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Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
Labour Movement Archives and Library 
 

Vi flyttar från Norra bantorget 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, allmänt benämnt ARAB, har legat vid Norra Bantorget i 
över hundra år och har under hela denna tid varit en naturlig beståndsdel i dessa 
arbetarrörelsens kvarter. När institutionen lämnar kvarteren - oavsett vem som drivit fram 
förändringen - så är detta alltså en “historisk” händelse som inte kan gå obemärkt förbi. 
 
De nuvarande lokalerna vid Norra Bantorget har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 
närheten till de organisationer som lämnar sina arkiv till institutionen gör att kontakterna med 
dessa underlättas, det centrala läget som sådant underlättar för samtliga forskare (av vilka 
många reser in för att besöka institutionen - från övriga delar av Sverige och från hela 
världen), ARAB:s strävan att främja mötet mellan organisationsfolk och forskare har 
underlättats av att institutionen ligger på en plats där båda kategorierna på ett naturligt sätt 
kan mötas - och har mötts.  

ARAB:s lokaler vid Norra Bantorget kunde dock vara bättre disponerade rent ytmässigt. 
Kontorsdelarna är generöst tilltagna, framför allt i många tjänsterum, medan förvaringen av 
arkivets och bibliotekets bestånd är små, har dåligt klimat och lämnar mycket att önska när 
det gäller arbetsmiljö. Möjligheterna att ta emot och arbeta med bestånden är små. En väl 
genomtänkt flytt kan innebära vinster på alla dessa områden: Bättre arbetsmiljö, mer 
lättarbetade och moderna lokaler, bättre transportvägar mellan magasin, arbetslokaler och 
forskarsal och framför allt tillväxtyta för bestånden och möjligheten att få större delar av 
dessa nära forskarsalen. 

En ogenomtänkt flytt kan medföra att vi tappar besökare, att “våra” fackförbundskontor och 
partihögkvarter skall tycka att det blir svårare att kommunicera med oss eller anlita oss för 
hjälp i olika arkivfrågor, att forskare - från B-studenter till professorer vid universiteten, från 
barfotaforskare till journalister - skall avstå eller välja andra ämnen, att seminariebesökare 
inte kan mötas på samma naturliga sätt som tidigare, helt enkelt att vi skall få svårare att 
utföra viktiga delar av vårt uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

För arbetarrörelsen har vi betydelse på följande sätt: 
• som resurs i arbetarrörelsens opinionsbildande och publicitets-

skapande verksamhet, 
• som resurs vid utbildning och kunskapsförsörjning för de egna 

medlemmarna om organisationernas historia, 
• och naturligtvis som resurs för organisationernas arkivhantering. 
Vårt läge vid Norra Bantorget är en viktig tillgång i vårt samarbete med de 
organisationer som vi servar med våra tjänster och för våra forskare som ofta 
kommer mycket långväga ifrån. När vi nu efter nästan 110 år måste flytta ut från 
dessa kvarter är det naturligtvis viktigt att den plats vi flyttar till tillgodoser våra 
användares behov. 
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Håll utkik på vår hemsida, vi lägger ut aktuell information så fort vi vet mer www.arbark.se. 

Aktuella nummer av Arbetarhistoria 
 
Arbetarhistoria nr 137 (1/2011) Politiske rejser - Politiska resor [Gemensamt temanummer 
med danska Arbejderhistorie] 
 
Arbetarhistoria nr 138-139 (2-3/2011) A Hard Day’s Fight: strejker och sociala konflikter 
 
Arbetarhistoria nr 140 (4/2011) kommer ut i slutet av november med bland annat artiklar 
om Zeth Höglund, kommunistiska kvinnors organisering och Arbetarrörelsens flyktinghjälp. 
 
Arbetarhistoria beställs enklast på www.arbetarhistoria.se eller från Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek, box 1124, 111 81 STOCKHOLM, tel. 08-412 39 00, fax 08-412 39 90, e-post: 
arbetarhistoria(snabel-a)arbark.se. Detta gäller både prenumerationer (250 kr) och lösnummer 
(enkelnummer 75 kr, dubbelnummer 130 kr, porto tillkommer) – Pg 55 75 94-9. Artiklarna 
(teman, författare, rubriker) i alla nummer av Arbetarhistoria kan sökas på 
www.arbetarhistoria.se eller via www.arbark.se. 
 
 

… från verksamheten 
 
Hjalmar Brantings majtal 1890-1924 är nu dokumenterade i ett unikt redigeringsprojekt. 
Martin Grass, tidigare arkivarie på ARAB, har sökt och sammanställt samtliga tal Hjalmar 
Branting höll, totalt 37 stycken. Majtalens texter, som vanligtvis stenograferades och 
publicerades, har hämtats uteslutande ur pressen i brist på förlagorna, talmanuskripten. 
Majtalens innehåll ger en bild av aktuella frågor och politiska krav såsom exempelvis 8-
timmarsdag, allmän rösträtt och fred. Hjalmar Brantings majtal är en viktig källa till 
arbetarrörelsens historia. 
 
 
WoW – Worlds of Women är ett projekt  
som syftar till att inspirera, såväl  
akademiska forskare som en intresserad  
allmänhet, att studera arbetarkvinnors  
historia i ett internationellt perspektiv.  
Projektet har resulterat i tre register och  
ett antal essäer på engelska.  
Se www.arbark.se. 
 
 
 
Kom och träffa oss på Socialistiskt forum 19 november! 
Då presenterar vi spännande nyheter i Kata (bibliotekskatalog) och Borge (arkivkatalog). Se 
mer information senare på www.arbark.se. 
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Call for papers 

New Forms of Day Labour Work?  

An international workshop on the historical development of 
temporary work agencies from a global perspective 
Stockholm 15 March 2012 
 
It is with great pleasure that the Research Committee of the Labour Movement Archive and Library 
and the Centre for Labour History, Landskrona wish to announce a workshop on the history of 
temporary work agencies. The workshop will take place on 15 March 2012 in Stockholm, Sweden. 
 
The aim of the proposed workshop is to explore relations between unions, employers and temporary 
work agencies as well as the consequences of temporary work for workers’ power from a historical 
perspective.  The workshop is intended to bring together union activists and researchers, in the hope 
that this will inspire future research while also addressing a topic of great relevance for the trade union 
movement. 
 
The issue of temporary work agencies has become very prominent in union debates during recent 
years. However this debate is not a new one. Different forms of hired labour have threatened job 
security and have therefore been a union issue from the very beginning. The global division of labour 
has gone through profound changes during the last decades and recent development is characterized by 
buzzwords such as flexibility and efficiency, but also global competition. Companies in the north 
Atlantic region have reduced their permanent workforces and temporary work agencies have become 
important suppliers of labour. Both permanently employed workers and agency employed workers 
have experienced threatened job security accompanied by a loss of union power. Moreover it is more 
difficult to organize both groups of workers in local unions, although they are doing the same job. In 
other words, the growth of temporary work agencies as a global phenomenon raises questions about 
job security, solidarity and the development of union strategies. Historians have not yet tackled these 
questions in any depth. 
 
Papers analysing the historical development of relations between unions and temporary work agencies 
or their predecessors with a focus on one of the following issues are welcome: 

• Local, national and international union strategies towards temporary work agencies and 
their predecessors 

• Local, national and international laws, agreements or conventions concerning temporary 
work agencies  

• mobilization and organisation of agency employees by unions 
• temporary work agencies as a global phenomenon 

 
Abstracts should be no longer than 400 words and sent no later than 10 November 2011 to 
silke.neunsinger(at)arbark.se. Authors will be informed whether their paper has been accepted no later 
than December 2011. Proposals for full panels including chair and commentator are welcome, as are 
individual papers.  We would also very much like to hear from researchers working in this field who 
know already at this stage that they will not be able to attend the conference. Final drafts of workshop 
papers are due by 10 February 2012. The conference language is English. 
 
If you have further questions, comments or ideas, please contact:  
Silke Neunsinger  Lars Berggren 
silke.neunsinger(at)arbark.se        lars.berggren(at)hist.lu.se 
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Seminarier hösten 2011 
 
Seminarierna arrangeras i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas Kulturhistoriska 
Sällskap (AKS). Under lunchseminarierna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Upplandsgatan 4 i Stockholm, är du välkommen att ta med en enklare lunch och äta. För mer 
information kontakta forskningsledare Silke Neunsinger: tel. 08-412 39 27 eller e-post 
silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se. 
 
 
Lunchseminarium 13 oktober kl. 12-13 
Sofie Tornhill: ”Kapitalets retorik. Framstegslöften och anti-imperialism i 
Nicaraguas frihandelsområden.” 
Utifrån två motstridiga politiska projekt i Nicaragua; den förra nyliberala/konservativa och 
den nuvarande "revolutionära" regeringen, diskuteras betydelserna av transnationella 
produktionsordningar och en könad arbetarklass i skärningspunkterna mellan nationella 
utvecklingsprojekt och den globala arbetsdelningen.   
 
 
HEMBITRÄDESVECKAN 22-25 november, se nästa sida 
 
 
Lunchseminarium 1 decemer kl. 12-13  
Jenny Langkjaer: ”Säkerhetspolisiär övervakning av arbetarrörelsen i Sverige 
1885-1922” 
Svensk säkerhetspolis såg dagens ljus för drygt hundra år sedan.Socialdemokrater, 
kommunister och utländska personer var de hot som vid den tiden övervakades. Hur gick 
denna övervakning till och vilka paralleller kan dras till dagens så kallade 
övervakningssamhälle? 
 
 
Lunchseminarium 8 december kl. 12-13 
Gabriel Kuhn: ”Erich Mühsam: Bohem, diktare, anarkist” 
Erich Mühsam, född 1878 i Berlin är en unik figur i den frihetliga socialismens historia, en 
bohemisk diktare som dedikerade sitt liv till kampen för ett anarkokommunistiskt samhälle. 
Han dömdes till fängelse i flera år för sin roll i den bayerska rådsrepubliken 1919 och dog 
1934 i ett av nazisternas koncentrationsläger. Nu har den första omfattande samlingen av 
Mühsam-texter på engelska publicerats under titeln Liberating Society from the State. Bokens 
redaktör och översättare Gabriel Kuhn kommer att berätta om Erich Mühsams liv och politik. 
Presentationen kommer att hållas på svenska. 
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HEMBITRÄDESVECKAN 
Lunchseminarier med soppkök på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

22 november  

Anna Gavanas: (In)formalisering 
och arbetsvillkor i den växande 
hushållstjänstesektorn i Sverige 
 

23 november  

Lisa Öberg: Det betalda hemar-
betets villkor - frågan som social-
demokratin gärna undvek. 
 
 

24 november  

Irene Andersson: Valborg Svensson - 
ett hembiträde gör politisk karriär.  
 
 

25 november 

Ulrika Holgersson: Inte bara en 
piga. Hembiträdet, folkhemmet 
och spelfilmen 1930-1950. 

GOD OCH NÄRANDE VEGETARISK SOPPA SERVERAS TILL 
SJÄLVKOSTNADSPRIS FRÅN KL 11.30 
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Till arbetarrörelsens vänner! 
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, AKS, arbetar med att bevara 
och sprida kännedom om arbetarklassens och arbetarrörelsens 
kulturarv. Uppgifterna är lika aktuella i dag som när Sällskapet 
bildades 1926.  
 
AKS är Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks vänförening. I samarbete  
med Arkivet och ABF i Stockholm ordnar vi seminarier, utställningar och vandringar i 
arbetarrörelsens spår. Vi ger också årligen ut en medlemsbok med anknytning till 
arbetarrörelsens historia. 
 
Vill du veta mer om vår verksamhet? Hör av dig till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, 
Box 1124, 111 18 Stockholm, eller till e-post: kjersti.bosdotter(snabel-a)ifmetall.se så skickar 
vi information. 
 
Medlemsavgiften är 150 kronor/år (AKS pg 1725-1) och för det får du, förutom medlem-
skapet, årsboken, inbjudan till olika aktiviteter, förmånliga bokerbjudanden och gratis 
inträde på de ABF-seminarier där AKS är medarrangör 
 

    
 
 

Öppettider hösten 2011 
 
lördag-måndag  stängt 
tisdag och onsdag  10-17 
torsdag (sept-maj)  10-19 
torsdag (juni-aug)  10-17 
fredag  10-15 
 
 
För aktuell information om begränsningar i öppettiderna se www.arbark.se. 
 

Gösta Larsson, den bortglömde arbetarför-
fattaren som emigrerade till USA på 1920-
talet, återvände aldrig hem, skrev flera 
romaner på engelska. Årets medlemsbok 
från 1946 ges nu ut på svenska. 

OBSERVERA NYTT DENNA HÖST: 
Vi har öppet under lunchen, men ingen service 
11.30-12.30 


