
PROGRAM HÖSTEN 2019 OCH VÅREN 2020 
Programmet för hösten 2019 och våren 2020 är nu helt klart. Det innehåller såväl gamla 

publikfavoriter som för Clios vänner nya föreläsare. 

 

Måndag 16 september kommer historikern Bengt Liljegren tillbaka för att berätta om Karl XII - 

Krigarkungen. Hans biografi om Karl XII har blivit kritikerrosad. Senast Bengt var hos oss var i 

december 2017 då han talade om Winston Churchill. 

 

Onsdag 25 september får vi besök av journalisten Kristina Kappelin som kommer att tala om 

Axel Munthe och drottning Victoria – en kärlekshistoria och Villa San Michele. Kristina är numera 

även intendent vid Villa San Michele på Capri som grundades av Axel Munthe. 

 

Torsdag 24 oktober föreläser historikern Bo Eriksson om Sturarna - makten, morden och 

missdåden. Ingen svensk adelsfamilj har varit så nära att få bära den kungliga kronan men i 

stället fått se familjemedlemmar och kungavärdigheten gå förlorad i brutala maktkamper. 

 

Tisdag 5 november får vi möjlighet att höra Augustprisvinnaren 2018 Magnus Västerbro. Han 

berättar om Svälten - hungeråren som formade Sverige. En skakande historia - endast fyra 

generationer bakåt i tiden - om missväxten 1867-69 som är en av de värsta naturkatastroferna i 

Sveriges historia. 

 

Måndag 2 december kommer professor emeritus i modern svenska Lars-Gunnar Andersson 

åter och talar denna gång om Svenska språket förr och nu - historia och utveckling. Alla 

mänskliga språk förändras. Skapar vi därigenom ett bättre eller sämre språk och hur påverkar 

internet vårt språk? 

 

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 såsom 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 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. 

 

HISTORISK RESA 

Lördagen 2 maj arrangerar vi vår 3:e historiska resa. Programmet är ännu inte bestämt. 

 

... och vi har redan gjort en bokning för hösten 2020 ... 

 

Måndag 9 november kommer historikern Erik Petersson tillbaka 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. Erik Petersson besökte oss i Clios 

vänner såväl 2014 som 2015. 

  

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!  

 

Clios vänner 

Styrelsen 

 


