
Knäreds föreläsningsförening
 

med stöd av  

Program våren 2018

Bo Ahlberg och Kurt-Ingvar Kroon på Doktorsvägen i Knäred i mitten av 
1950-talet. Bilder från samhällets 50- och 60-tal är också temat på terminens 
första föreläsning.  



Tisdagen den 23 januari klockan 19:00
Per Ahlberg, professor i geologi, Lunds universitet
 

 
Tisdagen den 13 februari klockan19:00
Lena Ebervall och Per E Samuelson, författare och advokater      

 

 Vi syns även i: Almanackan i HP, Händer idag i LT och
 www.visitlaholm.se

 ”50- och 60-talets Knäred”
Småbildskameran var ofta med när familjen Ahlberg  
i Knäred firade födelsedagar, bevistade arrangemang  
på orten eller gick på promenader för att  
föreviga sin omgivning. 
Per Ahlbergs bildvisning skickar oss 50–60 år tillbaks i 
tiden, till ett Knäred med järnvägstrafik, en småskola, en 
storskola, bio och en lång affärsgata.

”Florence Stephens förlorade värld”
Huseby bruk, ägt av familjen Stephens, var i början av 
1900-talet Smålands mäktigaste egendom. När prins 
Carl och hans skrupelfrie vän blev nära vän med äldsta 
dottern, Florence, förändrades allt. 
Med utgångspunkt från sin senaste bok, ”Florence 
Stephens förlorade värld”, berättar författarparet om 
Husebyaffären som skakade om Sverige på 1950-talet. 

Välkomna till vårens föreläsningar
På 50- och 60-talet hade Knäred egen affärsgata med drygt tio affärer. Denna tid 
fastnade ofta på familjen Ahlbergs många filmer. En av familjens söner, Per, visar ett 
axplock av bilderna och berättar om sina upplevelser från en då starkt expansiv ort. 

50-talet står också i fokus när författarparet Lena Ebervall och Per E Samuelson 
berättar om en av decenniets stora skandaler, Husebyaffären. En av kungahusets 
ättlingar barskrapade ägarinnan, men gick skadeslös från den rättsliga processen. 

Med f utrikeskorrespondenten Vladislav Savic skildras dagens framväxande natio-
nalism kopplat till 1930-talets samhällsbild. Med slående likheter ger han sin syn på 
de ledande mäktiga män, som idag styr bort från det vi lägger i begreppet demokrati.

Slow food rörelsen bildades som en motpol till fast food. En av grundarna,  
Carlos Barsotti, skildrar rörelsens historia, framväxt och filosofi. 

Som alltid avslutas programmet med musikaliskt inslag. I vår med kärlekens 
många ansikten skildrade av de halländska musikerna Eric Olsson, Aron Bjurström 
och Jim Andersson.
                                                             Välkomna!



Tisdag 6 mars klockan 19:00 (Årsmöte efter föreläsningen)
Vladislav Savic, f utrikeskorrespondent Sveriges Radio

Tisdagen den 27 mars klockan 19:00             
Carlos Barsotti, en av grundarna till Slow food rörelsen 

Tisdagen den 10 april klockan 19:00 (Kaffeservering)                  
Eric Olsson, Aron Bjurström och Jim Andersson

”Nationalismens framfart  
– ett nytt 1930-tal idag?”
Populister och extremnationalister är på väg till eller 
besitter redan makten på många platser idag. Trump, 
Erdoğan, Putin, och Orbán är några exempel. Med det 
ändras världsbilden från en dag till en annan.
Är begreppet demokrati, som vi känner det och har  
använt det sedan andra världskrigets slut, hotat?
Vladislav Savic ger oss en genomgång kring  
utvecklingen i Europa och USA.

”Slow food rörelsens historia” 
Den numera världsomfattande rörelsen Slow Food 
grundades år 1986 i norra Italien. Som en av grundarna 
berättar Carlos Barsotti om rörelsens historia, dess 
framväxt och dess filosofi. Han visar även en video om  
en kock i aktion på Slow Foods egen restaurang 
Boccondivino i staden Bra i Piemonte. 

”Vår bästa tid är nu”
Blir man någonsin för gammal för kärlek? Är den ena 
kärleken den andre lik? Och borde man alltid sätta 
kärleken först? 
Med musik av bland annat Ted Gärdestad, Povel Ramel, 
Lill-Babs och Jojje Wadenius berättas en historia om 
kärleken och dess många ansikten av de halländska 
scenartisterna Eric Olsson, Aron Bjurström och Jim 
Andersson. Alla tre har gått Performing Arts School’s 
artistutbildning i Göteborg 2013-2016

PS! Ta gärna med dig vänner och bekanta till våra förläsningar. 



Plats o tid: 
Knäreds bygdegård kl. 19:00  

Entrébiljett: 
50 kronor. Barn under 16 år fri entré

Terminskort: 
150 kronor

Kontaktperson: 
Lars Ingemarson, Parken 7, 312 52 KNÄRED

0430-507 51  /  070-298 91 47
larsiparken@gmail.com

Knäreds föreläsningsförening
stöds av

KNÄREDS
KYCKLING

Du märker skillnaden!




