
 

  

 

ÄNTLIGEN ! 

Vi återstartar föreläsningarna den 26 augusti 2021! 

Föreläsare och lokal är uppbokade. Nu hoppas vi att våra Historiska aftnar ska 

kunna locka er att komma tillbaka igen! 

Vi vet ännu inte vilka restriktioner som väntar oss i när vi startar i augusti. 

Givetvis följer vi de bestämmelser som då är aktuella. Men vi tror att 

vaccineringar och förbättrat smittläge ska tillåta oss att med vissa begränsningar 

starta på nytt. 

För att undvika trängsel vid kassorna påminner vi om möjligheten att köpa 

biljetter i förväg via Tickster eller i Folkets Hus reception. 

I samarbete med Folkets Hus Kulturhuset kommer vi att som prov filma de två 

första föreläsningarna. Troligen får vi i höst inte använda alla 400 platserna i 

Hebeteatern och vi räknar med att några tvekar att komma av försiktighetsskäl. 

Du som är medlem kan då välja att se föreläsningarna efteråt i din dator, 

läsplatta eller mobil under ca 1-2 veckor. 

Mer och löpande information finns på vår nya hemsida och i våra nyhetsbrev!  

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA – https://www.cliosvanner.nu 

PROGRAM hösten 2021 
Torsdag 26 augusti 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. 

Tisdag 7 september 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 hän-

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



Måndag 20 september återkommer historikern Erik Petersson till oss och ger en föreläsning 

om Furste av Norden - Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Få historiska gestalter är så 

nedvärderade och baktalade som den danske kungen Kristian II. Erik Petersson ger oss en 

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

Onsdag 20 oktober 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”. De två första delarna i hans trilogi om denna period, där vi 

flera gånger balanserade på randen mot en katastrof, har hittills utkommit. Hur levde, tänkte, 

kände vi, i krigets skugga? 

Onsdag 10 november 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. 

 

November/december Föreläsningen är ännu inte definitivt bokad. Vi återkommer! 
 
 
2022 

Måndag 24 januari kommer författaren och historikern Gunnar Wetterberg och berättar 

om Ingenjörerna. Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges och Trollhättans moderna 

historia. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den 

grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde 

rationaliseringsrörelsen, de påverkade samhällsanalysen. 

Välkommen till våra historiska föreläsningar! 

 

Clios vänner 
Styrelsen 


