Författarbesök
historia i ord och bild

Koppla av med spännande och intressanta berättelser om människor och händelser i forna tiders Sverige. Från gamla handskrivna dokument är inspiration och
information om dåtidens människor hämtade. Här finns fascinerande och angelägna livsöden, suggestiva och dramatiska berättelser, gärna i lyktans sken - om brott
och straff, om synd och skam, om liv och död - om människor i det förflutnas dunkel. Till föredragen hör bilder, allt från vackra naturscenerier till konstverk som
illustrerar händelser ur det förgångna. Varje föredrag är ca 45 minuter långt, men kan göras kortare eller längre om så önskas.

Program 2017
Smaka på historien

Kvinnor ur historien

En resa i Värmdös historia

Vinterliv

Om mat, måltider och människor från 1500, 1600- och 1700-talen. Berättelser och extramaterial
ur den nyutkomna boken Smaka på historien.
Kan kombineras med måltid.

Följ med till den dunkla forntiden, in i medeltiden
och stormaktstiden, genom 1700- och 1800-talen
och fram till vår egen tid. Om arkeologiska fynd,
dramatiska skeppsbrott och skärgårdens
människor i krig och fred.

Skeppsbrott i Östersjön under

500 år. I Östersjön finns uppskattningsvis 100.000
skeppsvrak från olika tider. En bråkdel av dessa är
kända. I föredraget berättas om kända och okända
skepp och deras öden.

Om kvinnor i svensk lagstiftning, från
medeltiden, under 1600-talets häxhysteri, om
Fredrika Bremer, Marika Stiernstedt och andra
kvinnor i kamp för rösträtt, fred och jämställdhet.

Hur var det att bo och leva i kustområden runt
Östersjön under de kalla och mörka
vintermånaderna på 1600-talet, den tid som
brukar kallas “lilla istiden”?

Skevik - en märklig historia
Om konferensgården med skärgårdens mest
märkliga historia. Här berättas om gården som
friluftsparadis, fattigstuga, religiöst kollektiv, och
bondgård ända ner till Gustav Vasas tid.

Kontakt och arvoden

Jag är medlem i Sveriges författarförbund och strävar efter att följa förbundets rekommendationer
för arvoden vid framträdanden. Upp till 20 minuter minst 2800:-, upp till 2 timmar minst 6000:-.
(Ideella och fattiga föreningar kan få specialpris. Ring så kan vi prata om saken.)

Glimtar ur Ingarös historia

Om Ingarö från istid till nutid. Möt bönder och
fattighjon, adelsfamiljer, lantarbetare och
sommargäster. Ingarös historia rymmer både
fattigdom och rikedom och sträcker sig långt
tillbaka i tiden.

Skärgårdshistoria

Om okända människor och bortglömda händelser
på öar och fastland i Roslagen och Stockholms
skärgård, från urtid till nutid.

Djurös historia/Djurö in History

Om Djurö, en unik ö i Stockholms skärgård som
fungerat som samlingsplats för svenska och danska
örlogsflottor. Det här föredraget finns även på
engelska.
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