Arbetshistoriska seminariet våren 2011
Under våren arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) och Arbetshistoriska seminariet ett seminarium på CfA i
Landskrona, två seminarier i Malmö tillsammans med ABF och Malmö högskola i ABF:s lokaler på Porslinsgatan och ett
på statarmuseet i Torup. Dessutom kommer förmodligen ytterligare ett seminarium att arrangeras i samband den
arbetarhistoriska konferensen i Landskrona den 26-27 maj. Vi ber att få återkomma om detta.
Fritt inträde. Kaffe med dopp. Alla intresserade välkomna
_______________________________________________________________________________________________
Onsdag16 februari kl 19.00-21.00, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona
Anna Nordqvist, licentiand på forskarskolan i historia och historiedidaktik, där hon forskar om svenska tjänstekvinnors
livs- och arbetssituation i Köpenhamn runt sekelskiftet utifrån ett etniskt-, klass- och genusperspektiv. Hennes föredrag
kommer att handla om detta och har rubriken Svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn vid sekelskiftet 1900.
Torsdag 3 mars kl 19.00-21.00, ABF, Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö
Yngve Tidman, historiker, författare, mångårig journalist på tidningen Arbetet m.m., kom under förra året ut med en
memoarbok om sitt långa (född 1916) och innehållsrika liv med titeln Jakten på ett liv, vilket också är rubriken på Yngves
föredrag.
Torsdag 7 april kl 19.00–21.00, ABF, Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö
Lars Hansson, historiker och chef för emigrantinstitutet i Växjö, ägnar sig även åt forskning kring amerikansk bilindustri i
Sverige. Under rubriken Ljuset från Väster kommer han att tala om arbetsgivar- och arbetarsidans reaktioner på fordism
och etableringen av Ford och General Motors sammansättningsfabriker i Danmark och Sverige 1919-1950.
Onsdag 8 juni kl 13.30 – 15.30, Statarmuseet i Torup

Pablo Viking-Faria, verksam vid Länsmuseet i Varberg, fil.dr i historia vid Göteborgs universitet och disputerade förra
året på en avhandling med titeln Freden, friköpen och järnplogarna – Drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i
Halland 1700-1900. Föredraget handlar om den dramatiska utvecklingen på Hallands landsbygd under 1700- och 1800-talet
och har rubriken Var bönderna drivande under den agrara revolutionen?

__________________________________________________________________________________________

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 fristående del av Centrum
för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0418-144 40.

