
Arbetshistoriska
seminariet
vårterminen 2015
Under vårterminen arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) och ABF 
fyra seminarier i Landskrona, ett på och i samarbete med Statarmuseet 
i Torup och ett på Lunds universitet tillsammans med Radikala Nätver-
ket. Seminarierna är öppna för alla intresserade och inträdet är fritt. Fika 
serveras

Torsdag 29 januari, klockan 14.15 – 16.00, Lunds universitet, LUX,
Helgonavägen 3 Lund, sal B 251

”Socialist Identity Politics in the American Gilded Age”. På detta spännande 
tema föreläser historikern Leon Fink från University of Illinois at Chicago.
Ett samarrangemang med Radikala nätverket.

Torsdag 12 februari, klockan 19.00 – 20.30, Centrum för Arbetarhistoria, 
Eriksgatan 66, Landskrona

”Galna hattmakare, svärande borstbindare och politiska skomakare”.
Historikern och forskningsledaren vid Centrum för Arbetarhistoria, Lars Berggren, 
talar om föreställningar om olika yrkesgrupper i historisk belysning.

Söndag 8 mars, klockan 14.00 – 16.00, Centrum för Arbetarhistoria,
Eriksgatan 66, Landskrona.

På den internationella kvinnodagen presenterar medlemmar ur Landskronas 
Socialdemokratiska kvinnoklubb delresultat från en pågående forskningscirkel 
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 
arkiverade på Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. På seminariet medverkar även 
historikern Iréne Andersson från Malmö högskola. Hennes föredrag har rubriken 
”Maka på er män! Socialdemokratiska kvinnors dubbla politiska strategier”. 



Torsdag 23 april, klockan 19.00 – 20.30, Centrum för Arbetarhistoria, 
Eriksgatan 66, Landskrona

Nyligen disputerade historikern Pål Brunnström från Lunds universitet och Cen-
trum för Arbetarhistoria presenterar sin avhandling med titeln ”Ägare, klass och 
kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918 – 1939”.

Lördag 2 maj, klockan 14.00 – 16.30, Centrum för Arbetarhistoria,
Eriksgatan 66, Landskrona

En eftermiddag om Joe Hill! I år är det precis 100 år sedan Joe Hill avrättades i 
Salt Lake City. Till seminariet kommer historikern Johan Pries från Lunds uni-
versitet och berättar om den syndikalistiska fackföreningsrörelsen, International 
Workers of the World, även kallad The Wobblies, vilken var den rörelse som Joe 
Hill tjänade som sjungande aktivist. Till seminariet kommer även filmvetaren 
Ann-Kristin Wallengren, även hon från Lunds universitet, och talar om Bo Wider-
bergs berömda spelfilm om Joe Hill från 1971. Medverkar på seminariet gör även 
Malmöbaserade trubaduren Kristian Svensson med ett knippe av sina välklingan-
de Joe Hill-tolkningar.

Söndag 17 maj, klockan 13.00 – 14.30, Statarmuseet i Torup

I mars disputerar historikern Martin Ericsson på en högintressant avhandling om den 
svenska “tattarfrågan” under åren 1880-1950. På Norges nationaldag kommer han 
till Torup och berättar om sin avhandling. Ett samarrangemang med Statarmuseet.


