
 

 

 

 

 

 

Arbetshistoriska seminariet våren 2010 
 

Under våren arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) och Arbetshistoriska seminariet tre seminarier på CfA i 
Landskrona, varav två på temat; Landskrona – främlingsfientlighetens högborg?, tre seminarier i Malmö tillsammans med ABF 
och Malmö högskola, varav ett i ABF:s lokaler på Porslinsgatan och två i Per-Albins födelsehem på Per-Albin Hanssons 
Väg samt ett seminarium på Ekeby skola tillsammans med ABF och Skromberga Akademi.  

Fritt inträde. Kaffe med dopp. Alla intresserade välkomna 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Onsdag 24 februari kl 19.00-21.00, Mosaiken, ABF, Porslinsgatan 3, Malmö 

Andrés Brink Pinto, fil dr i historia, föreläser över sitt avhandlingstema om klass, genus och sexualitet i den svenska 
kommunistiska rörelsen 1921-1939. Den svenska kommunistiska rörelsens kanske främsta uppgift var att skapa 
kommunister. Men hur skulle den ideala kommunisten (och därmed den ideala klassmedvetna arbetaren) vara? 
Avhandlingen liksom föreläsningen har titeln: Med Lenin på byrån. 

 

Onsdag 17 mars kl 19.00-21.00, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona 

Lars Berggren, nyutnämnd professor i historia vid Lunds universitet och Centrum för Arbetarhistoria installeras officiellt 
under våren. I samband med detta kommer han att hålla en föreläsning i Landskrona med rubriken: Exploderande ångpannor 
och arsenik. Några tankar om hur arbetsmiljö och yttre miljöproblem kan hänga ihop. 

 

Onsdagen 7 april kl 19.00–21.00, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona  

Hans Wallengren, fil dr i historia och forskare vid Lunds universitet och Centrum för Arbetarhistoria inleder temat 
Landskrona – främlingsfientlighetens högborg? med en föreläsning om attityder mot invandrare och invandring i Sverige och 
Landskrona under efterkrigstiden med titeln ”Å här kommer di då, di som aldrig sett Landskrona utan på vykort, å 
di kan få lägenheter.”  

 

Torsdag 22 april kl 19.00–21.00, Per-Albins Födelsehem, Per-Albin Hanssons Väg 91-93, Malmö 

Tyke Tykesson, arkitekt och stadsplanerare: Malmö i skimmer och skugga! Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den 
nya boken: Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005. Den berör olika teman kring Malmös 
bebyggelse och stadsbild: varför ser det ur som det gör, vilka var sammanhangen, vem påverkade, hur resonerade man och 
vad blev resultatet? Hur förhåller vi oss idag? En introduktion till stadsbyggande och en inblick i Malmös historia från tiden 
efter 1945. 

 



Onsdag 28 april kl 19.00-21.00, Ekeby Skola, Ekeby 

Ung i Ekeby på 1950-talet. En gräv-där-du-står-cirkel i Ekeby-Skromberga på detta tema i regi av Skromberga Akademi, 
ABF och Centrum för Arbetarhistoria redovisar några av sina resultat i form av berättelser och bildvisning.  

 

Onsdag 5 maj kl 19.00-21.00, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona 

Victor Lundberg, fil dr i historia vid Malmö högskola och forskare vid Centrum för Arbetarhistoria fortsätter på temat 
Landskrona – främlingsfientlighetens högborg? med föreläsningen På den politiska scenen i Landskrona under andra 
världskriget.  

 

Onsdag 12 maj kl 19.00-21.00, Per-Albins Födelsehem, Per-Albin Hanssons Väg 91-93, Malmö 

Fredrik Björk, miljöhistoriker vid Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola, föreläser om Moral och motstånd i 
Malmös gröna rum – bland parker och koloniträdgårdar i Malmö ca. 1880-2000 
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Arbetshistoriska seminariet 25 år  
1985 - 2010 

 

I höst fyller Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet 25 år. Med anledning härav bjuder vi in till en 
arbetarhistorisk förmiddag på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, som varit seminariets hemmahamn under de 
senaste tio åren. Arrangemanget äger rum lördagen den 11 december mellan klockan 09.30 – ca 13.00 i sal 1. Vi behöver 
ingen föranmälan och det går bra att droppa in när man tycker. 

Fritt inträde. Kaffe med dopp serveras. Alla intresserade välkomna 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Program  

09.30 – 10.00 Lars Berggren, professor i historia vid Lunds universitet. Arbetarhistoriska seminariet 25 år. 

10.30 – 11.00  Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nazisternas väg till makten i Tyskland - Kan 
vi lära något av historien?. 

11.00 – 11.30 Förmiddagsfika 

11.30 – 12.00 Maria Nyman Stjärnskog, ABF Skåne. Att dokumentera arbetsplatser i samband med nedläggningar. 
 Exemplen Draka Kabel i Ystad och Trelleborgs gummi i Sjöbo. 

12.00 – 12.30 Ann-Margret Wendt och Staffan Nilsson, Skromberga Akademi. Skromberga. Om en grävcirkel och andra 
 aktiviteter på en gruvort. 

12.30–13.00 Marion Leffler, historiker, och andra deltagare från en forskningscirkel vid f.d. Scans slakteri i 
 Kävlinge berättar om erfarenheter från forskningscirkeln samt inviger utställningen: När vi jobbade på 
 slakteriet i byn. En berättelse i ord och bild av Scanarbetarna i Kävlinge.  

                                                                 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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. Sedan år 2000 är Arbetshistoriska seminariet en del av Centrum för 
Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0418-144 40.  

 


