
 

HISTORISK AFTON 
Tisdag 21 januari 2020 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Wilhelm Agrell föreläser om 

SPIONAGETS HISTORIA - från faraos ögon och öron till global nätspaning 

 

Spioner associerar vi med efterkrigstiden, högteknologiska avlyssningsredskap, Stasi och 

James Bond. Men deras historia går betydligt längre tillbaka än så. Redan de äldsta 

imperiebyggarna i Asien och kring Medelhavet hade sina olika former av kunskapare och 

förmedling av känslig information. Med det elisabetanska England nåddes nya höjder inom 

kryptografi, förfalskning och tjuvläsning av förseglade brev under statssekreteraren Sir 

Francis Walsingham, "the spy master". Men det var på 1800-talet, särskilt genom Krimkriget 

och kapplöpningen om Afrika, som grunderna lades för det moderna spioneriet. 

Telegraferade meddelanden, kartering av jordens "vita fläckar" och skapandet av hemliga 

underrättelsebyråer spelade en viktig roll i denna utveckling. 

 

Spionagets dunkla historia bjuder på åtskilliga dråpliga och tragiska berättelser, hjältar och 

skurkar, överraskningar och paranoia, primitivt våld och alltmer sofistikerad apparatur allt 

för att lägga ett okänt pussel snabbare än motståndare, konkurrenter och inte sällan också 

bundsförvanter. 

 

 

Wilhelm Agrell är historiker, författare och professor i 

underrättelseanalys och verksam vid Lunds Universitet och 

Försvarshögskolan. Han har fått internationellt erkännande för 

sitt arbete med att studera och beskriva underrättelseanalysens 

metoder och problem. Han är mycket produktiv som författare 

och har givit ut över 60-talet titlar. Han är ledamot av Kungl. 

Krigsvetenskapsakademien. 

 

Wilhelm Agrell besökte Clios vänner 2005 då han berättade om Svensk underrättelsetjänst 

under andra världskriget. 

  

Välkomna till en spännande kväll om Spionagets historia! 

 

 



 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

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

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

senast torsdag 16 januari. 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! 

 

MEDLEMSAVGIFT 2020 

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift 150 kr! Medlemsavgiften ger er, förutom inflytande 

i föreningen, 50 kr i rabatt på ordinarie entrépris 100 kr på årets 9 föreläsningar samt 50 kr i 

rabatt på vår Historiska Resa. Betalas till Swish 0734 39 34 34, Bankgiro 5038-9766 eller 

vid entrén till Hebeteatern i samband med föreläsningen. 

 

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. 

 

https://www.tickster.com/sv/events/9n66e5p4j8d9t0c/2020-01-21/clio-spionagets-historia-21-1-wilhelm-agrell

