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  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
             Medlemsbrev januari 2013 

 
 
 

BOKSLÄPP OCH 

INVIGNING AV 

MINNESMÄRKE PÅ 

LÅNGHOLMEN  
 

 
Ingvar Carlsson invigde minnesmärket 
över de politiska fångarna på 
Långholmen. 
 

 
 
Den 18 november presenterades Säll-
skapets medlemsbok om de politiska 
fångarna på Långholmen vid ett semi-
narium på Långholmens folkhögskola. 
Lars Ekdahl, Håkan Blomqvist och Kri-
stina Lundgren medverkade  liksom do-
kumentärfilmaren Staffan Lamm som 
visade sin film Fallet Fredag om den 

tyske sjömannen som satt inspärrad i 
mer än fem år på Långholmen. 
 

 

DAGS ATT BETALA 

MEDLEMSAVGIFTEN 
Sällskapets höstmöte beslöt om oför-
ändrade medlemsavgifter för 2013 vilket 
innebär: 
 
150 kronor för enskild  
400 kronor för lokal organisation 
800 kronor för central organisation 
I medlemsavgiften ingår 
årsboken. 
 

ÅRSMÖTE I AKS 
Den 11 april 2013 kl 17.30 är det 
årsmöte i AKS. På ABF-huset i 
Stockholm Sveavägen 41. 
Se särskilt blad. 
 
TIDNINGEN 

ARBETET  
– NYTT SAMARBETE 
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
samarbetar sedan många år med 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
och ABF Stockholm när det gäller 
seminarier, vandringar, resor och 
andra utåtriktade aktiviteter.  
 
Nu kommer tidningen Arbetet med i 
detta samarbete och information om 
våra gemensamma aktiviteter kommer 
att finnas även på tidningens hemsida: 

 
arbetet.se/a-kalendern 
liksom på 
  www.abfstockholm.se 
  www.arbark.se 
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  www.arbetarkultur.se 
SEMINARIER 
arrangeras och genomförs i samarbete 
med ABF Stockholm, Sveavägen 41 
och Arbetarrörelsens arkiv och bib-
liotek, ARAB, Elektronvägen 2 och 
tidningen Arbetet. Se särskilt blad. 

 
"Älskade fascism" - De svartbruna 
rörelsernas ideologi och historia 
Henrik Arnstad presenterar sin bok 
den 18 mars kl 18.30 i Kerstin Ek-
mansalen på Uppsala Stadsbibliotek 
  
VANDRINGAR 
Vi fortsätter med våra vandringar i 
spåren av arbetarrörelsen i Stockholm 
och utökar med ett par nya.  
Se särskilt blad.  
 
Göteborg ABF fyller 100 år och firar 
med många intressanta vandringar. 
Se särskilt blad. 
 

BUSSTUR TILL 
ARBETARLITTERATURE

N 
Lördagen den 31 augusti gör vi en 
busstur till Stockholms arbetarlitteratur 
– se särskilt blad. 
 

DET RÖDA BERLIN 
I oktober planerar vi för en 4-5 dagars 
resa till det röda Berlin – se särskild 
intresseanmälan. 
 

CENTRUM FÖR 

ARBETARHISTORIA 
Vårens föreläsningar i Centrum för 
Arbetarhistoria i Landskrona finns på 
ett särskilt blad i utskicket.  
 
Centrum för Arbetarhistoria inbjuder 
till en arbetarhistorisk konferens den 
25-26 april 2013, se särskilt blad.  
 

www.arbetarhistoria.org 
     UTSTÄLLNINGAR 

ARBEJDERMUSEET 
Römersgade 22, Köpenhamn 
 
Arbejdsmiljö, en fotoutställning 
 

 
Ny teknologi og nye produktions-
former har gjort sit indtog på de eu-
ropæiske arbejdspladser. Kemikali-
er, stress, arbejde på udsatte steder 
og ensformige bevægelser udfor-
drer vores krop og psyke. 
 
På balkonen i Arbejdermuseets fest-
sal vil man fra den 18 januar 2013 
kunne se fotos fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagenturs internationale 
fotokonkurrence om arbejdsmiljø. 
 
NORSK 

INDUSTRIARBEIDER-
MUSEUM, RJUKAN 

 
Industriarbeideren  
1950-2008 
I utstillingen Industriarbeideren for-
teller fem arbeidere om sitt dagligliv, 
arbeidsliv og samfunnsliv fra 1950 og 
fram til i dag.  
 
Utstillingen tar for seg både livet på 
arbeidsplassen, i familien og storsam-
funnet. 
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WERSTAS 

 

 
 
Arbetarmuseet Werstas  
är beläget på Väinö Linnan aukio 8, 
Finlaysons historiska fabriksområde i 
centrum av Tammerfors. 

VAPRIIKKI  
Alaverstaanraitti 5  
PL 487 
33101 Tampere 

 
Det finska inbördeskriget 1918 var en 
kort men traumatisk och tragisk del av 
den finska historien. Nära 40 000 män-
niskor miste livet. Slutstriden ägde 
rum i Tampere i april 1918.  
 
På museet Vapriikki i Tamperes gamla 
industriområde visas sedan några år en 
stor utställning. 

 

PEOPLE´S  HISTORY  

MUSEUM  
Left Bank Spinningfields, Manchester 
 Den nya fanutställningen visar bland 
annat järnvägsmännens fanor som en 
hyllning till att National Union of 
Railwaymen, NUR fyller hundra år. 

 

 
 
 

  
 

MUSEUM DER  

ARBEIT 
Wiesensdamm 3, Hamburg 
 

HAFENMUSEUM 

HAMBURG 

 
 
Utställningen om arbetet i Ham-
burgs hamn är öppen varje år från 
april till september. 
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ARBETARELOKALEN 

I GENT 100 ÅR 
1 maj 2013 öppnar en utställning om 
Vooruit som byggdes av arbetarna i 
Gent för hundra år sedan – idag är 
det ett byggnadsminnesmärkt kultur-
hus. 
 

 
 
 

CONSTANTIN MEUNIER 

MUSEET  
Rue de l'Abbaye 59 i Bryssel 
Visar bland annat Hamnarbetaren 
som också finns i den lilla parken mitt 
emot Stockholms Folkets Hus. 
Hamnarbetaren kom till Folkets Hus 
1907. Skulpturen finns i ett tiotal 
uppgjutningar spridda i alla världs-
delar. 
 

 
 

ARBETARNAS 

KULTURHISTORISK

A 

SÄLLSKAP 
 
Elektronvägen 2 

141 49 Huddinge 

postgiro:1725-1 
 
AKS finns på face-book!  
AKS hemsida: 
www.arbetarkultur.se 
 
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 
lars.ekdahl@sh.se 
Börje Eriksson, skattmästare,  
070-516 84 70 
karlborje@telia.com 
Bo Tengberg, sekreterare 
bo.tengberg@bredband.net 
Lotta Durgé 
lottamaykarin@hotmail.com 
Göran Eriksson 
goran.eriksson@abf.se  
Lars Ilshammar 
lars.ilshammar@arbark.se 
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 
Malin Klingzell-Brulin 
malin.klingzell.brulin@livs.se  
Stig Larsson 
stig.larsson@roding.se 
Anne-Marie Lindgren 
anne.marie.lindgren@socialdemokraterna.se 
Silke Neunsinger 
silke.neunsinger@arbark.se 
Dan Nyberg 
dannyberg@hotmail.com 
Fredrik Stahl 
fredrik.stahl@socialdemokraterna.se 
 


