
 

 

 

 

 

 

Arbetshistoriska seminariet höstterminen 2013 
 

Under hösten arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) tre seminarier i Landskrona och ett på, och i samarbete med, 

Statarmuseet i Torup. Seminarierna är öppna för alla intresserade och inträdet är fritt. Fika serveras.   

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Fredag, 13 september, kl 09.15 – 15.30, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. 

”Landskrona som invandrarstad sedan 1945. Mellan välkomnande och främlingsfientlighet”. Med anledning av 

Landskronas 600-årsjubileum kan det finnas all anledning att reflektera över detta mycket aktuella ämne. Detta gör vi i 

form av ett heldagsseminarium med inbjudna forskare från olika discipliner och lärosäten, bl.a. Anne Harju och Tapio 

Salonen från Malmö Högskola och Jesper Johansson från Linnéuniversitetet. Hela programmet ligger på vår hemsida 

www.arbetarhistoria.org. 

 

Söndag 13 oktober, kl 14-15.30, Statarmuseet, Torup.  

Mats Greiff, som är och professor och socialhistoriker vid Malmö högskola, har bl.a. forskat om sociala och 

genusbaserade hierarkier inom svensk travsport under 1900-talet. Om detta ämne talar han på statarmuseet under rubriken 

"Från ’kraft i nyporna’ till ’len och mjuk körhand’. Om manligt och kvinnligt i arbete med hästar inom 

travsporten”.  

 

Onsdag 4 december, kl 19 – 20.30, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona.  

”Vad har hänt med folkrörelsepartiet?” Kjell Östberg, professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet 

på Södertörns högskola berättar om ett pågående forskningsprojekt om socialdemokratins utveckling under de senaste 

decennierna. Kjell är en av landets mest namnkunniga samtidshistoriker och har under senare år bl.a. kommit ut med en 

diger Palmebiografi i två delar. 

 

Fredag 16 december, kl 13 – 15.30, Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona.  

”Åkeribransch i förändring”.  Ett seminarium med anledning av ett planerat forskningsprojekt på CfA om 

åkeribranschens historia med fokus på långtradarchaufförer och senare decenniers starkt förändrade villkor för denna 

yrkesgrupp. Från Transportarbetareförbundets avdelning i Malmö medverkar Gerhard Wendt och från CfA Hans 

Wallengren. Ytterligare namn meddelas senare. 

________________________________________________________________________________________ 

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.  För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302. 

http://www.arbetarhistoria.org/
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