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Här kommer ett nytt brev från oss med information och nyheter. Som vanligt samarbetar
vi med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och med ABF om seminarier och andra
aktiviteter. Hela programmet för seminarieserien om global arbetarhistoria, som vi
arrangerar i samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola, finns med i
nyhetsbrevet. Vi medverkar i Arkivens dag, som i år infaller lördagen den 9 november.
Det nationella temat för Arkivens dag är i år Flora och Fauna, mer information finns i
brevet.
Välkomna till en fortsatt spännande höst med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek!

UTSTÄLLNINGAR
Hö st en 201 3
Solveig Norrman – En familjehistoria i 1900-talets svenska
arbetarrörelse
Utställningen är resultatet av ett stort projekt 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 öppnade för allmänheten 28 september 2013 och pågår hösten ut.
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

Solveig Norrman: Demonstration, 30-talet

Karikatyr av Alfred Petit

Arkivens dag 9 november 2013, kl 12–16
Flora och fauna
Under den årliga Arkivens dag håller vi lördagsöppet. Passa på att komma och titta på
vår utställning med material som passar in på temat för arkivens dag detta år; Flora och
fauna. Blommor och bin, kransar och fågelbon, salladshuvuden och duvor – vad har det
med arbetarrörelsen att göra? Och var kommer Gunnar Sträng in i bilden? Besök oss och
se hur vi får ihop det! Vi kommer att bjuda på både arkiv- och biblioteksmaterial på
temat. Arkivens dag är en återkommande händelse inom arkivinstitutioner. Dagen
infaller alltid den andra lördagen i november månad och syftar till att visa arkivens
potential och inte bara rollen som bevarare. Vårt arkiv är en del av en levande
kulturinstitution och målet är att väcka intresse hos allmänhet och redan etablerade
besökare för det material som institutionen rymmer samt den verksamhet som bedrivs.
Se vad som händer på Arkivens dag i Stockholm, Sverige samt de övriga nordiska
grannländerna genom att läsa mer på http://www.arkivensdag.nu/
Missa inte heller det seminarium som vi håller kl 13-16 på Arkivens dag, Arbetarbildning i
historisk tid, i nutid och framtid – Ett seminarium tillägnat Göran Eriksson, ABF. Se mer
om seminariet nedan!

SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
30 o kto ber 201 3, k l 15
Fabriksarbetarna i välfärdssamhället
– Svenska Fabriksarbetareförbundet 1980–1993
Presentation av Fabriksarbetareförbundets historik under åren 1980–1993. Förbundets
sista ordförande Uno Ekberg inleder seminariet där bokens författare, historikern Staffan
Stranne samtalar med Harald Gatu, skribent på Dagens Arbete. Seminariedeltagarna får
boken på plats.
Arrangörer: Industrifacket Metall och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Anmäl deltagande till Kjersti Bosdotter via e-post: kjersti.bosdotter@ifmetall.se,
telefon: 070–571 98 95
Plats: Förbundshuset, Olof Palmes gata 11 i Stockholm

4 no ve m ber 201 3, kl 18
Seminarium: Anna-Lisa Forssberger, Maj Hirdman, Maria Sandel
– Tidiga kvinnliga arbetarförfattare

Föreläsare: Gunnel Furuland och Anne-Marie Lindgren medverkar
Arrangörer: Maria Sandelsällskapet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas
Kulturhistoriska sällskap, ABF Stockholm, Tidningen Arbetet
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

5 no ve m ber 201 3, kl 10 –1 2
Kön och arbete i globaliseringens tid. Kritiska perspektiv på
internationella relationer
Presentationen lyfter fram betydelsen av ett könskritiskt perspektiv på globaliseringens
betydelser för människors arbete och levnadsvillkor i olika delar av världen och fäster
uppmärksamheten på sammanflätningen mellan kön och andra former av underordning,
förtryck och exploatering såsom klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet.
Presentationen utgår från den nyutkomna antologin ”Internationella relationer.
Könskritiska perspektiv” red. Paulina de los Reyes, Maud Eduards och Fia Sundevall.
Medverkande: Paulina de los Reyes och Fia Sundevall
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

9 no ve m ber, 201 3 kl 13 –1 6
Arbetarbildning i historisk tid, i nutid och framtid
– ett seminarium till Göran Eriksson
Vi hälsar alla välkomna till detta seminarium tillägnat Göran Eriksson,mångårig
folkbildare på ABF Stockholm. De som medverkar förutom Göran Eriksson själv är Jenny
Jansson, Bernt Gustavsson och Maria Nyman-Stjärnskog.
Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Arbetarnas Kulturhistoriska
sällskap
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

11 n ov e mber 20 13, kl 1 8
Den sänkta löneandelen
– orsaker, konsekvenser och handlingsalternativ

Diskussion om löntagarnas sänkta andel av nationalinkomsten.
Föreläsare: Ingemar Lindberg och Roland Spånt
Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap,
ABF Stockholm, Tidningen Arbetet
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

12 n ov e mber 20 13, kl 9. 00 –1 7.0 0
Ta plats – Vålds- och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet från
1800-talet till våra dagar
Välkomna till en workshop om vålds- och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet, från
1800-talet till idag. Folksamlingar, upplopp, och demonstrationer på offentliga platser har
sedan århundraden tillbaka varit ett givet sätt att förmedla åsikter. På både våldsamma
och fredliga sätt har människor tagit plats, för att förändra samhället. Läs mer på:
http://www.arbark.se/2013/09/seminarium-ta-plats/
Obligatorisk anmälan till: Jenny Langkjaer, via e-post: jenny.langkjaer@arbark.se
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

12 november 2013, kl 16.00–17.00
LO:s ordförande på besök
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson besöker Solveig Norrman och hennes
utställning här hos oss. Se mer information om utställningen här:
http://www.arbark.se/2013/09/utstallning-solveig-norrman/
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

14 n ov e mber 20 13, kl 1 8
Willy Brandt 100 år – Tyskland, Norge, Sverige, Tyskland
Samtal om Willy Brand, idé, politik och arv med Einhard Lorenz, Klaus Misgeld och AnneMarie Lindgren.
Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap
Friedrich Ebert Stiftung, ABF Stockholm och Tidningen Arbetet
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

23 n ov e mber 20 13
Socialistiskt Forum – Seminarier och kultur hela dagen
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

25 n ov e mber 20 13, kl 1 6
Seminarium: Harry, Moa och herrarna Bonnier
Samtal kring boken med Ebba Witt-Brattström och Agneta Pleijel.
Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap
och ABF Stockholm
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

28 n ov e mber 20 13, kl 1 3
Minneseminarium över Inge Johansson, ABFs legendariske studierektor
Seminariet har tidigare varit annonserat till den 6 november. Inge Johansson var
verksam inom ABF från trettiotalet fram till 1980 då han var ABF:s ordförande. Under
åren därefter publicerade han två omfattande verk om nittonhundratalets
folkbildningshistoria.Inge Johansson gick nyligen bort och ABF belyser med detta
seminarium hans betydande folkbildningsgärning.
Medverkande: Helén Petersson, ABF:s förbundsordförande, Bo Toresson, tidigare
partisekreterare (S) och mångårig kollega med Inge, Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s
ordförande, samt Göran Eriksson, tidigare studieombudsman på ABF Stockholm.
Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Arbetarnas
Kulturhistoriska sällskap
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

2 de ce mb er 2 013, kl 18
Litteraturens arbetare – arbetarlitteratur från 1930-tal till 2013
Per-Olof Mattsson, litteraturvetare samtalar med Maria Anderson, Stephan Larsen och
Jimmy Vulovic.
Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap
och ABF Stockholm
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

3 de ce mb er 2 013, kl 10 –15
Brazi lian lab our hi stor y
Ingår i seminarieserien Global arbetarhistoria, tema brasiliansk arbetarhistoria.
Medverkande: Paulo fontes & LarissaRosa Correa
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

4 de ce mb er 2 013, kl 10 –16 :15
Forskarstafett
Välkommen till en heldag med spännande föreläsningar om det senaste inom
arbetarhistoria


10.00–10.50 Mikael Byström, Pär Frohnert & Johan Svanberg: “Reaching a state
of hope.” Nya perspektiv på svensk flykting- och migrationspolitik



11.00–11.50 Annette Thörnquist: Mångfaldens marknad och arbetets villkor. Om
följder av kundval (LOV) i hemtjänsten.



12.00–13.00 LUNCH Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap serverar vegetarisk
soppa till självkostnadspris



13.00–13.50 Petter Bergner: Från principfast kommunistparti till anpassligt
vänsterparti?



14.00–14.50 Renée Frangeur: Kerstin Hesselgren – Den gränsöverskridande
politikern



14.50–15.20 Kaffe



15.20–16.10 Emma Strollo: Det städade folkhemmet. Tyskfödda hembiträden i
efterkrigstidens Sverige.

För ett mer detaljerat program se: http://www.arbark.se/2013/09/forskarstafett-2/
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

10 december, kl 10–12
Seminarium: Multinasjonale konserner
Multinasjonale konserner, mennesker og miljø i den globale aluminiumindustrien. Porto
Trombetás i Brasil og Årdal i Norge. Industrihistoria, arbetarrörelsens historia och
lokalhistoria tar idag alldeles för lite hänsyn till miljöaspekter. Men produktion och
reproduktion kan tillsammans förstöra framtida reproduktion av mänskligheten och
måste därför sättas i samband. Detta kommer att diskuteras utifrån exemplen från
aluminium industrin som globalt sett utmärker på tre sätt: den tillhör den mest
förorenande industrin, den domineras i hög grad av karteller och det privata profiterna är
höga. OBS! I samband med seminariet kommer Bosdotterpriset för bästa artikel i
tidskriften Arbetarhistoria att delas ut. I år tillfaller det Frank Meyer.
Medverkande: Frank Meyer
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2
Allt som är på gång hos oss hittar ni alltid här: www.arbark.se/info/pa-gang/

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

De senast utgivna numret av Arbetarhistoria Nr 146 (2013:2) hade 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/

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
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
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