
Hösten 2013

Program

www.historiskakronoberg.se

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 fi nns 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

Torsdagen den 19 september
Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl. 19.00

Järnladyn. Margaret Thatcher 
som person och politiker

Gunnela Björk, 
docent i historia

Mer än tjugo år efter sitt 
fall väcker Storbritan-
niens första kvinnliga 
premiärminister fortfaran-
de starka känslor. 

Hennes chanser att överhuvudtaget bli poli-
tiker var låga, att bli premiärminister egent-
ligen lika med noll. Men hon lyckades med 
det omöjliga och gick inte bara långt utan 
längst. Hennes hårdföra politik och auktori-
tära ledarstil gav henne dock många fi ender 
samt epitetet »Järnladyn«. 1990 tvingades 
hon avgå under dramatiska former.

Historiska föreningen i samarbete med Växjö 
stadsbibliotek.

Onsdagen den 20 november
Linnéuniversitetet, Sal Wicksell, kl. 19.00

Utbränd i Bender – Karl XII 
och kalabaliken
Bengt Liljegren, 
författare

Just den 20 november 
är det 300 år sedan 
Kalabaliken i Bender 
ägde rum. Vintern 1713 
hade turkarna fått nog 
av Karl XII och hans resurskrävande 
sällskap. Tre och halvt års gästfrihet fi ck 
räcka. Den svenske kungen vägrade emel-
lertid att lämna det Osmanska riket och 
hans sturska hållning ledde till full kon-
frontation. Bengt Liljegren berättar om 
en av svensk historias mest absurda till-
ställningar – och förklarar varför den 
egentligen inte hade behövt hända. 

Torsdagen den 24 oktober
Utvandrarnas hus, Atriumsalen, kl. 19.00

Brännpunkt Småland. 
Planläggning och lämningar 
från ett kallt krig
Samuel Palmblad, 1:e antikvarie, Små-
lands museum

Samuel Palmblad, har 
sedan 2004 bedrivit do-
kumentation och forskn-
ing kring totalförsvarets 
beredskapsplanläggningar 
under kalla kriget. Fokus 
har främst legat på Små-
land, ett arbete som bland annat presenterats 
i boken Kalla krigets Kronoberg, där man 
äntligen kunde få svar på vad det var som 
militären använde “den där röda byggnaden” 
i skogen till.

Historiska föreningen i samarbete med Kultur-
parken Småland.

OBS! Anmälan till eftersits senast den 16 sept. 
till Marie Eriksson, telefon 073-051 80 66 
e-post: marie.eriksson@lnu.se


