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Presentasjon av forfatterne

Finn Olstad (f. 1950) er forfatter av bind 1 Med knyttet neve. Han er 
dr. philos. og har tidligere skrevet flere bøker om arbeiderbevegelsens 
historie, samt om idrettshistorie og lokalhistorie. Blant hans senere 
utgivelser er Einar Gerhardsen -en politisk biografi og bind 1 av Norsk 
Sjømannsforbunds historie, Vår skjebne i vår hånd.

Inger Bjørnhaug (f. 1945) er forfatter av bind 2 Medlemsmakt og 
samfunnsansvar sammen med Terje Halvorsen. Hun er professor ved 
Høyskolen i Lillehammer og har skrevet en rekke bøker og artikler med 
tema fra arbeidslivshistorie og arbeiderbevegelsens historie, samt lokal-
historie. Hennes senere bokutgivelser er Lillehammer og Fåbergs historie 
3. Dølaby, verdensby og Vi laga stålet. Jernverksklubben 50 år.

Terje Halvorsen (f. 1940) er forfatter av bind 2 Medlemsmakt og
samfunnsansvar sammen med Inger Bjørnhaug. Han er professor em.
ved Høyskolen i Lillehammer og har skrevet en rekke bøker og artikler 
om den politiske og faglige arbeiderbevegelsen. Hans senere publika-
sjoner er Partiets salt. AUFs historie og andre bind av Norsk Sjømannsfor-
bunds historie, Vi seiler for velstand og lykke.

Trond Bergh (f. 1946) er forfatter av bind 3 Kollektiv fornuft. Han er
forsker 1 ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. 
Hans forskningsområde er nyere tids politiske og økonomiske historie, 
med særlig vekt på arbeiderbevegelsen. Han har tidligere blant annet 
skrevet bind 5 av Arbeiderbevegelsens historie i Norge og første bind av 
Jernbanen i Norge 1854-2004.

For drøyt et år siden ble trebindsverket om Landsorganisasjonens historie utgitt. Knapt 
noen annen frivillig organisasjon har hatt en så fundamental betydning for utviklingen 
av det moderne arbeidslivet og det norske samfunnet. Organisasjonen har oppnådd 
store resultater for sine medlemmer på sentrale områder som pensjon, ferie, arbeids-
tid, arbeidsmiljø, likestilling og lønns- og velstandsvekst. I verket berettes likevel ingen 
harmonisk historie. Dramatiske arbeidskonflikter, streiker og storlockout, sågar enkelte 
revolusjonære tilløp, har løpt parallelt med organisasjonens arbeid for fredelige
samfunnsendringer og viljen til å ta samfunnsansvar. 

LO framstår i dag fortsatt som sterk, viktig og mektig – tvers gjennom de nyliberale 
strømningene som har preget vestlig politikk og økonomi de siste tiårene. Arrangørene 
av dette seminaret har sett det som spesielt ønskelig å få et forskerblikk utenfra på
karakteristiske og særegne trekk ved LOs utvikling i et langt historisk perspektiv.



PROGRAM

0830-0900: Registrering, kaffe/te

0900-0915: Åpning av seminaret ved LOs nestleder Gerd Kristiansen

0915-1045: Hva er spesielt og ikke spesielt med norsk fagbevegelse?
     -   Innledning ved professor Lars Ekdahl
     -   Innlegg fra salen
     -   Kommentarer fra forfattere og innleder

1045-1100: Kaffepause

1100-1230: Tariffpolitikk. LO, arbeidsgivere og myndigheter
     -   Likheter og forskjeller i nordiske land ved professor Lars Magnusson
     -   Innlegg fra salen
     -   Kommentarer fra forfattere og innleder

1230-1330: Lunsj

1330-1500: LO i et kjønnsperspektiv: Mannlig organisasjon og kultur?
     -   Et komparativt kjønnsperspektiv ved dosent Ylva Waldemarson
     -   Innlegg fra salen
     -   Kommentarer fra forfattere og innleder

1500-1530: Kaffepause

1530-1700: LO og de politiske partiene: Herre eller tjener?
     -   Et dansk perspektiv på det faglig-politiske samarbeidet ved
         professor Niels Finn Christiansen
     -   Innlegg fra salen
     -   Kommentarer fra forfattere og innleder

1700-1715: Kaffepause

1715-1755: Et faglig og politisk blikk på LOs historie ved professor Einar Lie

1755-1800: Avslutning



Presentasjon av innlederne 

Lars Ekdahl (f. 1949) er professor i historie ved Mälardalens högskola. Han har arbeidet 
med ulike studier av svensk arbeiderbevegelse med særlig fokus på fagbevegelsen og 
spørsmål knyttet til dens makt og innflytelse over arbeidslivet og samfunnsutviklingen.
Han har blant annet skrevet en biografi i to bind om den innflytelsesrike LO-økonomen 
Rudolf Meidner. Hans seneste publikasjon er en bok til Kommunalarbetareförbundets
100-årsjubileum: Välfärdssamhällets spegel. Kommunal 1960-2010.

Lars Magnusson (f. 1952) professor ved Ekonomisk-historiska institutionen, Universitetet 
i Uppsala. Han har forsket og skrevet om svensk og internasjonal økonomisk historie, den 
svenske modellen, EUs arbeidsmarkedspolitikk samt økonomisk idéhistorie. Blant hans 
publikasjoner er Sveriges ekonomiska historia og State, Nation and the Industrial Revolution. 

Ylva Waldemarson (f. 1955) er dosent i historie ved Samtidshistoriska institutet ved 
Södertörns högskola. Hennes forskning har handlet om den politiske historien og da først 
og fremst svensk fagbevegelses historie, offentlig arbeidsgiverskap og kommunalpolitikk. 
Hun har publisert og medvirket i flere bøker, blant dem Kvinnor och klass – en paradoxal 
skapelseberättelse. LOs kvinnoråd och benämnandets makt 1898–1967 og Mellan individ 
och kollektiv. Kommunal 1960-2010.

Niels Finn Christiansen (f. 1937) er lektor em. ved Københavns Universitet, for tiden 
knyttet til Syddansk Universitet som professor. Han har i mange år arbeidet med den 
internasjonale og danske arbeiderbevegelses historie, i de senere år især med den dansk–
nordiske velferdsstatens historie. Blant hans publikasjoner er Klassesamfundet organiseres. 
Danmarks historie 1900-1925 og Fagbevægelsens historie i Danmark.

Einar Lie (f. 1965) er professor i økonomiske historie ved Universitetet i Oslo. Hans
forskning har særlig vært knyttet til utviklingen av norsk økonomisk planlegging og
politikk, samt næringslivshistorie. Lie har skrevet en lang rekke bøker og artikler, blant 
disse er Oljerikdommer og internasjonalisering. Norsk Hydro 1977–2005 og Ambisjon og 
tradisjon. Finansdepartementet 1945–1965. En bok om Finansdepartementets historie etter 
1965 er under utgivelse.


