
HISTORISK AFTON 
Måndag 11 APRIL 2022 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 
 
Gunnar Wetterberg föreläser om 
INGENJÖRERNA 

Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges och Trollhättans moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 
1800-talet, de är flera hundratusen nu. 

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. 
 
Efter andra världskriget blev Sveriges upprustning drivkraften i teknikens utveckling, idag sporras den av spel och 
musik. Med kärnkraften fick ingenjörernas auktoritet en törn, nu kan de bidra till att rädda klimatet. 
 
Drivkrafterna bakom det verkligt breda genomslaget för svensk industriell ingenjörskonst var mindre heroiska. 
Kungens krigsmakt hade sedan länge krävt arkitekter och fartygsbyggare, gruvnäringen måste ha kemister och 
tekniker och längre fram var det staten som byggde både järnvägar och telenät. Landets planerade behov av 
utbildade teknikkadrer steg oavbrutet ända från 1700-talet och framåt. Lösningen var förstås utbildning; Tekniska 
högskolan i Stockholm grundades redan 1827, Chalmers i Göteborg två år senare, och i dag har över en miljon 
svenskar någon form av teknisk utbildning på och över gymnasienivå. 
 
Gunnar Wetterberg är historiker och författare. Han var 1999-2013 Sacos samhällspolitiske chef. Är sedan dess 
bland annat ledamot av Sveriges Radios styrelse och sedan 2017 invald i styrelsen för Lunds Universitet. Han är 
även ledamot av såväl Kungl. Vetenskapsakademien som Ingenjörsvetenskapsakademien. Bland de många böcker 
som han har skrivit finns biografier över Axel Oxenstierna och Arvid Horn samt tre band om Skånes historia. Han 
har varit med i panelen för Fråga Lund och vunnit På spåret två år i rad tillsammans med Parisa Amiri. 
 
FÖRELÄSNINGSTID 
Föreläsningen varar som längst till 20:30 varefter eftersittning följer för anmälda intresserade.  
 
ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 
Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Gunnar Wetterberg och få möjlighet att 
ställa frågor till honom. Självkostnad 60 kr. Vi behöver Er anmälan senast torsdag 7 april. 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. Medlemmar med årskort betalar i entrén till lokalen för eftersittningen. 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra föreläsningar (även 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 fem kassor! 

 

SKRIVTOLKNING 

Vi erbjuder även skrivtolkning på läsplatta. Har du behov av skrivtolkning ber vi dig att anmäla detta till 

cliosvanner@telia.com senast torsdag 7 april. 

 

KOMMANDE PROGRAM 

21 april  Börje Ljunggren, Den kinesiska drömmen - utmaningar för Kina och världen 

11 maj   Magnus Bärtås och Fredrik Ekman, Gabriele D'Annunzio och fascismens födelse 

14 maj   Historisk Resa till Lödöse och Alingsås 

29 augusti       Katarina Harrison Lindbergh, Nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 

13 september  Kristian Gerner, Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina 

Dela gärna med dig av detta nyhetsbrev till intresserade vänner! Vi finns även på Facebook. 

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

Välkomna till en mycket intressant föreläsning om Ingenjörerna! 

  

Clios vänner 

Styrelsen 

https://www.cliosvanner.nu/

