
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreläsningsprogram 
våren 2012 

 
 

 
 
 

Föreläsningskvällar 
Tisdagar klockan 19.00 

……………………………………………………… 
 
 

Knäreds föreläsningsförening 
 
 

i samarbete med 
Hallands Föreläsningsförbund och 

Hallands bildningsförbund 
 

Välkommen till vårens föreläsningar! 
 
Plats: Knäreds bygdegård 
Tid: 19.00   
Inträde: 40 kr, barn under 16 år fritt 
Terminskort: 100 kr   
 
Arrangör: Knäreds föreläsningsförening 
Föreståndare:  
Johnny Karlsson 
Kyrkvägen 5, 310 20, Knäred 
0430-500 09 
 
 
Biblioteket är öppet: månd 15.00-19.00   
Tel: 0430-158 43      onsd 14.00-17.00   
                                  lörd 10.00-12.00   
   
 
   
Programmen genomförs med stöd av: 
 

 
 
                                                    Laholms kommun 

                                       
 
 

Annons i HP och LT sponsras av: 
Arise Windpower och Krima rostfritt 

 



Föreläsningar våren 2012 
 
 

Tisdagen den 17 januari, kl 19.00 
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Claes Håkan Jacobsson 
”Tjärbyfotograf bland Siouxindianer” 
Fotohistorikern Claes-Håkan Jacobson berättar om John Anderson, 
som utvandrade från Vinberg och i USA blev pionjärfotograf på 
siouxindianernas reservat Rosebud. Under nästan 50 år följde han 
med kameran ett folks förvandling från friheten ute på den 
amerikanska prärien till ett instängt liv på reservat. Han anses vara 
en av de mest framstående fotograferna som under 1800-talet 
dokumenterade Nordamerikas ursprungsbefolkning. Claes-Håkan 
kommer att visa några av Johns fotografier, tillsammans med 
fotografier från dagens reservat och berätta om sitt nära samarbete 
sedan 1984 med medlemmar av Rosebud Sioux Tribe.
 

Tisdagen den 24 januari, kl 19.00 
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Lennart Jonsson & Rigmor Wilderoth 
”En timma Moberg” 
Lennart Jonsson och Rigmor Wilderoth från Scendraget, 
Halmstad, berättar om Wilhelm Moberg och om de rollfigurer 
de spelat. Dessutom visas några smakprov ur ”Marknadsafton” 
och ”Änkeman Jarl”. En härlig kväll för teaterälskare! 
 
 
 

Tisdagen den 7 februari, kl 19.00   
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Erling Karlsson 
”Mitt liv med hund” 
Erling Karlsson har 45-årig erfarenhet av hundar med bl.a 
utbildning av hundar inom försvaret och polisen. Han har även 
varit livvakt åt kungafamiljen, Olof Palme och många ministrar i 
svenska regeringen. Kom och lyssna på Erlings fantastiska 
berättelser om sitt hundliv! 

 
 

Tisdagen den 28 februari, kl 19.00 
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Anders Källgård 
”Med Napoleon till Sankt Helena” 
En resa i tid och rum till den isolerade ön Sankt  
Helena i Syd-atlanten, dit Napoleon förvisades efter förlusten vid 
Waterloo 1815. Ett föredrag om fjärran öar, men också om 
Napoleon, världshistoriens mest omskrivne man. Blev han gift-
mördad på Sankt Helena? Hur är det på den brittiska kolonin idag?   
      OBS! Årsmöte efter kvällens föreläsning! 

 
 
 
 
 

Tisdagen den 13 mars, kl 19.00 
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Christina Andersson-Wiking 
”100 år sedan Titanic sjönk – en levande katastrof”  
1:e antikvarie Christina Andersson-Wiking från Hallands 
kulturhistoriska museum berättar om tragedin där 1517 personer 
omkom den 15 april 1912. Föredrag och samtal kring hallänningar 
ombord och vad förlisningen betyder för människor idag. 
 
 
 
 
 

Tisdagen den 3 april, kl 19.00 
Lokal: Knäreds bygdegård 
 

Helena Eriksson   
”Sångprogram”  
Vissångerskan med mångårig erfarenhet,  
presenterar ett finstämt, lättsamt och personligt visprogram.  
En skön kväll med allsång och anekdoter!            
Kaffeservering!    
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till våra föreläsningar; 
- kultur, kontakt, kunskap och gemenskap! 


