
 

 
 

SOMMAREN 2013  

 
MŒnga verksamheter gŒr nu in i en lite lugnare fas under sommaren. SŒ gšr Šven vi pŒ ARAB. Vi 
inleder dock sommaren med att den 18 juni hŒlla vŒrt sista seminarium fšr terminen.  
 
I sommar kommer vi att ha šppet nŠstan  som vanligt, fšruto m att vi kommer att ha lšrdagsstŠngt 
och under en kort period ocksŒ helt stŠngt , se mer om detta lŠngre ned . Vi planerar fšr en 
utstŠllning i slutet av sommaren, alla detaljer Šr dock inte klara Šnnu. HŒll utkik efter information 
pŒ vŒr hemsida.  
 
Till hšs ten fortsŠtter vi med vŒr seminarieverksamhet om global arbetarhistoria. Vi kommer ocksŒ 
att ha nŒgra mer arkiv -  och biblioteksinriktade seminarier bland annat ett tvŒdagarsseminarium 
med fokus pŒ digital arkivering vilket kommer att Šga rum 7-8 oktober. Sa mma mŒnad kommer vi 
att delta i Demokratidagarna i Huddinge. I samband med Arkivens dag, som i Œr infaller lšrdagen 
den 9 november, kommer vi att šppna en utstŠllning dŠr de deltagande konstnŠrerna har hŠmtat 
sin inspiration i vŒra samlingar. Det nationell a temat fšr Arkivens dag i Œr Šr Flora och Fauna . Den 
12  november kommer vi att ha en workshop om vŒlds -  och ickevŒldsstrategier i det offentliga 
rummet, frŒn 1800 - talet till idag. Mer information kommer till hšsten, se ocksŒ pŒ vŒr webbplats.  
 
Allt som Šr  pŒ gŒng hos oss hittar ni alltid hŠr: www.arbark.se/info/pa -gang/  
 
Vi šnskar alla en underbar sommar och varmt vŠlkomna till ARAB!  
 
Flemingsberg i juni 2013  
Lars Ilshammar  
Institutionschef  

 
SEMINAR IUM  OCH WORKSHOP OM  GLOBAL 
ARBETARHISTORIA  

Women in inter national labour organisations  
18 juni 2013 , kl 13 Ð18:30  

Dorothy Sue Cobble  (Rutgers University):  
The 1919 ILO and the Rise of Transnational Labor Feminis.  
Inledare och ordfšrande:  Geert van Goethem (Amsab, Ghent)  
 
Yevette Richards Jordan  (George Mason Univ ersity), The Structure of WomenÕs Committees: 
Race and Gender Strategies for Inclusion in Labor Movements .  
Inledare och ordfšrande:  Silke Neunsinger (ARAB),  
 
Maria Bosdotter  (f.d. HandelsanstŠlldas fšrbund) & Jonny Hjelm  (UmeŒ Universitet): Maria 
Bosdotte r union activist and second wave feminist  
Inledare och ordfšrande:  Ylva Waldemarson (Sšdertšrns Hšgskola)  
 
Mary Margaret Fonow  (Arizona State University):  
Feminist Politics and Transnational Labor Activism,  
Inledare och ordfšrande: Anette Eklund Hansen ( Kvinfo, Kšpenhamn )  
 
Suzanne Franzway  (University of South Australia):  
Transnational labour activism and greedy institutions  
Inledare och ordfšrande: Inger Bj¿rnhaug, (Hšgskolan i Lillehammar)  

 
Mera info rmation  finns pŒ www.arbark.se/info/pa -gang/  



 

TIDER F…R BES…K OCH FRAMTAGNING I SOMMAR  

…ppettider  

MŒndagar:   StŠngt  
Tisdag - torsdag :  10 Ð17  
Fredagar :   10 Ð15  
Lšrdagar och sšndagar :  StŠngt  
 
OBS! Vi hŒl ler helt stŠngt veckorna 31 Ð32, dvs 29/7 Ð12/8.  
 

Framtagni ngstider fšr biblioteks -  och arkivmaterial 17/6 Ð18/8  

BestŠllningar inlŠmnade senast kl. 11 tisdag Ðtorsdag Šr pŒ plats kl. 12 samma dag  
BestŠllningar inlŠmnade senast kl. 16 tisdag Ðtorsdag Šr pŒ plats kl. 10 onsdag Ðfredag  
BestŠllningar inlŠmnade senast kl.  14 fredag Šr pŒ plats kl . 10 fšljande tisdag  
 
OBS! Inga hŠmtning ar frŒn GrŠngesberg veckorna 27 Ð33, dvs 1/7 -18/8  

 
ARBETARHISTORIA  

Prenumerera pŒ Arbetarhistoria, vŒr egentidskrift om arbetarršrelsens och arbetslivets historia!  DŒ 
fŒr du samtidigt tillgŒng  till tidskriften elektroniskt fšre alla andra genom ett personligt lšsenord. 
Du kan ocksŒ kšpa Šldre lšsnummer.  
 

Prenumeration, 4 nr per Œr  

!  Sverige: 280 kr  
!  Europa: 360 kr  
!  …vriga vŠrlden: 390 kr  

 
NŠsta nummer av Arbetarhistoria Nr 146 (2013:2) har bidrag om bl.a. Sydafrika och Spanska 
inbšrdeskriget och berŠknas komma ut i augusti.  
 
Prenumerera och lŠs mer: www.arbetarhistoria.se/  
 
 

AKS Ð V•R  V€NF…RENING  

AKS, Arbetarnas Kulturhistoriska SŠllskap, Šr vŒr vŠnfšrening. AKS bildades redan 1926 och 
samarbetar nŠra med ARAB, bl.a. genom utgivning av en ambitišs Œrsbok och genom att ordna 
gemensamma seminarier.  Fšreningens uppgift Šr att bevara och sprida kŠnnedom om 
arbetarklassens liv och levnadsvillkor, arbetarršrelsens utveckling och industrisamhŠllets kultur arv.  
 
Medlemsavgifter  

!  150 kr om Œret fšr enskilda,  
!  400 kr fšr lokala organisationer, och  
!  800 kr fšr centrala organisationer.  

 
Medlemmarna erbjuds fšrutom Œrsboken, seminarier, vandringar, utstŠllningar och utflykter. 
Medlemsansškningar skickas, med uppgif ter om namn och adress, till: Arbetarnas Kulturhistoriska 
SŠllskap, ARAB, ElektronvŠgen 2, 141 49 Huddinge.  
 
LŠs mer: www.arbark.se/om/aks/ eller www.arbetarkultur.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetarršrelsens arkiv och bib liotek            www.arbark.se  
ElektronvŠgen 2              in fo@arbark .se  
141 49 HUDDINGE              08 -412 39 00  


