
 

HISTORISK AFTON 
Tisdag 5 november 2019 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Magnus Västerbro föreläser om 

SVÄLTEN - hungeråren som formade Sverige 

 

Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog skörden fel. Folk dog. Till en 

början barn och åldringar. Därefter även de starka. Det tredje året var alla visthusbodar 

tömda. 

  

Missväxten under åren 1867 - 1869 är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia 

och effekterna förstärktes dessutom av politiska felbeslut och misstag. Sverige blev föremål 

för internationella insamlingar. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev 

startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika. 

  

Genom enskilda livsöden berättar Magnus Västerbro en skakande historia– endast fyra 

generationer bakåt i tiden - om hur svälten löser upp både människans och samhällets 

kropp. 

 

 

Magnus Västerbro är författare och vetenskapsjournalist med 

inriktning på historisk populärvetenskap. För boken Svälten: 

hungeråren som formade Sverige (2018) tilldelades han 

Augustpriset 2018 i den facklitterära kategorin. Den blev också 

utsedd till ”Årets bok om svensk historia” 2018 av Nättidningen 

Svensk Historias läsare. 

 Välkomna till en intressant kväll om Svälten - hungeråren som 

formade Sverige! 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Magnus 

Västerbro och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi behöver Er 

anmälan senast söndag 3 november. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och 

ange namn och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni 

sedan anger i kassan vid föreläsningen. Obs! Begränsat antal platser. 



 

 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra 

föreläsningar och resor genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn 

och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni sedan anger i 

kassan vid föreläsningen. Reserverade biljetter betalas i alla fyra kassor! 

 

FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ FOLKETS HUS KULTURHUSET OCH TICKSTER! 

Biljetter till våra föreläsningar finns nu även att köpa på Folkets Hus Kulturhuset och 

Tickster! Vid förköp tillkommer en serviceavgift på 20 kr. Det är möjligt att göra förköp fram 

till 15.00 på föreläsningsdagen. Våra fyra kassor finns givetvis kvar vid entrén till 

Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare och ni kan fortfarande 

reservera biljetter fram till 15.00 via e-post. Ni hittar biljetterna på Tickster till denna 

föreläsning här. 

 

http://www.tickster.com/events/3ew2betjyvm9d03

