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INFORMERAR 2009:2
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.
För mer information om seminarierna kontakta Silke Neunsinger: silke.neunsinger(snabela)arbark.se.

”När vinden vände”
Seminarium måndagen den 28 september kl. 18-20 ca.
Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, föreläser om Olof Palme utifrån
sin mycket uppmärksammade biografi i två delar.
Lokal: ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kronor.

”Sara Lidman berör och upprör”
Seminarium tisdagen den 13 oktober kl. 18-20 ca.
Hur når Sara Lidmans romaner och hennes tankar oss idag? En Sara Lidman-kväll med bl.a.
litteraturforskaren professor emeritus Birgitta Holm. Medarrangör: Sara Lidman-sällskapet.
Lokal: ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm.

”Kina i den svenska proggens 1970-tal”
Lunchseminarium med Anne Hedén, historiker vid Lunds universitet,
torsdagen den 15 oktober kl. 12-13
Kina uppfattades under 1960- och 1970-talen inte bara i allmänhet som ett intressant
samhällsexperiment utan också som ett utopiskt exempel, av stora delar av den nya vänstern.
Vid övergången till 1980-talet hade Kina dock upphört att vara ett förebildligt land i den
svenska debatten. Anne Hedén diskuterar i sin avhandling orsakerna till denna utveckling.
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm.

”En folklig historia”
Seminarium måndagen den 19 oktober kl. 14-16 ca.
Historikern Samuel Edquist som disputerade på en avhandling om Godtemplarrörelsen har i
år presenterat ”En folklig historia” som behandlar historieskrivning och historiesyn i
studieförbund och hembygdsrörelse. Boken diskuteras på ett eftermiddagsseminarium med
ordföranden i Studieförbundet Bilda, professor Erik Amnå, chefen för Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek Lars Ilshammar, forskningsdirektören vid Riksbankens jubileumsfond Mats

Rolén och styrelseledamoten i Föreningen för Folkbildningsforskning, docent Kerstin
Rydbeck. Medarrangörer: Föreningen för Folkbildningsforskning.
Lokal: ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm.

”Tage Erlanders dagbok”
Seminarium tisdagen den 27 oktober kl. 18-20 ca.
Sven Erlander, professor och Tages son, har redigerat och givit ut Tage Erlanders omskrivna
dagböcker och är nu framme vid 1959, ATP- stridens höjdpunkt. Sven Erlander samtalar om
boken med professor Lars Ekdal, Mälardalens högskola.
Lokal: ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm.

”Sjöfart på stormigt hav”
Lunchseminarium med Martin Estvall, historiker vid Växjö universitet,
torsdagen den 12 november 2009 kl. 12-13
Under perioden 1932-1945 var sjönäringen central för handeln mellan Sverige och Tyskland.
I sin avhandling har Martin Estvall studerat inställningen till nazismen och Nazityskland hos
två representanter för arbete och kapital. Detta har skett genom en analys av innehållet i
Svenska Sjöfolksförbundets tidning Sjömannen och dess fackliga motpart Sveriges
Redareförenings organ Svensk Sjöfarts Tidning, 1932-1945.
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm.

”Med Lenin på byrån”
Lunchseminarium med Andrés Brink Pinto, historiker vid Södertörns högskola,
torsdagen den 3 december 2009 kl. 12-13
Den svenska kommunistiska rörelsens kanske främsta uppgift var att skapa kommunister.
Men hur skulle den ideala kommunisten (och därmed den ideala klassmedvetna arbetaren)
vara? I avhandlingen Med Lenin på byrån undersöker Andrés Brink Pinto de normer för klass,
genus och sexualitet som återupprepades i den kommunistiska rörelsens press.
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm.

ARBETARHISTORIA
Arbetarhistoria nr 129-130 (1-2/2009) 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.
Arbetarhistoria nr 131 (3/2009) har tema: Internationell solidaritet. Läs om amerikanska
desertörer och Vietnamprotester, den internationella arbetarhjälpen i mellankrigstidens
Tyskland och om brytningen inom den kommunistiska rörelsen mellan SKP och KPML(r).
Arbetarhistoria nr 132 (3/2009) kommer i slutet av november och har temat:
Barnorganisationer och barns arbete. Därutöver kan man läsa om övervakningen av
arbetarrörelsen genom säkerhetspolisen, den kooperativa rörelsens globala dimensioner och
en mängd recensioner.

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.

ÖPPETTIDER 2009
måndag
tisdag och onsdag
torsdag (sept-maj)
fredag
lördag och söndag

stängt
09:00 – 17:00
09:00 – 19:00 (juni – augusti 10:00 – 17:00)
09:00 – 15:00
stängt

ÖPPET/STÄNGT UNDER HÖSTEN 2009
fredag 30 oktober (alla helgons afton)
onsdag 23 december
torsdag 24 december (julafton)
måndag 28 december
tisdag 39 december
onsdag 30 december
torsdag 31 december (nyårsafton)
tisdag 5 januari (trettondagsafton)

stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt

FRAMTAGNINGSTIDER 2009
Efter att beställningen är inlämnad hämtas materialet från något av våra magasin. Beroende på
var materialet är placerat tar det olika lång tid innan det finns tillgängligt på forskarhyllorna.
Magasin

Inlämnad beställning

Tillgängligt på hylla

Upplandsgatan

tis-fre 10.00, Ca. 15 min efter hämtning
11.00, 14.00 och 15.00
(ej 15.00 på fredagar)

Runömagasinet

fredagar 15.00
onsdagar 16.00

onsdagar 10.00
fredagar 10.00

Grängesberg

tisdagar 17.00
endast jämna veckor

fredagar 10.00
endast jämna veckor

Metallmagasinet

tisdagar 17.00

torsdagar 10.00

Observera att vissa inskränkningar kan förekomma i samband med helgdagar. Mer
information på www.arbark.se.

UTLYSNING AV:
RUDOLF MEIDNER-PRISET FÖR FORSKNING
I FACKFÖRENINGSRÖRELSENS HISTORIA

2010
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för
forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2010. 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 25 januari 2010. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd
kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

•

Forskningsrådet beslutar om pristagare under senvåren 2010.

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

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), Jimmy Engren (Växjö 2008), Jesper Johansson (Växjö 2009).

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.

