Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Labour Movement Archives and Library

INFORMERAR 2007:1
Under hösten 2006 har Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek bytt webbadress och domännamn.
Så här gör du för att nå
webbplatsen:
institutionens officiella adress:
forskarexpeditionen:
personalen:

http://www.arbark.se
info[snabel-a]arbark.se
forskarexpedition[snabel-a]arbark.se
fornamn.efternamn@arbark.se

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

Torsdagen den 8 februari kl 18:00
Ekolodet – en kollektiv dagbok
Walter Kempowski presenteras i en scenisk läsning på svenska. Läsningen äger rum i
samband med symposiet Migrants and movements – transnational perspectives on labour
history (In honour of Professor Klaus Misgeld). – Lokal: ABF-Stockholm, Sveavägen 41.

Torsdagen den 1 mars kl 18:00
Gunnar Hirdman
Lennart Svensson berättar om ABFs studierektor 1932-1952. – Lokal: ABF-Stockholm,
Sveavägen 41.

Onsdagen den 7 mars kl 13:00 – 15:30
Vem var Hjalmar Mehr?
En legendarisk kommunalman, Hjalmar Mehr, ägnas ett seminarium då han och hans gärning
presenteras. Medverkande bl a tidigare borgarråden Mats Hulth, Inger Båvner och Ingemar
Josefsson, som kände honom genom sina politiska uppdrag, och sonen Stefan Mehr.
Nuvarande borgarrådet Ulf Kristersson (m) avslutar med personliga reflexioner om
politikerroller förr och nu. – Lokal: ABF-Stockholm, Sveavägen 41.
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Måndagen den 12 mars kl 18:00
En underhållande arbetsmarknad - Artistliv 1900-1950
Eva Blomberg, Mälardalens Högskola, presenterar valda delar ur sin bok Vill ni se en stjärna?
Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919 – 1953 (Nordic Academic Press 2006). – Lokal:
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.

Måndagen den 26 mars kl 18:00
Birgit Petersson, Umeå universitet, presenterar sin bok Från journalist till murvel.
Journalistyrkets professionalisering 1900 till 1960-talet (Nordicom-Sverige 2006). – Lokal:
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.

Onsdagen den 11 april kl 18:00
En utskälld man. Allan Vougt och hans tid
Kaj Björk presenterar sin bok om Allan Vougt, som både var försvarsminister och
chefredaktör för tidningen Arbetet (Hjalmarson & Högberg). – Lokal: ABF-Stockholm,
Sveavägen 41.

Torsdagen den 12 april kl 18:00
Arbetarlitteratur - vad och varför?
Det senaste året har flera böcker belyst arbetarlitteraturen och den har prisats i olika
sammanhang. Vad är egentligen arbetarlitteratur? Magnus Nilsson, litteraturvetare, talar om
sin nya bok Arbetarlitteratur (Lund 2006). – Lokal: ABF-Stockholm, Sveavägen 41.

Onsdagen den 18 april kl 18:00
Rickard Lindström. Per Albins folkhemsvisionär
Lars-Erik Hansen, fil dr och chef för TAM-arkiv berättar utifrån sin nya bok (Hjalmarson &
Högberg). – Lokal: ABF-Stockholm, Sveavägen 41.

Onsdagen den 25 april kl 17:00
VÅRSALONG – Rädda arbetarrörelsens konst!
Kom och se en utställning om och med den hotade konsten i arbetarrörelsens traditionella
samlingslokaler – folkets hus, folkhögskolor och kursgårdar. Årets salong invigs med dryck,
tilltugg och trevlig samvaro. Utställningen visas året ut. Mer information om anmälan
kommer på hemsidan www.arbark.se. – Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
Upplandsgatan 4.

Måndagen den 7 maj kl 18:00
Ulla Wikander, Stockholms universitet, presenterar sin bok Feminism, familj och
medborgarskap. Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor
1889-1919 (Makadam). – Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.
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Onsdagen den 30 maj kl 18:00
Kulturen och arbetarrörelsen
Per Sundgren talar om kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. –
Lokal: ABF-Stockholm, Sveavägen 41.

ARKIVNYHETER
Vid årsskiftet övergår Svenska Metallindustriarbetareförbundets arkiv om ca 1.500 hyllmeter
till arkivet. Materialet omfattar tiden 1888-1981. För närvarande pågår arbete med att skriva
sista delen av förbundets historik. När detta är avslutat överlämnas även resterande år 19822005 till arkivet.

ARBETARHISTORIA
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) innehåller artiklar om Brunnsvik 100 år och om Sverige och
demokratirörelsen i Polen under Solidarnosc kring 1980.
Arbetarhistoria nr 121 (1/2007) som kommer ut i mars innehåller bl a bidrag från seminariet
Arbetskraftsinvandring till Sverige i ett historiskt perspektiv från 8 maj 2006.

Tidskriften Arbetarhistoria beställs från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124,
111 81 STOCKHOLM, tel 08-412 39 00; fax 412 39 90; e-post: arbetarhistoria[snabela]arbark.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 vår hemsida: www.arbark.se. Gå till Arbetarhistoria (direkt
eller via Publikationer), sedan Artikelsök; följ anvisningarna.
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FORSKNINGSRÅDET
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har från och med januari 2007 fått
en ny sammansättning.
För mer information se www.arbark.se under rubriken seminarier&forskning.

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

Öppet/stängt under våren/sommaren
5 april (Skärtorsdagen)
30 april (Valborgsmässoafton)
16 maj (dag före Kristi himmelsfärds dag)
18 maj
25 maj
31 maj (Magasinsarbete för personalen)
1 juni (Magasinsarbete för personalen)
21 juni

öppet till kl 12:00
stängt
öppet till kl 12:00
stängt
öppet till kl 12:00
stängt
stängt
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.arbark.se. Referera till
Informationsbladet/Lâle Svensson.

