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INFORMERAR 2008:2
SEMINARIER OCH BOKPRESENTATIONER
arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska
Sällskap (AKS). Det finns möjlighet att ta med en enklare lunch och äta i anslutning till eller
under lunchseminarierna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Seminarierna markerade med * ingår i Kön och arbete – ett tvärvetenskapligt forskarnätverk.
Nätverket finansieras av FAS. Seminarierna organiseras i samarbete mellan Centrum för
genusstudier och Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet samt
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm. För mer information om seminarierna
kontakta Silke Neunsinger Silke.Neunsinger[at]arbark.se, Anita Nyberg,
Anita.Nyberg[at]kvinfo.su.se, Yvonne Svanström
Yvonne.Svanstrom[at]ekohist.su.se

*Tisdagen den 2 september kl. 16-18
Professor Dorothy Sue Cobble presenterar "The Road Not Taken: Labor Feminism and WorkFamily Reform in the Post-World War II U.S."
Lokal: Ekonomiska institutionen, Stockholms universitet, A 900

Torsdagen den 9 oktober, lunchseminarium kl. 12-13
Fil dr Soheyla Yazdanpanha presenterar sin avhandling ”Att upprätthålla livet. Om
lågavlönade ensamstående mödrars försörjning i Sverige” (2008)
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm

*Onsdagen den 5 november kl. 16-18
Professor Elin Kvande presenterar ”Könad tidskultur i en global kunskapsorganisation”
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm

Torsdagen den 13 november, lunchseminarium kl. 12-13
Fil dr Jesper Johansson presenterar sin avhandling ”’Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar
göra så här’. Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981”
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm
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Lördagen den 15 november
SOCIALISTISKT FORUM
ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län anordnar Socialistiskt forum för sjunde
gången under rubriken ”en välfärdskonferens, kulturen som vapen diskuteras och
manifesteras och på kvällen blir det stor fest!”. Program finns att beställa från oktober. För
mer information se www.abfstockholm.se.

Torsdagen den 20 november, lunchseminarium kl. 12-13
Fil dr Johan Lundin presenterar sin avhandling Näten på Limhamn - sociala relationer i ett
lokalsamhälle 1870-1914 (2007)
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm

*Onsdagen den 3 december kl. 16-18
Fil dr Soheyla Yazdanpanha presenterar sin avhandling ”Att upprätthålla livet. Om
lågavlönade ensamstående mödrars försörjning i Sverige” (2008)
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm

ARBETARHISTORIA
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) handlar bl.a. om Bruno Kreiskys tid i Sverige, om
personalnedskärning nu och då och om seminariet Den redigerade källan.
Arbetarhistoria nr 126 (2/2008) har tema Facket och globaliseringen. Den innehåller också
artikel om hemvårdarinnorna och den sociala hemhjälpen, recensioner av aktuella böcker
samt nyheter från arkivet.
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.
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Öppettider
måndag, tisdag och onsdag
torsdag (sept-maj)
fredag

10:00 – 17:00
10:00 – 19:00 (juni – augusti 10:00 – 17:00)
10:00 – 15:00

Öppet/stängt under hösten/vintern
måndag 8 september (planeringsdag)
fredag 31 oktober (alla helgons afton)
måndag 22 december
tisdag 23 december
onsdag 24 december (julafton)
torsdag 25 december (juldagen)
fredag 26 december (annandag jul)
tisdag 30 december
onsdag 31 december (nyårsafton)
torsdag 1 januari (nyårsdagen)
fredag 2 januari
måndag 5 januari

stängt
öppet till 12
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
öppet till 12
stängt
stängt
stängt
stängt

Framtagningstider
Upplandsgatan
Metall
Runö
Grängesberg

dagligen kl. 10, 11, 14 och 15 (ej på fredagar)
onsdagar kl. 10 – (beställning lämnas senast måndag kl. 16)
onsdagar och fredagar, materialet finns på plats kl. 10,
– (beställning lämnas senast måndag och onsdag kl. 16)
varannan vecka (mer info senare på www.arbark.se)

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.
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RUDOLF MEIDNER-PRISET FÖR FORSKNING
I FACKFÖRENINGSRÖRELSENS HISTORIA, 2009
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för
forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2009. Beträffande priset, vars summa för
närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:
•

Priset tilldelas i första hand yngre forskare för tryckta vetenskapliga arbeten som
väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande
ämnen. Till grund för prisbelöningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan
också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.

•

Prissumman kan tilldelas en eller delas mellan flera författare.

•

Arbeten kan sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha inkommit
senast den 6 februari 2009. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd
kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

•

Forskningsrådet beslutar om pristagare under senvåren 2009.

För närmare upplysningar: Silke Neunsinger (tel 08-412 39 27) eller Lars Ilshammar (tel 08412 39 01), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: förnamn.efternamn@arbark.se
Stockholm, i augusti 2008
Silke Neunsinger
forskningsrådets sekreterare

Tidigare pristagare har varit Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm,
1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson
(Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina
Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg
(Stockholm) och Magnus Nilsson (Lund; båda 2004), Lars Hansson (Växjö) och Rebecca
Svensson (Västerås/Uppsala; båda 2005), Anders R. Johansson (Visby 2006), Jonas Sjölander
(Växjö 2007) och Jimmy Engren (Växjö2008).

