Napoleonsällskapet
Napoleonsällskapet, föreningen för dig som är intresserad av
Napoleon Bonaparte och hans samtid, en era fylld av betydande
samhällsförändringar, teknikutveckling och vetenskapliga
landvinningar vilka alltjämt präglar vår tillvaro.

www.napoleonsallskapet.se

Napoleon Bonaparte
Född 15 augusti 1769 i Ajaccio på Korsika














1786 utexamineras han som löjtnant i kungliga armén
1793 slår tillbaka brittiska flottan, kväver rojalistiskt uppror i Toulon.
Befordras till brigadgeneral
1796 gifte sig med Joséphine de Beauharnais, skilsmässa 1810
1796–1797 leder Italienarmén i fälttåg mot Österrike
1798–1799 invaderar Egypten
1799 november - genomför statskupp och blir de facto diktator i Frankrike
1800 – 1804 skapar fred, reformerar lagstiftning, grundar franska
statsbanken, bygger vägar och kanaler
1805 besegrar 3:e koalitionen vid trekejsarslaget vid Austerlitz
1806 besegrar Preussen i dubbelslaget vid Jena/Auerstädt
1810 gifter sig med ärkehertiginnan Marie-Louise av Österrike får en son;
Kungen av Rom
1812 fälttåget mot Ryssland som slutar i katastrof
1814 abdikerar och erhåller Elba
1815 återkommer från Elba, besegras vid Waterloo.
Skickas i fångenskap till Sankta Helena

Föredrag

Resor

Avliden den 5 maj 1821 i fångenskap på ön Sankta Helena i Sydatlanten.
1840 flyttades kvarlevorna till Paris och placerades 1861 i en sarkofag som idag
kan beses i Invaliddomen.
Gemenskap

(Sid. 4)

Napoleonsällskapet
Svenska Napoleonsällskapet är en politiskt obunden ideell förening som är en
självständig sektion av den franska föreningen ”Le Souvenir Napoléonien”, bildad
1937. Det svenska sällskapet bildades 1997 i Linköping.
Napoleonsällskapets verksamhet består av:

Föredrag
Föredragen handlar om olika historiska skeenden eller personer från Napoleons tid
och framåt, främst från 1800-talet. Föredragen, ca 3-4 st. per termin, är på svenska
och äger rum på eftermiddagar, lördagar i Stockholm och söndagar i Linköping. En
gemensam kaffe- och diskussionsstund följer på föredragen som brukar pågå 1 – 1,5
tim. Föredragen är kostnadsfria och ingår i medlemsavgiften.

Välkommen som medlem!
Vill du bli medlem eller få mer information:
Besök www.napoleonsallskapet.se
Där finns mycket intressant läsning, datum och plats för föreläsningarna,
reserapporter, historisk information, länkar, lästips etc.
Välkommen också på ett föredrag! Kom gärna och lyssna en gång – kostnadsfritt
– innan du beslutar dig för medlemsskap.
På hemsidan finns ytterligare kontaktuppgifter till ordföranden
Anne Silfverskiöld, som nås på tel 073 157 81 21 och medlemsansvarige
Kenneth Anderini, tel 070 671 88 44.
Medlemsavgiften för enskild medlem är SEK 350/år*.
Medlemsavgiften för par är SEK 450/år*.
Medlemsavgiften för ungdom under 26 år är SEK 250/år*.
Sällskapets tidning på franska (ingår ej i medlemsavgiften) kostar SEK 250/år*.
*) Avser avgifter 2017

Le Souvenir Napoléonien
Föreningen är ett opolitiskt historiskt sällskap med säte i Paris samt med
regionala avdelningar över hela Frankrike. Dessutom finns sektioner i Monaco,
Belgien, Italien, Schweiz och Sverige förstås. Vidare finns internationella
föreningar i USA och Kanada.

Resor
Mycket uppskattade årliga resor i Napoleons fotspår. Resmålen har varit av olika
karaktär och till olika länder, bl.a. Paris, Fontainebleau, Waterloo, Wien, Moskva,
S:t Petersburg och Polen, även Örebro och Dalsland.

Det franska sällskapet ger varje kvartal ut en högkvalitativ tidskrift där
napoleonepokerna behandlas ur olika aspekter. Vidare anordnas precis som i
Sverige föredrag, studiedagar och debatter samt resor både inom och utom
Frankrike. Sällskapet delar även årligen ut pris till bästa författare av en bok om
Napoleon I:s och /eller Napoleons III:s tid. Dessutom delas ett pris ut till en
författare på annat språk än franska.
Napoleon I:s kröningsdag 2 december högtidlighålls varje år i Paris genom
kransnedläggning vid okände soldatens grav. Även på hans dödsdag 5 maj
förekommer kransnedläggning, då i Invaliddomen. Ytterligare datum som
högtidlighålls är Napoleon III:s födelse- respektive dödsdag den 20 april
och 9 Januari.

Besök
Besök av olika intressanta utflyktsmål sker då och då inom Sverige.
Upplaga 2017/04

UTSKRIFTSINSTRUKTION
Foldern kan du trycka ut själv på ett A4-papper genom att
i skrivarfunktionen markera sidor 1-2. Därefter tryck på
Egenskaper och markera Dubbelsidig utskrift.
Vik sedan den färdiga A4:an till en A5 och foldern är
färdig!
Du kan givetvis trycka ut foldern på två A4-papper
om du så önskar.
Notera att översta "sidan" här ovan avser
folderns sidor 4 + 1 = baksida + framsida
Napoleonsällskapet

Sid 4

Sid 1

och den nedre "sidan"
folderns sidor 2 + 3 = mittuppslaget.

Sid 2

Sid 3

För att spara färg vid utskriften kan du
markera utskrift i svart i din skrivarfunktion.
LYCKA TILL!

