
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 kontak-
ta oss på ”vanligt” sätt:
Marie Eriksson, ordförande, tel. 073 05 18 066
Åke Svensson, sekreterare, tel. 0470 77 81 34
Föreningens postgirokonto: 436 72 14 - 6

Historiska föreningen 
i Kronobergs län

Program
Hösten 2014



Efter föreläsningarna finns  
möjlighet till en bit mat och  
fortsatt samtal med före- 
läsaren. 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 17 september
Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00 

Första världskriget – med perspek-
tiv på urkatastrofen

Nils Fabiansson,  
journalist och författare

Finns det något historiskt  
skeende som blivit så  
förenklat som det första 
världskriget, den menings-
lösa katastrofen? För att 
skriva skyttegravskrigets 

historia utan att okritiskt upprepa efterkrigs-
tidens historieskrivning krävs en historisk  
och arkeologisk utgrävning av 100-åriga na-
tionella myter, legender och symboler. Nils  
Fabiansson resonerar om historiens dittills 
mest förödande kraftmätning med utgångs-
punkt från sin nya bok.

Onsdagen den 19 november
Linnéuniversitetet, Wicksell, kl. 19.00 

Missdådare. Brott och människo-
öden i Sverige omkring 1600 
Annika Sandén,  
 FD, historia

Omkring 1600 lades 
grunden för det svenska 
stormaktsväldet. Kungar 
och krigare vet vi en del 
om, men hur var det med 
dem som blev kvar här 
hemma? I stormaktspoli-
tikens skugga fanns en vardag där människor 
hade att ha om sig och de sina, en vardag där 
också konflikter uppstod och brott begicks. 
Genom ett antal rättsfall får vi här inblick i 
vanliga människors liv och värderingar. Vi får 
höra om mord, hor, kyrkostölder, giriga köp-
män och supande präster i det mikrokosmos 
som tidens svenska småstäder utgjorde.

Torsdagen den 16 oktober
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00 
 

När de första människorna kom till 
Småland för 9500 år sedan

Carl Persson, FD, arkeolog

Fram till nyligen framstod 
jägarstenåldern som en täm-
ligen statisk period, men 
genom modern naturveten-
skaplig forskning vet vi 
nu att det under stenåldern 
skedde flera mycket kraftiga 
klimatförändringar som helt 

förändrade förutsättningarna för människors liv. 
Kvällens föreläsning utgår från hur dessa ge-
nerella förändringar påverkade människor i det 
småländska inlandet.
Ett samarrangemang 
med Kulturparken  
Småland och Krono- 
bergs Arkeologiska  
Förening.

Onsdagen den 12 november 
Linnéuniversitetet, sal Wicksell, kl. 19.00-21.00 

En kväll i tantens tecken
Tanten, vem är hon? Finns tanten fortfarande idag eller tillhör hon det förflutna? Möt 
konstnären bakom skulpturen den svenska tanten samt etnologen och tantforskaren 
Karin Lövgren som nyss avslutat en antologi kring fenomenet tanter.
Ett samarrangemang med kulturföreningarna KLUBB och Tanketrust.


