Arbetshistoriska seminariet ht 2015
Fre 9/10, 19.15-21, Eriksgatan 66 (Nymanska fastigheten) i Landskrona
Kulturnatten i Landskrona. Kvällen inleds med ett föredrag av den för många Landskronabor välkände
etnologen Magnus Wikdahl med rubriken Varvets tid - och tankar kring det moderna. Därefter, ca kl
20, spelar Verdandis dragspelsorkester, Bälgadraget. Under kvällen visar Arbetarrörelsens arkiv
smakprov på den kommande utställningen om Öresundsvarvet (se nedan). I samarbete med
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona.

Sön 18/10, 14.00-15.30, Statmuseet i Torup
Ida Ohlsson Al Fakir, nydisputerad historiker från Linnéuniversitetet, berättar om sin avhandling med
titeln Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i ”Zigenarundersökningen” – en
socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965.

Ons 21/10, kl 18.00-19.30, Malmö högskola, Orkanen, sal D:222
Sven-Eric Liedman, välkänd författare och idéhistoriker presenterar sin alldeles nyutkomna biografi
över Karl Marx. I samarbete med Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, ABF Malmö, Radikala nätverket och
Institutet för studier i Malmös historia.

Fre 23/10, 14.15-16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332
Alicia Williamson, Pittsburg University, Public lecture: The House of Bondage – U.S. socialist politics
and literature during the 1911 White Slavery Scare.
The historical apex of socialism in the United States coincided with the height of American hysteria
about prostitution. In this talk, Alicia Williamson examines the fraught representation of prostitutes
and industrial workers (popularly referred to as “white slaves” and “wage slaves”) in pre-WWI
socialist propaganda. She explores how best-selling white slavery narratives written by members of
the Socialist Party of America marked a turning point in how the relationship between economics
and sexuality was understood – both in the popular imaginary and in SP theory and strategy.
Föreläsningen är på engelska. I samarbete med Radikala nätverket.

Lör 14/11, kl 10-16, Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16
Med anledning av Öresundsvarvets 100-åriga födelsedag arrangerar CfA tillsammans med
Arbetarrörelsens Arkiv och Varvshistoriska föreningen i Landskrona ett halvdagsseminarium samt
inviger en utställning om varvet och dess historia. Programmet kommer att presenteras på vår
hemsida, www.arbetarhistoria.org, och på andra sätt i god tid före arrangemanget.

Tor 19/11, kl 18.30-19.45, Landskrona museum, filmsalen.
Johan Lundin, historiker från Malmö högskola, berättar om sin och etnologen Fredrik Nilssons
nyutkomna bok om den omfattande spritsmugglingen på Östersjön och i Öresund under
mellankrigstiden. Bokens liksom föredragets titel är: Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk
studie av nätverk i tillblivelse.

Lör 28/11, kl 13.30- 16.30, Landskrona citadell, Kommendanthuset.
Ett seminarium om fängelser och fängelsehistoria. CfA flyttade för några månader sedan till
Landskrona citadell. Från början av 1800-talet fram till 1939 fungerade citadellet som fängelse, först
för manliga straffångar senare som kvinnofängelse. Mellan 1945 och 1953 var citadellet tillika
flyktingförläggning och drygt 20000 flyktingar från det krigshärjade Europa passerade dess portar.
Under denna eftermiddag vill vi uppmärksamma citadellets historia som fängelse och
flyktingförläggning. Det gör vi genom tre föredrag plus ett avslutande besök i det alltjämt intakta
fängelsetornet.
Roddy Nilsson, historiker från Göteborgs universitet, med bl.a. fängelsehistoria som specialitet,
inleder eftermiddagen med ett föredrag om tankarna bakom de moderna cellfängelserna:
”Cellfängelsets verkningar äro ock nu tillräckligt bevisade”. Fängelse och fängelsereformer under
1800-talet. Därefter:
Ulrika Månsson, historielärare i Burlöv, vars föredrag handlar om citadellets tid som kvinnofängelse:
”Ser ingenting ut, ljushårig och tycks oförbätterlig”. Om kvinnorna på Statens tvångsarbetsanstalt på
Citadellet. Och slutligen:
Hans Wallengren, historiker vid CfA och Lunds universitet: ”Det fria umgänget mellan stadens
invånare och främlingar måste förhindras”. Om citadellet som flyktingförläggning och
Landskronabors attityder till flyktingar 1945-1953.
Fika serveras. Obs! Begränsat antal platser. Föranmälan till Hans Wallengren på
hans.wallengren@hist.lu.se eller 0768-825302.
___________________________________________________________________________
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 0768-825302.

