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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
Att bli medlem kostar bara 150 kr för ett år. 

Historiska föreningen 
i Kronobergs län

Program
Våren 2017



Fredagen den 10 februari
Sal Wicksell, Linnéuniversitetet, kl. 19.00 

Kvinnor i strid

Anna Larsdotter, 
journalist och författare

I traditionell militärhistoria har kvinnor ofta 
varit osynliga. Men naturligtvis finns de där, 
bara vi lyfter blicken. Anna Larsdotter, förfat-
tare och tidigare chefredaktör för tidskriften 
Militär Historia, berättar om piloter, soldater, 
sjukvårdare och andra kvinnliga krigsdelta-
gare från 1600-tal till 1900-tal. Med sin nya 
bok Kvinnor i strid vill hon ge nya perspektiv 
på såväl kvinnohistoria som militärhistoria.

Torsdagen den 27 april 
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, kl. 19.00 

Att bära världen

Henrik Berggren,
författare och historiker

Henrik Berggren har i boken Dag Hammar-
skjöld – Att bära världen skrivit om Dag 
Hammarskjöld, FN:s mest kända och beund-
rade generalsekreterare. Detta är första gång-
en i modern tid som vi får en heltäckande 
bild av människan, ämbetsmannen och diplo-
maten Dag Hammarskjöld, från barndoms-
åren i Sverige, tonåren på Uppsala slott, hans 
framgångsrika och okända ämbetsmannaår i 
Sverige och genom hans oerhört framgångs-
rika tid i FN.

Torsdagen den 16 mars
Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 19.00 
 

Hemming Gadh –  
Vasatidens gudfader

David Lindén, 
historiker

David Lindén bok Hemming Gadh – Vasa- 
tidens gudfader, handlar om Sveriges kanske 
mest skandalomsusade präst. Hemming Gadh 
var katolsk biskop, krigare och diplomat och 
kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer 
som i Smålands skogar. Han disputerade i kyr-
korätt i Rom, var en effektiv propagandamaka-
re, tillverkade sitt eget krut och kunde svära på 
italienska. Samtidigt berättas historien om det 
medeltida Sverige, när grunden för vår national-
stat lades, om tidens krig och härskande elit.      
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I samarbete med Växjö stadsbibliotek. I samarbete med Kultur-
parken Småland.

Foto: Bokförlaget Atlantis.Foto: Ebba Ritzén.

Föreläsningen följer direkt efter föreningens 
årsmöte som börjar kl. 18.00! Plats: Linné-
universitetet, sal K1050.


