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Fredagen den 17 februari kl. 18.00 
Sal K 1213, K-huset, Växjö universitet 
Föreningens årsmöte 
 
Klockan 19.00 
Sal Wicksell, Växjö universitet 
 
Professor emerita 
Eva Österberg, Lund 
 

Tystnader och tider 
Samtal med historien 

 
Eva Österberg är en väl sedd gäst på historiska föreningens föreläsningar och en presentation 
av hennes insatser på historiens fält är överflödig. Tysta personer, tysta rum och tysta 
situationer, från den klassiska antiken till idag, är ämnet för hennes senaste bok. Vi lever nu i 
en ”bruskultur”, men inte minst i politiska sammanhang är tystnad fortfarande ett brännande 
ämne: vad förtigs, vad vill man helst glömma? I kvällens föreläsning får vi också möta tysta 
personer från det förflutna. Eva själv kommer dock att tala. 
 
 

Efter föreläsningen inbjuds till en enkel supé. 
 För att vara säker om en plats - anmälan senast kl. 12.00 den 16 februari till  
Gunnel Holmér, tel. 070/558 34 61 eller e-post: gunnel.holmer@telia.com 

 
 
Tisdagen den 20 mars kl. 19.00 
Sal Wicksell K-huset, Växjö universitet 
 
Fil. Lic. 
Magnus Grahn, Lund 
 

Möbelrike i tiden 
 
Kvällens föreläsare är Magnus Grahn. Han är verksam som lärare och forskare i historia och 
historiedidaktik. I höstas försvarade Magnus sin Lic-avhandling, Möbelrike i tiden - Om 
historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion. Föreläsningen 
behandlar det område för möbeltillverkning som i huvudsak har centrum i västra Småland. 
Svaret på hur företagen knyter an till bygden och dess historia i sin marknadsföring och möten 
med personer kopplade till denna industrigren ryms i kvällens föreläsning. Magnus själv är 
uppvuxen i Värnamo mittemot det hus där Bruno Mathsson drev sin verksamhet. 
 
 

Efter föreläsningen inbjuds till en enkel supé. 
 För att vara säker om en plats - anmälan senast kl. 12.00 den 19 mars till  
Gunnel Holmér, tel. 070/558 34 61 eller e-post: gunnel.holmer@telia.com 



 
Tisdagen den 17 april kl. 19.00 
Sal Wicksell K-huset, Växjö universitet  
 
Journalisten och författaren  
Roger Älmeberg, Helsingborg 

 
 

Kubakrisen, Sverige och kalla kriget. 
 

Roger Älmeberg har arbetat som journalist i olika roller i över 35 år på tidningar, radio, TV 
och tidskrifter. Under de många åren som journalist har han särskilt intresserat sig för utrikes- 
och säkerhetspolitik samt Sveriges roll i kalla kriget. Älmeberg bland annat givit ut böckerna:  
Flygaren som försvann (1983), Hemliga förbindelser – DC 3:an, Sverige och kalla kriget 
(2007) och Franco – Diktator på livstid (2012). Inför kvällens föreläsning tar han avstamp i 
boken Då världen höll andan – Kubakrisen 1962, som han gav ut år 2009. Boken om 
Kubakrisen bygger på forskning i olika länder och där även Sveriges agerande i samband med 
händelserna i oktober 1962 belyses. 
 
 
 

Efter föreläsningen inbjuds till en enkel supé. 
 För att vara säker om en plats - anmälan senast kl. 12.00 den 16 april till  

Gunnel Holmér, tel. 070/558 34 61 eller e-post: gunnel.holmer@telia.com 
 
 
 
 

 
GLÖM INTE! 

 
 

Årets exkursion 5 maj 
 

Årets exkursion går till Visingsö med flera spännande stopp på både på  
ditvägen och hemvägen. Väl på Visingsö får vi naturligtvis höra om 
”Grevens tid” - de dagar då Braharna sattes in prägel på bygderna 

såväl på ön som i Västergötland, Östergötland och på 
Smålands fastland. borgar och runstenar blir det 

också. Möjligen hinner vi köpa en polkagris! 
Mer detaljerad information samt  
uppgifter om hur man anmäler 
 sig skickas ut i april månad. 

Boka 5 maj redan 
nu! 

 
 
 
 



 
HISTORISKA FÖRENINGEN VÄNDER SIG TILL ALLA! 
 
Genom exkursioner, föreläsningar och sällskaplig samvaro hoppas vi kunna stimulera intresset för 
historia och knyta kontakt med en historieintresserad allmänhet. 
Historia ges i detta sammanhang vidast möjliga innehåll och även ämnen med anknytning till t.ex. 
arkeologi och etnologi kompletterar det mer traditionellt historiska programutbudet. 
 
VILL DU BLI MEDLEM? 
 
Medlemsavgiften för år 2012 är 150 kronor för enskild medlem. Medlemsavgiften berättigar till fritt 
inträde på samtliga föreläsningar under ett år samt möjligheten att till rabatterade priser köpa av 
föreningen utgivna böcker och kartor. För gymnasieelever är medlemsavgiften 40 kronor. 
Allt du behöver göra är att sätta in pengarna på plusgiro 4367214-6 eller att lösa medlemskort när du 
besöker någon av föreningens föreläsningar. 
 
 
VILL DU HA FLER UPPLYSNINGAR OM FÖRENINGEN? KONTAKTA DÅ NÅGON AV 
NEDANSTÅENDE STYRELSELEDAMÖTER: 
 
HÅKAN NORDMARK  Bondevägen 125 0470-72 85 54 
ordförande    35253 VÄXJÖ   
hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se 
 
RODDY NILSSON  Slåttervägen 69 0470-807 33 
vice ordförande  352 39 VÄXJÖ 
roddy.nilsson@lnu.se 
 
ÅKE SVENSSON  Valeryd Norregård 0470-77 81 34 
sekreterare   355 94 VEDERSLÖV 
fellinger-svensson@swipnet.se 
 
HANS HÄGERDAL  Växjö universitet 0470-70 82 75 
skattmästare   351 95 VÄXJÖ 
hans.hagerdal@lnu.se 
 
GUNNEL HOLMÉR  Sågvägen 2  0470-834 61 
klubbmästare   352 51 VÄXJÖ 
gunnel.holmer@telia.com 
 
PETER ARONSSON  Herrgårdsvägen 2 0470-70 78 88 
peterigemla@gmail.com  360 32 GEMLA 
 
ULF NILSSON  Gamla Norrvägen 320 0470-124 21 
ulf.nilssonguide@comhem.se  352 45 VÄXJÖ 
 
LENA JOELSSON  Källebrovägen 15 0470-674 20 
lena.joelsson@.lnu.se  352 36 VÄXJÖ 
 
MARGITHE ROSANDER  Allmogevägen 114 0470-76 85 25   
margithe.rosander@comhem.se  352 54 VÄXJÖ 
 
KENNETH STRÖMBERG  S järnvägsgatan 15 0470-452 68 
kenneth.stromberg@vaxjo.se  352 34 VÄXJÖ 


