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Centrum för Arbetarhistoria: Verksamhetsplan för 2009 
 

 

Utbildning och forskning 
 

Kursverksamhet 

Våren 2009 kommer endast temakursen på c-nivå, Arbetarhistoria – klass, kultur och rörelse 

i den industriella epoken, att ges vid Centrum för Arbetarhistoria (CfA). Ytterligare två 

kurser, Filmen och Folkhemmet samt Arbetarhistoria – arbetarklassens och den svenska 

arbetarrörelsens historia, var planerade för våren men har dessvärre måst ställas in p.g.a. för 

få sökanden (ett öde som vi inte är ensamma om i dagens universitets- och högskolevärld). 

Inför hösten 2009 kommer vi att erbjuda två kurser, dels kursen Svenskhet, främlingar och 

mångkultur i det moderna Sverige (1-15 hp) och dels en ny kurs som befinner sig i 

gränslandet mellan arbetsvetenskap, sociologi och historia, Arbete - frihet eller tvång?, på 7,5 

hp. Båda kommer att gå halvfart/kvällstid. Båda kurserna kommer med stöd av Landskrona 

kommun att marknadsföras medels riktade insatser. 

 

Pedagogiska program 

Arbetet med de pedagogiska halvdagsprogrammen för gymnasieelever och/eller studeranden 

inom eftergymnasiala utbildningar kommer förhoppningsvis att rulla på lika bra som 

föregående verksamhetsår. Ett uppdaterat propagandautskick till gymnasier och 

eftergymnasiala utbildningar kommer att produceras och skickas ut under våren eller 

omedelbart efter sommaren. 

 
Forskningscirklar 

Arbetet med projektet Skromberga-Ekebys industri- och kulturhistoria kommer att gå vidare 

under året i samarbete med bl.a. ABF Nordvästskåne. Mot slutet av 2008 startade en 

välbesökt forskningscirkel kring Ekebys historia under 1950- och 1960-talet. Målsättningen är 

att under året driva vidare denna cirkel, som har sju möten inplanerade under våren, samt om 

det behövs, dela upp den i två eller fler mindre forskningscirklar. Cirklarna kommer att ledas 

av Magnus Olofsson, Hans Wallengren och Ann-Margret Wendt. Vidare kommer ett 

samarbete inledas med ABF Burlöv-Lundabygden om en gemensam ansökan till 

Forskningsrådet för arbetslivsfrågor angående ett större gemensamt cirkelprojekt, Skånes 

industri- och kulturhistoria, med cirklar i bl.a. Arlöv (Danisco), Örtofta (Danisco) och 

Kävlinge (Scan) – cirklar som på sikt skulle kunna mynna ut i ett gemensamt bokprojekt. 

 

Gräv på nytt 

En huvuduppgift för Centrum för Arbetarhistoria är att utveckla verksamheten inom 

universitetets ”tredje uppgift”. I ”tredje uppgiften” ingår som en viktig del forskningscirklar 

tillsammans med medlemsorganisationerna inom Centrum för Arbetarhistoria. 

Vad är en forskningscirkel? Ett samarbete mellan en eller flera forskare, en grupp människor 

vars historia och nutida villkor ska studeras. Det kan vara en arbetsplats, ett bostadsområde, 

en politisk förening, en invandrargrupp, en folkpark, ett Folkets Hus mm. 

Den bygger på studiecirkelns grundidé att alla deltagare är lika mycket värda och lika viktiga i 

cirkeln. Alla bidrar med sin speciella kunskap och alla utvecklas i det gemensamma mötet. 

 

Under verksamhetsåret planeras för att starta upp en omfattande ”gräv där du står rörelse” i 

Skåne tillsammans med medlemsorganisationerna. 

Samarbetet bygger på att Centrum för Arbetarhistoria blir en kunskaps- och kontaktresurs för 

ABF och övriga medlemsorganisationer för existerande studiecirklar och för nystartade. 

ABF-organisationen tar initiativ och organiserar forskningscirklar tillsammans med 

medlemsorganisationerna och svarar för cirkelledareutbildningen samt administrationen. 
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Om vi lyckas, skall satsningen i Skåne ses som en start på en verksamhet i hela landet 

tillsammans med medlemsorganisationerna inom arbetarrörelsen. 

 
Forskningsprojekt 

Lars Berggren, Victor Lundberg och Hans Wallengren kommer under åren 2009 – 2011 (ev. 

2012) att i varierande grad vara knutna till forskningsprojektet Främlingsfientlighet och 

arbetarrörelse – arbetarrörelsens förändrade ställning och framväxten av främlingsfientliga 

strömningar i Landskrona 1945 – 2005. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. 

 
Arbetarhistorisk konferens 2009 

En tredje arbetarhistorisk forskarkonferens kommer att äga rum på CfA den 28-29 maj 2009. 

Förberedelsearbetet leds av en kommitté bestående av Hans Wallengren, Lars Berggren och 

Magnus Olofsson. Inbjudan har gått ut till enskilda forskare och till ett antal institutioner och 

avdelningar vid universitet och högskolor i Norden. En särskild inbjudan att övervara 

konferensen har gått ut till de fackliga förbunden. Temat för konferensen är Konflikt och 

samförstånd. Finansieringen kommer i huvudsak att ske via deltagaravgifter.  

 

 

Arbetshistoriska seminariet 
 

Arbetshistoriska seminariet är med 2009 inne på sitt tjugosjätte år. Samarbetet med ABF-

Malmö, Malmö Högskola och Stödföreningen Per-Albin Hanssons födelsehem kommer att 

fortsätta under året. Tre föreläsningar kommer under våren att hållas i Malmö, varav två på 

Per-Albins födelsehem och en på ABF:s lokaler på Mosaiken. Fler föreläsningar kommer att 

ges under hösten 2009. Vidare kommer under våren en föreläsning att hållas i Ekeby inom 

ramarna för Skromberga-Ekebys industri- och kulturhistoria och en föreläsning på Centrum 

för Arbetarhistorias årsmöte i Landskrona. Även samarbetet med statarmuseet i Torup 

kommer att fortsätta med traditionsenliga våravslutnings- respektive höstupptaktsseminarier. 

Kontinuerligt sökes även nya samarbetspartners för verksamheten, och förhoppningen är att 

kunna hålla minst tio till tolv seminarier under hela 2009.  

 

Arbetshistoriska seminariet våren 2009 

Torsdag 5 februari kl 19.00-21.00, Per-Albins Födelsehem, Per-Albin Hanssons väg 91-93, 

Malmö 

Emma Hilborn, doktorand vid Forskarskolan i Historia vid Historiska institutionen, Lunds 

universitet, föreläser om sin nyutgivna bok De förrådda kämparna: Gemenskap och 

identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917. 

 

Torsdag 26 mars kl 19.00-21.00, Per-Albins Födelsehem, Per-Albin Hanssons väg 91-93, 

Malmö 

Tobias Karlsson, fil dr i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska 

institutionen, Lunds universitet, föreläser om forskning kring relationer mellan arbetare och 

arbetsgivare: När jobben hotas: Tobaksarbetarna, monopolet och maskinerna. 

 

Onsdag 22 april kl 14.00-16.00, Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge 

Lars Hansson, fil dr i historia och tf verksamhetschef vid Utvandrarnas hus i Växjö, föreläser 

på temat Slakt i takt: Erfarenheter av arbete i en forskningscirkel med slakteriarbetare kring 

slakteriindustrin och slakteriarbetets historia under första halvan av 1900-talet. 

 

Torsdag 23 april kl 17.30-18.45, Eriksgatan 66, Landskrona 

Bo-Anders Dahlskog, expert på svensk vistradition, och Lars ”Linkan” Lindkvist, 

folklivsexpert, föreläser om den skånska arbetarklassens vistradition kring 1900 och sitt 

skivprojekt om Malmövisor Tjo va´de viftar, som också är föredragets titel. Visorna speglar 
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inte minst den tidiga industrialismens samhälle med både framtidstro och enorma 

samhällsklyftor. Under föredraget framförs bland annat gamla strejk- och protestvisor ”lajv”. 

 

Onsdag 29 april kl 19.00-21.00, Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö 

Fredrik Ekelund, författare och Malmöskildrare, berättar om sitt arbete med den idag nästan 

helt bortglömde arbetarförfattaren Gösta Larsson, som föddes i Malmö och som skrev flera 

romaner i USA, dit han emigrerade 1921: Gösta Larsson: Den bortglömde arbetarförfattaren. 

 

Torsdag 7 maj kl 19.00-21.00, Ekeby skola, Ekeby 

Helene Stalin Åkesson, industriantikvarie på Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

Skåne föreläser om Skrombergaverkets historia från 1886 till 2008 samt regionmuseets 

engagemang för att bevara och levandegöra ett viktigt kapitel i Skånes industrihistoria: 

Skromberga: Ett brukssamhälle med spännande historia, en nutid med många frågor och en 

framtid med stora möjligheter att utveckla kulturmiljön. 

 

Fredag 15 maj kl 14.00-16.00, Statarmuseet i Torup 

Henrik Svensson, fil dr i kulturgeografi föreläser om sin forskning där han ifrågasätter många 

hävdvunna sanningar om enskiftet i Skåne. Föredraget heter Enskiftet och de utsattas 

geografi: Husmän, bönder och gods på den skånska landsbygden under 1800-talets första 

hälft. 

 

Höstens program beräknas vara klart i september månad. 

 

 

Utställningsverksamhet 
 

En av grundpelarna i Centrum för Arbetarhistoria är utställningsverksamhet. Målet är att 

skapa ett arbetarmuseum, som skall bygga på den arbetshistoriska forskningen. Under 

verksamhetsåret kommer vi att ta nya steg mot vårt mål, ett arbetarmuseum. Vi ser det dock 

som nödvändigt att arbeta dels med medlemsorganisationerna, dels med en samarbetsmodell 

med befintliga museer. Tanken är att vi skall pröva en samarbetsmodell med Landskrona 

museum, som redan har en relativt stor utställning ”En arbetande stad”.  

 

Förslag måste också arbetas fram som belyser följande frågor; 

 a) Mål för utställningsverksamheten – vad vill vi med utställningsverksamheten? 

 b) Syfte – vilka resultat önskar vi? 

 c) Hur bygger vi upp utställningsverksamheten med hänsyn till mål och syfte? 

d) Hur skall vi utveckla verksamheten tillsammans med andra aktörer;  

    medlemsorganisationer – nationellt, regionalt, lokalt – regionala och lokala museer? 

e) Hur finansierar vi utställningsverksamheten? 

 

För närvarande finns det ingen utställningsplan inom arbetarrörelsen för visning av 

”Arbetarkonst”. Flera konstnärer har historiskt, på ett levande sätt, skildrat arbetarna och 

deras miljöer. Vi bör undersöka om Centrum för Arbetarhistoria har möjlighet att få låna en 

del av konstverken för en större utställning under verksamhetsåret. 

 

 

Informationsverksamhet 
 

Informationsverksamheten till medlemsorganisationerna har förstärkts genom CfAs 

medlemsblad, som ska fortsätta ges ut. Aktiva insatser måste genomföras för att rekrytera fler 

medlemsorganisationer. Detta har med framgång gjorts när det gäller de fackliga 

organisationerna. Påbörjat samarbete med Landskrona kommun, om marknadsföring av 

högskoleutbildningen, bör utvecklas. Tillsammans med Arbetshistoriska seminariet skall 
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aktiva insatser genomföras för att öka antalet deltagare i verksamheten. Hemsidan är en viktig 

kanal och skall uppdateras kontinuerligt med information om verksamheten i sin helhet. 

Satsningen på den nya hemsidan och fortbildning av CfAs personal är därför viktigt. En ny 

informationsfolder skall arbetas fram. 

 

 

Arbetarrörelsens Arkiv 
 

Verksamhetsplan för 2009  

Eftersom grunden för Arkivets verksamhet är det inre arbetet kommer uppordning, sortering 

och registrering av inlämnat material att prioriteras under verksamhetsåret på grund av 

föregående års stora leveranser. Här kommer Arkivet också att fortsätta det mycket 

omfattande arbetet med att digitalisera samlingarna, framförallt Arkivets stora fotoarkiv där 

Bertil Perssons negativsamling utgör en betydande del. 

 

Under året kommer Arkivet dessutom att söka externa anslag för att kunna lägga extra 

resurser på arbetet med att digitalisera foton och negativ. Arkivet kommer även att fortsätta 

arbetet med att söka externa anslag för att kunna komplettera de digitala arkivförteckningarna. 

 

Vidare måste en mer varaktig lösning för förvaring av Arkivets fansamling hittas. Fanskåp för 

planförvarning är av nöden för att fanorna inte ska fara illa. Förhoppningen är att det med 

externa medel ska gå att lösa detta under 2009.  

 

När det gäller den yttre verksamheten kommer Arkivet under verksamhetsåret att 

vidareutveckla samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria kring de pedagogiska 

programmen, riktade till grund- och gymnasieskolor, samt till folkhögskolor och universitets-

/högskolestudenter.  

 

Viktigast för den utåtriktade informationen om vår verksamhet är hemsidan, och så kommer 

det att förbli. En informationsfolder tillverkad under 2008 kommer också att spridas genom 

våra medlemmar och samarbetspartners. Kontinuerliga satsningar görs även för att informera 

uppsatsskrivande gymnasister och studenter om arkivets unika möjligheter att arbeta med 

historiskt källmaterial. 

 

 

Strategisk plan 

Under de kommande åren bör Arkivets inre verksamhet prioriteras med målet att hinna ifatt i 

arbetet med att ordna, sortera och registrera inlämnat material. Särskilda insatser bör också 

göras för att vidareutveckla arkivets digitala tjänster och möjligheter. Till detta bör externa 

anslag sökas. Under de kommande åren bör även externa anslag sökas för att hitta en bättre 

lösning för planförvaring av vår fansamling. 

 

I den yttre verksamheten bör Arkivet, utöver det som specificeras i verksamhetsplanerna, 

fördjupa sitt samarbete med Centrum för Arbetarhistoria med sikte på en ny och öppen 

föreläsningsserie kring arbetarhistoria i vid och bred mening. I Centrum för Arbetarhistorias 

satsningar på att vidareutveckla sin utställnings- och museiverksamhet bör Arkivet bidra med 

underlag och arkivkompetens. 
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Mål och framtid: Strategisk plan för Centrum för 

Arbetarhistoria 
 

 

Allmänt 
 

I den strategiska planen formuleras mål för de närmaste åren, men målen skall vara utformade 

på ett sådant sätt att de löpande kan utvärderas och uppdateras. Den strategiska planen ska 

kunna ligga till grund vid upprättandet av de årliga verksamhetsplanerna för CfA. 

   Vi är nu i det läget att vi vet att vi får en förstärkning i form av en professor, som kommer 

att tillträda under 2009. Samtidigt kommer det också att tillsättas ett vetenskapligt råd, som 

har till uppgift att driva och diskutera frågor om forskning på CfA. Rådet kommer att utses av 

Lunds universitet och bestå av fem personer. Ordföranden skall vara en person med lång 

erfarenhet av forskning inom det arbetarhistoriska fältet. 

   I samband med att professorn och rådet är på plats blir det viktigt att kraftfullt argumentera 

för behovet av arbetarhistorisk forskning mot bakgrund av den forskning som bedrivits och 

bedrivs inom området. Idag talar man mycket om starka forskningsmiljöer. Vi måste 

argumentera för att det är möjligt att bygga upp en sådan inom detta område och visa på 

forskningens samhällsrelevans. 

   I den projektbeskrivning som är daterad den 14/8 1997 finns det en redogörelse för 

forskningen om arbetets och arbetarrörelsens historia i Sverige. Det konstateras att en sådan 

förekommer vid samtliga universitet i landet, men att den är särskilt intensiv i Lund: ”En 

särskilt omfattande forskning och undervisning sker dock på Historiska institutionen vid 

Lunds universitet, där ett drygt tjugotal doktorander och seniora forskare verkar.” (dokument 

1, s 3). Denna beskrivning måste modifieras en del. Den forskargrupp som var verksam i 

Lund har spridits ut så att det idag även är på Växjö universitet och Malmö högskola som 

forskningsinriktningen är särskilt stark. Mot bakgrund av att forskargrupperna i Växjö och 

Malmö är stora bör vi undersöka möjligheterna att på dessa universitet/högskolor försöka få 

fram anslag till verksamheten i Landskrona. Redan nu finns det en samverkan med Malmö 

högskola inom det Arbetarhistoriska seminariet, och Växjö är inkopplat genom representation 

i CfAs styrelse. Det är också viktigt att arbetarhistoriker från dessa lärosäten ingår i det 

vetenskapliga rådet. 

   En annan väg att försöka få mer pengar till verksamheten är att söka externa anslag. Vi 

tänker här i första hand på den typ av anslag som kan sökas via universitetsinstitutioner eller 

på grundval att man är verksam vid en sådan. Vi återkommer till detta nedan, när det gäller 

forskning. Det borde dock kunna finnas möjligheter att söka infrastrukturellt stöd, t ex via 

Riksbankens Jubileumsfond. För att ge eftertryck åt ett sådant stöd måste vi argumentera för 

att institutionerna i Lund, Malmö och Växjö tillsammans utgör en stark forskningsmiljö med 

inriktning mot arbetets och arbetarklassens historia i bredare mening. I denna triangel finns 

det ca femton seniora forskare och ett relativt stort antal doktorander med sådan inriktning. I 

miljöerna har det också producerats många doktorsavhandlingar. Här har också 

arbetshistoriska seminariet sitt ursprung, och ett flertal forskningscirklar har startats och avsatt 

resultat. 

 

Förslag till åtgärd:  

 

•   Representanter för institutionerna i Växjö, Lund och Malmö utarbetar en skrivelse med 

en motivering till att det sammantaget på dessa finns en stark forskningsmiljö med 

inriktning mot arbetarhistoria i bredare mening. Med denna skrivelse i ryggen söks 

infrastrukturellt stöd från Riksbankens jubileumsfond. Som förberedelse bjuds 

representant från fonden in till CfA. 

•   Representanter från Malmö högskola, Lunds universitet och Växjö universitet knyts 

till det vetenskapliga rådet. 
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Vi har i många sammanhang framhållit att universitetets del av CfA består av tre delar:  

a) undervisning/kursgivning 

b) forskning  

c) tredje uppgiften.  

 

Vi skall nu gå igenom dessa tre delar, bland annat utifrån de ursprungliga planerna. 

 

 

a) Undervisning/kursgivning  
 

Alltsedan CfA bildades har vi erbjudit ett stort antal kurser, som efterhand blivit allt fler. I 

områdesstyrelsens beslut från 1999 anges särskilt att de 500 000 kronorna skall användas till 

tredje uppgiften, alltså inte i första hand kurser. Problemet med kursgivningen är inte att 

antalet kurser varit för få eller att försök inte gjorts att utöka kursutbudet. Problemet har 

istället varit att alltför få studenter anmäler sig till kurserna; det gäller såväl de fristående, 

enstaka kurserna som temakurserna inom det ordinarie kursutbudet. Faktum är att om 

söktrycket hade varit stort, så hade vi också kunnat få ett ökat anslag. Det är nämligen så, att 

kurser som kan tänkas in i Historiska institutionens grundläggande uppdrag ges särskilda 

pengar till detta. Hade vi haft tillräckligt många studenter hade alltså institutionen fått 

särskilda pengar (så kallad HÅS) för detta. Då hade vi också kunnat utöka personalen på CfA.  

Uppenbarligen måste efterfrågan på kurserna öka. Detta kan ske på flera sätt. Vi vill till 

exempel understryka, att om utställningsverksamheten utvecklas kan detta ge draghjälp åt 

kurserna. Likaså ger säkert en ökad forskningsverksamhet sådana resultat. Vi måste också 

noga analysera frågan om varför söktrycket är litet. Det har dels att göra med en allmän trend 

i hela högskolevärlden, men också med mera specifika orsaker. Det är de senare vi bör 

undersöka i syfte att konstruera kurser som upplevs som meningsfulla. 

Den kritiska massa som krävs för att kursutbudet skall kunna öka kan också åstadkommas 

genom samverkan med andra institutioner/högskolor/intressenter. Här kan vi peka på kursen 

Film och historia som ett lyckat exempel. Satsningen på kurser för lärare inom det så kallade 

lärarlyftet är ett exempel på ett gott initiativ. Här finns ett konkret exempel på samverkan med 

Malmö högskola. 

 

Förslag till åtgärder:  

 

Det borde gå att utveckla fler kurser tillsammans med Malmö högskola och Växjö universitet. 

Här följer några förslag, som dock bör diskuteras ytterligare: 

 

• Kurs om arbetet på landsbygden. Det finns en stor kompetens om detta i ”triangeln”. 

Här kan vi framför allt peka på Lars Olssons och Marion Lefflers forskning samt 

Säbyholmsprojektet. Här kan även statarmuseet i Torup ses som en samarbetspartner. 

•   Tillämpad kurs om hur man leder forskningscirklar, hur man gestaltar arbetarhistoria i 

utställningar etc. Över huvud taget bör möjligheten att anordna mera praktiskt 

inriktade kurser diskuteras ytterligare.  

 

Ett stort problem med kursgivningen är att kurserna har karaktär av enstaka kurser på ett fåtal 

poäng. Skall studenttillströmningen öka på allvar måste vi försöka erbjuda påbyggnadsbara 

kurser som kan ingå i en mera permanent kursstruktur. Ett förslag är att vi arbetar för att t ex 

Det moderna Sveriges samhällshistoria kan jämställas med 30 högskolepoängskurser i den 

reguljära historieutbildningen. I så fall skulle man kunna fortsätta historiestudierna i Lund, 

Malmö eller Växjö efter 30 eller 60 högskolepoäng i Landskrona. 
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Förslag till åtgärd: 

 

•   att vi ser över kursutbudet och utformar kurser som kan jämställas med den vanliga  

   1 – 60-högskolepoängsutbildningen i historia och som därför är påbyggnadsbara.  

  En diskussion om detta tas upp på respektive institution i Lund och Växjö. På Malmö 

  högskola har man redan accepterat denna lösning. 

 

Redan i de tidiga dokumenten nämndes att temakurser i arbetarhistoria, inom ramen för 

grund- och påbyggnadskurserna i Lund, skulle erbjudas. Detta gör vi idag och vi har dessutom 

breddat basen så att även Malmö högskola (Historia med kulturanalys) ingår på de högre 

nivåerna. De senaste terminerna har vi haft god tillströmning till dessa kurser, men arbetet 

med att försöka få tillräckligt många studenter att söka dessa kurser måste likväl intensifieras 

Ett annat förslag är att – tillsammans med Malmö och Växjö – konstruera ett mastersprogram. 

Förslagsvis kan ett sådant program, som omfattar 120 högskolepoängs studier (dvs två år) på 

avancerad nivå kan till exempel riktas in mot arbete, arbetsmarknad och etniska relationer i 

arbetslivet i en globaliserad värld. Även mindre kurser som kan ingå i program på avancerad 

nivå (magister och master) måste utarbetas. En nätbaserad kurs skulle kunna erbjudas inom 

det utbud som samordnas inom det nationella studierektorsnätverket i historia. 

 

Förslag till åtgärder: 

 

•   att vi konstruerar kurser inom lärarlyftet 

•   att vi utarbetar en nätbaserad 7,5- eller 15-poängskurs i arbetarhistoria som kan 

erbjudas till studenter på avancerad nivå i hela landet 

•   att vi tillsammans med Malmö högskola och Växjö universitet diskuterar 

möjligheterna att anordna ett mastersprogram 

 

 

b) Forskning 
 

Det är uppenbart att den forskning som bedrivs på CfA måste ökas. Vi ser detta som den mest  

angelägna uppgiften tillsammans med tredje uppgiften nedan. Vi måste utan tvekan öka våra 

ansträngningar och söka pengar för större och mindre forskningsprojekt. Diskussionen om 

gemensamma projekt där de tre institutionerna/universiteten ingår måste intensifieras.  

 

Förslag till åtgärder: 

 

•   att representanter för universiteten i Lund och Växjö samt Malmö högskola initierar en 

diskussion om att söka pengar till större forskningsprojekt. 

•    att vi intensifierar våra ansträngningar för att söka pengar till mindre    

       forskningsprojekt.     

Ansökningar till sådana bör i princip ske varje gång en utannonsering sker på  

universitetet. För att kunna göra detta krävs att ett antal sökbara projekt identifieras.  

   Studenter som skriver uppsatser bör i ökad utsträckning informeras om möjligheterna att 

göra detta på CfA. Idag är det alldeles för få studenter som använder sig av de samlingar som 

finns i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona.  

 

Förslag till åtgärder: 

 

•   att utarbeta förslag på uppsatsämnen som bygger på dokumenten i Arbetarrörelsens 

Arkiv i Landskrona. Detta har gjorts men kan utvecklas framöver. Sådana ämnen 

måste presenteras för studenterna i Lund, Malmö och Växjö. De kan med fördel vara 
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komparativt upplagda så att det inte enbart blir lokalhistoriska undersökningar om 

Landskrona. 

•   att göra en förteckning över det arkivmaterial i Arbetarrörelsens Arkiv som har en 

större räckvidd än Landskrona. Ungsocialisternas arkiv och Anton Nilssons samlingar 

är exempel på detta.  

•   att utarbeta förslag på projekt som kan omfatta ett större antal studenter. Dessa projekt 

behöver inte enbart bygga på otryckta handlingar, men handledning och projektmöten 

kan ske i Landskrona. Även boksamlingarna i Landskrona kan t ex användas som 

material till sådana uppsatser.  

 

Till forskningssidan bör också framhållas de arbetarhistoriska konferenser som hölls på CfA 

vårterminerna 2005 och 2007. Vi kommer att fortsätta med denna typ av konferenser som ett 

återkommande inslag i CfAs verksamhet och även bredda dem genom att bjuda in 

internationella forskare. Överhuvudtaget måste vi utveckla vårt internationella samarbete. 

 

Förslag till åtgärd: 

 

•   att initiera ett möte med IISH (International Institute for Social History) i Amsterdam 

med målet att etablera ramar för ett framtida samarbete. 

 

 

c) Tredje uppgiften 
 

Denna del av verksamheten har under hela tiden betraktats som en mycket viktig del av 

verksamheten. Som ovan framhållits har detta också varit grunden för att vi fick pengar av 

universitetet. Vi kan här peka på dels Arbetshistoriska seminariets verksamhet, som har 

utvecklats och breddats, dels vårt samarbete med ABF. När det gäller forskningscirklar bör 

verksamheten utvecklas ytterligare, dels genom vidareutveckling av tidigare cirklar med bas i 

Landskrona, dels genom initiering av nya cirklar. Skrombergaprojektet är ett viktigt exempel 

på en lyckad nysatsning. 

 

Förslag till åtgärd: 

 

•   Att tillsammans med t.ex. fackförbunden, LO, PRO och ABF utveckla verksamheten 

med forskningscirklar. 

 

Informationen om vad CfA gör och resultatet av dess verksamhet måste förbättras. Under de 

första åren av Arbetshistoriska seminariets verksamhet gavs föredragen ut i serien Arbetets 

historia (inalles sju böcker). Serien har nu återupptagits i ny form genom att 2005 års 

konferens presenterats i bokform. Denna utgivning bör fortsätta.  

 

Förslag till åtgärd: 

•   att fortsätta med att ge ut föredragen från de arbetarhistoriska konferenserna i CfAs 

skriftserie. 


