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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 kontak-
ta oss på ”vanligt” sätt:
Marie Eriksson, ordförande, tel. 073 05 18 066
Martin Hansson, sekreterare, tel. 070 22 15 498
Föreningens postgirokonto: 436 72 14 - 6

Historiska föreningen 
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Program
Hösten 2015



Onsdagen den 16 september
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00 

Den småländska 
glasbruksregionens 
uppgång och fall

Olle Krantz, professor 
em, ekonomisk historia, 
Umeå universitet

Etableringen av den småländska glasbruk-
sregionen under andra hälften av 1800-talet 
och dess orsaker diskuteras. Sedan berörs 
utvecklingen av glashanteringens konstindus-
triella inriktning under 1900-talets första hälft. 
Slutligen behandlas nedgångsperioden från 
1960-talet då bruksnedläggningar blev legio 
och försöken att hejda dem verkningslösa.

Observera att vi till följd av ett tydligt 
minskande intresse inte planerat för några 
eftersitsar under hösten!

Onsdagen den 25 november
Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00 

Agneta Horn – ett 
liv i trettioåriga 
krigets skugga 

Karin Milles, docent i 
svenska vid Södertörns 
högskola

Agneta Horn fick ett mycket dramatiskt liv. 
Som barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter 
till en härförare levde hon mitt i händelsernas 
centrum – i såväl slottens salar som i krigets 
leriga diken. Hon drabbades hårt av livet men 
var samtidigt envis och viljestark, och hon 
kämpade hårt för självbestämmande i en tid 
då en kvinnas liv var oerhört kringskuret.
   Agneta Horn hade mycket väl kunnat för-
svinna in i historiens dimmor – om hon inte 
hade tagit det för sin tid ovanliga beslutet 
att skriva ner berättelsen om sitt liv. Hennes 
memoarer är ett unikt tidsdokument och en 
gripande skildring av ett fascinerande livsöde.

Torsdagen den 29 oktober
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00 
 

Svenska emigranter 
och nord-amerikanska 
indianer – samtidiga 
historier från Karl-
Oskar och Kristina till 
Indianklubben

Gunlög Fur, professor i historia

I samband med den stora utvandringen från mit-
ten av 1800-talet blev svenskar mer eller mindre 
medvetet redskap för två nationers koloniala 
expansion västerut över den Nordamerikanska 
kontinenten, vilken kostade hundratusentals liv 
och tvingade flera hundra urfolksnationer på 
flykt, ofta i sitt eget land.  
   Men trots att det skrivits hyllmeter om den 
svenska, och övriga nordiska, emigrationen, 
nämns detta sällan eller aldrig. Det är som om 
alla dessa utvandrare aldrig mötte indianer,  
trots att de ofta befann sig samtidigt på samma 
platser. Varför skrivs det så försvinnande lite  
om möten, kontakter och samtidigheter mellan 
svenskar och amerikanska urfolk?
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Samarrangemang med Växjö Stadsbibliotek.

Höstens båda första  
föreläsningar ges  
i samarbete med Kul- 
turparken Småland.


