
SFAH

Støttemedlemskab
og enkeltbidrag

Selskabet til Forskning i Ar-
bejderbevægelsens Historie

(SFAH) har på grund af dårlig
økonomi påbegyndt en kampag-
ne for støttemedlemskab og en-
keltbidrag. Indtil videre har vi
fået 10 støttemedlemmer samt
modtaget et enkelt bidrag fra
BUPL på 1.000 kr. Støttemed-
lemmernes navne står i Arbej-
derhistories kolofon og på sel-
skabets hjemmeside
(www.sfah.dk). SFAH takker
foreningerne mange gange for, at
de vil være med til at sikre en
fortsat formidling af forskningen
i arbejderhistorie. Hvis andre
skulle have lyst til at blive støtte-
medlem eller give enkeltbidrag,
kan tilsagn og spørgsmål rettes
til sfah@sfah.dk.

Bestyrelsen

Referat fra SFAHs
generalforsamling

Ad. 1. Valg af dirigent og refe-
rent. Lars K. Christensen valgtes
til dirigent, Martin Grunz til re-
ferent. Valget var enstemmigt.
De tilstedeværende konstaterede
at generalforsamlingen var lov-
ligt indkaldt.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.
Det havde været et aktivt og tur-
bulent år. Desværre især regn-
skabsmæssigt turbulent. ABAs
lån af lokaler til SFAH er stadig-
væk omdrejningspunkt for eksi-
stensen. SFAH har fået en fin og
aktiv repræsentant i Arbejder-
museets bestyrelse med Erik
Strange Pedersen, og SFAH får

regelmæssigt tilbagemeldinger.
Principielt har SFAHs bestyrelse
i det forgangne år haft 13 med-
lemmer, men Ph.d., udlandsrej-
ser og mange opgaver har kon-
centreret arbejdet på for få hæn-
der. Det er et banalt problem. Vi
har haft 6 bestyrelsesmøder, og
det er overkommeligt i forhold
til de tidligere 9. Der er udkom-
met 3 numre af Arbejderhistorie,
hvoraf det ene var et dobbelt-
nummer.

Der blev afholdt 5 offentlige
arrangementer: byvandring,
præsentation af Arbejdernes Hi-
storie i Danmark 1800-2000,
Chris Holsted Larsen om DKP
og Vietnamkrigen, forskning om
velfærd i anledning af Niels Finn
Christiansens 70-årsdag, ar-
bejdsmiljøseminar samt uddeling
af Arbejderhistorieprisen. Der-
udover fandt der også lokale fo-
redrag ved forfatterne til Arbej-
dernes Historie i Danmark 1800-
2000 sted.

Offentlige møder som hoved-
regel vil ikke fremover blive af-
holdt i Arbejdermuseets festsal,
det er simpelthen for dyrt for vo-
res forening. Vi vil i stedet prøve
at finde andre løsninger, bl.a.
mødelokalet på ABA på Nørre-
brogade.

Der er planlagt udgivelse af to
bøger, ’Folkeoptogene i Køben-
havn’ og ’DKPs demokratiopfat-
telse’. En antologi om Europa og
arbejderbevægelsen er ved at ta-
ge form.

De seneste år har der været
planer om et nordisk arbejderhi-
storieseminar, men det er blevet
skrinlagt pga. ressourcemangler.

Vi har haft en lille tilgang af
medlemmer i slutningen af 2007.

Situationen omkring kasserer
og sekretær har det seneste år
desværre været kaotisk, men ved
indgangen til den nye general-
forsamlingsperiode ser det ud til
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at være løst med Mogens som
sekretær og Sara som kasserer.

Hjemmesiden fungerer godt
og har været pengene værd.

Der blev spurgt til hvordan
processen omkring udgivelse af
bøger var, og det blev foreslået
at der for fremtiden blev lagt et
budget for hver udgivelse. For-
manden fortalte at udgivelses-
processen har været decentral,
og at arbejdsgrupperne omkring
de enkelte bogudgivelser har sty-
ret processerne.

Der blev spurgt til, om besty-
relsen havde en fælles holdning
og tilgang til hjemmesiden. Det-
te bekræftede formanden.

Der blev ytret ønske om at be-
styrelsen skulle tage stilling til
hvorvidt et nordisk arbejderhi-
storiestævne overhovedet vil gi-
ve mening.

Det blev foreslået at SFAH gør
brug af sociale netværksmedier
som facebook, wikipedia mm.

Det blev fra Arbejderhistories
redaktion oplyst, at magasinet
var overgået til referee-ordnin-
gen for fortsat at kunne få til-
skud fra FKK. En kommende
problematik er, at FKK kræver
at der skal være mindst 500 læs-
ere, en ansvarshavende redaktør
på lektorniveau, 2 videnskabeli-
ge fakulteter repræsenteret i re-
daktionen, samt åben netadgang
til alle artikler der er 1 år gamle
for fortsat at kunne modtage til-
skud. Dette problem er grund-
læggende, og rammer alle viden-
skabelige tidsskrifter.

Med disse bemærkninger god-
kendtes beretningen enstemmigt.

Ad. 3. Fremlæggelse og god-
kendelse af årsregnskab. Økono-
mien ser ikke for god ud. SFAH
går ud af regnskabsåret med et
underskud på 41.000 kr. SFAH
har undgået at få et forbehold på
regnskabet, fordi foreningen har

opsat en redningsplan på flere
punkter. Den skal effektueres, el-
lers får SFAH uoverstigelige
problemer til næste år. Det er be-
styrelsens håb og fornemmelse
at det nok skal gå – men det bli-
ver hårdt at få egenkapitalen til
at gå i 0. De kritiske revisorer
peger på, at underskuddet er ste-
get over flere år. Portoen er ste-
get, ligeså lønninger og feriepen-
ge. Det henstilles til den fremti-
dige bestyrelse, at klausuler, som
den der gjaldt bevillingen til Ar-
bejdernes Historie i Danmark
1800-2000 nærlæses. Denne pro-
ces havde været stor og trukket
tænder ud, men havde også
været en læreproces.

Beretningen blev enstemmigt
godkendt. Det blev vedtaget at
kontingentet fremover skulle
hæves med 50 kroner for ordi-
nære medlemmer og 25 kroner
for studerende.

Ad. 4. Indkomne forslag. Der
var ingen forslag.

Ad. 5. Valg 
5a. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer. Mette Tapdrup Mortensen,
Karen Steller Bjerregaard, Mart-
in E. O. Grunz, Helle Strandga-
ard Jensen, Lars Andersen,
Thomas Wegener Friis, Mette
Fentz, Inge Lise Jensen, Morten
Møller, Lise Hedegaard, Chris
Holm Larsen, Anne Brædder,
Sara Juul-Olsen, Jesper Jør-
gensen, Rikke Smedegaard,
Ann-Sofie Nielsen og Lene Bo-
holm blev alle enstemmigt valgt
til bestyrelsen.
5b. Valg af revisorer. Henning
Grelle og Knud Holt Nielsen
blev enstemmigt valgt.

Ad. 6. Eventuelt. Det blev op-
lyst at Center for Arbejderkul-
turstudier pr. 11/2 var blevet
nedlagt, og Arbejderhistories re-

daktion opfordrede til at der blev
skrevet en artikel om dette.

Martin Grunz

Afholdte konferencer

Labouring Feminism 
i Stockholm

I2005 blev den første Labour-
ing Feminism Conference

holdt i Toronto, Canada. I august
i år fulgte så den anden internati-
onale konference om arbejder-
kvindernes historie i Stockholm
fra d.28.-31. august arrangeret af
Arbetarrörelsens Arkiv och Bib-
liotek. Konferencens fokus var
på arbejderforhold og køn i et hi-
storisk perspektiv under titlen:
Labouring Feminism and Femi-
nist Working-class History in
Europe and Beyond. Konferen-
cen samlede 150 deltagere fra 25
lande.

Konferencen havde fem tema-
er, som var bredt ud på et stort
antal sessioner. Temaerne var:
· Gendering working-class histo-
ry  
· Labour feminism and female
activism
· Women and work – paid and
unpaid
· Bodies – trade and consumpti-
on –local, regional and interna-
tional perspectives
· Cultural and ideological repre-
sentations of gender related to
the above topics 

Det kønshistoriske perspektiv
var indgangsvinkelen, og konfe-
rensens omdrejningspunkt var
kvindehistorien.

Det fører for vidt at liste alle
sessionernes emner op. Særligt
interesserede kan se programmet
på www.arbark.se. Konferencen
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viste, at forskningen i arbejder-
kvindernes historie foregår in-
denfor et meget bredt udvalg af
emner i tid og rum. Det var bl.a.
emner som arbejds- og lønfor-
hold, emigrationens indflydelse
på kvinders liv, politisk og faglig
organisering, herunder også or-
ganiseringen i kvindernes inter-
nationale organisationer etc. 

Et par eksempler skal dog
nævnes: Danielle Thornton fra
Melbourn University holdt op-
læg om emnet: “ You can’t do
with-out the girls”: Popular Cul-
ture and Political Activism. Lon-
don’s Factory Girls and the
Spectacle of Protest, 1908-1911.
Undersøgelsen fokuserede på de
kulturelle og sociale brud, der
skete for fabrikspiger omkring
1900 i London. På trods af for-
færdelige arbejdsforhold og lav
løn i East-ends chokolade- og
marmeladefabrikker, fik de unge
kvinder også mulighed for at ha-
ve fritid og fornøjelser: pæne
kjoler, fine hatte og dansemusik.
Der voksede en bevidsthed frem
om, at de også kunne stille krav
til livet og havde ret til ordentligt
tøj og morskab ligesom de rige.
Ofte blev massekulturens sange
omdigtet under strejker til smæ-
desange mod arbejdsgiverne. Ar-
bejdsliv, kultur og en ny bevidst-
hed blandt kvinderne gik op i en
højere enhed. Den kulturelle vin-
kel på arbejderkvindernes histo-
rie giver et mere nuanceret bille-
de af arbejderkvindernes liv i be-
gyndelse af 1900-tallet og de po-
tentialer kvinderne også rumme-
de.

De senere år har historikere
interesseret sig for menneskers
rejser og kulturmøder bl.a. i for-
bindelse med Den kolde krig.
Ylva Mannerheim fra Stockholm
gik i sit oplæg tilbage til tredi-
verne, hvor hun har undersøgt
svenske arbejderklassekvinders
delegationsrejser til Moskva og
det øvrige Sovjetunionen i tredi-
verne. Aleksandra Kollentai var
medarrangør på turen og tog sig
af delegationen. Gruppen bestod
mest af socialdemokratiske kvin-
de, og selv om der hjemme var
meget kritik af, at gruppen rejste
til Moskva, fik de deres livs rej-
se, hvor de bl.a. med egne øjne
fik set de store sociale proble-
mer, der var i Sovjetunionen.
Derudover gav oplevelserne
kvinderne en større samfundsbe-
vidsthed. 

Forskere i arbejderkvindernes
historie har problemer med at
finde kilder, fordi arbejderkvin-
der ofte var usynlige i samfunds-
livet. På en session præsenterede
arbejderbevægelsens arkiver og
biblioteker fra Stockholm, Göte-
borg, Bonn, Amsterdam og Kø-
benhavn, hvor man i institutio-
nernes samlinger kan finde ma-
terialer af og om arbejderkvin-
der. Flere af institutionerne har
lavet særlige sites med links til
kilder, litteratur, fotos mm.

Den store interesse der er rundt
om i verden for arbejderkvinder-
nes historie lægger op til afhol-
delse af næste konference, der
forventes at finde sted om 2-3 år.

Anette Eklund Hansen

Kommende
konferencer

Arbejderhistorisk 
forskerkonference 2009

Under overskriften “Konflikt
och Samförstånd” afholder

Centrum för Arbetarhistoria og
Lunds Universitet forskerkonfe-
rence i Landskrona 28. og 29.
maj. Overskriften skal læses som
en positionsangivelse i forhold
til forskningsområdets nuværen-
de situation og refererer desuden
bredt til de problemstillinger, der
findes i nyere arbejderhistorisk
forskning, nationalt såvel som
internationalt. 

Forhåndstilmeldinger sendes
til info@arbetarhistoria.org se-
nest d. 15. december sammen
med evt. forslag til sessioner og
sessionsansvarlige. Endelig til-
melding skal ske senest d. 15.
april, hvilket også er deadline for
evt. papers. Flere informationer
om konferencen kan findes på
hjemmesiden: www.arbetarhisto-
ria.org.   
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