
SFAH

Referat fra 
generalforsamlingen
den 30.03.2010
Møde kl. 17.30-19.15, Nørrebro-
gade 66D, 2200 Kbh.
Dirigent: Martin E.O. Grunz
Referent: Mads Einar Nielsen

Tilstede fra bestyrelsen:
Anne Brædder, Britta Thomsen,
Chris Holmsted Larsen, Jesper
Jørgensen (kasserer), Mads 
Einar Nielsen (næstformand),
Martin Grunz (formand), Tho-
mas Wegener Friis. 

Fraværende: Inge Lise
Jensen, Mette Fentz, Darius
Monfared, Morten Møller.

1. Valg af dirigent og 
referent
Formanden og næstformanden
blev valgt som henholdsvis diri-
gent og referent. Det blev kon-
stateret, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og derfor
kunne begynde.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning for
det forløbne år, og han kunne be-
rette om bedring i økonomien.
Derudover kunne han på arran-
gementsiden berette om arbej-
derfilmkavalkaden i Valby kul-
turhus, hvor foreningen er kom-
met i kontakt med mennesker,
som ellers ikke ville være kom-
met i berøring med selskabet. Et
tilbagevendende arrangement er
Arbejderhistorieprisen, som i
2009 blev tildelt Anne Brædder
og Kristian Bruhn Henriksen.
Selve overrækkelsen fandt sted i
festsalen på Arbejdermuseet.
Desuden er der udgivet en EU
antologi, som udkom under EU
parlamentsvalget i 2009. Bogen
har været fuldt finansieret, og

den politik vil blive fulgt ved
fremtidige bogudgivelser, da
SFAH ikke ønsker en tilbage-
venden til en uholdbar økono-
misk situation.

Bestyrelsen og redaktionen er
indkaldt til et fællesmøde til en
diskussion af fremtidens Arbej-
derhistorie. Dette skal, udover
det fornuftige i at udveksle idéer
mellem de forskellige dele af or-
ganisationen, også ses i lyset af
et fald i medlemstallet, og de an-
dre udfordringer selskabet står
overfor. F.eks. problematikken
med internetartikler, som kræves
tilgængelige online. Formanden
understregede, at det ikke nød-
vendigvis var kvaliteten af Ar-
bejderhistorie, som var udslags-
givende for medlemsfaldet. Han
nævnte muligheden for, at man
kunne lave to årlige bøger i ste-
det for de nuværende tre tids-
skriftsudgivelser og på den måde
løfte Arbejderhistorie. Et andet
forslag var at gøre Arbejderhi-
storie til et rent internetbaseret
tidsskrift af høj kvalitet, hvor
man stadig abonnerer for at få
adgang. Formanden fremhæve-
de, at det er den fremtidige for-
midling af SFAH’s arbejde, som
er i spil.

I forlængelse af ovenstående
berettede Annette Eklund Han-
sen på vegne af Arbejderhistorie,
om redaktionens arbejde og syn
på fremtiden. Her ville man fort-
sat arbejde for en papirudgave af
tidsskriftet. Hun gjorde opmærk-
som på det væsentlige arbejde
tidsskriftet udfører bl.a. i forhold
til formidlingen af ny viden i
form af præsentationen af speci-
aler. Hun lagde vægt på græs-
rodsarbejdet, som er med til at
fremstille meget viden, for få
midler. Redaktionen ser med al-
vor på de udfordringer og krav,
der stilles til Arbejderhistorie af
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og Kommunikation (FKK), og
derfor opfordrede hun bestyrel-
sen til at træffe beslutning om
indmeldelse i Foreningen af
Danske Videnskabs Redaktører
(DVR). Det er en forening, som
arbejder for et tættere samarbej-
de mellem danske tidsskrifter,
som er i samme situation som
Arbejderhistorie. Anette Eklund
Hansen har selv været med i ud-
redningsarbejdet, og idéen er, at
jo flere tidsskrifter, der står sam-
men, jo nemmere er det at blive
hørt i debatten. Derudover er der
også idéer om at forhandle tryk-
keaftaler i fællesskab, for derved
at spare penge på trykkeregnin-
gen. Desuden skal man kunne la-
ve sparring mellem tidsskriftsre-
daktionerne. 

I forhold til det overordnede
arbejde med tidsskriftet kunne
Anette Eklund Hansen berette
om, at det nyeste temanummer
var blevet udgivet, som dobbelt-
nummer pga. det store antal vel-
kvalificerede artikler, og det er
kendetegnende for situationen.
Forskerne vil gerne skrive i tids-
skriftet, når de bliver spurgt og
redaktionen modtager også
løbende mange gode uopfordre-
de artikler. Desuden køre debat-
redaktionen også godt. De føl-
gende numre vil beskæftige sig
med følgende temaer: Arbej-
derkvinder gennem 100 år, 1968
og politisk turisme. Sidstnævnte
bliver udgivet i samarbejde med
Arbejderhistories svenske pen-
dant. 

Kassereren påpegede i forhold
til beretningen, at en smule selv-
kritik ville være på sin plads, da
antallet af bestyrelsesmøder ikke
afspejlede antallet af udførte ini-
tiativer på både arrangements-
og PR-fronten.

3. Fremlæggelse og god-
kendelse af årsregnska-
bet, herunder fastsættelse
af kontingent
Kassereren fremlagde årsregn-
skabet, som var godkendt af re-
visoren uden anmærkninger og
det samme gjaldt de kritiske re-
visorer. Årsresultatet er på
142.000 kr. for 2009, hvilket be-
tyder, at SFAH nu har en egen-
kapital, som på to år har bevæget
sig fra -42.000 kr. til 135.000 kr.,
og dermed er økonomien væs-
entligt forbedret, og der kan igen
blive plads til lidt flere initiati-
ver, som koster penge. Genop-
rettelsesplanen kan derfor anses
som gennemført. Kassereren po-
interede, at det kræver hårdt ar-
bejde at fortsætte den gode linje,
da ikke alle indtægter er sikre for
2010. F.eks. stod Knud Holt Ni-
elsens bog Giv mig de rene og
ranke for et salg på ca. 66.000
kr. i 2009, hvilket er meget flot,
og er takket være forfatterens
ihærdige indsats. Antallet af
medlemmer lå den 31-12-2009
på 420 medlemmer, og heraf er
40 studentermedlemmer, så kas-
sereren konkluderede, at der
måtte være rum til flere, specielt
i sidstnævnte kategori.

Årsregnskabet blev enstem-
migt godkendt af generalforsam-
lingen og kontingentet fortsætter
uændret.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
a. bestyrelsesmedlemmer
På valg var: Anne Brædder (gen-
opstillede ikke), Chris Holmsted
Larsen (genopstillede), Jesper
Jørgensen (genopstillede), 
Nyopstillere: Anders Dalsager,
Christoph Klinger, Jesper Te-
strup Henriksen, Margit Larsen.
Alle opstillere blev valgt.

b. revisorer
På valg var: Henning Grelle
(genopstillede), Knud Holt Niel-
sen (genopstillede), suppleant
Lars K. Christensen (genopstil-
lede).
Alle opstillere blev valgt.

6. Evt.
Der var ingen punkter til evt.

Den nye bestyrelse består
af følgende medlemmer:
Anders Dalsager, Britta Thom-
sen, Chris Holmsted Larsen,
Christoph Klinger, Darius Mon-
fared, Inge Lise Jensen, Jesper
Jørgensen, Jesper Thestrup Hen-
riksen, Mads Einar Nielsen,
Margit Larsen, Martin E.O.
Grunz, Mette Fentz, Morten
Møller, Thomas Wegener Friis.

Afholdte 
konferencer

Arbejderkvinders
kamp og vilkår før
og nu
Vilkårene før og nu beskrevet
ved konference hos ABA

Temaet Arbejderkvinders vil-
kår nationalt og interna tionalt

i 100 år, i anledning af 100 året
for indstiftelsen af den internati-
onale kvin dedag den 8. marts,
blev udførligt beskrevet ved en
konference i ABA´s nyind rette-
de læsesal i lokalerne i Nørre-
brogade 66D, Køben havn, den
27. august.

Konferencen havde samlet en
bred deltagelse (ca. 40 kvinder
og tre mænd) fra bl.a. universite-
ter i Sverige, Dan mark og Japan,
fra fagbevæ gelsen og Socialde-
mokrater ne, fra kvindeorganisa-
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tioner som KVINFO og naturlig -
vis fra Arbejdermuseet og ABA. 

Efter velkomst af biblioteks -
leder Anette Eklund Han sen,
ABA, talte formanden for de eu-
ropæiske socialde mokraters
kvindeorganisa tion, det ungarske
medlem af Europa-Parlamentet,
Zita Gurmai, og det danske EU-
parlamentsmedlem Britta Thom-
sen, om de nuværende internati-
onale socialistiske kvindenet-
værks muligheder for at skabe
forbedringer af arbejderkvinder
og børns vilkår.

Britta Thomsen beskrev aktu-
elle bestræbelser for at skabe ny
EU-lovgivning mod kvindevold,
ligesom fælles lovgivning for
barsels ordninger debatteres uden
at der er fuld enighed herom –
heller ikke i den socialistiske
parlamentsgruppe bl.a. på grund
af andre traditioner herfor i Øst-
europa.

Også emner som ligeløn, vil-
kårene for ældre kvin der, og for-
slag om kvoter ved politiske
valg drøftes på europæisk og na-
tionalt plan, sagde det danske S-
medlem af EU-parlamentet, der
sag tens kunne se et behov her for
herhjemme, når der f.eks. i Regi-
on Midtvest kun er opstillet én
kvindelig folke tingskandidat (In-
ger Støjberg) mod 16 mænd!

De mere historiske tilbage blik
foretog professor Ulla Wikander
fra Stockholms Universitet, der
gennemgik arbejderkvindernes
interna tionale politiske organise -
ring i 1869-1919, medens do cent
Åsa Lundqvist, Lunds Universi-
tet, indledte om arbejderkvinder
mellem ar bejdsmarkedet og
velfærds samfundet efter 1945.

Konsulent Jytte Larsen,
KVINFO, orienterede om lige-
stilling og kvinders po litiske re-
præsentation i Dan mark med en
beskrivelse af hvilken betydning
valgret ten og medborgerskabet

har haft for arbejder(kvindernes)
muligheder for at opnå bedre vil-
kår og ligestilling.

Konferencen, med mange
spørgsmål, kommentarer og de-
bat i forbindelse med ind lægge-
ne, sluttede med en pa neldebat,
hvortil var indbudt Jane Korc-
zak, 3F, Johanne Schmidt-Niel-
sen, MF, Mette Kindberg, HK og
Nanna Højlund, FOA. Her var
em net og spørgsmålene: Hvad
mener du er de tre vigtigste krav
for at sikre ligestilling på ar-
bejdsmarkedet og i fa milien
frem over? Hvordan kan man
bruge internationa le netværk og
organisationer for at opnå måle-
ne?

Efter en rask gåtur til Ar bej-
dermuseet i Rømersgade, fik
konference-deltagerne derefter
lejlighed til at over være åbnin-
gen af en lille udstilling i muse-
ets foyer i anledning af – og om
– 100 års jubilæet.

Udstillingen, der kan ses frem
til årsskiftet, skulle være præsen-
teret på fest salens balkon, men
måtte i stedet flyttes ned i stue-
plan som følge af den fortsatte
tagrenovering og den deraf føl-
gende fortsatte lukning af festsa-
len.

Preben Sørensen 
Arbejdermuseets Vernner 

Kommende 
konferencer

Rosa Luxemburg 
konference

Iseptember 2011 afholder det
Russiske Videnskabernes Aka-

demi, Moskvas Pædagogiske
Universitet, Internationale Rosa-
Luxemburg-Gesellschaft og Ro-

sa-Luxemburg-Stiftung konfe-
rence i Moskva. Hovedtemaerne
for konferencen vil være Rosa
Luxemburg og verdenspolitik-
ken (verdensøkonomien og im-
perialismen) samt Rosa Luxem-
burg og Rusland. Konference
sprog vil være russisk, tysk og
engelsk. 
Spørgsmål og tilmelding til Ito
Narihiko (ito-lux248@nifty.com),
eller Ottokar Luban
(oluban@gmx.de). 

Call for Papers

Jahrbuch für Historische
Kommunismus-
forschung 2013

Det vigtigste organ for tysk-
sproget kommunismeforsk-

ning ser i sin 2013-udgave frem
mod det europæiske samtidshi-
storiske år 2014. Det er 100 året
for Første Verdenskrigsudbrud,
75 året for Anden Verdenskrig
og 25 året for de fredelige revo-
lutioner i Østeuropa. Ophobnin-
gen af historiske årsdage har gi-
vet redaktionen anledning til at
lave et nummer med særligt fo-
kus på de lange linjer i Kommu-
nismens historie. 

Redaktionen tematiserer em-
ner som baggrunden for den
kommunistiske magtovertagelse
i Rusland og den kommunistiske
verdensbevægelses hurtige
spredning; kommunismen som
befrielsesbevægelse og kommu-
nismens forbrydelser; var Stali-
niseringen og de millionvis af
ofre i Sovjetunionen, Kina,
Cambodja og andre steder uund-
gåelige? Hvilken rolle spillede
politisk vold for kommunismen?
Og hvorfor brød dens magt sam-
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men i væsentlighed uden vold?
Hvordan var sammenhængen
mellem kommunismen og fa-
scismen og nationalsocialismen?
Hvad var kommunismens sam-
menhængskraft? Og hvordan og
hvornår mistede den sin til-
trækning? Årbogens sætter høje
standarder for, at artikler skal
forene ny viden og en sikker
forskningsmæssig baggrund.

Den efterspørger både nationale
studier såvel som transnationale
studier. Bidrag skal være forsk-
ningsmæssige forsvarlige, men
må gerne have kant og lægge op
til diskussion af det 20. århun-
dredes historie. 

Forslag til artikler (højest
2000 tegn) skal indsendes inden
15. marts 2011. Her skal kontu-
rerne af artiklen optegnes og kil-

degrundlag og metode beskrives.
Det endelige indlæg skal være
mellem 25.000 og 50.000 tegn.
Artiklernes sprog er tysk. Ende-
lig deadline er 31.december
2011.  

Redaktionen kontaktes via
Birte Meyer (jhk@stiftung-au-
farbeitung.de).
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