
 



 
ÄNTLIGEN! 
 
Nu öppnar vi igen efter att ha haft flyttstängt i drygt två månader. Bakom oss ligger massor 
med hårt arbete med flyttning och omstruktureringar av magasin och magasinsbestånd. Fram-
för oss ligger nya möjligheter till forskning och samarbeten i våra nya lokaler i Flemingsberg.  
De nya lokalerna är större, öppnare, ljusare, mera tillgängliga och inte minst viktigt – våra 
samlingar kommer inom några år att finnas samlade på ett och samma ställe.  
 
Vi välkomnar alla, såväl gamla som nya vänner, till vår återinvigning den 10:e november. 
Dagen sammanfaller med Arkivens dag, då arkiv i hela landet håller öppet för allmänheten. 
Årets tema är framtiden, något som vi också valt att fokusera på under vår öppningsdag. I år 
fyller institutionen dessutom 110 år, vilket vi också vill inbjuda er att fira med oss.  
 
Välkomna! 
 
Lars Ilshammar 

Institutionschef 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  
 
 

ARBETARRÖRELSEN, MINNET OCH FRAMTIDEN 

SCENEN 

Inledning 
12:00 – 12:15 
Institutionschefen Lars Ilshammar hälsar välkommen och berättar vad som händer under 
dagen på olika ställen i huset. Utställarna Lina Haskel och Robert Nyberg presenterar sig. 
 
Litteraturstafett   
12:15 – 14:00 
Författare läser egna texter och ur böcker i våra samlingar. 
Jenny Wrangborg – Johan Jönsson – Gunilla Thorgren – Göran Greider 
 
Invigningstal  
14:00 – 14:15 
Stefan Löfven, partiledare (s) 
 
Utdelning av Bosdotterpriset  
14:15 – 14:30 
Forskningsrådets ordförande Anna Hedborg och Kjersti Bosdotter belönar årets pristagare. 
 
Serier, sex och politik 
16:15 – 17:15 
Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek finns RFSU:s arkiv, en organisation som bedrivit en 
tydlig och radikal sexualpolitik. För att knyta an till RFSU:s grundtankar om kvinnor, kvinnors 
sexualitet, politik och skapande har vi bjudit in Loka Kanarp, serietecknare och illustratör, 
Bitte Andersson, frilansillustratör och serietecknare samt Matilda Ruta, tecknare och 
formgivare, till ett samtal om kvinnor och kvinnors sexualitet. 
Samtalsledare – Johanna Koljonen, författare, kritiker, programledare och kulturjournalist. 
 
Minnet och framtiden  
17:30-18:00 
Om detta sjunger Röstjärn, kören med "ett glödhett spett" i struparna. 
Körledare – Hans Rising. 
 
Avslutning  
18:00 
Institutionschefen Lars Ilshammar tackar för idag och hälsar välkommen åter. 
 



 
KONFERENSRUMMET 

Varför historia? 
14:45-16:15 
Behöver arbetarrörelsen sin historia, vem ska i så fall ta ansvaret för den och vad får det  
kosta? Samtalet inleds med korta anföranden av ekonomihistorikern Göran Salmonsson, 
Uppsala universitet och Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, 
som båda även ingår i panelen. Övriga paneldeltagare är Gunilla Thorgren, författare och 
debattör, Ingela Edlund, andre vice ordförande LO samt Petra Pauli, historiker vid Göteborgs 
universitet.  
Samtalsledare – Silke Neunsinger, forskningsledare vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.  
 
Palme i arkivet – och i verkligheten 
16:45-17:45 
Ett samtal om Olof Palme och arkivbruk med dokumentärfilmarna Maud Nycander och 
Kristina Lindström utifrån ett avsnitt ur deras uppmärksammade film ”Palme”.  
Samtalsledare – Lars Ilshammar, institutionschef vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
 
 
VISNING AV MAGASIN OCH SAMLINGAR 

12:45-14:00  
Samling utanför entrén. 
 
15:00-16:15  
Samling utanför entrén. 
 
 
UTSTÄLLNINGAR 

Lina Haskel – fotoutställningen ”Folkets Hus – Space in Common” 
Plats: Ljusgården och Forskarkorridoren. 
 
Robert Nyberg ”Guldfeber” samt ”Robert Nyberg möter Ivar Starkenberg”  

Plats: Forskarkorridoren, Läsesalen. 
 
 
PRESENTATIONER & BOKBORD 

Erlandersamlingen  
Sven och Lillemor Erlander berättar om Erlandersamlingen och om arbetet med utgivningen 
av Tage Erlanders dagböcker som pågått sedan 2001 via Gidlunds förlag. 
Plats: Erlanderrummet. 
 
Hur gör du, Robert? 
Tecknaren Robert Nyberg visar i dialog med intresserade besökare hur han jobbar med sina 
bilder.  
Plats: Läsesalen. 
 
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap  

Sällskapet berättar om sin verksamhet, säljer föreningens böcker. Kvinnokalendern 
presenteras. 
Plats: Forskarkorridoren. 
 
Bokbord 
Deltagande författare och konstnärer visar och säljer sina böcker.  
Plats: Forskarkorridoren. 
 
 
 



HUR MAN HITTAR HIT 

Se kartan nedan, en mer detaljerad beskrivning: http://www.arbark.se/info/besoka/ 
För att ytterligare förenkla det för våra besökare kommer promenadvägen från stationen att 
vara utmärkt med röda markeringar under återinvigningsdagen.  
 
Besöksadress: Elektronvägen 2, Flemingsberg. 
 
Parkering: Vi har egna parkeringsplatser och gott om platser. 
 
Tåg: Pendeltåg eller fjärrtåg till station Flemingsberg. OBS, bäst är att gå ut genom utgången 
som ligger närmast Stockholm. Åk upp med rulltrappan eller hissen till plan 3, gå ut till höger ut 
på viadukten där Regulatorvägen går. Gå längs med den ända tills man kommer till 
Elektronvägen.  
 
Buss: Närmsta busshållplats, Kvarnängsvägen. Buss 704 från Fruängens tunnelbanestation 
eller buss 713 från Tumba station eller Tullinge station. 
 
 

 

 

OBS. Vi reserverar oss för de ändringar som kan ske i programmet efter 2012-11-06. 


