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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 
exempelvis arkeologi och etnologi kan få kom-
plettera de möjligen mer traditionella historiska 
programpunkterna.
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:
Stefan Höjelid, ordförande, tel. 070 28 29 699
Börje Björkman, sekreterare, tel. 073 42 47 439
Föreningens postgirokonto: 436 72 14 - 6

Historiska föreningen 
i Kronobergs län

Program
Hösten 2016



Onsdagen den 14 september
Galaxen, Stadsbiblioteket, kl. 19.00 

En bortglömd tusen-
årig kvinnotradition

Margareta Skantze, förfat-
tare m.m., Lyckeby

År 1397 skapade drottning Margareta den nor- 
diska unionen. Hon inspirerades av en lång 
tradition av visionära kvinnor som kämpat för 
en värld utan krig, en värld av omsorg för de 
”fattiga och elända”, bland dem Radegunda  
av Poitiers, Eleonora av Akvitanien, Ingegerd 
av Kiev, Hildegard av Bingen och Heliga Bir- 
gitta. Margareta Skantze har bl a författat bo-
ken Drottning Margaretas historia (2015), och 
de historiska dramerna Mor Dacke (1990) och 
Hjärtats tysta sång (2000).

Onsdagen den 2 november
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00 

Saltets pris: Svenska 
slavar i Nordafrika 
och handeln i Medel-
havet 1650-1770 

Joachim Östlund, docent  
i historia, Lund

När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 
får veta att deras son har sålts som slav på  
en auktion i Alger på den ökända ”Barbaris-
ka kusten” i Medelhavet är det ett skakande 
besked. Men Thorson är inte ensam: under 
perioden 1650-1770 tillfångatogs ett tusen-
tal svenska sjömän som var sysselsatta i den 
viktiga importen av salt till Sverige. I boken 
Saltets pris berättar Joachim Östlund histo-
rien om dessa sjömän.

Onsdagen den 19 oktober
Sigfridssalen, Domkyrkocentrum, kl. 19.00 
 

Ekot av hammarslagen 
från Wittenberg – Re-
formationen i Europa, 
Sverige och Småland

Olle Larsson, fil dr i historia, 
Växjö

När Martin Luther spikade upp sina 95 teser på 
kyrkporten i Wittenberg 1517 inleddes en pro-
cess som kom att få omvälvande konsekven-
ser för stora delar av Europa. På många håll 
försvagades kyrkans politiska och ekonomiska 
makt, den religiösa praktiken förändrades och 
så småningom också människornas världsbild. 
I kvällens föreläsning berättar historikern Olle 
Larsson om vad som hände i Europa, Sverige  
och Småland när helgonens, vallfärdernas och 
primklockornas tid gick mot sitt slut.

Foto: Linn Östlund.

I samarbete med Växjö stadsbibliotek. I samarbete med Kultur-
parken Småland.
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I samarbete med Växjö stift.




