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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.  
 
För mer information om seminarierna kontakta Silke Neunsinger: silke.neunsinger(snabel-
a)arbark.se.  
 
 
Torsdagen den 26 februari, lunchseminarium kl. 12-13  
Tobias Karlsson (Ekonomisk historia, Lunds universitet): ”När jobben hotas: 
Tobaksarbetarna, monopolet och maskinerna”. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. 
 
Torsdagen den 12 mars, lunchseminarium kl. 12-13  
Paul Benedikt Glatz (Freie Universität Berlin): ”U.S. Deserters, Antiwar GIs, and 
International Protest Movements during the Vietnam War”. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. 
 
Torsdagen den 2 april, lunchseminarium kl. 12-13  
Carina Gråbacke (Ekonomisk historia, Handelshögskolan Göteborgs universitet) presenterar 
sin senaste bok: ”När folket tog semester. Studier av Reso 1937–77”. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. 
 
Torsdagen den 14 maj, lunchseminarium kl. 12-13  
Kristina Lindholm (Tema Genus, Linköpings universitet) presenterar sin avhandling ”SSU 
och könspolitikens gränser, 1970–2000”. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. 
 
Torsdag den 7 maj, heldagsseminarium kl. 09.00-16.00 
”Antipodes - Chile and Sweden under dictatorship and democracy”, tillägnat Lucy Viedma. 
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm . 
För program, se www.arbark.se. OBS! Begränsat antal platser, föranmälan krävs senaste den 
22 april till Silke Neunsinger, 08-412 39 27 eller silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se.  



 
ARBETARHISTORIA 

 
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 institutionen. 
 
Arbetarhistoria nr 127-128 (3-4/2008) har tema: Att tänka om klass. Numrets andra tema 
handlar om fackföreningsrörelsen och solidaritetsarbetet med Sydafrika under 1970- och 
1980-talen. Dessutom finns en artikel om 100-årsminnet av Amalthea. 
 
Arbetarhistoria nr 129-130 (1-2/2009) som är under utgivning har tema: Sverige och USA 
samt konflikten arbete – familj. Numret innehåller också en artikel om kommunism och 
nazism under mellankrigstiden utifrån den politiska strukturen i tre norrländska 
lokalsamhällen. 
 
 
Tidskriften Arbetarhistoria beställs enklast på www.arbetarhistoria.se eller genom brev 
till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 111 81 STOCKHOLM, tel. 08-412 39 00; 
fax 412 39 90; e-post: arbetarhistoria(snabel-a)arbark.se. Detta gäller både prenumerationer 
(2009: 250 kr) och lösnummer (enkelnummer 75 kr, dubbelnummer 130 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 webbplats: www.arbark.se. Gå till Arbetarhistoria 
(direkt eller via Publikationer), sedan Artikelsök; följ anvisningarna. 
 
 
 
 



   
 

ÖPPETTIDER 2009 
 
måndag  stängt 
tisdag och onsdag   09:00 – 17:00 
torsdag (sept-maj)  09:00 – 19:00 (juni – augusti 10:00 – 17:00)  
fredag   09:00 – 15:00 
lördag och söndag  stängt 
 
 

ÖPPET/STÄNGT UNDER VINTERN/VÅREN  
 
tisdag 6 januari (Trettondag jul):   stängt 
torsdag 9 april (Skärtorsdag):   öppet 09:00 - 12:00 
fredag 10 april (Långfredag):   stängt 
måndag 13 april (Annandag påsk):   stängt 
torsdag 30 april (Valborgsmässoafton):   öppet 09:00 - 12:00 
fredag 1 maj:    stängt 
onsdag 20 maj:    öppet 09:00 - 12:00 
torsdag-fredag 21-22 maj (Kristi himmelsfärd):  stängt 
torsdag 18 juni:    öppet 09:00 - 12:00 
fredag 19 juni (Midsommarafton):   stängt 
 
 

FRAMTAGNINGSTIDER 2009 
 
Upplandsgatan  dagligen kl. 10, 11, 14 och 15 (ej på fredagar) 
Metallmagasinet  onsdagar kl. 10 – (beställning lämnas senast tisdag kl. 16) 
Runömagasinet  onsdagar och fredagar, materialet finns på plats kl. 10,  
 – (beställning lämnas senast onsdag kl. 16 och fredag kl. 15) 
Grängesberg varannan vecka (mer information på www.arbark.se)  
 
 

NY WEBBPLATS 
 
Aktuell information om förändringar i öppettider, framtagningsrutiner m.m. finns på 
www.arbark.se. Webbplatsen har nyligen byggts om med ny informationsstruktur och en rad 
nya finesser. För användare och besökare betyder den nya webbplatsen bättre möjligheter att 
ta del av våra samlingar och service. Det blir enklare att bevaka vad som är på gång och man 
kan förbereda sig bättre inför ett besök på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du hellre vill ha detta utskick med e-post/i brev/inte vill ha det/har andra synpunkter 
- ta kontakt med oss på 08-412 39 00 eller se www.arbark.se. 



 

  
 

 

”Antipodes - Chile and Sweden under 
dictatorship and democracy” 

 

Seminarium tillägnat Lucy Viedma 
torsdag den 7 maj kl. 09.00-16.00 


