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SEMINARIER OCH BOKPRESENTATIONER  
 
arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska 
Sällskap (AKS). Seminarierna på ARAB är även under våren lunchseminarier. Det finns 
möjlighet att ta med en enklare lunch och äta i anslutning till eller under seminariet. 
 
 
Torsdagen den 14 februari, kl. 18.00 
Statsministern – från Erlander till Göran Persson 
Professor Olof Ruin samtalar med tidigare statsministern Ingvar Carlsson om den bok om 
statsministeruppgift och -roll som utkom hösten 2007. 
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
 
Lördagen den 23 februari, kl. 14.00-17.00 
IVAR LO-DAGEN – Prisutdelning och seminarium 
2008 års Ivar Lo-pristagare är Göran Greider och Åsa Linderborg. Pristagarna läser ur egna 
verk och samtalar om angelägna frågor utifrån valda Ivar Lo-texter. Medverkande: Lennart 
Frick, ordförande i Ivar Lo-Johanssons Författarfond, Christina Garbergs-Gunn, Brunnsviks 
bibliotekarie och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond, Leif Håkansson, LO:s tredje 
vice ordförande och ordförande i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond, Hans Lagerberg, 
författare och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond, Jan-Henrik Sandberg, ordförande i 
Pappers och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond, Torsten Wahlund, skådespelare. 
Musikuppträdande: Sanna Carlstedt och Daniel Berg. Sponsor: Nordea. Arrangörer: ABF 
Stockholm, Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond, Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons 
Stipendiefond. Fritt inträde. 
- Lokal: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
 
Måndagen den 25 februari, kl. 18.00 
Tankograd – Den ryska hemmafrontens dolda historia 1917- 1953 
Den sanna men okända berättelsen om hur traktorfabriken i Tjeljabinsk omvandlades till ett 
drivhus för framställningen av stridsvagnar efter det att evakuerade ingenjörer och arbetare 
från Leningrad och Charkov framgångsrikt fortsatte produktionen av sin krigsindustri. 
Föreläsare: Lennart Samuelsson, docent vid EHF på Handelshögskolan.  
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
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Onsdagen den 5 mars, kl. 18.00 
A-pressens konkurs – varför gick det som det gick?   
Ett möte kring boken Arbetarpressen 100 år. Ett samtal om A-Pressens framgångar och 
besvikelser, om kraschen 1992 och om de socialdemokratiska tidningarnas svåra liv idag. 
Medverkande: Jan G Andersson, chefredaktör Östra Småland, Sverker Lindström, journalist 
och författare. Samtalsledare: Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen. 
I samarbete med Premiss, Pres(s)Gruppen, Arena Program. 
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
 
Torsdagen den 6 mars, lunchseminarium, kl. 12.00-13 .00 
Mellan massan och Marx. En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i 
Hofors 1917-1946. Stefan Dalin presenterar sin avhandling från 2007. 
- Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4 
 
Torsdagen den 17 april, lunchseminarium kl. 12.00-1 3.00 
Maktens fantasier och servicearbetets praktik: arbetsvillkor inom hotell och 
restaurangbranschen i Malmö 
Paula Mulinari (Linköpings universitet) 
- Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4 
 
Onsdagen den 23 april, kl. 18.00 
Svenska uppror 
Mats Adolfsson, journalist och författare, berättar om små och stora uppror, uppflammande 
revolter, plötsliga kupper och lokala upplopp.  
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
 
Lördagen den 26 april, kl. 12.00-16.00 
Medan revolutionen dröjde 
En brokig rörelse till vänster om socialdemokratin bildades på många håll i vårt land redan 
före 1917. I Nacka kan man säga att det skedde 1908. Denna rörelse skildras i Torbjörn 
Tännsjös bok "Medan revolutionen dröjde: 100 år med vänstern i Nacka". Det handlar om 
rafflande  avslöjanden av polisövervakning och trakasserier, hetsiga inbördes strider mellan 
Socialistiska Partiet (Flyg) och Kommunistiska Partiet (Sillén) - båda ledarna verksamma i  
Nacka - och en brokig skara grupperingar under 1970-talet. Vad stod denna rörelse för? Vilket 
har dess historiska bidrag varit?  
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
 
Måndagen den 28 april, kl. 18.00 
Olof Palme- i takt med tiden 
Professor Kjell Östberg presenterar sin biografi över Olof Palme, vars första del utkommer i 
april och behandlar tiden 1927-1969. 
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
  
Måndagen den 5 maj, kl. 18.00 
Vi som visste allt - Minnesbilder från 1960- talets vänsterrörelse 
1960-talets ungdomsrörelse var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på 
traditionella värderingar. Håkan Arvidsson, statsvetare, minns denna tid och gör en 
bedömning av dess betydelse. 
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
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Onsdagen den 7 maj 2008, heldagsseminarium kl. 10.0 0-17.00  
Solidaritet med Sydafrika – den svenska fackföreningsrörelsen och kampen mot apartheid.  
Föranmälan krävs, mera information kommer att finnas på www.arbark.se. Seminariet 
arrangeras av ARAB:s Forskningsråd. 
- Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm  
 
Torsdagen den 15 maj, lunchseminarium, kl. 12.00-13 .00  
Hur svenska arbetare blev amerikaner. Immigration, arbete och arbetarkultur i ett 
amerikanskt järnvägssamhälle 1880-1924”. Jimmy Engren (Växjö universitet)  
- Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, stora seminarierummet 
 
 
 

LABFEM2 – Internationell konferens 28-31 augusti 20 08 
Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond 
Åhörare är välkomna att delta i konferensen. Anmälan kan göras 1 april – 15 maj. 

OBS! Endast ett begränsat antal platser finns kvar. Konferensavgift: 1.900 kr. 
För anmälan och mer information se www.arbark.se/labfem2. 

 
    Foto: LO-tidningen/ARAB 
 
 

SOMMARVANDRINGAR  
 
Lördagen den 31 maj, kl. 13.00 
Apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm  
Författaren Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter leder en vandring på arbetarkvinnornas 
Södermalm. Samling vid Groens Malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata. 
Avgift 50 kr erläggs i början av vandringen. Ingen föranmälan.  
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Fredagen den 6 juni, kl. 13.00-15.00 
Norra begravningsplatsen  
Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra begravningsplatsen. 
Vandringen för oss till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, 
Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons med fleras gravar. Samling på Norra 
begravningsplatsen, Solna kyrkväg, Grind 3, (buss 3, 77, 507). Ingen avgift. Ingen 
föranmälan. 
 
Tisdagen den 10 juni, kl. 18.00 
Långholmen – ett möte till minne av Herbert Wehner 
För mer information se www.abfstockholm.se. 
 
Vandringar i arbetarrörelsens kvarter längs Olof Pa lmes gata 
Torsdagar 12, 26 juni, 3, 31 juli och 7, 14 augusti. Samtliga dagar kl. 18.00, för mer 
information se www.abfstockholm.se. 
 
 

FEMINISTISK FORSKNING OCH METODOLOGI –  
ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKARSEMINARIUM  

 
Seminariet organiseras av det tvärvetenskapliga forskarnätverket Kön och arbete, i samarbete 
med Centrum för genusstudier och Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms 
universitet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm. 
 
Onsdagen 20 februari, kl. 16.00-18.00  
Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och feministisk kritik 
Christine Roman, professor i sociologi, Örebro universitet 
- Lokal: Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet (hus A,  plan 9) 
 
Onsdagen 12 mars, kl. 16.00-18.00  
Comparing care - theories, concepts and methodology 
Tine Rostgaard, Seniorforsker, Ph.D vid SFI - Center för välfärdsforskning, Köpenhamn 
- Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
 
Onsdagen 16 april, kl. 16.00-18.00 
Marie-Louise Seeberg, Dr. Polit., forskare vid NOVA - Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring, Oslo. Marie-Louise Seeberg talar utifrån sitt pågående 
forskningsprojekt Global care workers in the Norwegian welfare state: care chains, 
intersectionality and social capital 
- Lokal: Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, B 479  
 
Onsdagen 16 maj, kl. 16.00-18.00 
Strukturella förändringar i samhällets gråzoner.  
Frågor kring metod i forskning om papperslösa kvinnor och hushållsnära tjänster 
Camilla Elmhorn, FD, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet 
- Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
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ARBETARHISTORIA  
 
Arbetarhistoria nr 121 (1/2007) innehåller bl a bidrag från seminariet 
Arbetskraftsinvandring till Sverige i ett historiskt perspektiv från 8 maj 2006. 
 
Arbetarhistoria nr 122-123 (2-3/2007) hade tema: Arbetarhistoria i världen: migration, exil, 
internationella kontakter. Ett flertal av artiklarna är bidrag från konferensen Migrants and 
movements – transnational perspective on labour history som hölls i februari 2007. 
 
Arbetarhistoria nr 124 (4/2007) hade tema: Arbetarrörelsen och konsten. Den tar bl.a. upp 
problematiken kring den hemlösa konsten, politiska minnesmärken och om politiska 
karikatyrtecknares värderingar. 
 
Arbetarhistoria nr 125 (1/2008) som kommer ut i slutet av mars handlar bl.a. om Bruno 
Kreiskys tid i Sverige, om personalnedskärning nu och då och om seminariet Den redigerade 
källan. 
  
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@arbark.se. 
Detta gäller både prenumerationer (2008: 210 kr) och lösnummer (enkelnummer 60 kr, 
dubbelnummer 110 kr; äldre nummer t o m nr 100:15 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. 
 
 
Öppettider 
Måndag, tisdag och onsdag  10:00 – 17:00 
torsdag (sept-maj) 10:00 – 19:00 (juni – augusti 10:00 – 17:00)  
fredag  10:00 – 15:00 
 
Öppet/stängt under våren/sommaren 
20 mars (Skärtorsdag) stängt 
24 mars (Annandag påsk) stängt 
10 april (torsdag 10-17) ej kvällsöppet  
30 april (Valborgsmässoafton) öppet till 12 
1 maj stängt 
2 maj stängt 
29 maj (magasinsarbete för personalen) stängt 
30 maj (magasinsarbete för personalen) stängt 
19 juni (dag före midsommarafton) 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. 


