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Här kommer årets första nyhetsbrev från oss! 
 
Jag tillträdde som institutionschef i februari och har nu hunnit landa i Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek. Mina första månader har varit fyllda av spännande aktiviteter och engagerade 
människor bland både medarbetare, användare och systerinstitutioner. Det är en fantastisk 
arbetsplats jag har hamnat på, och jag hoppas att ni vill ta del av våra verksamheter. Nu 
närmast kan jag rekommendera seminariet med Eileen Boris, som är på Sverigebesök och då 
kommer till oss en eftermiddag. 
 
Vi är nu hemmastadda i lokalerna i Flemingsberg och gläds åt alla er som hittar till oss. 
Fortfarande är intresset stort för att komma på studiebesök och vi välkomnar gärna grupper 
som vill se mer av våra lokaler och verksamheter. Flytten fortsätter dessutom, även om det 
som nu flyttas inte är så märkbart för våra besökare. Från vår depå i Grängesberg kommer en 
lastbil varje månad, så på sikt kommer allt vårt material att finnas i Flemingsberg. 
 
Vi står inför många spännande utmaningar, där vi möter en kärv ekonomisk verklighet med 
kreativa idéer, nya viktiga projekt och goda samarbeten med både svenska och internationella 
aktörer. Ni kommer under året att få se både seminarier och bokutgivningar som resultat av 
detta samarbete. 
 
Flemingsberg i juni 2014 
Nina Sjöberg 

Institutionschef 
 
SEMINARIUM 16 JUNI 2014 kl 14-16 

Eileen Boris – The Transnational Forging of Equal Pay 

Seminar with Eileen Boris, Hull Professor and Chair Department of Feminist Studies, Professor 
of History, Black Studies, and Global Studies, University of California, Santa Barbara. In 1951, 
the International Labor Organization passed Convention 100, "Equal Remuneration for Men and 
Women Workers for Work of Equal Value." At the center of its deliberations was the Director of 
the U.S. Women’s Bureau, Frieda Miller, who was the U.S. government representative to the 
committee that drafted the convention and served as its leader. Since the end of the war, 
Miller actively had supported legislation within the US on equal pay for work of comparable 
value, a form of measurement that stemmed from “rate for the job” analysis deployed during 
the war. Miller used the US experience to craft the ILO convention and the ILO victory to push 
state labor commissioners to enact equal pay legislation and to keep the issue alive before 
Congress. This inter exchange between the local, national, and global illuminates not only the 
transnational forging of rights but complicates our understanding of the passage of the equal 
pay act in 1963. A half-century later, it is time to look back on the making of equal pay as part 
of a multi-scale strategy in the making of labor standards – a living legacy for the present. 
 
Contact: Silke Neunsinger, silke.neunsinger[at]arbark.se tel: 073-0250809  
Venue: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge 
 

 

 

 

 



 

FRAMTAGNING OCH ÖPPETTIDER I SOMMAR 

Våra öppettider och tider för framtagning är förändrade under sommaren. Observera att vi har 
helt stängt veckorna 30–31, det vill säga 21 juli–1 augusti. Från och med 2:a september har vi 
öppet igen med full service när det gäller öppettider och framtagningar. 
 
Sommarens framtagningstider för biblioteks- och arkivmaterial  
Beställningar inlämnade senast kl.13 tisdag–torsdag är på plats kl.14 samma dag. 
Beställningar inlämnade efter kl.13 och senast kl.17 tisdag–torsdag är på plats kl.10 nästa 
dag.  
Beställningar inlämnade senast kl.13 fredag är på plats kl.14 samma dag. 
Beställningar inlämnade efter kl.13 och senast kl.15 fredag är på plats kl.10 nästkommande 
tisdag. 
 
Sommarens framtagningstider från depåerna Grängesberg, Runö och Metall: 
Beställningar ska vara inlämnade jämna veckor senast tisdag kl.16. Materialet finns på plats i 
forskarexpeditionen fredag samma vecka efter kl.10. OBS Sista beställningen före 
sommaruppehållet ska vara inlämnad tisdag den 24 juni!  
 
Öppettider 
Måndagar:   Stängt  
Tisdag-torsdag:  10–17 
Fredagar:  10–15 
Lördagar:   Stängt 
Söndagar:   Stängt 
 
Läs mer: www.arbark.se/2014/05/service-och-oppettider-sommaren-2014/ 

 
ARBETARHISTORIA 

Prenumerera på Arbetarhistoria, vår egen tidskrift 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 

� Sverige: 280 kr 
� Europa: 360 kr 
� Övriga världen: 390 kr 
� Lösnummer: 75 kr (dubbelnummer 130 kr) 

 
Nästa nummer av Arbetarhistoria Nr 151 (2014:3) kommer i slutet av augusti och har bidrag 
om fackligt kämpande kvinnor i tobaksindustrin, bokförlaget Arbetarkultur, relationen mellan 
Asja Lácis och Walter Benjamin med mera. Sista numret i år handlar om militärt arbete och 
första numret nästa år handlar om arbetarbildning. 
Prenumerera och läs mer: www.arbetarhistoria.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 seminarier. Föreningens uppgift är att bevara och sprida kännedom om 
arbetarklassens liv och levnadsvillkor, arbetarrörelsens utveckling och industrisamhällets 
kulturarv.  
 
Medlemsavgifter 

� 150 kr om året för enskilda, 
� 400 kr för lokala organisationer, och 
� 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 



 

 

KLASS I RÖRELSE 

En efterlängtad nyutgivning av bästsäljaren Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk 

samhällsutveckling har äntligen kommit till stånd. Första gången den kom ut var 2002 i 
anslutning till att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek firade sitt 100-års jubileum. När boken 
nu åter ges ut har historien skrivits fram till nutid i ett nytt avsnitt. Dessutom har många 
faktauppgifter uppdaterats. Bokens nyutgivning sammanfaller med 125-års minnet av 
Socialdemokratiska Arbetarepartiets bildande. Nu liksom vid den förra utgåvan står Arbetarnas 
Kulturhistoriska Sällskap och att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek bakom utgivningen. 
Särskilt stöd från Landsorganisationen i Sverige har gjort tryckningen möjlig. Författare är 
historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson. 
 
 

   
Boken ges som sagt ut av: 
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, den kostar 195 
kr + porto och kan beställas från aks@arbark.se eller från info@arbetarkultur.se eller tel: 070-
571 98 95.  
 
SOCIALDEMOKRATERNA 125 ÅR 

I år 2014, är det 125 år sedan Sveriges socialdemokratiska arbetareparti bildades. På vår 
hemsida har vi gjort några nedslag i partiets historia samt ger en kort historik om rosen som 
partisymbol. En miniutställning över rosens historia finns också att ta del av hos 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge.  
Läs mer: www.arbark.se/2014/03/socialdemokratin-125-ar/ 
 
 
VALÅR 2014 

Vi har just genomfört val till Europaparlamentet och i höst är det dags för riksdagsval, 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. På vår hemsida har vi samlat relevant 
information samt vad vi har för intressant material med valanknytning i våra samlingar. 
Läs mer: www.arbark.se/2014/05/valar-2014/ 
 
 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek                        www.arbark.se 
Elektronvägen 2                 info@arbark.se 
141 49 HUDDINGE                                                                                        08-412 39 00 

Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av 
framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i 
början, under många perioder konfliktfylld och 
samtidigt alltmer lutande åt en pragmatisk 
reformism, med en växande självmedvetenhet. Nu 
uppstår nya krav och utmaningar som ofta ställer 
vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäller 
dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara 
sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot 
en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett 
citat ur Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944.  
 
"Klass i rörelse" är en lärobok för studiecirklar och 
kurser som skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt 
och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund 
för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela 
arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den 
politiska och den fackliga liksom mycket av den breda 
kulturella verksamhet som utövas inom och kring 
arbetarrörelsen. 


