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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 ARAB:s forskningsledare Silke Neunsinger: telefon 08-412 39  27 
eller e-post silke.neunsinger (snabel-a) arbark.se.  
 
”Hur socialdemokraterna kom fram till vad de ville?” 
Lunchseminarium med Per Dannefjord, Växjö universitet, torsdagen den 11 
februari kl.12 till 13.  
Hur kom det sig att socialdemokraterna kom att vilja det de gjorde, snarare än att de gjorde 
det de ville? Vi gör inte nödvändigtvis det vi vill, men det löser sig genom att vi kommer att 
lära oss vilja det vi gör. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
 
”Våldets skiftande gränser”  
Lunchseminarium med Stefan Nyzell, Malmö högskola, torsdagen den 11 mars 
kl.12 till 13. 
I november 1926 utspelade sig de s.k. Möllevångskravallerna i Malmö. Bakgrunden var en 
arbetskonflikt. Finns det ett moraliskt försvarbart våld? Utifrån den socialdemokratiska 
arbetarrörelsens perspektiv under den mer än två år långa konflikten diskuteras våldets 
skiftande gränser. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
 
”Butiken som arbetsplats” 
Seminarium torsdagen den 18 mars kl. 13.30 till 17- i samarbete med Centrum 
för Näringslivshistoria och TAM-arkiv. 
Lokal: Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, Bromma. 
OBS! Föranmälan senast den 15 mars till Anna Linderoth: anna.linderoth(snabel-a)naringslivshistoria.se. 
 
”Rättvisehandel, konsumentintressen och arbetares villkor - ett kooperativt 
dilemma” 
Lunchseminariummed Katarina Friberg, Södertörns högskola, torsdagen den 25 
mars kl. 12 till 13.  
Går det att förena konsumentintressen som bra och billiga varor med arbetares krav på skälig 
lön och goda arbetsvillkor? 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 



 
 
”Överlevarna” 
Seminarium med Kerstin Ekström, författare och journalist, onsdagen den 21 
april kl. 15 till 16.30 - i samarbete med AKS.  
Barn och unga vuxna berättar om spanska inbördeskrigets fasor, koncentrationsläger i 
Frankrike, om exil och flyktingskap. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
 
”Storkonflikten 1980 – en investering i framtiden” 
Seminarium onsdagen den 28 april kl. 14 till 15.30 - i samarbete med AKS. 
Sigvard Marjasin, Anders Kjellberg, Stig Malm, Tommy Öberg m.fl. diskuterar 
storkonfliktens orsaker och verkningar 30 år efteråt. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 
 
”Europeiskt medbestämmande - hot eller möjlighet för svensk 
arbetarrörelse?” 
Lunchseminarium med Andreas Dahlkvist, Uppsala universitet, torsdagen den 
20 maj  kl.12 till 13.  
Innebär EU:s arbetsmarknadslagstiftning att de nationella systemen blir svagare? 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm 

 
 

ARBETARHISTORIA 
 
Arbetarhistoria nr 132 (3/2009) 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. 
 
Arbetarhistoria nr 133 (1/2010) kommer i slutet av mars 2010, denna gång med ett tidigare 
hemligtstämplat dokument om en resa till Polen och polska Solidaritet 1985. Läs också om de 
portugisiska officerarna som deserterade från Salazars armé och flydde till Sverige. 
 
Arbetarhistoria nr 134-135 (2-3/2010) kommer i slutet av april och handlar om svensk 
solidaritet med Chile. 
 
 
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 2010 

 
måndag  stängt 
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 
lördag och söndag  stängt 
 
 

ÖPPET/STÄNGT UNDER VÅREN 2010  
 
torsdag 1 april (Skärtorsdag):   stängt 
fredag 2 april (Långfredag):   stängt 
måndag 5 april (Annandag påsk):   stängt 
fredag 30 april (Valborgsmässoafton):   stängt 
måndag 11 - fredag 14 maj: (= hela vecka 19): stängt 
fredag 25 juni:    stängt 
 
 

FRAMTAGNINGSTIDER 2010 
 
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 10.00 

onsdagar 16.00  fredagar 10.00 
 
Grängesberg  tisdagar 17.00  fredagar 10.00 

endast jämna veckor  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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRATIS GODIS FRÅN ARAB: 
 

                                         HAPPY FRIDAY! 
Sista fredagen varje månad skänker vi bort överbliven material från verksamheten. Kom in till 
oss på Upplandsgatan 4 i Stockholm och fynda bland: affischer, gem, vykort, begagnade 
böcker och pärmar. Vi har öppet på fredagar mellan kl. 10 och 15. 

 
 

LADDA NER ARBETARHISTORIA! 
Tidigare nummer av Arbetarhistoria blir fritt nedladdningsbara i PDF-form med ett års 
eftersläpning. Gå in på www.arbetarhistoria.se och hämta ditt eget digitala exemplar. 
Arbetarhistoria frigörs löpande, häfte för häfte. Det innebär att nr 1-2/2009 blir fritt när 
innevarande års första nummer kommer ut i slutet av mars.  
 
 

 
Följ ARAB och Arbetarhistoria på nätet  –  bli ett av våra fans på Facebook! 
www.arbark.se                                                            www.arbetarhistoria.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


