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INFORMERAR 2006:1 
 
ARAB börjar det nya året med nya öppettider i forskarexpeditionen. 
 

måndag  10:00-17:00 
tisdag 10:00-17:00 
onsdag  10:00-17:00 
torsdag  10:00-19:00 (juni-aug 10:00-17:00) 
fredag 10:00-15:00 

 
 

SEMINARIER OCH BOKPRESENTATIONER  
 
i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS). 
 
 
Onsdagen den 8 februari, kl 18:00  
Fildelarna – de nya radikalerna. Det pågår ett krig på nätet… – Medverkande bl a Lars 
Ilshammar, aktuell med boken 404 – utflykter i glömskans landskap (tillsammans med 
Ola Larsmo) och Palle Torsson, Piratbyrån. Seminariet arrangeras i samarbete med 
Arena. Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41. 
 
Torsdag-fredag 23-24 februari från lunch till lunch  
Seminarium om arbetarlitteratur på Brunnsvik med utdelning av Ivar Lo-priserna på 
kvällen. Medverkande – förutom pristagarna: Lars Furuland, Magnus Nilsson, Göran 
Greider, Sofia Karlsson och Hans Lagerberg med flera. Lokal: Brunnsviks folkhögskola; 
för mer information se www.brunnsvik.se. 
 
Måndagen den 27 februari, kl 18.00 
Jonas Sjölander: Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje 
industriella revolutionen - (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i 
Colombia 1973-1993 (doktorsavhandling i historia, Växjö universitet 2005). Lokal: 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4 
 
Onsdagen den 1 mars 
Med stolthet och glädje – Ett samtal om Olof Palmes socialism. Deltagare: Anna-Greta 
Leijon, Ann-Marie Lindgren, Lisa Pelling, Henry Pettersson. Moderator: Fredrik Jansson 
(redaktör Socialistiskt Forum). Seminariet arrangeras i samarbete med Socialistiskt 
forum och SSU Stockholm. Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41. – För mer 
information se www.abf.stockholm.se. 
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Måndagen den 6 mars, kl 18.00  
Berit Bengtsson: Kampen mot § 23 - Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige 
före 1940 (doktorsavhandling i ekonomisk historia, Uppsala universitet 2006). Lokal: 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4 
 
Måndagen den 27 mars, kl 18:00  
Seminarium om Socialdemokratins idéer. Medverkande: Ingvar Carlsson, Henry 
Pettersson, Ann-Marie Lindgren. Seminariet arrangeras i samarbete med S-2000. 
Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41. 
 
Lördagen den 6 maj, kl 10:00-16:00 
Arbetarlitteraturen i Sverige – en ny vår? Arbetarlitteraturseminarium på ABF med 
utgångspunkt från Lars Furulands och Tony Samuelssons böcker. Sånggruppen 
Extrasalt framför tonsatta dikter. Entré: 50 kr. Seminariet arrangeras i samarbete med 
Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening. För mer information se 
www.abf.stockholm.se. Lokal: Kata-salen, ABF Stockholm, Sveavägen 41. 
 
Tisdagen den 9 maj, kl 18:00  
Ådalen 75 år – historien går vidare! Roger Johansson som har skrivit boken Kampen 
om historien - Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 
1931-2000 (2001), inleder. Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41. 
 
Onsdagen den 10 maj, kl 18.00 
Håkan Blomqvist: Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen 
(doktorsavhandling i historia, Stockholms universitet/Södertörns högskola).  
Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41 
 
 

VANDRINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR  
 
Valsalong på ARAB - Tema: Kvinnor och män på valaff ischer 
Invigning tisdagen den 25 april kl 17:00. Vi bjuder på utställning, filmvisning, tävling, 
tilltugg och trevlig samvaro. Utställningen kan ses fram till valet i höst. Anmäl dig direkt 
på www.arbarkiv.nu eller i forskarexpeditionen. Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, Upplandsgatan 4. 
 
ABF 90 år! ABF-huset 45 år!  
Under år 2006 fyller både ABF-avdelningen och ABF-huset år. Detta uppmärksammas 
med en vandring i ABF-huset med ABF:s studieombudsman Göran Eriksson. För mer 
information se www.abf.stockholm.se. 
 
Från Branting till Palme – vandring i arbetarrörels ens kvarter 
Torsdagar 29 juni, 6, 13, 20, 27 juli, 3, 10 augusti. Samling vid Branting-monumentet, 
Norra Bantorget, kl. 18:00. 
 
Apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvi nnor på Södermalm  
Lördagen den 3 juni och lördagen den 26 augusti. Samling kl 13:00 vid Groens 
Malmgård, Vitabergsparken. Buss 2 till Renstiernas gata. Avgift 40 kr erlägges i början 
av vandringen. För mer information se www.abf.stockholm.se. 
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Vandring i Norra begravningsplatsen  
Lördagen den 2 september, samling kl 13:00 Norra Begravningsplatsen, Solna kyrkväg, 
Grind 3 (buss 3, 77, 507). Ingen avgift. Ingen föranmälan. För mer information se 
www.abf.stockholm.se. 
 
Brecht och Tombrock i svensk exil – ord och bild i samverkan  
Arbetets museum visar under våren 2006 en utställning om samarbetet mellan Berthold 
Brecht och Hans Tombrock under deras tid som tyska flyktingar i Sverige 1939-1940. 
Utställningen invigs med vernissage lördagen den 4 februari kl 14:00 på Arbetets 
museum i Norrköping. Den skall sedan turnera runt i Sverige i Folkets Hus och Parkers 
regi. Margareta Ståhl, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har medverkat i 
utställningskatalogen och hon ger även en bakgrund till utställningen vid invigningen. 
För mer information se www.arbetetsmuseum.se. 
 
 
 
 

ARBETARHISTORIA  
 
Arbetarhistoria nr 115 (3/2005)  har utkommit och handlar om forskning om Olof Palme 
och hans tid. Artikelförfattarna är bl a Helen Andersson, Jenny Andersson, Stellan 
Andersson, Gunnela Björk, Ann-Marie Ekengren, Tom Olsson, Carl-Gustaf Scott och 
Marcus Willén. De skriver om mediebild och offentlighet, retoriken, Palme i dikten, 
utrikes- och nedrustningspolitik och om Vietnam. 
 
Nr 116 (4/2005) kom ut under senhösten och hade Folkets hus och parker – 
demokratins mötesplatser som tema, med artiklar både om husens och parkernas 
historia och om politik och nöjesliv. 
 
Arbetarhistoria nr 117 (1/2006)  har som tema ”Handelsanställdas förbund 100 år”, 
med artiklar baserade på ny forskning, om förbundets inre liv, utvecklingen av 
kollektivavtalen, debatterna kring öppethållande och deltider m m. Detta häfte som 
utkommer i mars innehåller också artiklar om Andra internationalen, SAP:s valfilmer och 
några recensioner.  
 
 
Tidskriften Arbetarhistoria  beställs från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,  
Box 1124, 111 81 STOCKHOLM, tel 08-412 39 00; fax 412 39 90;  
e-post: red [snabel-a] arbarkiv.a.se. Detta gäller både prenumerationer (2005: 210 kr) 
och lösnummer (enkelnummer 60 kr, dubbelnummer 110 kr; äldre nummer t o m nr 
92:15 kr/ex). Porto tillkommer. – Pg 55 75 94-9. 
 
Artiklarna (teman, författare, rubriker) i alla nummer av Arbetarhistoria kan sökas via 
ARAB:s hemsida: www.arbarkiv.nu. Gå till Arbetarhistoria (direkt eller via Publikationer), 
sedan Artikelsök; följ anvisningarna. 
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FORSKNINGSRÅDET  
 

vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ordförande: Lena Hjelm-Wallén) och 
Institutionen för humaniora vid Växjö universitet (genom professor Lars Olsson) inbjuder 
till ett heldagsseminarium om  

Arbetskraftsinvandring till Sverige i ett historisk t perspektiv . 

Tid: Måndagen den 8 maj 2006, kl. 9.00-17.00, i LO:s plenisal (Barnhusgatan 18)  
 
Antalet deltagare är begränsat till 40. Intressenter kan ta kontakt med Klaus Misgeld, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 111 81 STOCKHOLM; tel 08-412 39 16; 
fax 08-412 39 90; e-post: klausmisgeld [snabel-a] arbarkiv.a.se; närmare upplysningar 
även på vår hemsida www.arbarkiv.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖPPETTIDER 
 
  måndag  10:00 – 17:00 
  tisdag och onsdag  10:00 – 17:00 
  torsdag (sept-maj) 10:00 – 19:00  
  torsdag (juni-augusti) 10:00 – 17:00 
  fredag  10:00 – 15:00 
 
 

Inskränkningar i öppethållande: 
 
  13 april (Skärtorsdag) öppet 10:00 – 13:00 
  1 maj öppet 13:00 – 16:00 
  24 maj öppet 10:00 – 13:00 
  26 maj stängt  
  2 juni (dag före Pingstafton) öppet 10:00 – 13:00 
  5 juni  stängt 
  22 juni (dag före Midsommarafton) öppet 10:00 – 13:00 
 

 
 
Om du hellre vill ha detta utskick med e-post/i brevförsändelse /inte vill ha det/har andra  
synpunkter - ta kontakt med oss, se uppgifter nedan. Referera til l ARAB-info/Lâle Svensson . 
 
 


