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Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer enligt förteckning, bilaga 1,

Sammanträden
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Ett beslut har tagits ad capsulam.
Arbetsutskottet har haft fem möten och därutöver har det förekommit ett antal
presidieöverläggningar.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 26 april 2015 i Verdandis lokaler, Landskrona. 21 representanter från
12 medlemsorganisationer var närvarande. I samband med mötet framträdde Jenny
Wrangborg med egna dikter.

Forskning och dokumentationsprojekt
Forskningsprojekt
Forskningsprojektet Trucking in the free world – makt, mobilitet och yrkesidentitet bland
lastbilschaufförer fortsattes under året. Ansökningar lämnades in till Vetenskapsrådet,
Riksbankens jubileumsfond, Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd samt till AFA
försäkring. Vi lyckades inte få några medel, men har fortsatt med att arbeta vidare på nya
ansökningar. En workshop med internationellt deltagande planerades till början av 2017.
Lars Berggren är engagerad i IF Metalls historikgrupp, som är i färd med att skriva Svenska
Metallindustriarbetarförbundets historik 1982–2005. Övriga skribenter är Lars Ekdahl,
Södertörns högskola, Maths Isacson från KTH och Uppsala universitet, Bill Sund från
Stockholms universitet, Carina Gråbacke och Jan Jönmark från Göteborgs universitet, Staffan
Stranne från Mälardalens högskola och Jonas Sjölander från Malmö högskola. Historiken
redigeras av Kjersti Bosdotter. Texterna är i det närmaste färdiga.
Vi har under året arbetat vidare med en bok om Öresundsvarvet. I boken finns det såväl
akademiska bidrag som intervjuer med före detta varvsarbetare. En del texter har tagits fram
av en forskningscirkel om varvet. Bland dem som skrivit i boken kan nämnas Ove Elf från
Varvshistoriska föreningen, Lars Berggren från CfA samt etnologen Magnus Wikdahl och
ekonomhistorikern Tobias Karlsson från Lunds universitet.
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Forskningscirklar
CfA har under året i olika omfattning varit engagerad part i flera forskningscirklar:
•

Dokumentations- och cirkelprojektet på Trelleborg AB:s fabrik i Sjöbo, som bedrivits
tillsammans med ABF och IF Metall, har under året fått ett avslut. Johan Lundin har
redigerat boken Gummifabriken som försvann. Ett 40-tal före detta anställda deltog i
boksläppet på Folkets Hus i Sjöbo den 12 november.

•

S-kvinnor i Landskrona. Ett tiotal medlemmar i S-kvinnor i Landskrona arbetar med
att gå igenom det bevarade källmaterialet, som är intakt sedan 1906 och som finns på
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.

•

En cirkel om arbete och facklig verksamhet på Tarkett i Ronneby har under året
slutförts av Staffan Stranne. Projektet är en återkoppling och uppföljning av den
forskningscirkel som genomfördes vid företaget 2002 med fokus på internationaliserat
ägande, tillämpad IT, arbetsmiljö samt lednings- och organisationsfrågor. Cirkeln har
totalt omfattat tio timmar.

•

Lars Berggren har tillsammans med Mats Greiff på Malmö högskola haft möten med
före detta anställda vid SJ:s reparationsverkstad i Malmö. Syftet är att sammanställa
en bok med material från en grävcirkel på verkstaden. Personalen på CfA har arbetat
med att skriva in texterna.

•

En cirkel med Byggnads i Skåne startade under hösten. Syftet är att närmare studera
arbetsvillkoren vid några större byggnadsprojekt i regionen.

Dokumentationsprojekt
Under året har CfA fortsatt med projektet att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om
alla de gräv-där-du-står- och forskningscirklar som bedrivits av fackföreningar och andra
organisationer samt på arbetsplatser runt om i landet. Ett projektbidrag erhölls för att kunna
konstruera en databas. Nu är både inmatnings- och visningssidan på plats och uppgifter har
kontinuerligt lagts in. Vid årsskiftet var cirka 750 poster inlagda. Databasen är tillgänglig på
följande länk på Historiska institutionens hemsida: http://www.hist.lu.se/forskning/databasover-forsknings-och-gravcirklar/.
Robert Nilsson Mohammadi har under ett par månader under hösten arvoderats för att
formulera forskningsfrågor med utgångspunkt från databasen. Han har skrivit en rapport som
kan utgöra ett underlag för en forskningsansökan.

Bokutgivning
En redaktionskommitté, bestående av Johan Lundin från Malmö högskola och Emma Hilborn
från Lunds universitet, har under hösten arbetat med att redigera den konferensvolym med
texter från den arbetshistoriska konferensen i Landskrona 2015, som kommer att vara färdig i
samband med 2017 års arbetshistoriska konferens.

Forskarkonferenser
Nordisk arbetarhistorisk konferens
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CfA har under året deltagit i planeringen av den XIV:e nordiska social- och arbetarhistoriska
konferensen som hölls Reykjavik i november. Förutom CfA var följande institutioner
arrangörer: Historiska institutionen, Islands universitet i Reykjavik, Arbetarrörelsens arkiv
och Bibliotek (ARAB) i Stockholm, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv i Köpenhamn, The Norwegian Labour Movement Archives and Library i Oslo, The
Finnish Labour Archives och The People’s Archives i Helsingfors samt The Finnish Society
of Labour History Research. Konferensen hade ett 120-tal deltagare från samtliga länder i
Norden och måste betraktas som en stor framgång för den arbetarhistoriska forskningen.
Digging across boarders
På inbjudan från Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och University
College London deltog CfA med tre representanter vid den workshop som anordnats med
anledning av fyrtioårsjubileet av Sven Lindqvists bok Gräv där du står. Vid workshoppen,
som hade namnet ”Digging across boarders”, deltog forskare, författare och journalister från
Sverige och Storbritannien. Även Sven Lindqvist själv deltog. Från CfA:s sida presenterades
bland annat vårt arbete med databasen över gräv-cirklar, vilken mötte stort intresse.
Workshoppen kommer att följas upp med en konferens i London 2017.

Kurser och pedagogisk verksamhet
Temakursen Arbetarhistoria - klass, kultur och rörelse i den industriella epoken hölls två
gånger, en under våren och en under hösten. Sammanlagt 21 studenter följde kurserna. Kursen
är en del av det ordinarie utbudet för studenter på kandidatnivån vid universitetet.
En två terminer lång kurs för fackligt aktiva inom LO, Arbetarrörelsen i svensk
samhällsomvandling, inleddes under höstterminen. Som kurslitteratur används Lars Olssons
och Lars Ekdahls bok Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling.
Deltagarna kommer från Byggnads, Transport och Handels.
En doktorand handleds också i sitt avhandlingsarbete på CfA och ytterligare ett par
doktorander med arbetarhistoriska ämnen handleds av forskare på CfA. Dessutom har som
vanligt ett antal studenter på olika nivåer handletts i sitt uppsatsskrivande vid CfA. Här har vi
kunnat se ett ökat intresse för att skriva uppsatser inom arbetarhistoria.

Arbetshistoriska seminariet
Under 2016 arrangerades tretton arbetshistoriska seminarier, varav två på Statarmuseet i
Torup, fyra på Historiska institutionen i Lund och två på Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. De
övriga hölls i Landskrona. I genomsnitt 21 deltog personer på seminarierna.
Vårterminen inleddes söndagen den 14 februari med ett seminarium på, Landskrona museum.
I anslutning till museets pågående utställning om flyktingar i Landskrona, Hjälp! Landskrona
1943-52, föreläste Hans Wallengren från CfA om flyktinghistorien i Landskrona under
rubriken Från Citadellet till Norrestad – om flyktingar och flyktingmottagande i Landskrona
1945-2000. Seminariet arrangerades i samarbete med Landskrona museum.
Onsdagen den 24 februari föreläste Lars Berggren från CfA om en arbetaraktion på
konstgödningsfabriken i Landskrona 1885. Seminariet arrangerades i samarbete med
Verdandis avdelning 216, Framtidskämpen i Landskrona och hölls på Verdanditorpet,
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Onsdagen den 2 mars berättade ekonomhistorikern Malin Nilsson från Göteborgs universitet
om sin avhandling, Taking work home: labor dynamics of women industrial homeworkers in
Sweden during the second industrial revolution. Malin Nilsson fick Meidnerpriset för
avhandlingen 2015. Seminariet hölls på LUX i Lund.
Torsdagen den 17 mars föreläste Anniko Wolf, arkivarie och fil.mag. i historia, om det
Kvinnliga arbetareförbundet, en tidig socialdemokratisk kvinnoorganisation. Seminariet hölls
på Folkets Hus i samarbete med S-kvinnor i Landskrona.
Torsdagen den 14 april höll historikern Ulrika Holgersson från Lunds universitet ett föredrag
om Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal.
Seminariet var ett samarrangemang med Landskrona museum där det också hölls.
Torsdagen den 11 maj presenterade Silke Neunsinger, forskningschef på Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek, ett internationellt bokprojekt om hushålls- och vårdarbete i ett globalt och
historiskt perspektiv, Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers.
Seminariet hölls på LUX i Lund och var ett samarbete med Radikala nätverket vid Historiska
institutionen i Lund.
Vårens sista seminarium arrangerades söndagen den 5 juni på Statarmuseet i Torup. Gustav
Nyberg, doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättade om sitt pågående
avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal
under rubriken Statarnas förfackliga kamp. Seminariet arrangerades i samarbete med
Statarmuseet.
Höstterminens första seminarium hölls på LUX i Lund tisdagen den 27 september. Jens
Ljunggren, professor i historia vid Stockholms universitet, höll ett föredrag med titeln Vrede,
stolthet, oro: 100 år av socialdemokratisk känslopolitik. Seminariet var ett samarrangemang
med högre seminariet vid Historiska institutionen i Lund
Torsdagen den 6 oktober höll Anniko Wolf, arkivarie och fil.mag. i historia, en föreläsning
om den tidiga socialistiska kvinnorörelsen under rubriken Anarkistfruntimren. Seminariet
hölls på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö och var delvis en repris på vårens föredrag i
Landskrona. Seminariet som var ett samarrangemang med Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
besöktes av cirka 120 deltagare.
Fredagen den 7 oktober var det dags för nästa seminarium på Torup, i samarbete med
Statarmuseet. Arbetarhistorikern Lars Hansson, som bland annat forskat om slakterier och
slakteriarbetare i Skåne under första hälften av 1900-talet, berättade under rubriken Slakt i
takt om sin forskning och presenterade Statarmuseets och CfA:s pågående utställning med
samma namn.
Torsdagen den 27 oktober hölls ett seminarium på LUX i Lund tillsammans med Radikala
nätverket vid Historiska institutionen. Shannon Ikeba, doktorand i sociologi vid
Berkeleyuniversitetet i Kalifornien föreläste om de svenska löntagarfonderna under rubriken
The Global and Historical Significance of the Swedish Wage-Earner Funds.
Torsdagen 24 november var rubriken för seminariet Landskronas uppgång och fall som
industristad: hur påverkades människorna? Martin Dribe, professor och ekonomhistoriker vid
Lunds universitet, berättade om ett stort projekt som han är forskningsledare för. Projektet har
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fått 35 miljoner från Riksbankens jubileumsfond och avser att besvara frågor om hur
Landskronas uppgång och fall som industristad under 1900-talet påverkade invånarna i termer
av bland annat ojämlikhet, hälsa, dödlighet, förändrade familjemönster och könsrelationer,
social och ekonomisk rörlighet samt invandring och integration. Seminariet hölls på
Landskrona museum i samarbete med museet.
.
Årets sista seminarium arrangerades torsdagen den 1 december på Arbetarrörelsens arkiv i
Malmö. På temat Klasskamp och idrott i Malmö 1932-1935 berättade historikern Linus Sollin
från Malmö Stadsarkiv om arbetaridrotten i Malmö. Seminariet var ett samarrangemang med
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

Samverkan och föreläsningar
CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och
institutioner.
Under året har samarbetet med Grafiska föreningen i Lund fördjupats. Diskussioner om
gemensamma forskningsprojekt har inletts. Ambitionen har varit att tillföra medel till
forskning om grafiker inom föreningens verksamhetsområde.
CfA har varit representerat i följande styrelser, råd och styrgrupper: Forskningsrådet på
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) (Lars Berggren), Styrgruppen för Nätverket
Svenska Varv (Lars Berggren), Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) (Jan-Erik
Andersson) och Oral History in Sweden (Lars Hansson).
Samarbetet med Varvshistoriska föreningen i Landskrona har fortsatt under året i en
samverkan kring utställning, bokprojekt och seminarier om Öresundsvarvet.
Samverkan med Arbetarrörelsens arkiv har också varit intensiv under året, med diskussioner
och planeringar kring utställningar och seminarieverksamhet. Arkivets samlingar har använts i
samband med undervisning, pedagogiska program och forskningscirklar.
Kontakterna med Skromberga Akademi har upprätthållits under året och ett gemensamt
seminarium planeras äga rum våren 2017.
Sedan något år tillbaka har Lunds universitets internetinstitut lokaler på citadellet i
Landskrona. Institutet ingår i Centre for Work, Technology and Social Change (WTS) som
också bland annat inrymmer Arbetsmiljöhögskolan. Det finns ett nära samarbete med
Landskrona kommun. CfA har planlagt gemensamma forskningsprojekt och
dokumentationsprojekt tillsammans med WTS och samverkat kring projektet om
lastbilschaufförer.
Samarbetet med Statarmuseet i Torup har under året främst skett i form av två seminarier, ett
under våren och ett under hösten. Likaledes har seminarier arrangerats tillsammans med
Radikala nätverket vid Lunds universitet och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.
Under året har en del internationella kontakter fördjupats. CfA har varit aktivt i planeringen
av den nordiska konferensen på Island hösten 2016, och personal från CfA har även deltagit
aktivt i planeringen av konferensen ”Scandinavian Immigration in the Pacific Northwest” som
gick av stapeln i Seattle under våren 2016 med deltagande från CfA.
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Samarbetet med Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna har också inletts och fördjupats.
CfA var också representerat med bokbord under LO-distriktet tvådagars årsmöte under våren.
På årsmötet fick vi också tillfälle att presentera vår verksamhet i plenum.
CfA har haft besök av vice ordföranden i kulturutskottet. Vi har också presenterat vår
verksamhet för ABF:s pedagogiska referensgrupp.
Personal på CfA har under året hållit en rad föreläsningar inom ramen för verksamheten.
Bland dessa kan nämnas: Albins folkhögskola (Perspektiv på arbetarrörelsens historia),
Malmö arbetarkommun (Olof Palme – livsverk och arv), Lunds socialdemokratiska
studentklubb (Olof Palme – livsverk och arv), ABF Malmö (Bussguidning om arbetarrörelsen
av Lars Berggren och Roger Johansson vid fem tillfällen), Förening Arbetarhistoria i
Eskilstuna (Arbetarhistoria och miljöhistoria), Malmö släktforskarförening (Kockumsarbetare
på 1800-talet).

Verksamhet i Småland
Det industrihistoriska dokumentationsprojekt som CfA startat i Ljungby har bedrivits inom
ramen för Svenska Migrationscentrets verksamhet på deras regionkontor i Ljungby. Avsikten
är att denna verksamhet också ska utvecklas till en publik verksamhet med utställningar m.m.
CfA:s vice ordförande har medverkat vid LO Sydosts halvårsmöte med en arbetarhistorisk
föreläsning. I Eksjö är Historiskt Centrum behjälplig med registrering av gräv-där-dustårcirklar för CfA:s databas

Marknadsföring
Hemsidan har haft 1284 besök under året En facebooksida lades upp under 2010, och den har
i början av 2016 kommit upp i cirka 1200 gillare. Sidan har blivit en viktig kanal för
marknadsföring av framför allt möten, men också för den mera utförliga hemsidan.

Utställningsverksamhet
CfA:s vandringsutställning om slakteriindustrins historia 1870–1960, Slakt i takt, har visats på
Statarmuseet under 2016.
Utställningen om Öresundsvarvet visades på Folkets Hus i början av året. Den digitala
utställningen har därefter varit öppen på arkivets hemsida.
CfA har under 2016 producerat ytterligare två roll up- utställningar. En utställning om
lantarbetarnas arbetskraftsmigration med särskilt fokus på galizierna har visats på
Statarmuseet i Torup. En utställning om Industrifacket har också färdigställts. Lars Hansson
har aktivt arbetat med utställningarna, som kan visas på olika platser. Även utställningen
”Drömmen om ett bättre samhälle” har producerats under året och blir helt klar våren 2017.
Utställningen består av 8 dubbla roll up skärmar, dvs totalt 16 sidor, vilka skildrar
arbetarrörelsens historia. Dessutom innehåller den stora bilder på tobaksindustriarbetare, äldre
arbetarboendemiljö, miljonprogramsområde, Folkets park och textilarbeterskor 1950/60-tal,
samtliga i format 3 x 2 meter. Utställningen bygger på boken Klass i rörelse utgiven av
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ARAB.
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I början av året fick CfA besök av Gunilla Carlsson, vice ordförande i riksdagens
kulturutskott. Vi diskuterade möjligheten att etablera någon form av varvsmuseum i
Landskrona. Frågan följdes upp i riksdagen av Niklas Karlsson, som utformade en fråga om
ställd till kulturministern. Denna skrev ett svar i september som avslutades med följande ord:
” När det gäller frågan om möjligheterna att etablera ett varvsmuseum eller motsvarande
kommer jag att med stort intresse att följa diskussioner kring sådana initiativ. Regeringen har i
nuläget dock inga planer på att etablera ett sådant museum.”

Vetenskapligt råd
CfA:s vetenskapliga råd har under året sammanträtt vid ett tillfälle och då lämnat värdefulla
synpunkter på det vetenskapliga arbetet vid CfA. Rådet har bestått av:
Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitet (ordförande),
Mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola,
Lars Edgren, professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet,
Ulrika Holgersson, forskare i historia vid Lunds universitet,
Silke Neunsinger, docent i historia och forskningsansvarig vid Arbetarrörelsens Arkiv och
Bibliotek i Stockholm,
Lars Berggren, professor vid CfA, självskriven ledamot.
Därutöver har tre personer adjungerats till rådet: Kjersti Bosdotter, kultur- och
forskningsansvarig vid IF-Metall, Maria Nyman-Stjärnskog, ABF-Skåne och Hans
Wallengren, forskare vid CfA.

Slutord – Centrum för Arbetarhistoria
Verksamheten under 2016 har som tidigare bedrivits i form av seminarier,
forskningscirklar, konferenser, kurser, utställningsverksamhet, forskningsprojekt samt
dokumentationsprojekt.
Vi har under året på flera sätt stärkt det internationella samarbetet och har varit med om
att organisera en nordisk konferens i Reykjavik. Vi vill särskilt framhålla de strategiska
kontakter och samtal vi haft med arbetarrörelsen på olika nivåer.
Under året har verksamheten bedrivits i de nya lokalerna på Citadellet. Därmed har
också en mera sammanhållande miljö åstadkommits samtidigt som samarbetet med
Lunds universitets internetinstitut har kunnat utvecklas. Trots att det fysiska avståndet
till arkivet har ökat har samarbetet mellan CfA och arkivet kring olika projekt varit
intensivt. I de nya lokalerna har arbetet med att bygga upp ett bibliotek och katalogisera
böckerna varit en viktig verksamhet i inledningsfasen.
Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och
enskilda personer som på olika sätt bidragit till nuvarande utveckling av CfA.
Tillsammans kan vi ytterligare stärka den arbetarhistoriska forskningen genom aktiva
insatser i respektive medlemsorganisation med stöd av CfA och ABF.

Styrelsen i april 2017

8

Medlemsorganisationer
Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.
LO och fackliga förbund
LO
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
IF Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Transportarbetareförbundet
LO-distriktet i Skåne
Fackliga avdelningar
Byggnads Södra Skåne, Malmö
Fastighets avd 5, Eslöv
GS Avd 1 Västra Skåne, Lund
Handels avd 1, Malmö
Handels avd 4, Kristianstad
Handels avd 6, Helsingborg
Hotell och Restaurang Facket avd 5 Skåne
IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm
IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg
IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad
IF Metall Östra Kronoberg, Växjö
Kommunal avd Skåne län, Lund
Livsmedel avd 2, Helsingborg
Pappers avd 21, Nymölla
GS Avd 2 Östra Skåne/Blekinge, Kristianstad
Transport avd 12, Malmö
Transport avd 14, Helsingborg

Politiska organisationer
Höganäs Arbetarekommun
Innerstadens S-förening, Landskrona
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Socialdemokraterna i Burlöv
Staffanstorps Arbetarekommun
Vänsterpartiet i Skåne
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Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun
Folkbildningsorganisationer
ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Hörby
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Helsingborg
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola
Övriga organisationer
AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
FHP Folkets Hus och Parker Södra regionen
Folkets Hus i Landskrona
PRO-distriktet i Skåne
PRO Fridhill i Landskrona
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne
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