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ÅRSMÖTE
I släpp på Långholmen – se
särskilt blad och inbjudan!
SÄLLSKAPET
GLÖM INTE
Den 17 april 2012 hade vi årsMEDLEMSAVGIFTEN!
möte i AKS. 95 medlemmar mötte upp på ABF-huset i StockOm du ännu inte betalt in årets
holm. Två ledamöter i styrelsen
medlemsavgift får du ett påminhade valt att träda tillbaka:
nelsebrev med detta utskick.
Donald Monvall och Percy KinPlusgirokontot är 1725-1
dahl som båda avtackades för
sina insatser. Nya i styrelsen är
Stig Larsson, tidigare ordförande
i Elektrikerförbundet och AnneMarie Lindgren tidigare utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja.
Årsmötet, som enligt traditionen,
leddes av Gertrud Sigurdsen avslutades med en mycket uppskattad föreläsning av historikern
och författaren Yvonne Hirdman
som berättade om och utifrån sin
bok: Den röda grevinnan.
ÅRETS MEDLEMSBOK
… faror för staten av svåraste
slag Politiska fångar på
Långholmen 1880-1950
I mitten av november kommer
årets medlemsbok som ges ut i
samarbete med Stockholmia förlag. Den 18 november är det bok-
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FLYTTEN SÖDERUT
Under de första dagarna i september påbörjade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek sin flytt från
arbetarrörelsekvarteren vid Norra
Bantorget till Siemensfabrikens tidigare lokaler i Flemingsberg.
AKS som ju sen tidernas begynnelse är sambo med ARAB flyttade
naturligtvis med och har därmed fått
en ny adress:
Elektronvägen 2,
141 49 Huddinge.
INVIGNING AV ARABs
NYA LOKALER
Lördagen den 10 november är det
invigning av Arbetarrörelsens arkiv
och biblioteks nya lokaler på
Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge.
www.arbark.se
ARBETARHISTORIA

CENTRUM FÖR
ARBETARHISTORIA
Vårens föreläsningar i Centrum
för Arbetarhistoria finns på ett
särskilt blad i utskicket. Mer
information:
www.arbetarhistoria.org

UTSTÄLLNINGAR
ARBEJDERMUSEET
Römersgade 22, Köpenhamn
Kooperationen
arbejderbevaegelsens 3 streng
FN har udnævnt 2012 til Kooperationens år och Kooperationen i
Danmark fejrer 90 år.
I udstillingen på Arbejdermuseet
kan man blandt andet se fire malerier malet i anledning af
koope-rative
bryggeriet
Stjernens 50 års jubilæum i
1952 af Erling Frede-riksen. De
forestiller produktio-nen og
arbejderfamilien samlet omkring
spisebordet.

www.arbetarhistoria.se
arbetarhistoria@arbark.se.
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fotografier og filmer fra ulike
tidsepoker. Ved å plassere
bildene inn i en kronologisk
tidslinje vil vi forsøke å dele
opp historien i ulike tidsrom
for best mulig belyse den
enorme transformasjonen som
har foregått i Vestfjorddalen.

Det kooperative Bryggeriet Stjernen
•

NORSK
INDUSTRIARBEIDERMUSEUM,
RJUKAN
Fotoutstilling:
Verdensarven - En
tidsreise
Fotoutstilling viser bilder og
film fra Rjukan gjennom hundre år - en reise i tid fra jordbrukssamfunn, gjennom industrieventyret, og fram mot dagens verdensarvstatus.
Utstillingen åpnet 1.mai.2012.
En rekke lokale samlere til å
bidra med å lage temporærutstillingen sammen med oss.
De åtte samlerne vil bidra med

WERSTAS

Arbetarmuseet Werstas
är beläget på Väinö Linnan
aukio 8, Finlaysons historiska
fabriksområde i centrum av
Tammerfors.
Fotografier av fabriker, arbeten och arbetare
14.9.2012-6.1.2013
Fotografierna från 1930-1940talen
som
visar
Osuustukkukauppa
(An-
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delspartihandelns) produktionsanläggningar och arbetet i dem ger
oss en bild av hur hårt man
arbetade förr. OTK tillverkade på
olika håll i Finland förnödenheter
från tegelstenar till tändstickor och
från täcken till teknokemiska
produkter.
Under de här åren arbetade
man i Finland för att komma ur
lågkonjunkturen, upplevde de
tunga krigsåren och tog
försiktiga steg mot ett konsumtionssamhälle.
PEOPLE´S HISTORY
MUSEUM
Left Bank Spinningfields,
Manchester
Med stor samling av fanor:

********************
ARBETARNAS
KULTURHISTORISKA
SÄLLSKAP
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge
postgiro: 1725-1
AKS finns på face-book!
AKS håller på och bygger upp
sin hemsida:
www.arbetarkultur.se
Medlemsavgift
Har du frågor, adressändringar m
m så kontakta skattmästare Börje
Eriksson, se adress nedan.

Each for all and all for each
Utställning
4 September — 5 November 2012

Glöm inte att värva nya medlemmar till AKS – använd
bifogade blankett!
Styrelsen:
Kjersti Bosdotter, ordförande
tel 08-78 68 303, 070-571 98 95
kjersti.bosdotter@ifmetall.se
Lars Ekdahl, vice ordförande
Tel 073-808 02 86
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lars.ekdahl@sh.se
Börje Eriksson, skattmästare,
070-516 84 70
karlborje@telia.com
Bo Tengberg, sekreterare
bo.tengberg@bredband.net

Stig Larsson
stig.larsson@roding.se
Anne-Marie Lindgren
anne-marie.lindgren@ts.lo.se
Silke Neunsinger
silke.neunsinger@arbark.se
Dan Nyberg
dannyberg@hotmail.com

Lotta Durgé
lottamaykarin@hotmail.com

Fredrik Ståhl
fredrik.stahl@socialdemokrate
rna.se

Göran Eriksson
goran.eriksson@abfstockholm.se
*************************
Lars Ilshammar
lars.ilshammar@arbark.se
Bjarne Isacson
bjarne.isacson@seko.se

E-postadress
Du som har e-postadress – anmäl
den gärna till Sällskapet – mejla
till
kjersti.bosdotter@ifmetall.se

Malin Klingzell-Brulin
malin.klingzell.brulin@livs.se
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