk In-
stitut, Århus Universitet.

Jeldorf, Christel
En analyse af tidsskriftet 
Konkrets holdning til konsum
og konsumsamfundet i årene
1958-1970
Kbh., 2001, 30 bl., ill.
Hjemmeopgave. Institut for tysk
og nederlandsk, Københavns
Universitet.

Kanstrup Christensen, Grete
Hvordan forholdt Kvindeligt
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