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Vi har en inte nsiv höst framför oss. Redan lördag en 28 september  öppnar vi en utställning med 
Solveig Norrmans färgstarka målningar.  
 
Som vanligt samarbetar vi med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap  och med ABF om seminarier 
och  andra aktiviteter. Programmet för seminarieserien om global arbetarhistoria arrangeras i 
samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola publiceras inom kort. I höst har vi 
en helt ny samarbetspartner och det är SFIS, Svensk förening för info rmationsspecialister. Med 
dem och med Centrum för Näringslivshistoria anordnar vi oktober ett tvådagarsseminarium med 
fokus på digital arkivering.  
 
Under rubriken Demokrati i rörelse  deltar vi med utställningar och föreläsningar i Huddinge 
kommun s årliga projekt Demokratidagarna.  Projektet är förlagt till biblioteken i kommunen.  
 
I oktober lämnar Lars Ilshammar sin befattning för ett nytt jobb på Kungliga biblioteket. Vi söker 
därför efter en ny chef. Kanske är du den som vill bli vår nya institutionschef?  Ansökningstiden går 
ut 25 september.  
 
Vi medverkar även i Arkivens dag , som i år infaller lördagen den 9 november . Det nationella temat 
för Arkivens dag i år är: Flora och Fauna.  
 
I höst har vi gjort en del ändringar i våra öppettider och även i framtagn ingstiderna från våra 
magasin.  
 
Välkomna till en spännande höst med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek!  
 
 

 
 
UTSTÄLLNINGAR  
Hösten 2013  

Solveig Norrman –  En familjehistoria i 1900 - talets svenska arbetarrörelse  
Utställningen är resultatet av ett stort proj ekt som konstnären Solveig Norrman arbetat 
med under fyra intensiva år. Över 50 stora oljemålningar har det blivit. Den senast 
färdigställda målningen i projektet är daterad 2013. När man vandrar omkring bland de 
utställda verken är det som att kliva in i ett stort familjealbum fyllt av färgsprakande 
starka bilder där de tidigaste minnena är från 20 - talet.   
Tid: Utställningen öppnar för allmänheten  28 september 2013, kl 10 –15  och pågår 
hösten ut.  
Plats:  Arbetarrörelsens arkiv och  bibliotek, Elektronvägen 2,  Huddinge  
 
Demokrati i rörelse  
Uts tällningar och föreläsningar under  Demokratidagarna i Huddinge  
Tid: 14- 18 oktober 2013 
Plats:  Arbetarrörelsens arkiv och  bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge  huvudbibliotek , 
Huddinge, Kommunalvägen 28A, Huddinge, Skogås  bibliotek , Skogåstorget 7 -9, Sko gås. 

 



SEMINARIER  OCH FÖRELÄSNINGAR   

5 oktober 2013, kl  13.00- 16.30  
På toppen av tidens våg  
Medverkande : Anne -Marie Lindgren  med flera  
Plats:  ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm  
 
7- 8 oktober  2013  
Vägen till det digitala ark ivet  
Två seminariedagar om hur man konkret kan göra förberedelser och arbeta med 
leveranser av digitalt material som ska kunna återfinnas i arkiven.  
Plats 7 oktober: Arbetarrörelsens arkiv o ch bibliotek , Elektronvägen 2, Huddinge  
Plats 8 oktober: Centrum f ör Näringslivshistoria , Grindstuvägen 48 -50, Bromma  
 
15 oktober 2013, kl 10 - 12  
Global arbetarhistoria  
Vi är varken visionärer eller utopiska drömmare  
Historien om League against Imperialism (1927 -1937), en sympatiserande organisation i 
en föränderlig värl d. Seminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet och 
Södertörns högskola . 
Föreläsare:  Fredrik Pettersson (Åbo akademi)  
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och  bibliotek , Elektronvägen 2, Huddinge  
 
Tisdag 15 oktober 2013, kl 13.00- 14.30  
Det skötsamma motståndet. Arbetarrörelsens kamp för demokrati 1885- 1925  
Ingår i programmet ”Demokrati i rörelse”  under Demokratidagarna i Huddinge  
Föreläsare:  Jenny Langkjaer  
Plats:  Arbetarrörelsens arkiv och  bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge  
 
17 oktober 2013, kl   17.30- 18.30  
Demokrati bortom politiken, en begrepps - historisk analys av 
demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919- 1939  
Ingår i programmet ”Demokrati i rörelse” under Demokratidagarna i Huddinge. Fri entré 
men biljett måste bo kas på telefon 08 -535 305 03.  
Föreläsare:  Anna Friberg från Mittuniversitetet  
Plats:  Huvudbiblioteket i Huddinge, Kommunal vägen 28A, Huddinge  
 
4 november 2013, kl 18.00  
Anna - Lisa Forssberger, Maj  H irdman, Maria  Sandel -  Tidiga kvinnliga 
arbetarförfattare  
Föreläsare:  Gunnel Furuland och Anne -Marie Lindgren medverkar  
Plats:  ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
6 november 2013, kl 13.00  
MINNESSEMINARIUM  – Inge Johansson, ABFs studierektor  
Föreläsare:  Lars Ilshammar, tidigare chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt 
Bo Toresson, tidigare partisekreterare (S) och mångårig kollega med Inge  Johansson . 
Plats:  ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
Lördag 9 november, 2013 kl 13.00  
Arbetarbildning i historisk tid, i nutid och framtid – ett seminarium til l Göran 
Eriksson  
Plats:  Arbetarrörelsens arkiv och  bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge  
 
 
 
 



11 november 2013, kl 18.00  
Den sänkta löneandelen  
– orsaker, konsekvenser och handlingsalternativ  
Disku ssion om  löntagarnas sänkta andel av nationalinkomsten.  
För eläsare:  Ingemar Lindberg och Roland Spånt  
Plats:  ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
12 november 2013, kl 10.00- 17 .00  
Ta plats – Vålds -  och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet f rån 1800- talet 
till våra dagar  
Introduktionsföreläsning av Stell an Vinthagen, Institutionen för globala studier, 
Göteborgs universitet. OBS. Heldagsseminarium , o bligatorisk anmälan till seminariet via 
e-post till seminarieledaren . 
Seminari e ledare:  Jenny Langkjaer , jenny.langkjaer@arbark.se  
Plats:  Arbetarrörelsens arkiv  och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge  
 
14 november 2013, kl 18  
Willy Brandt 100 år –  Tyskland, Norge, Sverige, Tyskland  
Samtal om Willy Brand, idé, politik och arv med Einhard Lorenz, Klaus Misgeld m.fl.   
Plats:  ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
23 november  2013  
SOCIALISTISKT FORUM –  Seminarier och kultur hela dagen 
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
25 november 2013, kl 18.00  
Harry, Moa och herrarna Bonnier  
Samtal kring boken med Ebba Witt- Brattström och Agneta Pleijel.  
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen  41, Stockholm 
 
2 december 2013, kl 18.00  
Litteraturens arbetare –  arbetarlitteratur från 1930 - tal till 2013  
Per- Olof Mattsson, litteraturvetare samtalar med Maria Anderson, Stephan Larsen och 
Jimmy Vulovic . 
Plats:  ABF Stockholm, Sveaväg en 41, Stockholm 
 
4 decem ber 2013  
Forskarstafett  
Under hela dagen presenterar forskare det senaste inom arbetarhistoria. Ett detaljerat 
program kommer inom kort. Håll också utkik på vår webbplats.  
 
För mer detaljerade program se: www.abfstockholm.se  och ww w.arbark.se  
 
 
Till sist ett tips  för den som missade vår workshop i somras den 18 juni , Feminism in 
international labour organizations . UR, Utbildnin gsradion filmade workshopen och UR 
sände första gången detta program den 15 september  som g år at t  se på följande 
kanaler även nu.  

www.ur.se    urplay.se    kunskapskanalen.se 
 
Allt som är på gång hos oss hittar ni alltid här: www.arbark.se/info/pa -gang/  

 
 
 
 



NYA TIDER FÖR BESÖK OCH FRAMTAGNING  

ÖPPETTIDER  
tisdagar –torsdagar 10 – 17  
fredagar: 10 – 15  
lördagar:  öppet sista lördagen i varje månad, 10 –15 (det vill säga: 28/9, 26/10, 30/11, 
21/12 )  
Övriga dagar: stängt  
 
FRAMTAGNING –  Magasinet i Flemingsberg  
tisdag - torsdag  senast kl 11.15 är tillgängligt kl 12.15  
Beställning inlämnad tisdag - torsdag senast kl 14.15 är tillgängligt kl 15.15   
Beställning inlämnad tisdag - torsdag senast kl 16.15 är tillgängligt nästkommande dag kl 
10.15  
Beställning inlämnad fredag senast kl 11 .15 är tillgängligt kl 12.15  
Beställning inlämnad fredag senast kl 15.00 är tillgängligt nästkommande tisdag kl 10.15  
 
FRAMTAGNING –  från fjärmagasinen (Grängesberg, Runö och Metall)  
Beställning inlämnad tisdag jämn vecka senast kl 16.00 är tillgängligt f redag efter kl 10 
samma vecka  
 

ARBETARHISTORIA 

Prenumerera på Arbetarhistoria, vår egentidskrift om arbetarrörelsens och arbetslivets 
historia!  Då får du samtidigt tillgång till tidskriften elektroniskt före alla andra genom ett 
personligt lösenord. Du kan  också köpa äldre lösnummer.  
 
Prenumeration, 4 nr per år  

�ƒ Sverige: 280 kr  
�ƒ Europa: 360 kr  
�ƒ Övriga världen: 390 kr  

 
Senaste numret av Arbetarhistoria Nr 146 (2013:2) har bidrag om bl.a. Sydafrika och 
Spanska inbördeskriget.  Kommande häfte Nr 147 -148 (2013:3 -4) handlar om 
mellanhanden, prekära anställningar och bemanningsföretag. Gästredaktör för 
dubbelnumret är Annette Thörnquist.  
 
Prenumerera och läs mer: www.arbetarhistoria.se/  

 
KVINNOR I ARBETARRÖRELSEN  – VÄGGALMANACKA 2014  

Arbetarnas Kulturhistoriska Sälls kap tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek gör för andra året i rad en väggalmanacka med arbetarrörelsens kvinnor, 
organisationer, tidskrifter med mera. Det är nu dags att beställa almanackan för 2014 -  
senast 1 oktober kan vi ta emot beställ ningar via denna adress: aks@arbark.se  
 

AKS – VÅR VÄNFÖRENING  

AKS, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, är vår vänförening. AKS bildades redan 1926 
och samarbetar nära med ARAB, bl.a. genom utgivning av en ambitiös årsbok och genom 
att ordna gemensamma se minarier.  Föreningens uppgift är att bevara och sprida 
kännedom om arbetarklassens liv och levnadsvillkor, arbetarrörelsens utveckling och 
industrisamhällets kulturarv.  
 
 
 
 



Medlemsavgifter  

�ƒ 150 kr om året för enskilda,  
�ƒ 400 kr för lokala organisationer, och  
�ƒ 800 kr för centrala organisationer.  

 
Medlemmarna erbjuds förutom årsboken, seminarier, vandringar, utställningar och 
utflykter. Medlemsansökningar skickas, med uppgifter om namn och adress, till: 
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ARAB, Elektronvägen 2 , 141 49 Huddinge.  
Läs mer: www.arbark.se/om/aks/ eller www.arbetarkultur.se  
 
 
NY INSTITUTIONSCHEF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek                       www.arbark.se  
Elektronvägen 2                         info@arbark.se  
141 49 HUDDINGE                                                                     08- 412 39 00  


