Arbetshistoriska seminariet höstterminen 2016
Tisdag 27/9, kl. 13.15 – 15.00, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.
Jens Ljunggren, professor i historia vid Stockholms universitet, vars forskning är inriktad på
bl.a. på politik och idrott ur ett kulturhistoriskt perspektiv, kommer på seminariet att presentera
sitt ännu oavslutade projekt om politik och känslor inom svensk socialdemokrati. Föredraget har
titeln ”Vrede, stolthet, oro: 100 år av socialdemokratisk känslopolitik”. Seminariet är ett
samarrangemang med högre seminariet vid Historiska institutionen i Lund.

Torsdag 6/10, kl. 18.30 – 20.00, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, tredje våningen, Malmö.
Anniko Wolf, arkivarie och fil.mag. i historia, har i en serie uppsatser behandlat den
socialdemokratiska kvinnorörelsen. På detta seminarium berättar hon om den första av dessa,
som har titeln ”Anarkistfruntimren”, och som handlar om det socialdemokratiska Kvinnliga
arbetareförbundet i Malmö, som var ett av de tidigaste i landet. Seminariet är ett samarrangemang
med Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

Fredag 7/10, kl. 13.30 – 15.00, Statarmuseet i Torup.
Arbetarhistorikern Lars Hansson, som bl.a. forskat om slakterier och slakteriarbetare i Skåne
under första hälften av 1900-talet, kommer under rubriken ”Slakt i takt” att berätta om sin
forskning samt visa statarmuseets pågående utställning med samma namn.

Torsdag 27/10, kl. 15.15 – 17.00, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.
Shannon Ikeba är doktorand i sociologi vid UC Berkeley och har denna termin sina studier
förlagda till Södertörns högskola. Ämnet för hans forskning är de svenska löntagarfonderna. Om
dessa kommer han att tala under rubriken ”The Global and Historical Significance of the
Swedish Wage-Earner Funds”. Seminariet är ett samarrangemang med Radikala nätverket.

→

Torsdag 24/11, kl. 18.30 – 20.00, Landskrona museum.
”Landskronas uppgång och fall som industristad: hur påverkades människorna?” För att
besvara frågor om hur Landskronas uppgång och fall som industristad under 1900-talet
påverkade invånarna i termer av bl.a. ojämlikhet, hälsa, dödlighet, förändrade familjemönster och
könsrelationer, social och ekonomisk rörlighet och invandring och integration, har en
forskargrupp vid Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet tilldelats 35 miljoner
kr av Riksbankens Jubileumsfond. Martin Dribe, som är professor i ekonomisk historia och
vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet, kommer under kvällens sammankomst att
närmare presentera och besvara frågor om det planerade projektet.

Torsdag 1/12 kl.18.30 – 20.00, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, tredje våningen, Malmö.
”Klasskamp och idrott i Malmö 1932-1935”. Riksidrottsförbundet har alltid menat att idrott
och politik är skilda frågor som inte ska blandas ihop. Alla har inte alltid hållit med. Under 1930talet fanns den kommuniststyrda organisationen Arbetarnas Idrottsförbund i Sverige. Historikern
Linus Sollin från Malmö Stadsarkiv berättar denna kväll om arbetaridrotten i Malmö. Seminariet
är ett samarrangemang med Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

___________________________________________________________________________
Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet
som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett
underifrånperspektiv. För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller vår Facebooksida
eller ring Hans Wallengren på 0768-825302.

