
 

 

 

 

 

 

 
 

Arbetshistoriska seminariet höstterminen 2014 
 

Under hösten arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) och ABF fyra seminarier i Landskrona, ett på och i samarbete 
med, Statarmuseet i Torup och ett på Historiska institutionen i Lund tillsammans med Radikala nätverket. Seminarierna är 
öppna för alla intresserade och inträdet är fritt. Ingen föranmälan krävs. Förutom nedanstående seminarier planeras även 
ett hel- eller halvdagsseminarium om varvshistoria under senare delen av hösten i Landskrona. Separat information om 
detta seminarium kommer att skickas ut i god tid samt läggas upp på CfA:s hemsida www.arbetarhistoria.org  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Söndag 14/9, kl 12.30 – 15.00, Statarmuseet i Torup. 

Seminariet omfattar två föredrag. Kl. 12.30 – 13.30, Malin Thor Tureby: ”Judiska ungdomar i exil i Kibbutzer. Judiska 
lantbrukskollektiv i Sverige 1936 – 1946”. Malin är i historiker från Malmö högskola med särskilt intresse för muntlig 
historia. Kl 14.00 – 15.00, Victor Lundberg:, också han historiker på Malmö högskola kommer att presentera sin 
nyutkomna bok En idé större än döden: en fascistisk arbetarrörelse i Sverige 1933 – 1945.  Programmet i Torup börjar för den som 
så vill redan kl 11.30 med en historisk rundvandring på Statarmuseet.  

 

Fredag 10/10, kl 19.30 – 20. Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

I samband med Kulturnatten i Landskrona och Verdandis dragspelsorkester Bälgadragets konsert, kommer historikern 
Lars Berggren att inleda med ett föredrag med rubriken Dragspelet och den internationella arbetarkulturen. Konserten med 
Bälgadraget börjar direkt efter föredraget. Ett samarrangemang med Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. 

 
 
Onsdag 22/10, kl 19.00 – 20.30, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

”Perspektiv på valresultatet i Skåne”. Statsvetaren Anders Sannerstedt från Lunds universitet och ordföranden i Skånes 
socialdemokratiska partidistrikt, Niklas Karlsson resonerar kring valresultaten i Skåne. 

 
 
Onsdag 5/11, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

Historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson från Södertörns högskola respektive Linnéuniversitetet, ska presentera och 
tala om nyutgåvan av sin bok, Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. Boken är en lärobok för studiecirklar 
och kurser och skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt 
om framtida samhällsutveckling och mål. 

 



Fredag 21/11, Historiska institutionen, LUX, Sölvegatan/Helgonagatan, Lund, rum C:337 

Emma Hilborn, som är nydisputerad historiker på Lunds universitet, presenterar sin avhandling med titeln Världar i Brand 
– fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press. Ett samarrangemang med Radikala nätverket. 

 

Måndag 15/12, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

Medlemmar ur Socialdemokratiska kvinnoklubben i Landskrona presenterar delresultat från en pågående studiecirkel 
om klubbens historia, en historia som går tillbaka till början av 1900-talet och som kunnat följas genom decennierna med 
hjälp av noggrant förda protokoll. På seminariet medverkar även Iréne Andersson, som är historiker vid Malmö högskola, 
och som talar under rubriken XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den 
historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats 
för akademiker och en intresserad allmänhet.  För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302. 

	  


