
PROGRAM 2020 

 

Programmet 2020 är nu klart. Det innehåller som tidigare såväl gamla publikfavoriter som 

för Clios vänner nya föreläsare. 

 

Tisdag 21 januari gästas vi åter av professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell. Han 

kommer nu att berätta om Spionagets historia - från Faraos ögon och öron till global nätspaning. 

Ett mycket spännande och högaktuellt ämne. Senast Wilhelm Agrell var hos oss var år 2005.  

 

Fredag 14 februari får vi ånyo besök av historikern Christopher O'Regan. Han får med sin 

föreläsning Försvunnet så som en dröm - en tidsresa till det sena 1700-talets värld historiens 

människor att bli levande igen och tiden till att bli ingenting. Han gästade oss i april 2014 då han 

med sin föreläsning fyllde Hebeteatern. 

 

Tisdag 25 februari håller Clios vänner sitt ordinarie årsmöte. Förutom sedvanliga 

årsmötesärenden kommer vi att få lyssna till Fredrik Frykman Markurth som berättar om 

Nyupptäckta motiv på hällmålningen i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern. 

 

Tisdag 17 mars kommer historikern Karin Tegenborg Falkdalen och berättar om Margareta 

Regina - vid Gustav Vasas sida. Margareta Leijonhufvud blev 1536 Sveriges drottning och 

Gustav Vasas andra hustru. Margareta har en lokal anknytning genom sin uppväxt på ön 

Loholmen intill Gräfsnäs. 

 

Onsdag 15 april får vi besök av arkeologen Anna Lihammer och museichefen Ted Hesselbom 

som kommer att föreläsa om Vikingatidens härskare. Med stöd av den senaste forskningen och 

nya arkeologiska utgrävningar slår deras berättelse hål på många av myterna om vikingarna. 

 

Lördag 2 maj arrangerar vi vår 3:e HISTORISKA RESA. Resan går i år till Lödöse museum, via 

Risveden till Gräfsnäs och vidare till Alingsås där vi får en historisk vandring i den 400-årsfirande 

staden. 

 

Torsdag 10 september gästas vi av journalisten och historikern Henrik Berggren. Han berättar 

om Sverige under de första åren av andra världskriget under rubriken Landet utanför – ”miss 

Sweden just wants to be alone”. Hans andra bok i trilogin om denna period i Sverige har då 

hunnit utkomma. Hur levde, tänkte, kände vi, i krigets skugga? 

 

Tisdag 6 oktober, endast några få veckor innan det amerikanska presidentvalet, får vi ånyo 

besök av professor emeritus Erik Åsard som kommer att tala om USA efter Donald Trump – tre 



möjliga framtidsscenarier. Han är en av landets främsta USA-kännare som under 25 år var 

föreståndare för Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. 

 

Onsdag 21 oktober kommer Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet. Hon 

forskar bland annat om kultur-, teknik- och mikrohistoria. Hon kommer att tala om Spåren av ett 

sockenbarn – mikrohistoriskt perspektiv på 1800-talet. I berättelsen relateras livsöden till större 

samhällsförändringar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

 

Måndag 9 november återkommer historikern Erik Petersson till oss och ger en föreläsning om 

Furste av Norden - Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Stockholms blodbad inträffade på 

dagen 500 år tidigare, nämligen den 7–9 november 1520. Han ger oss en sammansatt och 

nyanserad bild av en regent som kanske rent av var före sin tid. 

 

Tisdag 1 december gästas vi åter igen av historikern Allan Klynne, arkeolog och författare, med 

antikens som specialområde. Han kommer att föreläsa om Antikens sju underverk – nytt & 

gammalt om en klassisk topplista. Redan på antiken sammanställdes topplistor över hänförande 

byggnadsverk. Då som nu lämpliga resmål. Clios vänner hoppar inte över antiken! 

 

Vi hoppas att programmet är både spännande och varierat och att våra föreläsare, såväl nya som 

gamla, kommer att bjuda oss på mycket intressanta och underhållande HISTORISKA AFTNAR!  

 

Välkommen till våra föreläsningar  2020! 

 

Clios vänner 

Styrelsen 

 


