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Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Labour Movement Archives and Library

INFORMERAR 2006:2
SEMINARIER OCH BOKPRESENTATIONER
arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas
kulturhistoriska Sällskap (AKS).

Lördagen den 2 september, kl 13:00-16:00
Yvonne Hirdman talar om och diskuterar med kommentator sin uppmärksammade bok
Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal (Ordfont). För närmare information se
www.abfstockholm.se – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Lördagen den 30 september, kl 13:00-17:00
Den röda vågen – Kulturarbetarnas radikalisering under 1960- och 1970-talen
Inledningar av: Thomas Etzemüller, historiker vid Universitetet i Oldenburg/Tyskland
(han talar svenska), Barbro Werkmäster, konsthistoriker i Uppsala, Enn Kokk, Uppsala,
som har skrivit om Helga Henschen (i tidskriften Parnass)
I den anslutande paneldiskussionen Erfarenheter från 1960- och 1970-talen – slutsatser
för nuet och framtiden? deltar Per Olov Enquist (Vaxholm), Gunilla Lagerbielke
(Stockholm), Marie Selander (Julita) och Kjell Östberg (Södertörns högskola).
Moderator är Bengt Göransson (ABF Stockholm).
Arrangör: Föreningen Helga Henschens Vänner, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
och ABF Stockholm. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Se separat blad.
Inför seminariet öppnas en Helga Henschen-utställning fredagen den 29 september på
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4. Utställningen pågår till och med
december 2006. Öppettider: mån-ons 10:00-17:00, tors 10:00-19:00, fre 10:00-15:00.
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Lördagen den 30 september, kl 14:00
Brecht och Tombrock i svensk exil – ord och bild i samverkan. Vandringsutställningen
om Berthold Brecht och Hans Tombrock under deras tid som tyska flyktingar i Sverige
1939-1940 har nu kommit till Botkyrka. Utställningen finns på Hallunda Folkets hus från
30 september till 22 oktober 2006. Margareta Ståhl från Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek presenterar utställningen. Arrangörer: ABF Botkyrka-Salem, Folkets Hus
Hallunda, Folkets Hus och Parker, Hallunda Bibliotek, Mångkulturellt centrum och
Riksteatern.

Måndagen den 9 oktober, 18:00
Jonas Johansson: Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i Riksdag och
Storting under 1990-tal (avh Tema Kommunikation, Linköping, 2006). – Lokal:
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.

Onsdagen den 11 oktober, kl 14:00
Gunnela Björk talar om sin bok Olof Palme och medierna (Boréa). Samtidigt
presenteras och lanseras en helt ny Palme-sida på nätet där faktauppgifter och ett urval
av originaldokument från Olof Palmes arkiv publiceras. För närmare upplysningar se
www.olofpalme.org. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Måndagen den 16 oktober, kl 18:00
Staffan Stranne, Lars Hansson, Hans Dahlqvist och Jesper Johansson presenterar sin
nyutkomna bok om Svenska Pappersindustriarbetareförbundets historia under det
senaste halvseklet, En annan väg. Pappers 1968-2005. – Lokal: Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, Upplandsgatan 4.

Tisdagen den 17 oktober!!!, kl 18:00
Om Z Höglund och striden i Stockholms arbetarekommun. Medverkande: Lars Björlin,
Bosse Ringholm och Ville Forsberg. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Tisdagen den 24 oktober, kl 18:00
Lotta Gröning: Kvinnans plats – en bok om Alva Myrdal (Bonniers). Starka kvinnor är
besvärliga för arbetarrörelsen! Det hävdar författaren och journalisten Lotta Gröning i
sin bok om Alva Myrdal. Om boken och dess teser samtalar författaren med historikern
och tidigare statssekreteraren m m Ulf Larsson. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen
41.

Måndagen den 6 november
I August Palms spår – specialvandring på 125-årsdagen av August Palms första
föredrag om socialismen. Närmare upplysningar lämnas på www.abfstockholm.se eller
på tel 08-453 41 00. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.
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Tisdagen den 14 november, kl 18:00
”Hvad vilja socialdemokraterna?”. August Palms första framträdande i Sverige den 6
november 1881 uppmärksammas. – Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

SOCIALISTISKT FORUM PÅ ABF STOCKHOLM
Lördagen den 18 november: utställningar och seminarier
AKS och ARAB deltar med ett seminarium: Anders R Johansson, mottagare av Rudolf
Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia 2006, presenterar sina
böcker om arbetarrörelsen på Gotland (3 band i 4 volymer).
Eventuellt även söndagen den 19 november seminarium om Spanien och spanska
inbördeskriget. Närmare uppgifter på hemsidan www.abfstockholm.se eller på telefon
08-453 41 00.

ARBETARHISTORIA
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. Häftet innehåller
också artiklar om Andra internationalen, SAP:s valfilmer och några recensioner.
Arbetarhistoria nr 118-119 (2-3/2006) har som huvudtema ”Flyktingar och
Folkhemmet”, med tonvikt på 1930-1950-tal, men även med bidrag om dagens
situation. Dessutom innehåller häftet kommentarer, recensioner och informationer (80
sidor).
Arbetarhistoria nr 120 (4/2006) utkommer i november, med artiklar om Brunnsvik 100
år och om Sverige och Polen under Solidarnosc kring 1980.
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 på
www.arbetarhistoria.se eller via ARAB:s hemsida: www.arbarkiv.nu. Gå till
Arbetarhistoria (direkt eller via Publikationer), sedan Artikelsök; följ anvisningarna.
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FORSKNINGSRÅDET
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset
för forskning i fackföreningsrörelsens historia som utdelas våren 2007. – Se särskilt
blad.

*****************
Efter drygt 25 års arbete som forskningsrådets sekreterare och redaktör för
Arbetarhistoria lämnar Klaus Misgeld oss på ARAB vid årsskiftet för ett ”lugnt
pensionärsliv”.
Klaus efterträdare fil dr Silke Neunsinger kommer närmast från Ekonomisk-historiska
institutionen vid Uppsala universitet. Hon har bl a bedrivit forskning om kvinnors kamp
om rätten till arbete i Sverige och Tyskland under 1919-1939.
Vi tackar vår oerhört uppskattade arbetskamrat Klaus för tiden som varit och hälsar
samtidigt Silke välkommen in i gänget

*****************

ÖPPETTIDER
måndag
tisdag och onsdag
torsdag (sept-maj)
torsdag (juni-augusti)
fredag

10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 19:00
10:00 – 17:00
10:00 – 15:00

Inskränkningar i öppethållande:
3 november (dag före Alla helgons dag)
28 december (ej kvällsöppet)
4 januari (ej kvällsöppet)
5 januari (Trettondedagsafton)

öppet till kl 12:00
öppet till kl 17:00
öppet till kl 17:00
stängt

Om du hellre vill ha detta utskick med e-post/i brevförsändelse/inte vill ha det/har andra
synpunkter - ta kontakt med oss på 08-4123900 eller se www.arbarkiv.nu. Referera till ARABinfo/Lâle Svensson.

