
 

 

 

 

 

 

Arbetshistoriska seminariet hösten 2012 
 

Under hösten arrangerar Centrum för Arbetarhistoria ett seminarium tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv i 
Landskrona, ett med ABF i Malmö, ett på Starmuseet i Torup och ett heldagsseminarium tillsammans med ABF-Skåne och 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.  Fritt inträde. Kaffe med dopp. Alla intresserade välkomna! 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Torsdag 4/10, kl 10-15 på Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

Heldagsseminarium om bemanningsföretag, osäkra anställningar och inhyrd arbetskraft.  På programmet:  

• Anette Thörnquist, historiker, Uppsala universitet: Otrygga anstä l ln ingar  i  e t t  h i s tor i skt  o ch in ternat ione l l t  
perspekt iv .  

• Magnus Nilsson, litteraturvetare, Malmö högskola: Litt era turen och bemannings före tagen .  

• Jonas Söderqvist, dokumentärfilmare: Det uthyrda arbe t e t  i  e t t  h i s tor i skt  perspekt iv .  

Dagen avslutas med en diskussion om bemanningsföretagens roll i det nutida samhället. Diskussionsinledare: Mikael 
Widéen, klubbordförande för IF-Metall på Manpower i Malmö 

 

Fredag 12/10, kl 19.30-20.30 på Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. Seminariet är en del av  
Kulturnattsarrangemangen i huset. 

Lars Berggren, professor i historia, Lunds universitet och Centrum för Arbetarhistoria: Nidvisor  om arbe t sbe fä l .  

 

Fredag 26/10, kl 14-15.30 (fika från kl 13.30) på Statarmuseet i Torup 

Mats Johansson, doktorand i historia, Lunds universitet: Den s i s ta  s tora  lantarbe tars t r e jken i  Sver ig e .  

 

Torsdag 22/11, kl 19.00-20.30, Mosaiken, ABF, Porslinsgatan 3 Malmö 

Petra Pauli, historiker, Göteborgs universitet: Rörelsens ledare. Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-
talet, vilket också är titeln på hennes nyligen framlagda doktorsavhandling i Göteborg. 

__________________________________________________________________________________________ 

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. 


