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INFORMERAR 2010:2
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 ARAB:s forskningsledare Silke Neunsinger: tel. 08-412 39 27 eller epost silke.neunsinger (snabel-a) arbark.se.

2010 års Rudolf Meidner-seminarium
Onsdagen den 29 september kl. 16 till 18.
Rudolf Meidner-pristagarna Andrés Brink-Pinto och Björn Ohlsson samtalar om betydelsen
av klass, kön och etnicitet för dagens politik och framtidens forskning.
Lokal: Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.

”Det gångna är inte en dröm”
Tisdagen den 5 oktober kl. 14.
”Åtta år gammal var jag när morfar tog min hand och inte släppte den förrän vi hade funnit
mina föräldrar i Athen.” Så inleds den självbiografiska berättelsen om vad som format
människan bakom ett av landets mest älskade författarskap. Möt Theodor Kallifatides som
berättar om sin nyutkomna roman ”Det gångna är inte en dröm”.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kr, PRO-medl. 30 kr. I samarbete med PRO Kultur.

”Alltför mycket kvinna” – en biografi om Else Kleen”
Lunchseminarium med Kristina Lundgren, Umeå universitet, torsdagen den 7
oktober kl. 12 till 13.
Else Kleen (1882-1968) var en kontroversiell och stridbar journalist under drygt ett halvsekel,
med en pregnant egen röst inom vitt skilda områden som mode, mental- och sjukvård och
fångvård.
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.

”Kvinnor i politiken”
Onsdagen den 13 oktober kl. 18.
Gunnel Karlsson och Renée Frangeur samtalar om kvinnors villkor i politiken från början av
1900-talet fram till idag. Samtalsledare: Ulrika Holgersson och Josefin Rönnbäck.
Lokal: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kr.

”Alva Myrdal och Inga Thorsson som nedrustningspolitiker”
Tisdagen den 19 oktober kl. 18.
Alva Myrdal (1902-86) och Inga Thorsson (1915-84) gjorde sig bägge internationellt kända
som nedrustningsförhandlare och politiker. Medverkan av Stellan Andersson,
Artbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Jan Prawitz, mångårig huvudrådgivare till svenska
nedrustningsdelegationen och Maj Britt Theorin, nedrustningsambassadör. Samtalsledare:
Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kr.

”Ett sekel av syndikalism”
Onsdagen den 20 oktober kl. 18.
Eva Blomberg, Maria Karlsson och Göran Salmonson m.fl. presenterar och diskuterar SAC:s
nyutkomna historik.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kr.

”Välfärdssamhällets spegel?”
Lördagen den 23 oktober kl. 13-16.
En diskussion om Kommunal och kampen om den offentliga sektorn under det senaste
halvseklet utifrån två nya böcker: Ylva Waldemarson: ”Mellan individ och samhälle”; och
Lars Ekdahl: ”Välfärdssamhällets spegel”. Medverkande: Lars Ekdahl, Ylva Waldemarsson,
Lena Sommestad. Samtalsledare: Björn Elmbrant.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

En kväll om Birger Norman
Måndagen den 22 november kl. 18.
Birger Norman (1914-95) var känd som en finstämd lyriker och som kultur- och
samhällsdebattör. Han kände stark samhörighet med den samhällsklass varifrån han utgått och
kanske var han den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röst under flera
årtionden. Han är starkt förknippad med Ådalen genom sina dikter på ångermanländska men
var ingen bygdepoet.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 50 kr. I samarbete med Birger Norman Sällskapet.

Arbetets relationer och etniska dimensioner
Lunchseminarium med Johan Svanberg, Växjö universitet, torsdagen den 25
november kl. 12-13.
Johan Svanberg diskuterar migration till Sverige utifrån ett arbetsperspektiv. Invandrare i
Sverige under den tidiga efterkrigstiden analyseras som en del i relationen mellan arbete och
kapital och det diskuteras hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetare i andra
länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter.
Lokal: Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.

”Demokratins bärare – om det globala folkrörelsesystemet”
Måndagen den 29 november kl. 18.
”Demokratins bärare” är en bok som pläderar för facklig mobilisering. Författaren Jan
Wiklund samtalar med Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Moderator: Bengt Göransson.
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Fri entré.

”Gemenskap, stolthet och slitna kroppar – så blev arbetslivet på Volvo”
Lunchseminarium med Björn Ohlsson, Göteborgs universitet, torsdagen den 9
december kl. 12-13.
Etnologen Björn Ohlsson berättar om sin avhandling ”Vi som stannade på Volvo”, som
bygger på levnadshistoriska intervjuer med 16 äldre arbetare på Volvo Torslandaverken i
Göteborg. Deras minnen och upplevelser av ett långt arbetsliv ger en bild av arbetets olika
betydelser, åldrandets och arbetets påverkan på människan, klasstillhörighetens inverkan samt
industriarbetets förändring under de senaste decennierna.
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.

ARBETARHISTORIA
Arbetarhistoria nr 133 (1/2010) kom 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) utkom i slutet av april och var ett temanummer som
handlade om svensk solidaritet med Chile under rubriken ”Antipodes - Chile och Sverige
under diktatur och demokrati”.
Arbetarhistoria nr 136 (4/2010) kommer bl.a att handla om kvinnor i politiken.
Arbetarhistoria nr 137 (1/2011) kommer att ha temat ”politisk turism”. Numret utges i
samarbete med den danska systertidskriften Arbejderhistorie.

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 2010
måndag
tisdag och onsdag
torsdag (sept-maj)
fredag
lördag och söndag

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

ÖPPET/STÄNGT UNDER HÖSTEN 2010
fredag 5 november (alla helgons afton)
torsdag 23 december
fredag 24 december (julafton)
torsdag 30 december
fredag 31 december (nyårsafton)
tisdag 4 januari
onsdag 5 januari (trettondagsafton)
torsdag 6 januari (trettondagen)
fredag 7 januari

stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
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,
11.00, 14.00 och 15.00
(ej 15.00 på fredagar)

Ca. 15 min efter hämtning

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 helger och helgdagar. Mer
information finns på på www.arbark.se

UTLYSNING AV

RUDOLF MEIDNER-PRISET FÖR FORSKNING
I FACKFÖRENINGSRÖRELSENS HISTORIA, 2011
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 framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten,
vilka 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 ska ha inkommit
senast den 1 juni 2011. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan
också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

•

Forskningsrådet beslutar om pristagare under hösten 2011.

För närmare upplysningar: Silke Neunsinger (tel. 08-412 39 27) eller Lars Ilshammar (tel. 08412 39 01), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: fornamn.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), Andres BrinkPinto (Lund) och Björn Ohlsson (Göteborg, båda 2010)

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 4/2009 blir fritt när
innevarande års fjärde nummer kommer ut senare under hösten.

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
- tag kontakt med oss på 08-412 39 00 eller se www.arbark.se

