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Historiska föreningen i Kronobergs län
En förening med anor.

Historiska föreningen i Kronobergs län har fun-
nits sedan 1978. Genom föreläsningar, exkur-
sioner och publikationer försöker vi att på vårt vis 
stimulera allmänhetens historieintresse. Historien 
är till för alla och därför vänder vi oss med vår 
verksamhet till alla! 

Ordet historia vill vi ge vidast möjliga betydelse. 
Därför försöker vi att blanda friskt i vårt föreläs-
ningsutbud, så att ämnen med anknytning till ex-
empel arkeologi och etnologi kan få komplettera 
de möjligen mer traditionella historiska program-
punkterna.

Vill du läsa mer om årets program?  
Vill du se vilka som sitter i föreningens styrelse?  
Vill du veta hur du kan bli medlem? 
Vill du tipsa om ett visst ämne eller föreläsare?

Information om allt detta (och lite till) finns på 
vår webbplats, men du kan naturligtvis också 
kontakta oss på ”vanligt” sätt:

Marie Eriksson, ordförande, tel. 073 05 18 066
Åke Svensson, sekreterare, tel. 0470 77 81 34

Historiska föreningen i Kronobergs län



Efter föreläsningarna finns möjlighet till en bit mat  
och fortsatt samtal med föreläsaren. Antalet platser  

är begränsat. Anmälan senast kl 12.00 dagen före resp. 
föreläsning till Gunnel Holmér, telefon 070 558 34 61 

e-post: gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se

Onsdagen den 12 september
Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Fosterbarnsfrågan under 
1900-talet
Ann-Sofie Bergman, fil. dr, Linné- 
universitetet

Ann-Sofie Bergman är fil.
mag. i historia och fil.dr i 
socialt arbete. Hon under-
visar på socionomprogram-
met vid Linnéuniversitetet. 
Förra hösten försvarade  
hon sin avhandling Lämp-
liga eller olämpliga hem? 

Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll 
under 1900-talet, för vilken hon till stor  
del hämtade sitt källmaterial från Växjö 
och Kronobergs län.

Torsdagen den 29 november
Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Nobelprisen i vetenskap  
och offentlighet
Gustav Källstrand, fil. mag., Linköpings 
universitet

Omedelbart efter Alfred 
Nobels död 1896 började 
spekulationerna om vad 
som skulle hända med 
hans stora förmögenhet, 
och när det gjordes offent-
ligt att pengarna skulle 
gå till ett internationellt 
vetenskapligt, litterärt och politiskt pris tog 
diskussionen fart på allvar. Priset utropades 
till ett “andens olympiska spel” och Sver-
ige tänktes bli ett centrum för vetenskap 
och litteratur. Föreläsningen tar upp dessa 
förhoppningar och hur de infriades – eller 
inte infriades – under prisets första decen-
nium. 

Torsdagen den 18 oktober
Utvandrarnas hus, kl. 19.00 OBS! LOKAL

Sveriges historia. Sambandet 
mellan traditionens uttolkning 
och ny politik
Henrik Berggren, historiker, journalist 
och författare

Henrik Berggren var en  
av författarna till boken  
Är svensken människa?  
Gemenskap och oberoen- 
de i det moderna Sverige 
(2006), som ställde nya 
frågor om den svenska  
historiens rötter och särart, och som kanske 
just därför kommit att uppfattas på väldigt 
olika sätt. I kvällens föreläsning kommer 
han bl a att diskutera de långa traditionernas 
kraft och individens möjligheter att uttolka 
och omforma dessa till politik och framtid.
Historiska föreningen i samarbete med Kultur-
parken Småland.

Exkursionen
Nästa års historiska 
exkursion planeras 
till början av maj 
2013, så lämna gär-
na lite  utrymme i 
kalendern redan nu.

Skriftserien
Senaste volymen i före-
ningens skriftserie är 
Småländska brott. Brott 
och straff i Småland 
under 5000 år (2010).

OBS! Eftersitsanmälan denna gång till Margithe 
Rosander, e-post: margithe.rosander@comhem.se, 
telefon 0470 76 85 25.




