
Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd bjuder in till konferens: 

Lokalhistorisk konferens i Taberg med 

utdelning av pris för Årets Hembygdsbok  

Under en dag möts vi i Taberg söder om Jönköping och får ta del av berättelsen om hur man arbetat 

med sin lokala historia för att skapa kunskap, för de som bor där nu och för kommande generationer. 

Tanken med dagen är att deltagarna ska få tillfälle att dela med sig av goda idéer. Det handlar om vad 

vi kan lära oss i arkiven och genom iakttagelser i hembygdens landskap. 

Dagen bjuder också på föredrag som allmänt tar upp metoder för god lokalhistorisk forskning, vad 

arkiven kan erbjuda och vad man bör tänka på när man publicerar sina resultat, exempelvis i en 

hembygdsbok. Ett syfte med dagen är att utveckla kanalerna mellan lokalhistorisk forskning och 

forskning vid universiteten.  

Tid och plats: Lördag 17 november i Tabergs Missionskyrka, Taberg Jönköpings län 

Anmälan: Senast 9 november på den här länken nya.hembygd.se/taberg 

Pris: 300 kr, vilket inkluderar lunch samt fika förmiddag och eftermiddag. 

OBS! Glöm inte att anmäla önskemål om specialkost. 

Arrangörer: Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd tillsammans med Tabergs Bergslags 

hembygdsförening och Jönköpings läns hembygdsförbund.  

Frågor?  

Kontakta Jan Nordwall, SHF:s kansli, för mer information, jan.nordwall@hembygdsforbundet.se. 

Program för konferensen, föredragshållarna och vägbeskrivning hittar du på följande sidor! 

http://nya.hembygd.se/taberg


 
 

Program för konferensen 

 

Välkomstfika står framdukat från 09.00 

10.00  Välkomna till konferensen 

Irene Oscarsson och Jan Ericson. 

10.10 Presentation av Årets Hembygdsbok, Smålands Taberg – historien om ett samhälle 

Kjell Johansson och Bengt-Olof Joakimson 

10.50 Utdelning av priset 

11.00 Hur skriver vi lokalhistoria? Erfarenheter från fältet 

Peter Olausson, Sven Jensén och Bo Nilsson från SHF:s lokalhistoriska råd  

och Kjell Johansson från Tabergs bergslags hembygdsförening 

11.30 Lunch i missionskyrkan 

12.15 Visning av Tabergs samhälle 

Vi promenerar ut i höstvädret och besöker några av de platser som skildras i boken 

13.00 Bondeherrgårdar - hus med historia  

Marie Odenbring Widmark, presenterar boken Bondeherrgårdar  

– den nyrika bondeklassens gårdar 1750-1850 

13.40 Hur vi kan använda arkiven 

Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

14.20 Enskilda arkiv 

Peter Olausson presenterar nyutkommen handledning om enskilda arkiv, vilket 

hembygdsarkiv är ett exempel på. 

14.40 Diskussion  

15.00 Avslutning med fika 

 

Som avslutning på dagen rekommenderar vi alla en tur upp på Taberg med  

dess milsvida utsikt över landskapet 

 

 

  



 
 

Föredragshållare 

Irene Oscarsson,ordförande Jönköpings läns hembygdsförbund 

Jan Ericson, ordförande Tabergs Bergslags hembygdsförening. 

Kjell Johansson,medförfattare till Smålands Taberg – historien om ett samhälle 

Bengt-Olof Joakimson, medförfattare till Smålands Taberg – historien om ett samhälle 

Peter Olausson, universitetslektor i historia vid Karlstads universitet, medlem av SHF:s 

lokalhistoriska råd och ledamot av SHF:s styrelse. 

Sven Jensén, medlem av SHF:s lokalhistoriska råd och ledamot av SHF:s styrelse. 

Bo Nilsson, medlem av SHF:s lokalhistoriska råd och ledamot av SHF:s styrelse. 

Marie Odenbring Widmark, enhetschef för kulturmiljövårdsenheten vid Västarvet. 

Lars Östvall, chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

Jan Nordwall, SHF:s generalsekreterare 

 

Hitta rätt 

Tabergs Missionskyrka 

Centrumplan 5 

562 42 Taberg 

 

 

 

 


